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Tudd meg : szabad csak az, akit 
Szó nem butít, fény nem vakít, 
Se rang, se kincs nem veszteget meg, 
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, 
A látszatot lenézi, meg nem óvja, 
Nincs letagadni, titkolni valója. 

Tudd meg : szabad csak az, kinek 
Ajkát hazugság nem fertőzi meg, 
Aki üres jelszókat nem visít, 
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít. 
Nem alkuszik meg, hű becsületéhez, 
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez.
 
Nem nézi azt, hogy tetszetős-e, 
Sem azt, kinek ki volt, és volt-e őse, 
Nem bámul görnyedőn a kutyabőrre 
S embernek nézi azt is aki pőre. 
Tudd meg : szabad csak az, aki 
Ha neve nincs is, mégis valaki, 

Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos, 
Tüzet fölöslegesen nem harangoz, 
Van mindene, ha nincs is semmije, 
Mert nem szorul rá soha senkire. 
Nem áll szemébe húzott vaskalappal, 
Mindég kevélyen szembe néz a Nappal,

Vállalja azt, amit jó társa vállal, 
És győzi szívvel, győzi vállal. 
Helyét megállja mindég, mindenütt, 
Többször cirógat, mint ahányszor üt, 
De megmutatja olykor, hogy van ökle.... 
Szabad akar maradni mindörökre. 

Szabadság ! Ezt a megszentelt nevet 
Könnyelműen, ingyen ajkadra ne vedd ! 
Tudd meg : szabad csak az, 
Aki oly áhítattal mondja ki, 
Mint Istenének szent nevét a jó pap. 
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. 

Ínség, veszély, kín meg nem tántorít 
És lelki béklyó többé nem szorít. 
Hiába őrzi porkoláb s lakat, 
Az sose rab, ki lélekben szabad. 
Az akkor is, ha koldus, nincstelen, 
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen.
 
Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják, 
Hol áldozat nincs, nincs szabadság. 
Ott van csupán, ahol szavát megértve 
Meghalni tudnak, és élni mernek érte. 
De nem azért dúlt érte harc, 
Hogy azt csináld, amit akarsz, 

S mindazt, miért más robotolt, 
Magad javára letarold, 
Mert szabadabb akarsz lenni másnál. 
A szabadság nem perzsavásár. 
Nem a te árud. Milliók kincse az, 
Mint a reménység, napsugár, tavasz, 

Mint a virág, mely dús kelyhét kitárva 
Ráönti illatát a szomjazó világra, 
Hogy abból jótestvéri jusson 
Minden szegénynek ugyanannyi jusson. 
Míg több jut egynek, másnak kevesebb, 
Nincs még szabadság, éget még a seb. 

Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, 
Te sem vagy még szabad, te is csak... 
Gyáva rab vagy.

Heltai Jenő: Szabadság
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Kíváncsiság? Kalandvágy? Segítség-
nyújtás? Kihívás? Versenyzés? Va-

jon mi vezérelhet valakit egy tízezer 
kilométeres, nehézségekkel teli autóút 
megtételére, ami Budapesttől indul és a 
világ egyik legszegényebb afrikai orszá-
gában ér véget? Egy útra, melyet a ma-
gyar szervezők már évek óta csak úgy 
hirdetnek meg: bárkinek, bármivel, bár-
hogyan. 

A „feladvány” négy újkígyósi fiatal-
embert is foglalkoztatni kezdett, míg-
nem úgy döntöttek, beneveznek az idei 
kéthetes Bamako rallyba. Csatlós Lajos, 
Elekes Attila, Nátor János és Tóth Róbert 
az amatőrök számára szervezett „tú-
ra kategóriában” indult. Ez az őrült fu-
tam egyik könnyített változata. Itt nem 
a célba jutás gyorsasága számít, csupán 
az út megtétele, és egy karitatív gesztus: 
valami jót tenni az afrikai szegényekért. 

Egy volt a biztos: hogy semmi sem biztos

Sokan – családtagok, barátok, ismerő-
sök – izgultak január közepén, az elin-
dulásuk napján. A hetek gyorsan teltek, 
és a kígyósi hősöket immár itthon üdvö-
zölhette a település. A Kisvárosi Esték 
sorozat keretében kétórás élménybeszá-
molót tartottak a városházán mindazok-
nak, akiket érdekelt, hogyan teljesítették 
önkéntes vállalásukat. Fábián Tamás, a 
Csaba Rádió műsorvezetője segítette a 
beszélgetést, aki már többször készített 
interjút a négy fiatallal. 

– Minden úgy történt, ahogy arra 
számítottatok? – kérdezte az elején. A 
válasz egybehangzó „nem” volt, amit a 
következőkkel toldottak meg:

– Egy öreg Fiat Ducato kisbusszal in-
dultunk útnak, amit  –  mivel egyikünk 
számára sem ismeretlen az autószerelés 
–  itthon felújítottunk. Talán kicsit túl-
zásba is vittük a felkészülést, mert már 
Pesten kiszúrták, hogy csakis „kezdők” 
lehetünk. Igyekeztünk úgy ellátni min-
denfélével az autót, hogy se üzemanyag-
ban, se alkatrészekben, se futóműben ne 
érjen bennünket kellemetlen meglepetés, 
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ezért az átlagosnál kicsit „terheltebben” 
vágtunk neki az útnak. Azt is szerettük 
volna, hogy a hallomásból ismert 40-50 
fokos hőingadozást kibírja alattunk a 
járgány. Arra azonban, hogy ez az em-
beri szervezetre milyen hatással lesz, 
idehaza nem lehetett felkészülni. Egy 
cél lebegett előttünk: végigmenni. In-
nentől aztán sodortak bennünket az  
események. Az eredeti tervtől már  
Európában eltértünk, pedig a mi konti-

nensünk még a jól kiszámítható kategó-
riába tartozik. Utána jött az átkelés a 
Földközi-tengeren és hát Afrika, ahol 
csupán egy a biztos: hogy semmi sem 
biztos…

 
Egy konvojnyi barátra leltek

A fiatalok ezután több száz fotó kivetí-
tése mellett mesélték egyre izgalmasabb 
kalandjaikat. Megtudhattuk, hogy nem 
volt hiábavaló a nagy előkészület, mert-
hogy sok esetben gazdag készleteik segí-
tették ki őket a bajból. Például az egyik 
afrikai országban valami válság okán 
nem lehetett benzinhez jutni, így több 
résztvevő járművét is úgy kellett behú-
zatni a másik országba. Ez velük termé-
szetesen nem fordulhatott elő, hiszen 
egy hordónyi üzemanyagot utaztattak az 
autójuk tetején. Aztán egy néhány száz 
kilométeren át tartó, alig járható szik-
lás út annyira tönkretette a gépkocsikat, 
hogy nem győzték javítani azokat. Nekik 
szerencsére minden eszközük megvolt a 
bajok elhárítására. Emellett a mások jár-

műveinek javítása miatt egy egész kon-
vojnyi barátot szereztek, akik többé el 
sem akartak szakadni tőlük, és olykor 
még meg is vendégelték őket. Egyéb él-
ményekben is volt persze részük bőven, 
talán egy könyv sem lenne elég az ösz-
szeírásukhoz! Csatlós Lajos élete egyik 
legemlékezetesebb pillanatait például a 
földközi-tengeri kompátkeléskor élte át.

– Akkora hullámok hintáztak alat-
tunk, hogy a komp egyik végéből a 
másikba csúszkáltunk. Szabályosan ten-

geribeteg lettem a hatórás út alatt, és 
ennélfogva igen gyakori látogatója is a 
mellékhelyiségnek. 

Amikor delfinek ugráltak a sivatagban

Mint mondták, átlagosan napi 500 ki-
lométert vezettek. S ha valamelyikük 
előtt már delfinek ugráltak a sivatag ho-
mokjában, tudták, fel kell váltani a vo-
lánnál. Az is előfordult, hogy eltévedtek, 
s a kijelölt találkozóhelytől pár kilomé-
terre szálltak meg. Mikor kiderült, hogy 
nem jó helyen „horgonyoztak le”, már 
kifizették a szállást, s ami még rosszabb, 
homokvihar zárta el a továbbjutás út-
ját. Olyan is előfordult, hogy a homok-
ból ásóval és lapáttal kellett kiszedni az 
autójukat. Vagy például Szenegálban az 
egyiküket főzés közben meglepte egy 
majom, s ellopta az ételhez szánt kifli-
jüket. Rövid viaskodás után az erőszakos 
majom győzött, elégtételt csak az adott, 
hogy a folytonosan fotózó Nátor Já-
nos lencsevégre kapta a „szőrös tolvajt”. 
Az egyik országban pedig az útburko-

latot örökítette meg egészen közelről. 
Ilyet ugyanis még sohasem látott. Az út 
kagyló- és csigaházakkal volt kirakva. 

Árvaházba került a kígyósiak ajándéka

Készített fotókat arról a mélyszegény-
ségről is, ahogyan néhány afrikai ország-
ban élnek az emberek. Láttak városokat, 
ahol csupán sátrak sorakoztak egymás 
mellett házak helyett, s egy-egy sátor-
ban tizenöt-húszan laktak. A lakosok 
folyókban fürödtek, mostak, onnan me-
rítettek vizet a főzéshez is. A húsbolt sok 
helyen egy kis fabódé volt, ahol isme-
retlen fogalom a hűtőszekrény. A húsok 
kinn lógtak a ház falán legyekkel belepve 
a 40 fokos hőségben. Ha egy-egy euró-
pai megjelent egy ilyen helyen, azonnal 
körbevették őket az itt élők, és ajándé-
kért, adományért nyújtották a kezüket. 
Nem voltak kivételek ez alól a hivatalt 
viselő személyek sem. A lépten-nyo-
mon igazoltató rendőröket sokszor nem 
is a papírok érdekelték, hanem hogy mi-
lyen szuvenírt tudnak adni számuk-
ra az idegenek. Mauritániában például 
már annyira várják az évente visszatérő 
bamakósokat, hogy ötszázaléknyi tétel-
ként szerepel a kormány bevételében az 
ekkor idelátogató turisták pénze. Igaz, 
ilyenkor mindent többszörös áron ad-
nak el, mint egyébként. Így fordulhatott 
elő valahol, hogy a sivatag közepén felál-
lított sátrukért azonnal 50 eurót kellett 
kifizetnie az újkígyósi teamnek.  

Bissau-Guineában, az utolsó talál-
kozási pontnál ismerkedtek meg az 
Afrikai–Magyar Egyesület egyik mun-
katársával, Albert Zoltánnal, aki a szerve-
zetük nevében átvette felajánlásaikat. A 
kígyósiak a gépjárművüket hagyták ott, 
az abban szállított gyógyszerekkel, köt-
szerekkel, játékokkal, iskolai kellékekkel 
és egyéb hasznos dolgokkal. Mint meg-
tudták, az autójuk kissé átalakítva, a pár 
hete elhunyt elnök felesége által működ-
tetett árvaházba kerül, ahol az ott élő 
gyerekek szállítását szolgálja majd.

A négy kígyósi fiatalember repülőgép-
pel érkezett haza Magyarországra. A Kis-
városi Esték rendezvényén megköszönték 
a település önkormányzatának és lakói-
nak támogatását, azt a segítséget, amely 
által ők is segíteni tudtak egy mélysze-
génységben élő afrikai országnak.  

Magyar Mária
Fotó: ifj. Nátor János

Négy kígyósi Afrikában
>> Folytatás az 1. oldalról
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Munkahelyteremtés és  
a helyi mezőgazdasági  

termelés megerősítése a cél

2012. január 31-én, a Magyarország–
Románia Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Program (2007–2013) keretében 
kiírásra került HURO/1101 azono-
sítószámú 2.1.1 Üzleti infrastruktúra 
fejlesztés témakörben nyújtott be pá-
lyázatot magyar részről Újkígyós Város 
Önkormányzata, Gyula Város Önkor-
mányzata, valamint a Békés Megyei 
Önkormányzat, román részről pedig 
Zimándújfalu Község Önkormányzata 
és Nagyzerind Község Önkormányza-
ta. Az öt partner közül Újkígyós Város 
Önkormányzata vállalta a vezető part-
ner szerepét. A vezető partner a pályázat 
megírásával az AQUAPROFIT Mű-
szaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.-t 
bízta meg.

A projekt összköltsége 4 150 945,2 
euró (1 245 283 560 Ft).

A tervezett beruházás mezőgazdasági 
termelési, tárolási, feldolgozási és értéke-
sítési célú technológiai bemutató, oktató 
és információs központ létrehozását cé-
lozza Újkígyós, valamint Zimándújfalu 
területén. A leendő fejlesztés a két te-
lepülés helyi és környékbeli gazdáinak 
érdekeit tartja szem előtt, és a mező-
gazdaságból történő hosszú távú meg-
élhetést segíti elő. A tervezett projekt 
mezőgazdasági termékek termelésével, 
tárolásával, feldolgozásával és értékesí-
tésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati 
ismeretek megszerzésében és bővítésé-
ben, valamint az egymás közötti tapasz-
talatcserében segíti a gazdálkodókat. A 
projekt keretein belül valós feldolgozó- 
és tárolókapacitások is kiépülnének. A 
beruházásból Gyulán egy többfunkci-
ós állatvásártér, mázsaház, kiállítótér, va-
lamint szakmai bemutatók és fórumok 
tartására szolgáló komplexum valósulna 
meg, továbbá Nagyzerinden egy gabo-
natárolásra alkalmas siló kerülne meg-
építésre. A központok kialakításának 
további célja a gazdák közötti összefogás, 
illetve a határ két oldalán élő gazdálko-
dók közötti gazdasági kohézió erősítése. 

A projekt Újkígyósra eső része ösz-
szesen 1 416 901,86 euró (425 070 558  
Ft), amelyből a támogatás összege  
1 346 056,77 euró (403 817 031 Ft), az 
önrész 70 845,09 euró (21 253 527 Ft).

A beruházás a Tormási úton (a volt 
bélfeldolgozó üzem) jönne létre, a már 

meglévő épület felújításával és átalakítá-
sával. A létesítményben oktató-, bemu-
tató- és információs központ, valamint 
különböző zöldségek feldolgozására al-
kalmas gépsor és hűtő-tároló kapna he-
lyet. Az önkormányzat célja egyrészt a 
munkahelyteremtés, mivel a pályázat 
elnyerése esetén az üzem 15-20 főnek 
biztosítana álláslehetőséget, másrészt a 
helyi mezőgazdasági termelés megerő-
sítése és fellendítése.

(Az euróösszeg 300 Ft-os árfolya-
mon lett forintosítva.)

Újkígyósi belterületi gyűjtőutak  
fejlesztése

DAOP-3.1.1/B-11-2012-0032 – Ön-
kormányzati tulajdonú belterületi utak 
fejlesztése című pályázati felhívásra ad-
ta be pályázatát Újkígyós Város Önkor-
mányzata. A pályázat célja: az újkígyósi 
három nagy gyűjtőút (Arany János utca, 
Petőfi Sándor utca és Ady Endre utca) 
legrosszabb állapotban lévő szakaszai-
nak felújítása, valamint az Arany János 
utcán a napközi otthonos konyhánál lé-
vő gyalogátkelőhely áthelyezése. Az át-
kelőhely áthelyezése azért indokolt, 
mert jelenleg a napközi otthonos kony-
ha kapubejárójába vezet át, ami bal-
esetveszélyes. A tervezett felújítások a 
következő útszakaszokat érintik: Arany 
János utca (Gyulai úttól a Kossuth La-
jos utcáig), Petőfi Sándor utca (Öreg ut-
cától a belterületi határig), Ady Endre 
utca (Hosszú utcától a Kossuth Lajos 
utcáig). A projekt várható összköltsége 
106 674 920 Ft, ebből a támogatás ösz-
szege 96 007 428 Ft, az önerő összege 
10 667 492 Ft. 

A pályázat még az elbírálás szakaszá-
ban van, előreláthatólag 2012. április-má-
jus hónapban várható döntés. A beruházás 
tervezett kezdete: 2012. július 20.

„Kistornaterem kialakítása”

A 7/2011. (III. 9.) BM-rendelet szerinti 
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktú-

ra fejlesztésének, felújításának támo-
gatására című felhívásra nyújtotta be 
Újkígyós Város Önkormányzata a pá-
lyázatát.

A település 2007-ig rendelkezett 
egy kisméretű tornateremmel a Kos-
suth Lajos utcán, de ez a közel száz éves 
épület életveszélyessé vált, a felújítása 
nem lett volna gazdaságos, ezért le kel-
lett bontani. A Felföldi István Tornate-
rem nagyon leterhelt, sportolóinknak 
sokszor kell osztott pályán edzeniük, 
az óvodásoknak és a különböző sza-
badidősportoknak már nem is jut hely, 
ezért szükségessé vált egy új „Kistorna-
terem” kialakítása. A beruházás a Fel-
földi István Tornaterem mögött lévő 
volt tanuszoda átalakításával, valamint 
az épülethez tartozó öltözők és vizes-
blokkok felújításával, korszerűsítésével 
valósul meg. A projekt várható összkölt-
sége: 24 998 678 Ft, ebből a támogatás 
összege 17 999 000 Ft, az önerő össze-
ge 6 999 678 Ft. A beruházás tervezett 
kezdete: 2012 márciusa.

Támogatási szerződés  
megkötése

A Dél-békési Ivóvízminőség-javító Ön-
kormányzati Társulás – Újkígyós és 
Medgyesegyháza részvételével működik 
– a lakosság egészséges ivóvízzel történő 
ellátása érdekében, Dél-békési ivóvíz-
minőség-javító projekt címen pályáza-
tot nyújtott be, amelyet a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség KEOP- 1.3.0/  
09-11-2011-0014 azono sítószámon re-
gisztrált. A támogatási döntés értelmé-
ben a beruházás teljes költsége nettó 
721 469 922 Ft, amelyből elszámolható 
költség nettó 719 540 547 Ft. A problé-
ma, melyet a pályázattal a társulás orvo-
solni szeretne, hogy a pályázat alapjául 
szolgáló adatok alapján az Újkígyóson 
szolgáltatott víz minősége nem felel 
meg a jogszabályi előírásoknak: szolgál-
tatott ivóvize arzén, ammónium, man-
gán, valamint esetenként vas kom po- 
nensek tekintetében nem felel meg a 
201/2001. (X. 25.) kormányrendeletben 
meghatározott vízminőségi paraméte-
reknek, illetve az összes keménység nem 
éri el az alsó határértéket.

A támogatás folyósításának feltétele 
a támogatási szerződés megkötése volt, 
mely 2012. február 17-én aláírásra ke-
rült az Energia Központ Nonprofit Kft. 
KEOP Közreműködő Szervezettel.

Pályázati tájékoztatók
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Alkalmasnak tartották  
a költségvetési rendelettervezetet

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2012. február 10-én 
megtartott ülésén hat igen szavazattal 
döntött arról, hogy az önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló rendelet 
tervezetét továbbtárgyalásra alkalmas-
nak tartja. A testület felkérte a polgár-
mestert, hogy a rendelettervezetet a 
bizottságok megtárgyalását követően, a 
vonatkozó jogi szabályozásnak megfele-
lően, a február 27-i ülésre terjessze elő. 

Részvétel a szociális  
földprogramban

Hat igennel határoztak a képviselők ar-
ról, hogy az önkormányzat részt vesz a 
szociális földprogram pályázatban és 
elfogadja a szociális földprogramot, 
melynek megvalósítására a 2012. évi 
költségvetésében bruttó 1 623 038 Ft 
összeget biztosít. 

Javaslat a Békés Megyei  
Önkormányzat felé

Újkígyós Város Önkormányzata a Bé-
kés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
2012. évi munkaprogramjához az alábbi 
javaslatot teszi:

– 4431-es és 4432-es út keresztező-
désében a körforgalom kiépítése,

– Békéscsaba–Újkígyós–Puszta ott-
laka–Medgyesegyháza összekötő út 
megépítése,

– Újkígyós belvizeit befogadó csator-
na megépítése,

– Fürjesi összekötő út kétsávos közle-
kedésre alkalmassá tétele .

A képviselő-testület hat igennel el-
fogadta a javaslatot, a napirendek elő-
adóját és tárgyalásának időpontját nem 
határozta meg.

Elfogadták a Primcom Kft.  
beszámolóját

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2012. február 27-én 
megtartott ülésén hét igen szavazattal 
elfogadta a Primcom Kft. szakmai tá-
jékoztatóját azzal a megkötéssel, hogy 
a vállalkozás a jövőben minden évben 
a januári testületi ülésre elkészíti írásos 
tájékoztatóját.

Határoztak adósságot keletkeztető 
ügyletek kérdésében

A képviselő-testület az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § 
(3) bekezdése alapján a következő hatá-
rozatot hozta:

1. Újkígyós Város Önkormányzatá-
nak az adósságot keletkeztető ügyle-
tekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) 
korm.-rendelet 2. § (1) bekezdése sze-
rint meghatározott saját bevételének 
összege:

A) 2013. évben 114 900 000 Ft,
B) 2014. évben 114 900 000 Ft,
C) 2015. évben 114 900 000 Ft.

2. A képviselő-testület a 2013–2015. 
évben és az azt követő években – a be-
adott pályázatok elbírálásától függő-
en – tervezi olyan 10 millió forintot 
meghaladó fejlesztési célú adósságot 
keletkeztető ügylet megkötését – fel-
halmozási célú hiány finanszírozása 
érdekében –, melyhez a kormány hozzá-
járulása szükséges.

3. Az önkormányzat adósságot kelet-
keztető egyletekből jelenleg is fennálló 
kötelezettséggel nem rendelkezik.

A határozatot hat igen és egy tartóz-
kodás mellett fogadták el a képviselők.

Módosították a Vízmű Kft.  
alapító okiratát

A testület hét igen szavazattal – a be-
nyújtott szöveg szerint – elfogadta az 
Újkígyósi Vízmű Kft. alapító okiratának 
Újkígyóson, 2012. február 27-én kelt 
módosítását, melyre azért volt szükség, 
mert a cégnél ügyvezetőváltás történt. 
Továbbá az alapító változtatni kívánt a 
társaságnál működő felügyelőbizottság- 
ra vonatkozó rendelkezéseken.

Bérleti díjakról döntöttek
A képviselők egyöntetűen, hét igen sza-
vazattal határoztak az alábbi kérdé- 
sekben:

1. Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
az önkormányzati tulajdonú szennyvíz-
tisztító telep bérleti díját a Vízmű Kft.-

vel korábban kötött bérleti szerződés 
alapján 2012. január 1-jétől határozat-
lan ideig 3 000 000 Ft + áfa/év-ben ha-
tározza meg. 

2. Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
az önkormányzati tulajdonú szennyvíz-
csatornahálózat bérleti díját a Vízmű 
Kft.-vel korábban kötött bérleti szerző-
dés alapján 2012. január 1-jétől határo-
zatlan ideig 3 200 000 Ft + áfa/év-ben 
határozza meg

3. Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
az önkormányzati tulajdonú ivóvíz-
közmű bérleti díját 2012. január 1-jétől 
határozatlan ideig 2 000 000 Ft + áfa/
év-ben határozza meg.

A bérleti díjakat a képviselő-testület 
jogosult minden évben felülvizsgálni.

Elfogadták az IVS-t
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Integrált városfejlesztési 
stratégia (IVS) című dokumentumot hét 
igen szavazattal elfogadta, mely doku-
mentumot fel kell használni a város fej-
lesztését érintő tervek kidolgozásában. 

Törvényességi felhívást  
fogadtak el

A képviselők a Békés Megyei Kor-
mányhivatal III-B-002/170-1/2012. 
ügyiratszámú törvényességi felhívással 
egyetértettek, az abban foglaltakat a jö-
vőre nézve alkalmazni kívánják. A ha-
tározat elfogadására hét kéz lendült a 
magasba.

Lejárt határidejű határozatok 
teljesítése

A 92/2011. (VII. 27.), 127/2011. (XI. 7.),  
131/2011. (XI. 21.), 152/2011. (XII. 
19.), 154/2011. (XII. 19.), 156/2011. 
(XII. 19.), 3/2012. (I. 12.), 5/2012.  
(I. 23.), 8/2012. (I. 23.), 9/2012. (I. 23.),  
10/2012. (I. 23.), 11/2012. (I. 23.), 
12/2012. (I. 23.), 14/2012. (I. 23.), 
15/2012. (I. 23.), 16/2012. (I. 23.), 
17/2012. (I. 23.), 18/2012. (I. 23.) szá-
mú határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést a képviselők egybehangzó, hét 
igen szavazattal elfogadták.
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Csatlakozás a közös  
földgázbeszerzéshez

A képviselő-testület arról határozott, 
hogy a megye közös – konzorciós kere-
tek között történő – földgázbeszerzésé- 
re létrehozandó szindikátushoz csatla-
kozni kíván. A szindikátusi szerződés- 
tervezetet hét igen szavazattal jóváhagy-
ta. A képviselő-testület felhatalmazza  
a polgármestert szindikátusi szerző- 

déstervezet aláírásával, valamint azzal, 
hogy a közös földgázbeszerzés ügyében 
eljárjon. 

Pályázat új óvoda létrehozására
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete előzetesen, hét igen szavazat 
mellett nyilatkozta ki azon szándékát, 
hogy – 95%-os támogatottság mellett – 
pályázatot kíván beadni egy új, korszerű, 

egységes óvodai intézmény létrehozá-
sára a DAOP4.2.111 kódszámú projekt 
keretében. A testület megbízta Szebellédi 
Zoltán polgármestert, hogy a pályá-
zat előkészítésével kapcsolatos felada-
tok ellátására, a Jövő Építő Turisztikai 
Desztinációs Menedzsment Egyesü-
lettel kössön megállapodást, amelynek 
költségére – a 2012. évi költségvetés 
fejlesztési tartalékalapjának terhére – 
500 000 + áfa összeget biztosít.

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

Sziluett területi  
táncverseny, Újkígyós 

Krucsai Attila és Vozár Virág 
junior standard: 3. helyezést,
latin táncok: 3. helyezést,
ifjúsági standard: 1. helyezést ért el

Táncverseny 
junior kezdő kategóriában  
Judik János és Vozár Mónika  
1. helyezést ért el

Secret-Őr Kupa 
Harangozó Gábor ifjúsági light-
contact, 69 kg kat. II. helyezést ért el,
ifjúsági semi-contact 69 kg kat.  
I. helyezést ért el,
Varga Mátyás serdülő semi-contact 
28 kg kat. II. helyezést ért el

Vajda Kupa nemzetközi  
kick-box verseny 

Harangozó Gábor  I. helyezést ért el

Kick- box Mikulás-kupa 
Harangozó Gábor C2 semi-contact 
69 kg kat. I. helyezést ért el,
Varga Mátyás gyerek semi-contact 
28 kg kat. II. helyezést ért el

Diákolimpia városi–körzeti  
tornaverseny 
I–II. korcsoport lány torna- 
versenyen 4. helyezést elért  
tornacsapat tagjai:

1. Papp Nikolett
2. Szász Katalin
3. Németh Alexandra
4. Király Henrietta
5. Börcsök Fruzsina
6. Jenei Petra
Tartalék: Faragó Mercédesz

Diákolimpia megyei  
tornaverseny – egyéni

1. helyezés: Karkus Balázs 4. b
2. helyezés: Varga Mátyás 3. a
3. helyezés: Káposzta Roland 3. b 

Diákolimpia 
Körzeti 1. és a megyei 1. helyezés 
I–II. korcsoportos fiú tornacsapat:

1. Benkő János 2. c
2. Juhász Ákos 2. c
3. Horváth Ferenc 2. c

4. Káposzta Roland 3.  b
5. Varga Mátyás 3. a 
6. Karkus Balázs 4. b

Helyesírási verseny,  
iskolai forduló
4. évfolyam:

1. Judik Péter 4. a
2. Veszpi Gergő 4. b
3. Ancsin Máté 4. b

5. évfolyam:
1. Szamosvári Bence 5. b
2. Csók Tünde Noémi 5. b
3. Békési Anna Kamilla 5. b

6. évfolyam:
1. Labos Júlia 6. b
2. Vozár Mercédesz 6. b
3. Tóth Réka 6. b

7. évfolyam
1. Skoperda Boglárka 7. a
2. Szokai Luca 7. b
3. Krucsai Szilvia 7. a

8. évfolyam
1. Harangozó Gréta 8. a
2. Békési Vivien 8. b

„Szép magyar beszéd” verseny, 
iskolai forduló
5–6. évfolyam:

1. Barna Barbara 5. b
2. Labos Júlia 6. b
3. Zsótér Klaudia 5. b

7–8. évfolyam:
1. Békési Vivien 8. b
2. Belicza Dóra 7. a
3. Kiss Renáta 8. a

„Szép magyar beszéd” verseny, 
területi forduló
5–6. évfolyam:

3. Labos Júlia 6. b
7–8. évfolyam:

3. Békési Vivien 8. b

Arany János helyesírás verseny, 
országos döntő

9. helyezés Harangozó Gréta 8. a

Horváth János matematika  
tehetségkutató verseny 
az Andrássy Gyula Gimnázium  
szervezésében

5. helyezés: Harangozó Gábor 8. a

A Széchenyi iStván áltAlánoS iSkolA  
tAnulóinAk verSenyeredményei

Újkígyós legnagyobb foglalkoztatói
2011-ben Újkígyóson a legtöbb helyi adót befizető vállalkozá-
sok, illetve a legnagyobb foglalkoztatók az alábbi cégek voltak:

Legtöbb helyi adót befizetők 2011.  
(IPA+GJA)

2011. évi teljes bevallásból készített lista

Legnagyobb foglalkoztatók 2011.
(Önkormányzat) 143 fő
1. Szent Erzsébet Szo.   55 fő
2. Benkó Hús Kft.   30 fő
3. Furnér-Pack Kft.   23 fő
4. Bek-Holz Kft.   20 fő
5. Ergofém Kft.   19 fő
5. Susán Trans Kft.   19 fő
7. Timotex Kft.   17 fő
8. Kígyós Fruit Kft.   16 fő
9. Vízmű Kft.   12 fő
9. Hoch-Ker Kft.   12 fő

Szombati piacnap
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Újkígyós Város 

Önkormányzata 2012 februárjától új piaci rendet veze-
tett be, mely szerint a korábban létező egynapos piacot fel-
váltja a kétnapos. Az eddigi hétfői nap mellett szombaton is 
nyitva tart az újonnan kialakított városi piactér. Szombati na-
pokon a helyi telephellyel rendelkező vállalkozók, őstermelők, 
helyi kereskedők helypénz fizetése nélkül kínálhatják termé-
keiket. Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy Újkígyóson a 
helyben megtermelt „háztáji” termékek kulturált környezet-
ben cseréljenek gazdát, ezért az új piaci nap bevezetésével a 
helyi gazdaság és kereskedelem fellendítését tűzte ki célul.

Amennyiben ön is helyi gazdálkodási tevékenységet végez, 
hozza ki termékét a megújult városi piacra, ezzel is serkentve a 
helyi termékek helyben való értékesítését!

1. Susán Trans Kft.
2. Furnér-Pack Kft. 
3. Timotex Kft.
4. Speedlog Bt.
5. Ergofém Kft.

  6. Benkó Hús Kft.
  7. Csonka és Fia Kft.
  8. OTP Bank Nyrt.
  9. Kígyós Fruit Kft. 
10. Vízmű Kft.
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AKözös Igazgatású Óvodai és Böl-
csődei Intézmény 2011-ben pályá-

zatot adott be az OVI-foci Közhasznú 
Alapítvány által kiírt TAO pályázat-
ra, melynek keretében egy multifunkci-
onális, műfüves pálya elkészítését lehet 
megvalósítani. A pálya kialakításán túl a 
pályázat lehetőséget biztosít a gyerme-
kek mozgáskultúrájának fejlesztéséhez 
szükséges eszközök beszerzésére is (lab-
dák, teniszháló, kosárlabdapalánk, tor-
nakarikák stb.), valamint tartalmazza 
az óvónők képzéséhez szükséges anyagi 
fedezetet. Az eszközök megfelelnek az 
óvodás korosztály életkori sajátossága-
inak, esztétikusak, felhívó jelleggel bír-
nak a mozgásszegény életmódot élő 3–7 
éves gyerekeknek.

A pályázat kedvező elbírálásban ré-
szesült, így megkezdődhet a 6 x 12 m-es 
pálya építése, amely műfűvel borított, vé-
dőhálóval ellátott, értéke: 6 930 000 Ft.  
Az új létesítmény az aszfaltos kézilab-
dapálya és a „kistornaterem” mellett kap 
majd helyet. Az MLSZ által nyújtott 
támogatás összege: 4 795 000 Ft, a kü-
lönbözetet, a 2 135 000 Ft-ot Újkígyós 
Város Képviselő-testülete mint önrészt 
biztosítja. A pálya megépítésével egy 
régi álom valósul meg a városban: biz-
tonságos körülmények között sportol-
hatnak az óvodás gyermekek. 

A pálya elkészülésének várható idő-
pontja: 2012. június 30.

Balogh Lászlóné 
óvodavezető

Afarsangi mulatság nem múlhat el 
fánk nélkül. Az idei farsang nem-

csak a csodálatos jelmezekbe öltö-
zött gyerkőcöktől volt különleges az 
újkígyósi Petőfi utcai óvodában, hanem 
a süteményektől is, melyeket az édes-
anyák és nagymamák készítettek. Az 
idén valóságos házi süteménycsodák-
kal lepték meg a kedves szülők az óvo-
dás gyermekeket. Hihetetlenül kitettek 
magukért – többek között – a Kati-
ca csoportos gyerekek anyukái, akik fi-
nomabbnál finomabb süteményekkel 
kedveskedtek a csoportnak. Sorban ér-
keztek a házi készítésű torták, muffinok, 
fánkok, kókuszgolyók, perecek, sós po-
gácsák, linzerek, sajtos kiflik és sok ha-
sonló finomság. 

Ezek az ügyes kezű anyukák nem 
csupán az ízekkel kápráztattak el min-

denkit. Az édességek díszítésével is 
igyekeztek felidézni a farsangi hangula-
tot, mint például bohócruhába öltözte-
tett torta, de említsük meg az állatfigurás 
muffinokat is. A sok finomság már lát-
ványra is fantasztikus élményt nyújtott, 
az ízek pedig tovább fokozták ezt. Az 
asztalra szervírozott sütemények láttán 
joggal érezhették a gyerekek, hogy nem 
is a csoportba tértek be, hanem egy ha-
talmas cukrászdába.

A szülőknek köszönhetően min-
den adott volt egy igazi és felejthetetlen 
táncos mulatsághoz. A kreatív anyukák 
ezekkel az ínyencségekkel pedig garan-
táltan fokozták a farsangi hangulatot, 
ezáltal a gyerekek egész nap kedvükre 
csemegézhettek.

Juhász Mária
óvodapedagógus

Kedves Anyukák és Apukák! 
2012. március 24- én (szombaton)  

a Közös Igazgatású Óvodai és  
Bölcsődei Intézmény  

Petőfi utcai és Fő utcai Óvodája  
9 órától ½ 12-ig 

óvodába hívogató naPot 
rendez.

Programok: Kepenyes Pál zenés  
műsora, valamint tojásfestés,  

hajtogatás, húsvéti ötletbazár.

Kérjük, hogy a tojásfestéshez  
néhány kifújt tojást mindenki hozzon  

magával!

A zenés program részvételi díja: 400 Ft.

Szeretettel várunk minden most  
óvodába járó és leendő óvodás  

kisgyermeket.

Nagy lépés kiscipőben

Farsangi süteményözönKISVÁROSI ESTÉK 
ÚJKÍGYÓS

Újkígyós Város Önkormányzata,  
valamint a Petőfi Sándor Művelődési 

Ház és Könyvtár
tisztelettel meghívja önt és ismerőseit

KISVÁROSI ESTÉK 
közéleti előadás-sorozatának 

márciusi programjára

Vendégünk:
Böjte Csaba 

ferences rendi szerzetes

Előadásának címe:
Van remény

Helyszín:
Petőfi Sándor Művelődési Ház 
(Újkígyós, Arany János u. 42.)

Időpont: 
2012. március 25., vasárnap 1500

A Böjte Csaba által támogatott árváknak 
AdoMáNyGyűJTéST szervezünk. 
Adományaikat (pénz, ruházat, tartós  

élelmiszer) az alábbi időpontokban adhatják 
le a volt tűzoltószertár épületében:

2012. március 21. (szerda) 13.00–16.00
2012. március 22–23. (csütörtök, péntek) 

8.00–16.00
Segítségüket köszönjük!

Információ: 
pmh.kommunikacio@ujkigyos.hu, 

muvhaz@ujkigyos.hu
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Az újkígyósi baba-mama klub fiatal 
édesanyái és édesapái számára aján-

lott négy előadásból álló szakmai prog-
ram a csecsemőkori mozgásfejlődés és 
beszédfejlődés legfontosabb állomásait 
mutatja be kiegészítve a gyermeknevelés 
személyes és szakmai tapasztalataival.

A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI

– A gyermek normál beszéd- és moz-
gásfejlődésének megismertetése mel-
lett cél, hogy a szülők képessé váljanak a 

kisgyermek fejlődésének érési folyama-
tában tapasztalható esetleges kóros fej-
lődési ütem felismerésére.

– Szakemberek bemutatása, elérhe-
tőségük megadása, melyeket a szülők a 
probléma észlelésekor igénybe vehetnek.

– A gyógypedagógus szakma bemu-
tatása, elfogadtatása a szülőkkel, szak-
mai segítségnyújtás felajánlása.

– A közös játék élményének megta-
pasztalása.

– Számomra mint az általános iskolás 
korosztállyal foglalkozó gyógypedagó-
gus számára cél a fiatalabb gyermek-
csoport és szüleik megismerése, szükség 
szerint szakmai támogatása.

A PROGRAM LÉTREJÖTTÉNEK 
KÖRÜLMÉNYEI, ELŐKÉSZÍTÉS
A csecsemőkori és kisgyermekkori moz-
gás- és beszédfejlődés alakulása elsősor-
ban a kisbabákat nevelő fiatal szülőket 
érinti. A kapcsolatot velük a városi védő-
nő segítségével vettem fel, aki támogatta 
az ötletemet és segített kivitelezésben, 
a kismamák és kispapák mozgósításá-
ban, a program előkészítésében. A helyi 
könyvtáros pozitív hozzáállása nyomán 
a helyszín is biztosítottá vált a városi 
könyvtár épületében.

SZAKMAI PROGRAMTERV

Az előadások témái a következők:
1. „A ringatás az emberiség közös kincse.”

 (Kulcsár Mihályné)
• Csecsemőkori (primitív) reflexek
•  A babavárás pillanatképei, a szülő-

vé válás

2.   „Abban a pillanatban, amikor a gyer-
mek megszületik, megszületik az anya 
is. Soha nem létezett előtte. A nő léte-
zett, az anya még nem. Az anyaság va-
lami  teljesen új érzés.” (osho)

•  Újszülöttkori, csecsemőkori, kis-
gyermekkori mozgásfejlődés

•  A ringatás és hintázás terápiás ha-
tása

3.   „Elmondja szemem, ha nem mondja 
szám, / Így van ha szóval ki sem mon-
danám.”  (Szúdy Géza)
• A beszédfejlődés szakaszai
•  A mondókák szerepe a gyermek 

mozgás- és beszédfejlődésében

4.  Nem lehet „túl sokat” megtenni a gyer-
mekért, „csak túl keveset.”

(Vekerdy Tamás)
•  A mese és az együttlét élménye  szü-

lő és gyermeke kapcsolatában
•  A televízió és számítógép káros ha-

tásai a gyermeki idegrendszerre

Nincs a világon szebb, boldogabb, meg-
hittebb érzés annál, mint amikor meg-
születik gyermekünk, és az ölünkben 
tarthatjuk.. Ez a rendkívül szoros fizikai 
kapcsolat idővel lazul, de még kisiskolás 
korban is szüksége van gyermekünknek 
a meleg ölelésre, a szülővel való öröm-
teli játékra. Az ölbeli játékok tanítják, 
nevelik a gyermeket, az együttlét, a test-
közelség pedig érzelmi biztonságot ad 
mindehhez.

A mozgás az első nyelv, amit a baba 
megtanul. Mozogva fedezi fel környe-
zetét, és a mozgás által tanulja meg tes-
tét uralni. A központi idegrendszer érési 
folyamata és a mozgásfejlődés egymás-
sal szoros egységben biztosítja a beszéd 
és az értelem fejlődését.

Előadásaim témáit  e gondolatok kö-
ré építettem, mindvégig hangsúlyozva 
a család szerepét a gyermek egészséges 
testi-lelki fejlődésében. Vallom, hogy a 
szülői szeretet mindenekfeletti ereje át-
segít bennünket a gyermeknevelés eset-
leges nehézségein.

Locskainé Szabó Ildikó

Nem lehet „túl sokat” megtenni a gyermekért

Meghívó
A Petőfi Sándor Művelődési Ház  

és Könyvtár
tisztelettel meghívja önt és  

ismerőseit

Újszülöttkori, csecsemőkori,  
kisgyermekkori mozgásfejlődés
A ringatás és hintázás terápiás 

hatása, a hordozás előnyei
című előadására

Előadó:  
Locskainé Szabó Ildikó  

gyógypedagógus

Helyszín:  
Petőfi Sándor Művelődési Ház  

és Könyvtár (a könyvtár épülete)

Időpont:  
2012. március 17. (szombat) 10 óra

„A gyermek azért játszik, mert fejlődik,  
és azért fejlődik, mert játszik”  

(Rubinstein)

Mindenkit szeretettel várunk!

Információ: 
muvhaz@ujkigyos.hu,  
konyvtar@ujkigyos.hu 

Megváltozott  
a védőnői tanácsadás rendje

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy az önálló védőnői tanácsadás 
rendje 2011. december 14-től az alábbiak szerint módosul:

Kedd, csütörtök:    
 8.00–10.00 csecsemő- és gyermektanácsadás 
 10.00–12.00 tanácsadás várandósok részére

Polgármesteri hivatal

Falugazdász iroda ügyfélfogadása
a művelődési házban (Újkígyós, Arany J. u. 42.)

kedd, csütörtök: 8.00–15.00

ORVOSI ÜGYELET  B  ORVOSI ÜGYELET
Az orvosi ügyelet minden hétköznap 17 órától lép életbe. 
Az ügyeletes orvos személyét a 66/247-787-es központi 

ügyeleti telefonszám üzenetrögzítője mindig közli.
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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, tagjai: Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Magyar Mária, Szamosvári Zsolt, Turovszki Krisztián 
Nyomdai előkészítés: Quirt-Wizard Kft. – Várhegyiné Szántó Anikó • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

anyakönyvi hírek

2012. február hó:

SzületéSek:
Tóth Viktor (4040 g, 53 cm), Békéscsaba, 2012. február 1., édes-

anyja: Vasas Mária, édesapja: Tóth Pál. 
Hegedűs Virág (3000 g, 50 cm), Budapest, 2012. február 3., édes-

anyja: Birta Éva, édesapja: Hegedűs András.
Nyisztor Roland dzsúlió (3140 g, 49 cm), Békéscsaba, 2012. feb-

ruár 8, édesanyja: Őzi Szabina, édesapja: Nyisztor Roland.
Marossy Martin (4730 g, 53 cm), Békéscsaba, 2012. február 12., 

édesanyja: Sviszt Nikolett, édesapja: Marossy Gábor.
Bangó Petra (3100 g, 48 cm), Békéscsaba, 2012. február 12., édes-

anyja: dr. Átol Zsuzsanna, édesapja: Bangó Csaba.
Jakab Máriusz (3400 g, 51 cm), Gyula, 2012. február 18., édes-

anyja: Jakab Elvira, édesapja: Csurár Csaba.

házaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2012. február 7., menyasszony: Tóth 

Mária szabadkígyósi lakos, vőlegény: Németh András újkígyósi 
lakos.

haláleSetek:
Ivanics István, született: 1925. szeptember 26., elhunyt: Békéscsa-

ba, 2012. február 7., volt Újkígyós, Fő u. 56. szám alatti lakos.
Hegedűs Istvánné, született: 1924. június 4., elhunyt: Békéscsaba, 

2012. február 12., volt Újkígyós, Jókai u. 27. szám alatti lakos.
Ferkovics Lajosné, született: 1955. augusztus 12., elhunyt: Újkí-

gyós, 2012. február 12., volt Újkígyós, Dr. Pándy Kálmán u. 
28. szám alatti lakos.

Juhász András, született: 1938. november 16., elhunyt: Gyula, 
2012. február 14., volt Újkígyós, Iskola u. 5/2. szám alatti lakos.

Sulcz Istvánné, született: 1934. december 12., elhunyt: Újkígyós, 
2012. február 22., volt  Újkígyós, Gyulai u. 8. szám alatti lakos.

Balogh Lajosné Zsótér Anna, született: 1924. március 20., elhunyt: 
Békéscsaba, 2012. február 25., volt Újkígyós, Petőfi u. 24. szám 
alatti lakos.

Balázs Lajosné Petrás Erzsébet, született: 1940. február 9., el-
hunyt: Gyula, 2012. február 27., volt Újkígyós, Hosszú u. 69. 
szám alatti lakos.

Meghívó 
2012. március 23-án (pénteken) 14 órakor  

tartandó megbeszélésre 

Megbeszélés helye:  
Petőfi Sándor Művelődési Ház, konferenciaterem

A megbeszélés témája:  
Turisztikai lehetőségek fejlesztése Újkígyóson

A fent említett témában – konkrét lakossági megkeresések alapján – 
szeretnénk egy közös gondolkodást elindítani, hiszen jóllehet, hogy 
városunkban a turizmus nincs jelen, ellenben vannak konkrét lehe-
tőségek, amelyeket szeretnénk kihasználni a turisztika fellendíté-
se érdekében. Ehhez szakemberek segítségét kértük; Gulyás Péter, a 
Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgató-
ság igazgatójának, Sifter Lívia, az AQUAPROFIT Zrt. területfej-
lesztési tanácsadójának előadásával, valamint a HROD Közösségi 
és Társadalomfejlesztési Központ szakértője által vezetett műhely-
munkával szeretnénk felmérni a lehetőségeinket a turizmus terü- 
letén.
Kérem, hogy közreműködésével segítse a közös gondolkodást!
Megjelenésére számítunk!

Szebellédi Zoltán
polgármester

„BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉgI egYeSíTeTT 
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY”

1 fő szakképzett 
gondozót/gondozónőt 

keres

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás gondozói 
munkakörébe.

Feltétel: szakirányú végzettség
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménynek szakmai  

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)  
SzCsM-rendelet 3. melléklete 4. pontja alapján.

Munkakörbe tartozó lényeges feladat:
Hétköznaponként 16°°-tól 8°°-ig, illetve hétvégenként  

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő ellátottjaink  
jelzése esetén kivonulás és az ellátott segítése.

Foglalkoztatás jellege:  társadalmi gondozó
Munkavégzés helye:  Újkígyós város területe
Jelentkezési határidő:  2012. március 20. 16°°
Elbírálási határidő: 2012. március 28.

Jelentkezni személyesen, elektronikusan vagy postai úton  
az intézményvezetőnél:

Vida Klára
„Ezüstág” Gondozási Központ

5661 Újkígyós, Petőfi S. u. 26–28.
Tel.: (66) 554 200, (66) 554 207,  e-mail: ezustag@ujkigyos.hu

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt vállalkozókat, munkáltatókat,  

hogy az önkormányzati konyha 2012. március 12-től  
SZÉP kártya elfogadóhely lesz. 

A kártyákat melegétkezés céljára lehet felhasználni.

Érdeklődni Schríffert Béla élelmezésvezetőnél lehet  
a 66/256-322-es telefonszámon.

Részletes tájékoztató az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő  
következő számában olvasható.


