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Az elmúlt esztendőben számos ter-
vünkben történt előrelépés, sok le-

hetőséget próbáltunk megragadni, tettük 
az önkormányzatnál a dolgunkat, mint 
ahogy teszi azt más a családja vagy éppen 
a vállalkozása ügyében. Az eredmények-
ről mindenki értesülhetett, hiszen együtt 
örülhettünk egy-egy átadási ünnepsé-
gen, hírt adtunk ezen újság hasábjain 
korábban, tájékozódhattak a rendszere-
sen frissülő városi honlapról, de részle-
tesen beszámoltam az elmúlt esztendő 
történéseiről az ilyenkor, év elején szo-
kásos lakossági fórumon is. Ami nem 
úgy sikerült, ahogy szerettük volna, arról 
is igyekeztünk ugyanezen fórumokon 
tájékoztatni minden újkígyósit. Mozgal-
mas esztendő volt, de nem kevésbé lesz 
mozgalmas ez az év sem.

A magunk eszközeivel szeretnénk 
segíteni a járási hivatali rendszer út-
keresését, amelyhez biztosítottuk a 
kirendeltség személyi, épület- és esz-
közfeltételeit. Helyesnek tartjuk, hogy 
az állam az eddigieknél nagyobb fele-
lősséggel szakmai segítséget és felügye-
letet biztosít az iskola fenntartójaként. 
Igyekszünk megküzdeni azzal a feladat-
tal, hogy az iskola működését az eddigi 
színvonalon tartsuk, hiszen a pedagó-
gusok, az iskolatitkár és az informatikai 
rendszergazda bérén kívül minden eddi-

gi személyi és dologi kiadásról tovább-
ra is nekünk kell gondoskodni, amelyet 
saját forrásból kell előteremtenünk. A 
közigazgatás és az iskola átszervezését 
úgy szeretnénk segíteni, hogy az érin-
tettek lehetőleg minél kevésbé érezzék 
annak időleges problémáit.

A változások zökkenőmentes lebo-
nyolítása, a költségvetés várható szű kös- 
sége mellett azonban vannak örömte-
li feladataink ebben az évben is. Végre 
2013-ban megvalósulhat, de legalább-
is elkezdődhet az ivóvízminőség-javí-

tó program, amely által az arzén és más 
káros mértékű vegyi elem szintjét lehet 
az elfogadott határérték alá szorítani. 
Emellett jelentős mértékű ivóvíz-háló-
zati rekonstrukció fog megvalósulni. De 
ebben az évben megépül a város köz-
pontjában az új kétcsoportos bölcsőde, 
valamint a hétcsoportos óvoda. E három 
beruházás közel 700 millió forintot fog 
fölemészteni, amelyhez az önkormány-
zatnak kb. 14 millió forintot kell hozzá-
tenni (ez a bölcsőde és az óvoda kb. 280 

Örülhetnénk is neki … 

Az új óvoda látványterve

Tartós élelmiszert osztottak az 
„Ezüstág Gondozási Központ” 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
latának munkatársai és önkéntes segítői 
2012 novemberében az Európai Unió 
Élelmiszersegély Programja részeként. 
500 rászoruló család vehetett át kétféle 
száraz tésztából, lisztből, kristálycukor-
ból és kekszből álló élelmiszercsomagot.

Az Európai Unió által finanszírozott 
EU Élelmiszersegély Programot a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
szervezi. Az országos program kereté-

ben az uniós forrásból előállított élel-
miszereket az MVH-val szerződött 
segélyszervezetek juttatják el a magyar-
országi rászorultak részére. A program 
támogatottjai az előírásoknak megfele-
lően a létminimum közelében élők és a 
kisnyugdíjasok voltak.

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

Év végi segítség a rászorulóknak
Európai Unió Élelmiszersegély Program 2012.

2012 decemberében értesülhettünk a  
híradóból, hogy a kormány orszá-
gos regisztrációs pályázatot hirdetett 
– TÁMOP-2.1.2. „Idegen nyelvi és in-
formatikai kompetenciák fejlesztése” – 
címmel a magyar lakosság nyelvtanulá-
sát és informatikai képzését elősegíten-
dő, amit egy magyar állampolgár 90 000 
Ft erejéig vehet igénybe. Ez azt jelenti, 
hogy vagy egy nyelvi, vagy egy informa-
tikai képzésre tud jelentkezni ingyenesen 
úgy, hogy a költségek 5%-át (4000 Ft)  

Nyelvtanulás?

Folytatás a 2. oldalon >> Folytatás a 3. oldalon >>

Folytatás a 3. oldalon >>
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Újkígyós vállalkozóinak tartott – kö-
szöntővel egybekötött – tájékoz-

tatást Szebellédi Zoltán polgármester. 
A megjelentek Pribojszki Zsolttól, a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központ munkatársától, valamint 
dr. Ráfi Pétertől, a NAV Békéscsabai Ki-
rendeltség munkatársától kaphattak vá-
laszt a vállalkozásaikat érintő pályázati 
és adózási kérdésekre. 

Ezt követően a polgármester értékel-
te a 2012. évet, majd a legtöbb helyi adót 

befizetőknek és a város legnagyobb fog-
lalkoztatóinak mondott köszönetet Új-
kígyós fejlődése érdekében végzett 
tevékenységükért. A tavalyi évben a leg-
több helyi adót a Susán-Trans Kft. fi-
zette be, a legnagyobb foglalkoztató a 
Benkó Hús Kft. volt 45 fővel. 

A rendezvény pohárköszöntővel, majd 
közös koccintással zárult, melynek kere-
tén belül a vállalkozóknak lehetőségük 
volt kötetlen beszélgetésre a problémáik, 
az őket érintő kérdések megvitatására.

Vállalkozásaikat érintő pályázati és adózási kérdésekre is választ kaphattak a jelenlévők a 
fórumon. A képen Szebellédi Zoltán, dr. Ráfi Péter, Pribojszki Zsolt és Domokos Balázs

Vállalkozói tájékoztatót tartott az önkormányzat

fizeti be összesen regisztrációs hozzá-
járulás címén. Azért vagy-vagy, mert 
mindegyik képzés 80-90 órás, óránként 
1000 Ft-os óradíjjal számolva, tehát ha 
valaki részt vesz egy 88-90 órás nyelvtan-
folyamon, akkor az állam által számára 
biztosított 90 000 Ft-os személyes kere-
tét felhasználja, így informatikai képzés-
re már nem marad felhasználható összeg 
– vagy fordítva.

Eddig nekünk is tiszta volt. A kép-
zéseket nyelviskoláknak, képző közpon-
toknak osztották le, előzetes pályáztatás 
alapján. Ezt a jogot első körben csupán 
négy nyelviskola nyerte meg, így ha Újkí-
gyós be akart kerülni a rendszerbe – már-
pedig akart –, akkor e négy nyelviskola 
valamelyikével kellett kialkudni annak 
lehetőségét, hogy a mi kis városunkba is 
eljussanak a képzések. Szerencsére a pol-
gármester úr személyes ismeretségét lat-
ba vetve a budapesti Dover Nyelviskola 
(a négy nyelviskola közül az egyik) ve-
zetőjével fölvette a kapcsolatot, és a mű-
velődési ház ezen a ponton lépett be a 
tanfolyamok szervezésébe. Ekkor, mint 
azt láthatták, meghirdettük a tanfolya-
mokat, és az érdeklődők szép számmal 

jöttek is. A probléma a regisztráláskor 
kezdődött. Mivel a regisztráció a www.
tudasodajovod.hu-n egyénileg is történ-
het, így a számunkra fenntartott férő-
helyekre tömegesen regisztráltak be pl. 
Budapestről és más távoli településekről 
is, ami természetesen képtelenség. Ekkor 
a művelődési ház ragaszkodott ahhoz, 
hogy a számunkra fenntartott helyeket 
újkígyósi jelentkezőkkel tölthessük be. 
Némi nehézségek árán ez sikerült is, így 

egy német kezdő és egy angol középha-
ladó, valamint február 11-én egy angol 
kezdő csoport már elindult 12–12 fővel, 
és ígéretünk van arra, hogy a helyi igé-
nyeknek megfelelően további csoportok 
is szervezhetők, ezért a jelentkezőktől 
további türelmet kérünk.

 Minden nehézség ellenére annak kell 
örülnünk, hogy a már működő csopor-
tokban a nyelvtanulás jó hangulatban és 
hiányzásmentesen folyik. A teljesség ked-
véért még azt is világossá kell tennünk, 
hogy a nyelvtanulás nem „teadélután” , 
rendszeres és kitartó munkát igényel.

Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó

Nyelvtanulás?
>> Folytatás az 1. oldalról

Német kezdő nyelvtanfolyam a művelődési házban, nyelvtanár: Simonné Rojik Rita

Legtöbb helyi adót befizetők:
1. Susán-Trans Kft.  
2. Fekete Béla  
3. Speedlog Bt. 
4. Furnér-Pack Kft.  
5. Timotex Kft. 
6. Bek-Holz Kft. 
7. Ergofém Kft. 
8. OTP Bank Nyrt. 
9. Harangozó László 
10. Benkó Hús Kft.

Legnagyobb foglalkoztatók:
Önkormányzat 140 fő
1.  Benkó Hús Kft.  45 fő 
2. Szent Erzsébet Szeretetotthon 40 fő 
3. Speedlog Bt. 26 fő 
4. Furnér-Pack Kft. 24 fő 
4. Bek-Holz Kft.  24 fő 
6. Susán-Trans Kft. 20 fő 
7. Ergofém Kft.    18 fő 
7. Timotex Kft.  18 fő 
9. Kígyós Fruit Kft. 12 fő 
9. Vízmű Kft.  12 fő 
9. Hoch-Ker Kft. 12 fő
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millió forintos beruházásának az önere-
je) – amely önerőhöz szeretnénk majd 
valamennyi támogatást kapni a kor-
mánytól, ha már Újkígyóst nem kellett 
a legtöbb önkormányzathoz hasonlóan 
adósságkonszolidációba bevonni. 

Az új bölcsőde és az óvoda építése 
azonban mintha több port kavart vol-
na föl Újkígyós életében, mint az indo-
kolt lenne. Mintha nem tudnánk igazán 
örülni, hogy jelentős (95%-os) támo-
gatással megépülhet a „hiányzó lánc-
szem”. Hiszen ezzel a városközpontban 
egy olyan oktatási-nevelési központ jö-
het létre, amelyet sok település megiri-
gyelhet tőlünk.

Az új intézményépület helyét nagy 
gondossággal és körültekintéssel válasz-
totta ki még az előző képviselő-testület, 
amelyet a mostani is megerősített. A volt 
aszfaltos kézilabdapálya és környéke mel-
lett mint lehetséges helyszín szóba került 
az akkor még üres piactér, a Petőfi utcai 
óvoda területe, a Szent Erzsébet park és 
a volt bölcsőde épületének területe is. A 
kiválasztott hely mellett szól, hogy egy-
részt a többi kicsi ezeknek az épületek-
nek a felépítésére, másrészt ott van a régi 
uszodaépület, amelyet át tudtunk alakí-
tani a leendő óvoda tornatermévé, ezzel 
értelmes célt adva a régi, kihasználatlan, 
romló állagú épületnek, egyben jelen-
tős költséget is – 40-50 millió forintot – 
megtakarítva az új épület kialakításában. 

Tudjuk, hogy az aszfaltos pályához 
sokakat sok élmény köt. Ennek az előd-
jén nőtte ki magát az újkígyósi kézilabda. 
Amíg nem épült meg a sportcsarnok, na-
gyon sok sikeres kézilabdameccset szur-
kolhatott végig a több száz szurkoló. De 
megépült a sportcsarnok, az aszfaltos pá-
lyát „csak” – vagy elsősorban – az általá-
nos iskolások használták. Közben eltelt 

több évtized, a pálya alapja megsüllyedt, 
a felülete megrepedezett, itt-ott baleset-
veszélyessé vált, aszfaltból pedig ma már 
nem engednének sportpályát építeni. 
Mondjuk ki, elmúlt az idő felette, betöl-
tötte a szerepét, valami új, legalább eny-
nyire fontos dolognak kellett átadni a 
helyét. Egyik szemünk sír, a másik nevet.

Örülhetünk, hiszen az új műfüves 
pályával, egy korszerű sportlétesítmény-
nyel bővült a sportolni vágyók lehetősé-
ge. Örülhetünk, hiszen a bölcsődések, 
az óvodások és az intézmény dolgozói 
méltó körülmények között folytathat-
ják majd az életüket. Azok is örülhet-
nek, akik a Fő utcai óvodába szeretnék 
még továbbra is hordani a gyermeküket, 
hiszen két csoport még ott is meg fog 
maradni. Örülhetünk, hiszen nem kell a 
Petőfi utcai óvodából fagyban, kániku-
lában mindig más és más helyre hordani 
a gyermekeket tornázni, logopédushoz, 
mint ahogy az elmúlt húsz évben ez 
gyakorlat volt. Örülhetünk, hiszen az új 
csoportok kialakításával 10-12 új dolgo-
zónak adhatunk munkát. 

Vagy legalábbis örülhetnénk… So-
kan fogalmaznak meg kritikát anélkül, 
hogy ítéletalkotás előtt minden körül-
ményt megvizsgálnának. Mi igyekszünk 
azt mindig megtenni.

Nehéz, idegtépő időszakot élünk. 
Sok a nehézség családban és közélet-
ben egyaránt. De az elmúlt évtizedek 
kiemelkedőek voltak Újkígyós életé-
ben. Ennek titka pedig elsősorban az 
volt, hogy mindig próbáltak maximáli-
san élni az adott lehetőséggel azok, akik 
a tanácsot, a termelőszövetkezetet, a 
KEMIKÁL-t, a családi gazdaságot, vál-
lalkozást, vagy éppen az önkormányza-
tot irányították. Ezt tesszük most mi is.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Örülhetnénk is neki … 
>> Folytatás az 1. oldalról

Az Ökumenikus Segélyszervezet és Új-
kígyós Város Önkormányzata között lét-
rejött együttműködési megállapodásban 
rögzítettek szerint a rászorultság megál-
lapításánál kizárólag a család jövedelmi 
viszonyait, életkörülményeit, életmódját 
lehet figyelembe venni, ezért azok a csa-

ládok kaptak élelmiszeradományt, akik 
a szociális törvény (1993. évi III. tör-
vény) és gyermekvédelmi törvény (1997. 
évi XXXI. törvény) hatálya alá eső, he-
lyi rendeletben szabályozott, szociális 
rászorultságtól függő ellátást kapnak az 
önkormányzattól, illetve azok, akik ala-
csony jövedelmi viszonyaikat igazolták.

Szolidáris karácsony

Újkígyós Város Önkormányzata, 
az Ezüstág Gondozási Központ, 

az „Összefogás Újkígyósért” Közhasz-
nú Egyesület, valamint az Újkígyósi 
Keresztény Ifjúságért Alapítvány el-
ső alkalommal szervezte meg 2012. de-
cember 22-én a „Szolidáris Karácsony” 
akciót. A program keretében 200 adag 
meleg ételt terveztünk szétosztani ne-
héz helyzetben lévő családok számára. 
A gulyáshoz szükséges húst a Galicoop 
Kft. biztosította. A jogosultságot a csa-
ládsegítő szolgálat állapította meg az 
önkormányzat listája alapján. A lehető-
ségeink 68 család (200 fő) részére ele-
gendő étel megfőzését tették lehetővé, 
bár az újkígyósi helyzetet figyelembe 
véve akár 500 család számára is főzhet-
tünk volna. A bográcsban főtt gulyásle-
vesért 47 család (149 fő) jött el. Sajnos 
történt egy meghívóval való visszaélé-
si kísérlet is, de munkatársaink kiszűr-
ték az esetet.

Krucsai Gyöngyi,
Turovszki Krisztián

Orvosi ügyelet  
központi  

telefonszáma:  

247-787

>> Folytatás az 1. oldalról

Év végi segítség a rászorulóknak
Európai Unió Élelmiszersegély Program 2012.

A településsel, illetve  
az önkormányzattal kapcsolatos 

kérdését vagy véleményét  
megírhatja  

az ujkigyos.hu honlap 

KérdéseK-válaszOK 
rovatába.

Minden kérdésre és felvetésre  
választ kapnak (e-mailben). 

A közérdeklődésre számot tartó  
témákat honlapunkon és lehetőség 

szerint értesítőnkben is  
nyilvánosságra hozzuk.

Várjuk olvasóink észrevételeit,  
javaslatait, kérdéseit  

a szerkesztőség 
ertesito@ujkigyos.hu 

e-mail címén is.
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HatárOzatOK

Elfogadták az alapító okirat  
módosítását

A 2012. december 17-én megtartott 
képviselő-testületi ülésen az önkor-
mányzat kilenc igen szavazattal döntött 
arról, hogy az Újkígyósi Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának módosítását 
és ezzel a közös önkormányzati hiva-
tal alapító okiratát elfogadja. A testület 
megbízta a polgármestert a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés meg-
tételével.

Tárgyaltak a hivatali ügyrendről
Kilenc igen szavazattal határoztak a 
képviselők arról, hogy az Újkígyósi 
Közös Önkormányzati Hivatal ügy-
rendjét a Szervezeti és működési szabály- 
zat 5. függelékeként tudomásul veszik, 
és megbízták a jegyzőt, hogy a műkö-
dést az ügyrendnek megfelelően szer-
vezze meg.

Elnapolták a rendeletmódosítást
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete egybehangzó kilenc 
szavazattal határozott arról, hogy az 
Önkormányzat és szervei szervezeti és 
működési szabályairól szóló 9/2012. 
(IV. 24.) önkormányzati rendelet módo-
sítását leveszi a napirendről. Megbízta a 
jegyzőt a rendelettervezet kidolgozá-
sával, a polgármestert a rendeletterve-
zetről szóló előterjesztés 2013. januári 
testületi ülésre történő előterjesztéséről.

Jóváhagyták a köznevelési 
intézményekről szóló megállapodást
Nyolc igen és egy tartózkodás mellett 
hagyták jóvá a köznevelési intézmények 
állami fenntartásba vételével összefüggő 
intézmény átadás-átvételről, a feladatel-
látáshoz kapcsolódó létszámátadásról, 
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek 
megosztásáról szóló megállapodást.

Elfogadták az iskola  
alapító okiratának módosítását

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Széchenyi István Általános 
Iskola alapító okiratának módosítását 
egyhangú szavazással elfogadta.

Határoztak a kóbor ebek 
elhelyezéséről

Egyhangú szavazással hagyták jóvá azo-
kat a szerződéstervezeteket, melyek a 
kóbor ebek jogszabályoknak és az állat-
védelemnek megfelelő befogásának, va-
lamint elhelyezésének megoldását teszik 
lehetővé. A képviselő-testület a kóbor 
ebek befogásával kapcsolatban indokol-
tan felmerülő költségeket összesen brut-
tó 100 000 Ft összegig Szekerczés Balázs 
részére megtéríti, továbbá a Gyulai Ál-
latotthon Alapítvány részére a szerző-
dés időtartamára 220 000 Ft-ot biztosít 

támogatásként. Felhívja Szekerczés Ba-
lázs figyelmét, hogy rendszeresen, de 
legalább havonta egy alkalommal beje-
lentés nélkül is járja végig a települést a 
kóbor ebek felkutatása és befogása érde-
kében.

Ivóvíz biztosítása  
közkifolyó útján

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete egyhangú, kilenc szavazattal 
úgy döntött, hogy az emberi fogyasz-
tásra szánt víz minőségéről szóló 98/ 
83/EK tanácsi irányelv végrehajtására  

Döntöttek a vízdíjakról
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közüzemi vízműről szolgál-
tatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak meg-
állapítását 2013. január 1. napjától nyolc igen szavazat és egy tartózkodás mellett az 
alábbi mértékekben javasolja:

1. Alapdíj (Ft/db/hó): 
IVóVíz

Fogyasztásmérő  
berendezés  
átfolyási átmérője

Lakossági Nem lakossági

2012. évre 
elfogadott

2013. évre 
javasolt

2012. évre 
elfogadott

2013. évre 
javasolt

NA 13-20 150 153 150 153
NA 25-40 450 460 450 460
NA 50-80 900 920 900 920

SzENNyVíz

Fogyasztásmérő  
berendezés  
átfolyási átmérője

Lakossági Nem lakossági

2012. évre 
elfogadott

2013. évre 
javasolt

2012. évre 
elfogadott

2013. évre 
javasolt

NA 13-20 150 153 150 153
NA 25-40 450 460 450 460
NA 50-80 900 920 900 920

2. Fogyasztással arányos díj (Ft/m3):

Lakossági Nem lakossági

2012. évre 
elfogadott

2013. évre 
javasolt

2012. évre 
elfogadott

2013. évre 
javasolt

Vízdíj 187 191 224 224
Csatornadíj 187 191 280 286
Vízterhelési díj 13 15 13 15

A testület megbízta az Újkígyósi Vízmű Kft. vezetőjét, hogy az ármegállapítás-
sal kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
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HatárOzatOK
– az Európai Bizottság által biztosított 
mentesség lejártát követően – az irány-
elvnek megfelelő ivóvíz elérésének át-
meneti biztosítását az Alföldvíz zrt. 
által a regionális vezetéken átadott ivó-
vízre kötött közkifolyó útján biztosítja. 
A testület megbízta a polgármestert a 
vízszolgáltatáshoz szükséges intézkedé-
sek megtételével.  

Újkígyósi Vízmű Kft.

Későbbi időpontra  
halasztották a hulladéklerakással  

kapcsolatos döntést
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a hul-
ladéktörvényben meghatározott 3000 
Ft/tonna hulladéklerakási járulék és 100 
Ft/fő felügyeleti díj megfizetésével kap-
csolatos kérdésben csak a hulladékokról 
szóló törvény hatálybalépését követően, 
a pontos lerakási adatok ismeretében, 
2013. év I. negyedévében fog dönte-
ni. A javaslatra mind a kilenc képviselő 
igennel voksolt, és felhatalmazta a pol-
gármestert arra, hogy a döntésről a szol-
gáltatót értesítse.

Szavaztak  
a hulladékszállítás díjáról

A Békés-Manifest Kft. taggyűlésének 
7/2012.12.03. sz. határozatát nyolc kép-
viselő elfogadta, egy fő tartózkodott, 
mely határozat értelmében a lakossági 
hulladék gyűjtésére és szállítására vonat-
kozó díjak emelésének mértéke alap-
ján az alábbi díjakat tudomásul veszik a 
2013-as évre vonatkozóan: 

Lakossági hulladék gyűjtésére és szál-
lítására vonatkozó díjak:

60  literes gyűjtőedény :   
 180,92  Ft / ürítés + áfa
80  literes gyűjtőedény:   
 195,77  Ft / ürítés + áfa
120  literes gyűjtőedény :   
 225,07  Ft / ürítés + áfa

A Békés-Manifest Kft. végzi  
a szilárdhulladék-gyűjtést

Újkígyós Város Önkormányzata nyolc 
igen és egy tartózkodás mellett hatá-
rozott arról, hogy 2013. január 1. nap-
jától a Békés-Manifest Közszolgáltató 

Nonprofit Kft.-n keresztül kívánja el-
látni a lakossági szilárdhulladék-gyűjtés, 
szállítás és ártalommentes elhelyezés 
közszolgáltatást.

Új számlázási rendszer  
a hulladékszállításban

A kilenc képviselő egyhangú igennel 
bízta meg a Békés-Manifest Közszol-
gáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, 
hogy a mérőedények mérése alapján tör-
ténő számlázás rendszerét dolgozza ki, 
és azt soron kívül terjessze a taggyűlés 
elé. Ezentúl felkérte a cég ügyvezetőjét, 
hogy tájékoztassa a taggyűlést: a be-
gyűjtött hulladék hány százalékát tudja 
kezelni és hány százaléka kerül végleges 
lerakásra a lerakóban, illetve milyen le-
hetőségeket lát a kezelt hulladék meny-
nyiségének növelésére.

Elfogadták a munkatervet
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2013. évi munkatervét 
kilenc igen szavazattal elfogadta, vala-
mint megbízta a jegyzőt, hogy az elfo-
gadott munkatervet a képviselő-testület 
tagjai részére, az önkormányzati hivatal 
és az önkormányzati intézmények ve-
zetői részére juttassa el, gondoskodjék a 
testületi ülés anyagainak időben történő 
elkészítéséről.

Felülvizsgálták a bérleti díjakat
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazattal 
döntött arról, hogy az üzleti célú bér-
lemények bérleti díjainak felülvizsgá-
latáról szóló tájékoztatást elfogadja. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő szol-
gálati lakások bérleti díjait 2013. évtől 
kezdődően a mindenkori, előző évi inf-
láció mértékének megfelelő mértékben 
kívánja megemelni. A testület megbíz-
ta a polgármestert, hogy a szolgálati la-
kások bérleti díjaira vonatkozó rendelet 
szükséges módosítását terjessze a képvi-
selő-testület elé.

Ellenőrzések 2013-ban
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete egyhangú szavazás alap-
ján határozott arról, hogy a Békéscsaba 
és Térsége Többcélú Önkormányzati 

Kistérségi Társulás jogutódját 2013. év-
ben megbízza a következő belső ellen-
őrzési feladatok elvégzésével: 

– polgármesteri hivatalban a leltáro-
zás szabályszerűségi vizsgálata,

– önkormányzat és intézményeinek 
pénzkezelési szabályzat szerinti ellenőr-
zése 2012. évre,

– 2012. évi beszámoló szabályszerű-
sége, mérleg-alátámasztás.

Látványterv készíttetése  
fásítással kapcsolatban

A képviselők kilenc igen szavazattal ha-
tároztak úgy, hogy az Arany János utca 
Öreg utca és Gyulai út közötti szaka-
szán lévő közterületen álló fák kivágásá-
val és pótlásával kapcsolatban szakember 
által látványtervet készíttet. A 2013. ja-
nuár 18-án tartandó lakossági fórumon 
külön témaként legyen a fásítás megtár-
gyalva, a látványterv ott kerüljön bemu-
tatásra, továbbá az érintett ingatlanok 
tulajdonosai a lakossági fórumra legye-
nek meghívva, hogy ott véleményt nyil-
váníthassanak.  

Elfogadták a lejárt határidejű  
határozatokról szóló jelentést

A 76/2012. (V. 21.), 129/2012. (X. 29.), 
130/2012. (X. 29.), 138/2012. (XI. 19.), 
140/2012. (XI. 19.), 145/2012. (XI. 19.), 
146/2012. (XI. 19.) önkormányzati ha-
tározatok végrehajtásáról szóló jelentést 
minden képviselő elfogadta.

Döntöttek  
a telekértékesítésről

Kilenc igen szavazattal döntöttek ar-
ról, hogy a képviselő-testület az Újkí-
gyós, Ady Endre utca 93. szám alatti 
– tulajdonában álló – telket értékesíte-
ni kívánja. Megbízták Szebellédi Zoltán 
polgármestert, hogy a hirdetés lebonyo-
lítását követően a legkedvezőbb ajánla-
tot válassza ki, a szerződést kösse meg, 
és annak eredményéről a képviselő-tes-
tületet tájékoztassa.

Energetikai pályázatot  
nyújtottak be

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete hat igen és egy tar-
tózkodás mellett döntött úgy, hogy a 
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A képviselő-testület ülésein megalkotott rendeletek, határozatok teljes terjedelmükben  
a www.ujkigyos.hu honlapon olvashatók.

HatárOzatOK
KEOP-2012-5.5.0/A, „Épületenerge-
tikai fejlesztések és közvilágítás ener-
giatakarékos átalakítása, korszerűsítése” 
című pályázati konstrukció keretében 
pályázatot nyújt be.

A pályázat megvalósítási helyszínei-
nek pontos címe:

Általános iskola:   
5661 Újkígyós, Petőfi utca 45.

Sportcsarnok:    
5661 Újkígyós, Petőfi utca 45.

Könyvtár:    
5661 Újkígyós, Arany János utca 47.

Művelődési ház:    
5661 Újkígyós, Arany János utca 42.

Napközi otthon:   
5661 Újkígyós, Arany János utca 42.

Óvoda:     
5661 Újkígyós, Fő utca 32.

Óvoda:     
5661 Újkígyós, Petőfi utca 44.

Városháza:    
5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.

Idősek otthona:    
5661 Újkígyós, Petőfi utca 26–28.

A projekt megnevezése:
Újkígyós város önkormányzati tulaj-

donú intézményeinek épületenergetikai 
fejlesztése.
A pályázati konstrukció száma:

KEOP-2012-5.5.0/A, „Épületener-
getikai fejlesztések és közvilágítás ener-
giatakarékos átalakítása, korszerűsítése”.

A tervezett beruházás teljes beruházá-
si költsége: 

Bruttó 300 428 488  Ft.
A tervezett beruházás elismerhető be-
kerülési költsége: 

Bruttó 300 428 488 Ft.
Az önkormányzati saját erő összege:

Bruttó 45 064 273 Ft . 
A KEOP-forrásból származó támoga-
tás igényelt összege:

Bruttó 255 364 215  Ft.

Az önkormányzat kötelezettséget 
vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-
forrásból nyújtott támogatás elnyeré-
se esetén az önkormányzati saját forrás 
összegét a költségvetésében elkülöníti.

Meghatározták a kiemelt célokat
A képviselő-testület a 2013. január 
21-én megtartott ülésén az Újkígyósi 
Közös Önkormányzati Hivatal köz-
tisztviselői részére 2013. évre vonatko-
zóan a teljesítménykövetelmény alapját 
képező kiemelt célokat meghatározta. A 
határozati javaslatot minden képviselő 
elfogadta.

Tiszteletdíjról történő lemondás
A képviselő-testület kilenc igen szava-
zattal elfogadta Susán Éva bizottsági 
tag 2013. január 1-től 2013. május 31-ig 
terjedő időszakra járó, összesen öthavi 
tiszteletdíjáról történő lemondását, va-

lamint megbízta a pénzügyi osztályve-
zetőt, hogy a lemondással kapcsolatos 
pénzügyi intézkedéseket tegye meg.

Jóváhagyták  a közbeszerzési tervet
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2012. január 14-én megtar-
tott rendkívüli ülésén hét igen szavazattal 
jóváhagyta Újkígyós Város Önkormány-
zatának 2013. évi közbeszerzési tervét.

Elfogadták a lejárt idejű  
határozatokról szóló jelentést

A képviselők egybehangzó kilenc igen 
szavazattal elfogadták a 72/2011. 
(V. 16.), 121/2011. (X. 24.), 135/2011. 
(XI. 21.), 4/2012. (I. 23.), 6/2012. (I. 23.), 
7/2012. (I. 23.), 23/2012. (II. 10.), 
30/2012. (II. 27.), 51/2012. (IV. 11.), 
64/2012. (IV. 23.), 125/2012. (X. 29.), 
142/2012. (XI.19.), 147/2012. (XI. 30.), 
148/2012. (XI. 30.), 149/2012. (XI. 30.), 
150/2012. (XI. 30.), 151/2012. (XI. 30.), 
152/2012. (XII. 17.), 153/2012. (XII. 
17.), 154/2012. (XII. 17.), 155/2012. 
(XII. 17.), 156/2012. (XII. 17.), 157/ 
2012. (XII. 17.), 158/2012. (XII. 17.), 
159/2012. (XII. 17.), 160/2012. (XII. 
17.), 161/2012. (XII. 17.), 162/2012. 
(XII. 17.), 163/2012. (XII. 17.), 165/ 
2012. (XII. 17.), 166/2012. (XII. 17.), 
167/2012. (XII. 17.) számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést.

ARákóczi Szövetség – sokrétű te-
vékenysége mellett – támogatja a 

szomszédos országokban élő magyar kö-
zösségeket a megmaradásukért folytatott 
küzdelmükben. Minthogy e közösségek 
jövője elsősorban attól függ, hogy a fel-
növekvő nemzedékek vállalják-e szüleik 
magyar identitását, a szervezet a kezde-
ményezéseivel elsősorban az ifjúságot kí-
vánja segíteni.  A szövetség munkájában 
meghatározó szerepet játszik a magyar 
iskolába történő beiratkozás támogatá-
sa. Ez a kérdés különösen a Felvidéken 
éleződött ki, ahol különböző magyar-

ellenes intézkedések következtében a 
magyar családok jelentős hányada nem 
magyar iskolába íratja be gyermeke-
it. Ennek hatására a Rákóczi Szövet-
ség 2004-ben hirdette meg először a 
„Beiratkozási Ösztöndíj Programot”, 
melynek keretében a magyar iskolába 
beíratott gyermekek egyszeri alkalom-
mal 10 ezer forintos beiratkozási ösz-
töndíjban részesülnek. Ezt a programot 
2012-ben 233 település önkormányzata 
támogatta, köztük Újkígyós is. Az ön-
kormányzattal egyetemben az Újkígyó-
sért Közalapítvány, a Római Katolikus 

Egyházközség és az Újkígyósi Keresz-
tény Ifjúságért Alapítvány több éve fo-
lyósít pénzösszeget a programban részt 
vevő tanulók taníttatására. 

Ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy aki szívesen támogatná a felvidé-
ki vagy partiumi diákok magyar iskolá-
ban folytatott tanulmányait, úgy ezt az 
Újkígyósért Közalapítványon keresz-
tül megteheti. A szervezet számlaszáma 
11733199-20010379. A megjegyzés ro-
vatba, kérjük, írják bele, hogy „Rákóczi 
Szövetség”. 

Önzetlen felajánlásukat köszönjük!

Felhívás a Rákóczi Szövetség támogatására
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Ivóvíz közkifolyóból
A 2012. december 17-én hozott képviselő-testületi döntés 
értelmében Újkígyós Város Önkormányzata az emberi fo-
gyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi 
irányelv végrehajtására, az Európai Bizottság által biztosí-
tott mentesség lejártát követően az irányelvnek megfelelő 
ivóvíz átmeneti elérését az Alföldvíz zrt. által a regioná-
lis vezetéken átadott ivóvízre kötött közkifolyó útján biz-
tosítja.

Az Újkígyósi Vízmű Kft. 2012. december 18-án kiépí-
tette és üzembe helyezte a fent említett közkifolyót. Akk-
reditált mintavételre és annak arzéntartalomra történő 
bevizsgálására is sor került, amely vizsgálati eredmény ér-
telmében az arzéntartalom 9μg/l.

A jogszabályban foglalt minőségű ivóvizet biztosító 
közkifolyó helye: 

Újkígyós, Petőfi utca – Hosszú utca sarok.

1.  Újkígyós, Gyulai út 24/2. szám alatt 
lévő piac területén található, összesen 
16 m2 alapterületű, büfé megnevezé-
sű üzlethelyiség. Az üzlethelyiség-
hez az üzlettel azonos épületben 
lévő, közös WC és vizesblokk helyi-
ség, valamint közös udvar és parko-
ló tartozik.

2.  Újkígyós, Gyulai út 24/2. szám alatt 
lévő piac területén található, összesen 
16 m2 alapterületű, iroda megnevezé-
sű üzlethelyiség Az üzlethelyiséghez 
az üzlettel azonos épületben lévő, kö-
zös WC és vizesblokk helyiség, vala-
mint közös udvar és parkoló tartozik.

3.  Újkígyós, Petőfi u. 38. szám alat-
ti szolgáltatóházban található, 25 m2 
alapterületű üzlethelyiség. Az üzlet-
helyiséghez az épületben kialakított 
közös WC és vizesblokk helyiség, 
valamint közös udvar és parkoló tar-
tozik.

4.  Újkígyós, Petőfi u. 38. sz. alatti szol-
gáltatóházban található, 26 m2 alap-
területű üzlethelyiség. Az üz let helyi - 
séghez az épületben kialakított közös 
WC és vizesblokk helyiség, valamint 
közös udvar és parkoló tartozik.

5.  Újkígyós, Petőfi u. 38. sz. alatti szol-
gáltatóházban található, 28 m2 alapte-
rületű üzlethelyiség. Az üzlethelyi- 
séghez az épületben kialakított közös 
WC és vizesblokk helyiség, valamint 
közös udvar és parkoló tartozik.

6.  Újkígyós, Kossuth u. 41. szám alatt 
lévő, 1 üzlettérből, 1 WC, 1 raktár-
helyiségből álló, összesen 36,14 m2 
alapterületű helyiségcsoport. Az üz-
lethelyiség közvetlen közterületi 
bejárattal rendelkezik, a város leg-
frekventáltabb helyén található.

7.  Újkígyós, Tormási út 15. szám alatt 
lévő önkormányzati telephelyen ta-

lálható helyiségek, elsősorban rak-
tározási célra. Az ingatlanon több 
épület, az épületeken belül több elkü-
lönítetten zárható helyiség található, 
melyek külön-külön is bérelhetők, 
viszont az ingatlan telephely kialakí-
tására is kiválóan alkalmas.

8.  Újkígyós, Petőfi u. 21. szám alatt lé-
vő, 293 m2 alapterületű ingatlan. Az 
épület korábban bölcsődeként funk-
cionált.

Az 1. és 2. pontban leírt üzlethelyiségek, 
valamint a 3. és 4. pontban leírt üzlethe-
lyiségek igény szerint együtt is bérbe vehe-
tők, azok egymással összenyithatók.

Az ingatlanok előzetes időpont egyezte-
tést követően megtekinthetők, azok bérbe-
adásával kapcsolatban további információ 
a polgármesteri hivatal műszaki csoport-
jánál a 06-66/256-100/115, illetve a 
06-30/602-6419 telefonszámokon kérhető. 

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanjait:

Hirdetési felület bérlése
Újkígyós Város Önkormányzata ezúton felhívja a tisztelt  
érdeklődők figyelmét, hogy lehetőség van az újonnan  

megépült műfüves futballpálya palánkján hirdetési  
felület bérlésére, melynek mérete 2 × 1 m.

A felület ára:  
Újkígyósi telephellyel rendelkezők részére  50 000 Ft + áfa/év
Nem újkígyósi telephellyel rendelkezők részére 100 000 Ft + 
áfa/év.
A hirdetést a Magyar Labdarúgó-szövetség készíti el és he-
lyezi fel, melynek összege 10 000 Ft + áfa, valamint a kiszállá-
si költség 100 Ft/km.
Bővebb információ Bánfi Zsuzsannától kérhető a polgármesteri hi-
vatal 7-es irodájában vagy a 66/256-100/123-as telefonszámon.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy lehetőségük van 
lakossági apróhirdetés ingyenes közlésére 

és fizetett hirdetések, illetve reklámok, pr-cikkek 
megjelentetésére.

Hirdetési áraink:
1 oldal 20 000 Ft + áfa = 25 400 Ft
1/2 oldal 12 000 Ft + áfa = 15 240 Ft
1/4 oldal 7 000 Ft + áfa =  8 890 Ft
1/8 oldal 4 000 Ft + áfa =  5 080 Ft

Ettől eltérő méretű hirdetés megjelentetésére is van lehető-
ség, árajánlatot a szerkesztőbizottság címén kérhetnek.

A szerkesztőbizottság

Lakossági fórum
2012. január 18-án lakossági fórumon vehettek részt az ér-
deklődő lakosok, melynek helyszíne a művelődési ház volt. 
Szebellédi Zoltán polgármester mindenre kiterjedő, széles kö-
rű tájékoztatást tartott az önkormányzat 2012. évét illetően. 
Az előadás után lehetőség nyílt a résztvevők számára, hogy 
feltegyék kérdéseiket a polgármesternek, aki készséggel vá-
laszolt. (Az előadás anyagát megtekinthetik az ujkigyos.hu 
honlapon.)
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Régóta nem talál munkát? Úgy érzi, el-
avult a tudása? Nem tudja, milyen kép-
zésen vegyen részt? Nem tudja, miben 
lenne a legjobb? Nincs a közelében, vagy 
nem tudja megfizetni, ezért nem tud 
szakmai képzéseken részt venni?

A Türr István Képző és Kutató Intézet 
(TKKI) közel két évtizedes felnőttkép-
zési tapasztalattal, valamint a kapcsoló-
dó munkaerő-piaci szolgáltatások ellátása 
révén felhalmozott tudásával most kész-
ségfelméréssel induló képzési és munka-
gyakorlati lehetőséget biztosít a programra 
jelentkezők és a programba kerülési krité-
riumoknak megfelelők számára az egész 
országban.

Kik vehetnek részt?
Az ingyenes képzésekben a munkanélküli 
inaktívak vagy álláskeresők vehetnek részt. 
Ebbe beletartoznak a hátrányos helyze-
tű (legalább 6 hónapja munkanélküliek), 
a súlyosan hátrányos helyzetű (legalább 
24 hónapja munkanélküliek), a fogyaték-
kal élő és a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók egyaránt.

Mit kínál a program a részvevőknek?
1)  Milyen a tudása, milyenek a képességei? – 
készségfelmérés

A programhoz csatlakozók készség-
felmérésen, alapkompetencia-mérésen 
vesznek részt. A felmérés elsősorban azok-
ra az alapkészségekre irányul, melyek a 
foglalkoztathatóság szempontjából alap-
követelménynek számítanak (pl. olvasás, 
szövegértés, számolás, anyanyelvi kom-
munikáció, tanulás tanulása).

2)  Miben a legjobb? – Fejlesztési terv sze-
mélyre szabva
Az így született eredmények figyelembe-
vételével a szakemberek a résztvevőkkel 
közösen alakítják ki az egyéni fejlesz-
tési és cselekvési tervet, amely kijelöli a 
résztvevő fejlesztési irányait, pl. olyan tré-
ningen vehet részt, melynek segítségével 
képessé válik a munka világában való jobb 
tájékozódásra.

3)  Fejlesztjük az írási, olvasási szintet, esz-
közt adunk a továbbtanulásra
A felmérések elvégzése után az a 10 000 fő 
– akiknek az egyéni fejlesztési és cselekvé-
si tervében az alapkompetencia-fejlesztés 

a javasolt fejlődési vonal – megkezdhe-
ti a 180 órás, akkreditált, „Alapkompe-
tenciák fejlesztése” elnevezésű képzési 
programot. A programrész az olvasás, írás, 
számolás, szövegértés, logikus gondolko-
dás és digitális írástudás fejlesztését segíti 
elő annak érdekében, hogy a képzést sike-
resen elvégzők alkalmassá váljanak szak-
mai képzésekben történő részvételre.

Biztosítjuk a képzés összes feltételét, 
a képzésbe járás költségeit, az étkezést, a 
tananyagokat, a képzés idejére megélheté-
si támogatást.

A képzés sikeres befejezését követően a 
résztvevők egyéni motiváltsága és a prog-
ram biztosította lehetőségek függvényében 
vagy másik programba (munkaerő-piaci 
program, támogatott foglalkoztatás, egyéb 
lehetőség), vagy az egyéni fejlesztési és 
cselekvési terv alapján további foglalkoz-
tathatóságot elősegítő szakmai képzés-
ben vehetnek részt.

4)  Szakmát is adunk!
A készségfelmérésen részt vevők egy része 
egyenesen, illetve a kompetenciafejleszté-
si képzésen legjobban teljesítők további 
foglalkoztathatóságot elősegítő szakmai 
képzésbe kerülhetnek, ahol már szakmai 
képzés folyik.

A szakmai  előkészítő,  betanító  és  
szakmai  képzésekre  is  biztosítjuk  a  kép-
zés összes  feltételét,  a  képzésbe  járás  
költségeit,  az  étkezést,  a  tananyagokat, 
valamint a képzés idejére munkaruhát.

5)  Segítség a mindennapi problémák meg-
oldásában
A munkáltatói igények függvényében 
valamennyi foglalkoztathatóságot elő-
segítő szakmai képzést megelőzhet egy 
120 órás akkreditált, az önálló életvitelt, a 
megfelelő motiváció megszerzését, illetve 
a csoportmunkában történő együttműkö-
dést elősegítő készségfejlesztő, szociali-
zációs tréning.

Emellett az intézet által nyújtott 
munkaerő-piaci szolgáltatások a teljes 
képzési időszak alatt folyamatosan elér-
hetők lesznek a résztvevők számára.

6)  Munkakipróbálási lehetőséget biztosítunk 
szakmai képzés keretében
A TKKI együttműködési megállapodást 
köt vállalatokkal és önkormányzatokkal 

annak érdekében,  hogy  azok  szakmai  
gyakorlati  helyet  biztosítsanak  a  szak-
mai  képzésen részt vevők számára, illet-
ve – amennyiben lehetséges – középtávon 
munkalehetőséget nyújtsanak a képzést si-
keresen elvégző, legjobban teljesítő szemé-
lyek számára. A szakmai gyakorlati helyek 
és képzések a partnervállalatok és önkor-
mányzatok igényein is alapulnak. A meg-
valósítani tervezett szakmai képzések 
elsősorban az építőipari, a kézműipari, 
a szociális és egészségügyi szolgáltatási 
szakmacsoportokba tartoznak.

7)  Pénzbeli támogatással segítjük a program 
alatt a megélhetést!
A képzések időtartama alatt a TKKI meg-
élhetési támogatást biztosít a résztvevők 
számára, amelynek mértéke arányosan 
igazodik a mindenkori közfoglalkoztatá-
si bérhez. A résztvevők így a tréningekre 
és szakmai képzésekre tudnak összponto-
sítani.

8)  Senkit nem hagyunk magára!
A projekt más projektekkel és progra-
mokkal is összekapcsolódik, ezért azok  
a jelentkezők, akik valamilyen okból nem 
részesülnek képzésben e projekt kere-
tén belül, részt vehetnek a társadalmi fel- 
zárkózást szolgáló további más progra-
mokban.

Hogyan jelentkezhetek?
1.  Jelentkezhet személyesen a meghir-

detett toborzó rendezvényeken.

Mit vigyek magammal a toborzó rendez-
vényre?
•  legmagasabb iskolai végzettséget iga-

zoló dokumentumot,
•  személyi igazolványt, tajkártyát, adó-

kártyát.

2.  Írásban a Türr István Képző és Ku-
tató Intézet Békéscsabai Igazgatóságá-
nak (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.)  
küldött postai levélben vagy a t538b.
bekescsaba@tkki.hu e-mail címen.

3.  Telefonon a 06-66/519-400-as tele-
fonszámon.

Tevékenységeinkről és a fent leírt progra-
munkról további információkat olvashat az 
alábbi weboldalon: www.tkki.hu.

táMOP 5.3.8-b-12/1-2012-0001

Tanuljon szakmát – ingyenes szakképzések és munkagyakorlat!
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Új bölcsőde épül  
Újkígyóson

Újkígyós Város Önkormányzata már 2008-ban cél-
ként tűzte ki egy új bölcsőde és óvoda megépíté-
sét, mert a jelenleg használatban lévő épület nem 
felel meg a mai kor elvárásainak. Az épület, mely 
1894-ban épült, felújításra szorul, a műszaki álla-
pota nem teszi lehetővé a gazdaságos, energiata-
karékos működtetést. További probléma, hogy az 
épület nincs akadálymentesítve, és ennek megoldá-
sára nincs is lehetőség. 2004 februárja óta a bölcső-
de az óvodával egy épületben működik, egy óvodai 
csoportszobában a gyermekek kétéves korától, így 
az ellátás minősége sem szakmailag, sem a működé-
si elvárásoknak nem felel meg. Ezen indokok alapján 
az önkormányzat az Új Széchenyi-terv keretében pá-
lyázatot nyújtott be és nyert „Együtt építjük a jövőt” 
– Újkígyósi összefogás a kisgyerekeket ellátó alap-
fokú szociális intézmények infrastrukturális fejleszté-
se érdekében címmel. Az önkormányzat célja az új 
bölcsőde építésével a minőségi bölcsődei oktatás-ne-
velés megteremtéséhez szükséges feltételek bizto-
sítása, a befogadható létszám bővítése, valamint a 
gyermekek korszerű, esztétikus környezetben való 
oktatása, nevelése. A nyertes pályázatnak köszönhe-
tően az új bölcsődében két, összesen 24 fő befoga-
dására alkalmas csoportszobát alakítanak ki.

A projekt megvalósulása a helyi szükségletekre épü-
lően magában foglalja a 0–3 éves gyermekek ellá-
tását, kiemelten foglalkozik a sérült és hátrányos 
helyzetű gyermekek korai fejlesztésével, felzárkóz-
tatásával, a szülők munkába állásának segítésével, 
valamint javítja a település versenyképességét és 
csökkenti a társadalmi egyenlőtlenségeket.

A beruházás összköltsége 80 542 941 Ft, melyből az 
önkormányzat saját forrásként 4 620 106 Ft-ot bizto-
sít a 2013. évi költségvetésből.

 „A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg.” 

Újkígyós Város Önkormányzata
5661 Újkígyós, Kossuth u. 41.
pmh.polgarmester@ujkigyos.hu
www.ujkigyos.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

anyaKönyvi HíreK

2012. december – 2013. január hó:
SzületéSek:

Mihálik Dzsenifer (1980 g, 43 cm), Békéscsaba, 2012. december 1., 
édesanyja: Bagi Bernadett, édesapja: Mihálik Adrián.

Prágai Cintia (3520 g, 51 cm), Békéscsaba, 2012. december 17., 
édesanyja: Ragály Annamária, édesapja: Prágai Róbert.

Marossy Kira Nikolett (3950 g, 51 cm), Békéscsaba, 2012. december 
20., édesanyja: Sviszt Nikolett, édesapja: Marossy Gábor. 

Czifrák Benett Balázs (3730 g, 54 cm), Békéscsaba, 2012. december 
28., édesanyja: Sipos-Szabó Andrea, édesapja: Czifrák András 
Csaba.

Sztojka Hanna Barbara (2650 g, 47 cm), Békéscsaba, 2013. január 1., 
édesanyja: Bíró Barbara, édesapja: Sztojka Csaba.

Suhajda Jázmin (3520 g, 51 cm), Békéscsaba, 2013. január 9., édes-
anyja: zsigmond Szilvia, édesapja: Suhajda Mihály.

Vaszula István Máté (3170 g, 51 cm), Békéscsaba, 2013. január 25., 
édesanyja: Szekerczés Andrea, édesapja: Vaszula István. 

Csatlós Viktor Sándor (3680 g, 52 cm), Békéscsaba, 2013. január 25., 
édesanyja: Rajeczki Anett, édesapja: Csatlós Sándor.

házaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2012. december 17., menyasszony: Jakab 

Mónika újkígyósi lakos, vőlegény: Csurár Lajos újkígyósi lakos.

haláleSetek:
John Stegermaier (Stégermájer János), született: 1922. október 22., el-

hunyt: Ausztrália, 2012. május 31. 
Lócskai Jánosné Frankó Mária, született: 1921. november 2., elhunyt: 

Újkígyós, 2012. december 16., volt Újkígyós, Ady Endre u. 114. 
szám alatti lakos.

Harangozó Attila, született: 1964. július 25., elhunyt: Békéscsa-
ba, 2012. december 19., volt Újkígyós, Dohány u. 13. szám alatti  
lakos.

Egervári Pál, született: 1914. november 8., elhunyt: Orosháza, 2012. 
december 22., volt Csanádapáca, Esze Tamás u. 13. szám alat-
ti lakos.

Tőre Istvánné Fodor Anna, született: 1923. október 4., elhunyt: Bé-
késcsaba, 2012. december 22., volt Újkígyós, Nefelejcs u. 2. szám 
alatti lakos.

Sipos Lajosné Szabó Ilona, született: 1928. január 6., elhunyt: Békés-
csaba, 2012. december 31., volt Újkígyós, Radnóti u. 1/1. szám 
alatti lakos.

Németh Jánosné Horváth Anna, született: 1921. február 22., elhunyt: 
Békéscsaba, 2012. december 17., volt Újkígyós, Radnóti u. 1/1. 
szám alatti lakos.

Bozsó István Jánosné Dancsuj Mária, született: 1951. április 1., el-
hunyt: Békéscsaba, 2013. január 9., volt Újkígyós, Kis u. 44. szám 
alatti lakos. 

Bacsa Imréné Pusztaszegi Ilona, született: 1931. augusztus 17., el-
hunyt: Újkígyós, 2013. január 18., volt Újkígyós, Radnóti u. 1/1. 
szám alatti lakos.

Kiss Istvánné Harangozó Mária, született: 1939. augusztus 19., el-
hunyt: Békéscsaba, 2013. január 20., volt Újkígyós, Bartók u. 24. 
szám alatti lakos.

Id. Bánszki János, született: 1933. október 25., elhunyt: Békéscsa-
ba, 2013. január 24., volt Újkígyós, Szent István u. 56. szám alatti  
lakos.

Kimpián Jánosné Bánfi Berta, született: 1925. szeptember 18., el-
hunyt: Újkígyós, 2013. január 25., volt Újkígyós, Radnóti u. 1/1. 
szám alatti lakos.

Kvasz Mihály, született: 1936. október 4., elhunyt: Békéscsaba, 2013. 
január 26., volt Újkígyós, Dohány u. 4. szám alatti lakos.
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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: Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Magyar Mária,  Turovszki Krisztián 
Nyomdai előkészítés: Várhegyiné Szántó Anikó • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

„A művészet az emberi önvaló tökéletességének visszatükröződése. 
Benne megtalálható minden vágy végső célja, és ez az, ami visz-
szacseng: a tökéletesség időtlen harmóniája.” 

(Ismeretlen szerző)

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban a 2012 no-
vemberétől megkezdett (TÁMOP 3.2.3./A-11/1-2012-0127 
számú, Alkotó Közösségek Újkígyóson) pályázaton a szak-
körös gyerekek folyamatosan készítik a szebbnél szebb al-
kotásokat. Egyéni látásmódjukon keresztül szakkörvezetőik 
segítségével a maguk által megélt valóságukat tükrözik min-
den elkészült munkájukkal. Gyöngy ékszereket, festményeket, 
nemeztárgyakat, fafaragásokat, fotókat és videofelvételeket 
készítenek. Az alkotások száma egyre gyarapodik, és egyre tö-
kéletesedik. Az elméleti órák után már valamennyi gyermek 
gyakorlati foglalkozásokon bontogatja szárnyait. A tava-
szi időszakban a lakosok találkozhatnak a város utcáin, tere-
in festőállvánnyal, fényképezőgéppel és kamerával felszerelt 
gyerekekkel, hiszen terepmunkára is sor kerül. A tervek sze-
rint munkájukat kiállításokon fogják bemutatni a nagyközön- 
ségnek. 

Gazsó Adrienn

A Korcsok János vezette szakkör fafaragói
„Festőállványok mögött” – munkában  
a festő szakkör Gazsó Adriennel

Alkotó csemeték

Szeretsz pingpongozni?
Ha igen – és ha még nem, akkor is –,  

szeretettel várunk a művelődési házba  
március 1-jén (pénteken) du. 5 órától  

– és ezt követően minden pénteken  
5 órától –, amikor is megalakítjuk  

a „Pattanó Kígyósiak” ping-pong  
szakkört – korra és nemre való tekintet  
nélkül, hiszen a játék kortalanná tesz!  

Tehát itt a helyed!!!
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Önálló védőnői tanácsadás:
csecsemő–gyermek: kedd: 8.00 –10.00 
nővédelmi: csütörtök: 8.00–10.00
Gyermekgyógyászati tanácsadás:
csütörtök: 14.00–16.00
terhestanácsadás:
minden második hétfőn: 13.00-tól
Iskolavédőnő, szűrővizsgálat:
szerda: 9.00–12.00

A védőnők feladata elsősorban a preven-
ció, mely a nővédelemben, a várandós-
gondozásban, a csecsemők, kisgyermekek 
és a 3–6 éves korú gyermekek gondozásá-
ban érvényesül. Az alapfeladatok mellett 
nagy hangsúlyt fektetnek különböző szín-
tereken és különböző célcsoportokban az 
egészségmegőrzésre, illetve -fejlesztésre.

5661 Újkígyós, arany J. utca 40. tel.: 06-30/486-1086
védőnők: Gedó Gáborné és Hankó Adriennvédőnői szOlgálat
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A nemez szakkörösök és alkotásaik Harangozó Imre szakkörvezetővel


