
2015. június közepén a Békés Megyei 
Kormányhivatal Békéscsabai Járási 
Hivatal Járási Hivatala Foglalkozta-
tási Osztály (korábban Munkaügyi 
Kirendeltség) arról értesítette az ön-
kormányzatokat, hogy az előző évek-
hez hasonlóan, 2015 nyarán is meg-
hirdetésre kerül a „Nyári diákmunka 
elősegítése 2015” elnevezésű központi 
munkaerő-piaci program.
Ennek keretében lehetőség nyílt 
100 %-os bruttó munkabér támogatás 
mellett, az önkormányzatnál legfel-
jebb két hónap időtartamra, maximum 
6 órás foglalkoztatásra nappali tago-
zatos tanulói jogviszonyban lévő 16 és 
25 év közötti fiatalokat foglalkoztatni. 
Az önkormányzat részére ható-
sági  szerződésben erre  a  cé l ra 
4 500 576 Ft-ot biztosított a Foglal-
koztatási Osztály.
A  h on l a p on , h i rd e t ő t á b l á n , 
facebook-on, kábel tv-n történő meg-
hirdetést követően összesen 54 diák 
érdeklődését keltette fel a hirdetés. A 
jelentkezési lapon a személyes adato-
kon túl az oktatási intézmény nevét is 
kértük feltüntetni, ezáltal biztosítva 
azt, hogy a diákok az érdeklődési kö-
rüknek leginkább megfelelő munka-
helyen kaphassanak munkát.
A nagy érdeklődésre, valamint a ren-

delkezésünkre álló keretösszegre te-
kintettel olyan döntés született, hogy 
minden diák számára biztosítunk 
munkalehetőséget. 
Így július 1. és július 31. között – az 
igényeket is figyelembe véve – 26 fő 
5 órás, míg augusztus 1. és augusztus 
31. között 28 fő 5 órás foglalkoztatás 
keretében biztosítunk munkát a diá-
kok számára az önkormányzat fizikai 
csoportjánál, az önkormányzat kony-
háján, a hivatalban, a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtárban, az 
„Ezüstág” Gondozási Központban, a 
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcső-
dei Intézményben és Gyulán, a Le-
véltárban.
A diákok – az előző évek tapasztala-
ta alapján – nagyon lelkiismeretesen, 
jókedvűen, a szabályokat betartva, fe-
gyelmezetten végzik a rájuk bízott fel-
adatot.
A Levéltárban kutatást végző felső-
oktatási intézmény hallgatói Újkígyós 
történetét kutatják, az óvodában és 
bölcsődében foglalkoztatottak pedig a 
gyerekek körüli teendőkbe segítenek 
be. Az Ezüstágba beosztott tanulók 
főként a nappali ellátásban és házi 
segítségnyújtásban kapnak sze-
repet, a művelődési házban 
foglalkoztatottak pedig az 

augusztus 20-ai rendezvénnyel kapcso-
latos előkészületi és lebonyolítási fe-
ladatokat végzik. A hivatalban feladatot 
ellátó diákok az iktatással, ügyirat se-
lejtezéssel kapcsolatos feladatvégzésbe, 
a konyhán dolgozók a főzéshez kapcso-
lódó munkálatokba segítenek be, míg a 
fizikai csoportnál lévő fiatalok a hivatal 
tetejének felújításában segédkeznek. 
A fiatalok nagy lelkesedéssel végzik a 
rájuk rótt feladatokat, az intézmények 
örömmel veszik a segítséget és a lelkes 
munkaerőt.
A diákok a felsorolt munkák elvég-
zéséért bruttó 65 625 Ft havi mun-
kabért kapnak, megkönnyítve ezzel 
a szülők anyagi terheit.

Máténé Kiss Mária   
        aljegyző 
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A nyári diákmunkáról

2015. augusztus 20. (csütörtök):
9 óra:  Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve katolikus 

templomban 
10 óra:  Ünnepi megemlékezés a Hazaváró Emlékkútnál.

„Újkígyós Díszpolgára” és az „Újkígyósért” 
kitüntető címek adományozása.
Köszöntőt mond: Szebellédi Zoltán, Újkígyós 
polgármestere. 
Ünnepi szónok: Csanádi János, tanár, folklorista 
(Kisjenő, Arad megye). 
2015 első kenyerét megszenteli: Ilyés Zsolt plébános.
Az ünnepségen közreműködik a Tengelic Énekegyüttes.
Az ünnepi megemlékezés műsorközlője: Harangozó 
Kitti, az „Újkígyósért Közalapítvány” ösztöndíjasa.

Szent István-napi ünnepi program
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2015-ben ünnepli megalakulásá-
nak negyedszázados évforduló-
ját az Ipolyi Arnold Népfőiskola 
Kulturális Egyesület. Az eltelt 25 
évről, múltról, jelenről és a jöven-
dőről Harangozó Imrét, alapító 
elnököt kérdeztük.
- Ha visszatekint az 1990-1991 óta 

eltelt 25 évre, hogyan ítéli meg, sikerült elérni azt a cél, 
ami miatt egyesületüket megalapították és működtették?
- Nagyon sok tekintetben többet értünk el, mint 
szerettünk vagy reméltünk volna, míg más területe-
ken nem voltunk olyan sikeresek. Azzal kezdeném, 
hogy az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egye-
sületet olyan személyek hívták életre, akik korábban 
részt vettek az akkoriban tiltott vagy tűrt népfőiskolai 

Újkígyós öröksége…
Negyed század a hagyomány szolgálatában (I.)

„Nekünk itt ez a kedves föld és nép, melyet hazánknak és nemzetünknek nevezünk, az egyedüli 
mindenünk, ez a tér, ez a föld az, melyet mindenekelőtt és minden irányban művelnünk kell…”

Ipolyi Arnold

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvényt 2012 áprilisában fogadta el az Országgyűlés, 
amely ugyanazon hónapban kihirdetésre került. Ezt követően megalakult a Hungarikum Bizottság. 2013. áp-
rilis 17-től pedig hatályossá vált a törvény végrehajtási rendelete is a helyi, megyei és nemzeti értékek, valamint 
a hungarikumok gondozásáról.
A törvény előírása szerint, Újkígyós Város Önkormányzati Képviselőtestületének döntése nyomán nálunk is 
megalakult a Települési Értéktár Bizottság, melynek feladata összesíteni és rendszerezni a városunk területén 
fellelhető települési és tájegységi értékeket. A helyi értéktár létrehozásának célja a térség természeti környe-
zetének, szellemi, anyagi, művészeti alkotásainak, hagyományainak összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül 
az összetartozás, a lokális identitás erősítése.
A Települési Értéktár Bizottság 2014-ben, elsőként egy sajátos XIX. századi önkormányzati testület, a 
Nép-vének tanácsának községi rendszabályait és üléseinek jegyzőkönyveit emelte be a helyi értéktárba. A 
kivételes történelmi és néprajzi értékkel bíró dokumentációt Dr. Jároli József és Szigeti Antal szakszerű 
munkája nyomán, Harangozó Imre szerkesztésében Újkígyós Város Önkormányzata adta ki, igényes kivi-
telű kötet formájában.
2015. január 6-án Újkígyós Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a helyi, megyei és nemzeti érté-
kek, valamint a hungarikumok kutatása, megőrzése, bemutatása tárgyában meghirdetett HUNG-2014 elne-
vezésű kiírásra. A sikeres pályázat 
célja az Ipolyi Arnold Népfőiskola 
helytörténeti, néprajzi gyűjtemé-
nyének szakszerű leltárba vétele, 
hangzó és fotódokumentációjának 
digitális archiválása. A megindult 
munka megismerése után 2015. 
július 14-én a Települési Értéktár 
Bizottság az Ipolyi Arnold Népfő-
iskola Kulturális Egyesület kiállí-
tásait beválasztotta Újkígyós Város 
alapvető értékeinek sorába.
E program keretében kértük fel az 
ismert újságírót, a Békési Újság fő-
szerkesztőjét, Szegfű Katalint, hogy 
mutassa be, összegezze – kicsit a 
kívülálló szemével is – az Újkígyósi 
Önkor mányzati Értesítő  olvasóinak 
az Ipolyi Arnold Népfőiskola immár 
negyedszázados tevékenységét.

Jubilál idén az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület
Beszélgetés a 25 esztendős civil szervezet alapító elnökével

A Népfőiskola székházának avatóján 1994. április 9-én Lezsák Sándor  
mondott beszédet.
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mozgalomban. Szeretném megemlíteni Zsótér József 
újkígyósi helytörténet-kutató, Szigeti Antal plébá-
nos úr, Rozsnyai Ildikó, a művelődési ház igazgatója, 
vagy Niedermayer Zoltán mérnök úr nevét, továbbá 
még két, hozzám hasonló korú barátunkét: Koszecz 
Sándor művelődésszervezőét Békéscsabáról és Béres 
István építészét Gyuláról. Nos, mi voltunk, mi va-
gyunk az alapítók. Reményekkel, tervekkel, a lehe-
tőségek illúziójával, s ma már tudjuk, kihasznált és 
elmulasztott valódi lehetőségekkel teljes időszak volt 
ez. Mindnyájan úgy gondoltuk egy élhetőbb, szerve-
sen építkező, emberléptékűbb világ felé akkor a nem-

zeti értékek előtérbe helyezésén, a feledésbe merülő 
hagyományaink újraélesztésén s mindezek mellett az 
egészséges nemzettudat fejlesztésén keresztül vezet 
az út. A mag rövid idő alatt 20-22 főre duzzadt. Az 
volt a nagy álmunk, hogy továbbvigyük és továbbad-
juk mindazt, amit az Örökség Népfőiskolán mi ma-
gunk is megkaptunk. 

Kudarcnak könyvelhető el, hogy bár – ifjonti hevületünk-
ben – szándékunk szerint mi a Karácsony Sándor, Lükő 
Gábor nevével fémjelzett szellemiséget szerettük volna 
ott folytatni, ahol az negyven évvel azelőtt abbamaradt, s 
amelynek alapja a paraszti életformához tartozó hagyo-
mányos műveltség, látásmód és kulturális folytonosság 

átemelése, folytatása volt. Az, amit 
Bartók, Kodály és Lajta megtett a 
zene terén. Sok eredményünk van, 
de sajnos ezt nem tudtuk megten-
ni. A parasztság e műveltségétől a 
második világháborút követő évti-
zedekben elszakadt, mi szerettük 
volna ezt a szellemi hátteret meg-
őrizni, a kulturális folyamatosságot 
megteremteni vagy visszahozni. 
Összességében a paraszti kultúra 
egységességét, amely népesség-
megtartó erő, megőrizni. Máshol 
ezt sikeresebben valósították meg. 
A másik - inkább személyes - csa-
latkozásom, hogy a kezdeti lelke-
sedés ellenére nem sikerült helyben 
átütő erővel bevonni a társadalmat, 
vagy legalább a helyi értelmiséget 
egyesületünk szellemi munkájába.

Szegfű Katalin

Az interjú folytatását a következő számban olvashatják.

A 1992-es októberi népfőiskolai hétvégénk országosan is az elsők között volt a 
moldvai magyarságot bemutató ismeretterjesztő alkalmak sorában.

Másfélszáznál is többen hallgattuk először 
Harangozó Imrét, az új intézmény vezetőjét 
(„…”) A köszöntést követően Ferencz Éva nép-
dalénekes énekelte el a Boldogasszony Anyánk 
kezdetű régi magyar himnuszunkat, majd Le-
zsák Sándor, a Lakiteleki Népfőiskola igazga-
tója mondott házavató beszédet.
(ifj. Lelle József Új Ember, 1994. május 15.) 1994 őszén a Békés megyei Újkígyóson, az Ipo-

lyi Arnold nevét viselő népfőiskolában a csángók 
megmaradásának lehetőségeiről tanácskozott 
a Lakatos Demeter Egyesület. Izgalmas volt 
Czeizel Endre dr. a csángók származásáról, a 
modern népességgenetikai vizsgálatok tükrében.
(Beke György Magyar Nemzet, 1996. március 18.)

A honi népfőiskolák legjobbjainak egyikét, az 
újkígyósit hozta létre s működteti Harangozó 
Imre. Irodalmi, népismereti, helytörténeti, ma-
gyarságtudományi előadássorozatokat kínál a 
kígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola másfél év-
tizede. 
(Sarusi Mihály Magyar Hírlap, 2007. szeptem-
ber 20.)

Újkígyóson vasárnap befejeződött a moldvai 
magyarság történetével, néprajzával, népművésze-
tével foglalkozó háromnapos népfőiskolai tanfo-
lyam, amelyen Magyarországról kilencvenen, Er-
délyből és Moldvából harmincan vettek részt. Az 
újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola rendezvényén 
a szabadkígyósi kastélyban jeles tudósok – Lükő  
Gábor, Erdélyi Zsuzsanna, Domokos Mária – tartot-
tak előadásokat a magyar Moldva-kutatásról, a csán-
gó néprajz, népköltészet és népzene sajátosságairól.
(MTI hír 1992. október 26.)
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Elfogadták a kistérségi beszámolót
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a július 17-én megtartott 
ülésén egybehangzó hét igen szavazat-
tal elfogadta a Békéscsaba és Térsége 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás előző évi tevékenységéről szó-
ló tájékoztatóját, és megköszönte a kis-
térségi csoport munkatársainak a tele-
pülés érdekében kifejtett munkájukat.

Beszámolt az iskola
Az Újkígyósi Széchenyi István Általá-
nos Iskola 2014-2015. tanévről szóló 
beszámolóját hét igen szavazattal fo-
gadta el a képviselő-testület, és egyben 
megköszönte az intézmény dolgozói-
nak az elvégzett munkáját.

Támogatják az üzemeltetési koncepciót
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete hét igen szavazattal 
támogatta a DAREH létrehozását 
célzó Önkormányzati Társulásnak a 
DAREH üzemeltetésére vonatko-
zó alábbi koncepcióját: egy létrejövő 
többszemélyes Zrt. lenne a vagyon-
kezelő (tagjai a létrehozó önkor-
mányzatok lakosságszám arányos 
részvénnyel), mely szerződést kötne 
a közszolgáltatókkal, és kiválasztja a 
vonatkozó szabályoknak megfelelő el-
járásban a teljes rendszert működtető 
külső vállalkozást, mely bérbe veszi a 
rendszer üzemeltetéséhez szükséges 
eszközöket, és ellátja a szükséges fel-
adatokat (átrakók, udvarok, hulladék-
mozgatás, válogatás stb.)

Megszüntetik a közös tulajdonjogot
Hét igen szavazattal elfogadták a 
Szabadkígyós és Újkígyós települé-
sek szennyvízelvezető csatornahá-
lózataiban meglévő osztatlan közös 
tulajdonjog megszüntetésére irányuló 
szerződést. A képviselő-testület meg-
bízta a polgármestert a szerződés alá-
írásával, a jegyzőt a tulajdonváltozás 
tárgyi eszköz nyilvántartásban törté-
nő átvezetésével. 

Döntöttek a sportegyesületek
támogatásáról

A sportegyesületek második félévben 
történő támogatására 3 000 000 Ft-ot 
biztosított a testület, a költségvetés át-
csoportosításával. A támogatás feltéte-
leként a felnőtt csapatok és versenyzők 
mérkőzéseire egységes 300 Ft/alkalom 
belépőjegy szedését – melynek besze-
déséhez az erre irányuló kérés esetén 
közfoglalkoztatottak közreműködését 
biztosítja –, továbbá egyesületi tagdíj 
beszedését – minimum 300 Ft/fő/hó –, 
és a sportolók edzéslátogatását alátá-
masztó jelenléti ív vezetését határozta 
meg. A testület felkérte a polgármes-
tert, hogy a támogatás elszámolása 
alkalmával a feltételek teljesülésének 
vizsgálatáról is gondoskodjon. A hatá-
rozati javaslatra mind a hét képviselő 
igennel voksolt. 

További támogatást ítéltek oda
A költségvetés civil szervezetek és 
sportegyesületek támogatása című 

fejezetében további 250 000 Ft for-
rást biztosított a képviselő-testület a 
költségvetés dologi kiadások belső át-
csoportosításával, és egyben megbízta 
a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a 
forrás biztosításához és a támogatás 
kifizetéséhez szükséges pénzügyi in-
tézkedéseket tegye meg. 

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a lejárt határidejű ha-
tározatokkal kapcsolatosan az alábbi 
döntéseket hét igen szavazattal hozta 
meg:
1. A 44/2014. (IV. 28.), 45/2014. (IV. 
28.), 118/2014. (IX. 22.), 63/2015. (V. 
18.), 64/2015. (V. 18.), 66/2015. (V. 
28.), 67/2015. (V. 28.), 69/2015. (V. 
28.), 70/2015. (VI. 15.), 71/2015. (VI. 
15.), 72/2015. (VI. 15.), 73/2015. (VI. 
15.), 74/2015. (VI. 15.), 75/2015. (VI. 
15.), 77/2015. (VI. 15.) számú önkor-
mányzati határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést elfogadta.
2. Az 5/2015. (I. 26.) számú határozat 
végrehajtásának hatásidejét 2015. dec-
ember 31-ig meghosszabbította.

Tagsági jogviszony  
megszűntetése

Hét igen szavazattal döntöttek a kép-
viselők arról, hogy az „Élhető Vidék” 
Szociális Szövetkezetben (5661 Újkí-
gyós, Kossuth utca 47.) létrejött tag-
sági jogviszonyát nem kívánja fenn-
tartani a testület.

HATÁROZATOK

A Hernádnémetiben rendezett Bor-
sodi Vágtán az újkígyósi „kishuszár”, 
Makoviczki Ákos állhatott fel a do-
bogó legfelső fokára, aki ezzel a győ-
zelemmel jogot nyert a 2015. szep-
tember 18-20. között megrendezésre 
kerülő Nemzeti Vágta kishuszár fu-
tamán való részvételre. A szeptemberi 
megmérettetésen, a tavalyi évhez ha-
sonlóan, szülővárosát, Újkígyóst kép-
viseli majd. 
Az augusztus elején megrendezett 
kvalifikációs versenyen a Benkó Hús 
Kft., Újkígyós Város Önkormányzata, 
valamint a Petőfi Sándor Művelődé-

si Ház jóvoltából bemutatásra került 
a város, szárazkolbász, görög- és sár-
gadinnye kóstolót tartottak az erre a 
célra felállított pavilonban.
Ákosnak ezúton gratulálunk, és újabb 
sikereket kívánunk a Nemzeti Vágtán!

Az újkígyósi kishuszár megnyerte a Borsodi Vágtát

Makoviczki Ákos és Fáni

Nemzeti Vágta
Budapest, Hősök tere
2015. szeptember 18-20.
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A közfoglalkoztatásról
Ebben az évben 2015. március 1-jétől kezdődött meg a 
közfoglalkoztatási program. A 376/2014. (XII.31.) Kor-
mányrendelet értelmében a teljes munkaidőre vetített köz-
foglalkoztatási bér ez évben 79 155 Ft, míg a garantált köz-
foglalkoztatási bér (un. szakmunkásbér) 101 480 Ft havonta.
Az önkormányzat 2015. március 1-től - előre tervezetten - 
80 %-os támogatottság mellett (mely magában foglalja a 
bér és járulékterheket) 20 fő foglalkoztatását kezdte meg. A 
közfoglalkoztatotti létszám április 1-jétől további 23 fővel 
nőtt, a támogatási intenzitás szintén 80 %-os. A szociális 
földprogramban május 18-tól további 16 fő foglalkoztatá-
sára nyílt lehetőség.
2015. június végén a Békés Megyei Kormányhivatal Bé-
késcsabai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya arról tá-
jékoztatta önkormányzatunkat, hogy a 2015. augusztus 31-
én lejáró, 20 főt érintő közfoglalkoztatási program 90 %-os 
támogatás mellett október 31-ig meghosszabbítható, azon-
ban 100 %-os támogatási intenzitás mellett 2015. július 
13. és szeptember 30. közötti időszakban további létszám 
bevonása szükséges, ahol 80 %-ban új bevonásokat kell ter-
vezni. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 50 főből legalább 
40 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő sze-

mélyt kell a közmunkaprogramba bevonni, akik eddig még 
nem voltak foglalkoztatva ilyen formában.
A Foglalkoztatási Osztály minden esetben a foglalkozta-
tást helyettesítő támogatásban részesülő személyek foglal-
koztatását határozza meg. Ilyenkor elég nehéz helyzetben 
vagyunk, hiszen az elvégzendő feladatokat ismerjük, de a 
potenciális munkavállalókra nincsen rálátásunk. Nagyon 
nehéz úgy járdaépítést vagy útkarbantartást végezni, netán 
a hivatalon tetőt cserélni, ha a közfoglalkoztatási program 
kezdetén többségében nők a munkába bevonhatók, illetve a 
férfiak között sincsen olyan személy, aki megfelelő szakmai 
végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik. Általában férfi 
munkaerőre volna szükség, mert a közterületek karbantar-
tása, az említett járdaépítés, útkarbantartás, vizesárok kiala-
kítás stb. nehéz fizikai munka. 
Ilyen feltételek teljesítése mellett – az éppen aktuálisan be-
vonhatókból – 10 szakmai minimálbéres közfoglalkoztatott 
(melyből 6 férfi), valamint 40 fő un. segédmunkás minimál-
béres közfoglalkoztatott (melyből 9 férfi) foglalkoztatása 
valósul meg szeptember 30-ig.

Máténé Kiss Mária
aljegyző

Kiegészítő pótlék a szociális szférában dolgozóknak
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvénynek a szoci-
ális, valamint a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi ágazatban történő vég-
rehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet) módosításáról szóló 165/2015. 
(VI.30.) Korm. rendelet alapján a szo-
ciális ágazatban dolgozókat az ágazati 
pótlékon felül 2015. július – november 
hónap között kiegészítő pótlék illeti meg.
A jogszabályalkotó a Korm. rende-
let 2014-ben bevezetett ágazati pótlék 
meghatározásán túl -  melyben minden 
dolgozó részesült, és melynek folyósítá-
sa 2015. évre nézve is folyamatosan tör-
ténik- a kiegészítő pótlék bevezetésével 
feltételezhetően a szociális ellátásban 
dolgozók alacsony jövedelmét kívánja 
fokozatosan tovább növelni.
Az elmúlt években a szociális ágazat-
ban dolgozók bérezése összemosódott, 
nem mutatkozott jelentős különbség a 
bérminimumra történő kiegészítés mi-
att az alapfokú vagy középfokú szak-
képesítéssel rendelkező (B, C, D) vagy 
éppen egy főiskolát végzett kezdő szak-
dolgozó bruttó fizetésében (2015-ben: 
122 000 Ft), attól függetlenül, hogy egy 
pályakezdő vagy egy több éve, évtizede 
dolgozó munkatársról legyen szó. 

A kiegészítő pótlék a közalkalmazot-
ti jogviszonyban eltöltött éveket veszi 
alapul az összeg meghatározásakor, 
ezért ezen juttatás csak azokat a szociá-
lis ágazatban dolgozókat érinti, akiknek 
a közalkalmazotti jogviszonyban eltöl-
tött ideje az A fizetési osztály esetében 
25 év, a B és C fizetési osztályban 21, 
a D fizetési osztályban 9, valamint a 
E, F, G, H, I, J fizetési osztályban 1 év. 
A kiegészítő pótlék fizetési osztályon-
ként és a jogviszonyban eltöltött évek fi-
gyelembevételével, nem egyforma mér-
tékben került megállapításra.
A Korm. rendeletből továbbá az is ki-
tűnik, hogy a B, C, az F, G és a H, I 
fizetési osztályok jövedelmének összege 
egybeolvad.
Amennyiben a jelenlegi jogszabályi hát-
tér a jövőben is fennáll, az alapbér, az 
ágazati pótlék és a kiegészítő pótlék ösz-
szegének kiszámításánál a dolgozók az 
eddigi 3 évenkénti, besorolási osztályba 
történő ugrással járó jövedelem növek-
ményre a továbbiakban 4 évenként szá-
míthatnak.
Újkígyóson összesen a Közös Igaz-
gatású Óvodai és Bölcsődei Intéz-
mény Bölcsődei Tagintézményének 
7 fős szakdolgozója közül négyen; 
az „Ezüstág” Gondozási Központ 27 

munkatársa közül tizenöten része-
sültek ebben a határozott időre szóló 
juttatásban, ami a helyi szociális terü-
leten dolgozók 56 %-át érinti.

Vida Klára

Az „Ezüstág” Gondozási 
Központ házi segítségnyújtás 

keretén belül az alábbi szolgálta-
tásokat biztosítja az igénybe vevők 
saját lakókörnyezetében:
- az alapvető gondozási, ápolási fel-
adatok elvégzését,
- az önálló életvitel fenntartásában, 
az ellátott és lakókörnyezete higié-
niás körülményeinek megtartásában 
való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelőzésében, illetve azok elhárí-
tásában való segítségnyújtást.
Amennyiben még nem gondozot-
tunk, de szeretne ellátásunkban ré-
szesülni, kérem, keresse fel munka-
társunkat az alábbi elérhetőségeken:

Szalay Ágnes
intézményvezető-helyettes

 „Ezüstág” Gondozási Központ
Újkígyós, Arany János utca 45.

Telefon: 66/254-653
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Fémipari megmunkáló üzem
Újkígyós Város Önkormányzata 2015. március 1. napjától 
határozatlan idejű bérleti szerződést kötött a sarkadi szék-
helyű Spectrum-Okt Szociális Szövetkezettel a Tormási 
utca 15. szám alatti önkormányzati telephely több helyisé-
gére, összesen több mint 350 m2-es területre. A szövetke-
zet az ingatlant fémipari megmunkáló tevékenység végzése 
céljából bérelte ki, az előzetesen megtörtént közös hely-
színi egyeztetés során adott tájékoztatásuk alapján, gépjár-
művek különböző öntvény alkatrészeinek (pl.: motorblokk, 
váltóház) kézi megmunkálását fogják végezni.
A helyiségek céljaiknak megfelelő kialakítása után – a külön-
böző hatóságok bevonásával lefolytatott eljárást követően – az 
ingatlanra telephelyként megkapták a működési engedélyt, és 
három fő munkavállalóval megkezdték a munkát. Mivel meg-
rendelőik teljes mértékben elégedettek voltak a munkájuk mi-

nőségével, fokozni tudták a termelést, ami a munkavállalók 
alkalmazásának létszámnövekedést is maga után vonta, jelenleg 
hét főt foglalkoztatnak az újkígyósi telephelyükön.
A bérleti szerződés megkötésekor az Önkormányzat részéről 
elvárás volt a bérlő felé, hogy a dolgozói létszámban legalább 
70 %-os mértékben újkígyósi lakhellyel rendelkező munka-
vállalót alkalmazzanak. Az általuk jelenleg foglalkoztatott 
mind a 7 fő újkígyósi lakos, így ezt maximálisan teljesítették. 
A szövetkezet további vállalása volt, hogy a létszámot 
igyekeznek minimum 15 fő foglalkoztatására bővíteni – 
ennek érdekében különböző pályázati forrásokat is igye-
keznek igénybe venni –, amit az eddigi tapasztalatok alap-
ján fognak is tudni teljesíteni.

Varga Ferenc
műszaki csoportvezető

Tájékoztatás útlezárásról
Újkígyós Város Önkormányzata az 
augusztus 20-án tartandó ünnepi ren-
dezvény részeként utcabált kíván tar-
tani az Arany János utca József Attila 
utca és Kossuth utca közé eső szaka-
szán, melynek megvalósítása érdeké-
ben szükséges a helyszínen útlezárást 
végrehajtani. A rendezvény ideje alatt 
az Arany János utca Dózsa György 
utca és József Attila utca közé eső sza-
kasza zsákutcaként lesz megnyitva.
Az útlezárás tervezett időpontja:  2015. 

augusztus 20-án 1000 órától 2400 óráig.
Mivel az útlezárás az autóbuszjárato-
kat is érinti, azok a lezárás ideje alatt az 
Arany János utca érintett szakaszának 
kiváltásaként módosított útvonalon 
(Gyulai út – Arany János utca – Hosszú 
utca – Ady Endre utca – Kossuth utca 
– Arany János utca – Öreg utca – Petőfi 
utca) fognak közlekedni. 
Az útlezárás ideje alatt az egészségház-
nál lévő megállóhely ki lesz iktatva az 
autóbusz forgalomból, helyette ideigle-

nes le- illetve felszállóhely nem lett ki-
jelölve. Utazásaik tervezésekor szíves-
kedjenek figyelembe venni az útvonal 
módosítása miatti többlet menetidőt, 
továbbá azt, hogy az Arany János utcán 
az Egészségház megállóhely helyett a 
legközelebbi megállóhely a Gyulai út-
nál a rendőrségnél, illetve a Wesselényi 
utcánál a pékségnél található!
Köszönjük megértésüket, várjuk rendez-
vényünkre!

Varga Ferenc műszaki csoportvezető

HIRDETMÉNY 
Településünkön sok problémát jelent az ingatlanok beazo-
nosítása a házszámok hiányos, nem megfelelő, esetleg nem 
látható feltüntetése miatt. A házszámtáblák állapotának fel-
térképezése során megállapítottuk, hogy a település ingat-
lanjainak jelentős részénél házszám nem került kihelyezésre. 
A házszámok kihelyezésével a megfelelő tájékozódás 
az egyes közszolgáltatókon (pl.: Magyar Posta, mentők, 
közművek, stb.) kívül a lakosság számára is rendkívül 
fontos lehet.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanokat 
közterületről jól látható, a címnyilvántartással megegye-
ző házszámtáblával kell megjelölni, az egyes ingatlano-
kon a házszámok jól látható helyre (ház, kerítés, stb.) 
történő kihelyezése az ingatlanok tulajdonosainak, hasz-
nálóinak feladata és elsősorban érdeke.
Mindezek alapján felkérjük a lakosságot, hogy a hiányzó 
házszámok pótlásáról mielőbb gondoskodni szíveskedjenek!
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy ismét le-
hetőség nyílik házszámtáblák kedvezményes áron 
(635 Ft/db) történő megvásárlására, melyet megren-
delni az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal mű-
szaki csoportjánál lehet 2015. augusztus 31-ig.

Varga Ferenc műszaki csoportvezető

Fogorvosi felhívás
Ezúton kérjük a tisztelt betegeinket, hogy amennyiben 
bármilyen véralvadásgátló (akár injekció formájában is) 
vagy vérhígító gyógyszert szednek, azt a fogászati keze-
lés megkezdése előtt feltétlenül jelezzék! A beavatkozást 
csak friss laborvizsgálati eredmény bemutatásával tudjuk 
elvégezni. A nem megfelelő eredmény, illetve a gyógysze-
rek eltitkolása során a beavatkozás életveszélyes lehet!
Cukorbeteg pácienseinket kérjük, hogy ők is jelezzék be-
tegségüket!
Együttműködésüket köszönjük!

Dr. Dósa Ida szakfogorvos

ÁRAMSZÜNET   VÁRHATÓ
Az EDF DÉMÁSZ ezúton tájékoztatja a tisztelt 
ügyfeleit, hogy a szolgáltatás minőségének javítása 

érdekében végzett hálózati munkák miatt 
2015. szeptember 11-én 730-1030 óra

közötti időszakban áramszünet várható Újkígyós 
város területén.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!
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Tökéletes világ
16 éves lányomnak Tökéletes világ címmel kellett szakkö-
zépiskolai dolgozatot készítenie.  A feladatot az alábbi írás 
elkészítésével oldotta meg:

T ö k é l e t e s    v i l á g 
Vajon milyen lehet a tökéletes világ?! Ki mit hisz tökéletes-
nek?! Ezekre a kérdésekre egyszerű a válasz. Tökéletes világ 
létezik, csak meg kell találni mindenkinek a saját érzéseire ha-
gyatkozva a tökéletes dolgokat! 
Akárkit megkérdezünk arról, hogy milyen is lenne a tökéletes 
világ, mindenkinek, ha csak picit is, de más elképzelései lenné-
nek. Ez azért van, mert nem vagyunk egyformák. 
Valakinek akkor lenne tökéletes, ha sok pénze lenne, mindent 
megkaphatna, amire csak gondol. Őszintén szólva, tényleg 
jól hangzik, de akkor mi értelme lenne a mezőgazdaságnak, 
a gyáraknak, magának a munkának?! Jobban belegondolva, 
ha meg lenne mindenünk, amire vágyunk, egy idő után az 
életünk unalmassá válna, nem lennének céljaink. Céltalanul 
tengődni, sodródni az árral a halálra várva pedig értelmetlen.
Valaki arra vágyik, hogy ne öregedjen meg soha, halhatatlan 
legyen. A halhatatlanság jól hangzik, de ha belegondolunk, 
szörnyű. Ha az első 100 évre gondolunk… körülöttünk az 
összes szerettünk, ismerősünk meghal, az egész világ megvál-
tozik. Ha örökké élnénk, minden nap újabb és újabb küzde-
lem lenne a betegségekkel, a társadalommal és önmagunkkal 
szemben is.
Ha a tökéletes világ olyan lenne, hogy minden ember tökéle-
tes lenne, hiba nélkül, az sem lenne jó. Akkor minden ember 
egyforma lenne. Nem lenne megfelelési kényszer, viszont ak-
kor nem lenne értelme az életnek. Nem törekednénk napról 
napra jobbnak lenni, okosabbnak lenni, hisz már nem lenne 
hova fejlődni.
Néhány ember számára a tökéletes világ az lenne, ha minden 
édességből lenne, mindenhol nagy medencék lennének, ilyen 
kézzel fogható dolgok lennének a tökéletesek. Kézzel fogható, 
de gyakorlatilag lehetetlen dolgok. 
A tökéletesség önmagában nem létezik, de minden ember tö-
kéletessé teheti a napjait, az óráit. Nem kell halhatatlanságra, 
pénzre és lehetetlen dolgokra gondolni. A tökéletesség min-
den ember belsőjében található meg. A pillanatot kell megél-
ni, és minden napunkból a legjobbat kihozni, hogy boldogan 
éljük le az életünket. 
A tökéletességnek nincsen külön receptje, taktikája. Egysze-
rűen el kell fogadni a másikat és a hibáival együtt szeretni. 
Meg kell tanulni bevallani a hibákat, és meg kell tanulni meg-
bocsátani őket. Őszintén, szívből szeretni.
Nem az életünk minden pillanatát kell megszervezni úgy, 
hogy jó legyen, hanem az adott, váratlan eseményeket kell úgy 
megélni, hogy másnap az jusson eszünkbe: „A tegnapi töké-
letes nap volt!” Ha minden napunkat így éljük meg, tökéletes 
lesz az életünk. 

Varga Julianna Szilvia 16 éves tanuló
A szülői büszkeségen túl az motiválta az írás közzétételének 
szorgalmazását, hogy tanulságul szolgáljon mindenki számá-
ra: a mai rohanó világunkban van még remény az igazi emberi 
értékek megőrzésére, ápolására, ha egy tinédzser korú gyer-
mek képes így gondolkodni…

Varga Ferenc

Az Újkígyós FC keres olyan 2002-2010 között született 
gyerekeket, akik szeretnek focizni, és kedvet éreznek ah-
hoz, hogy szervezett keretek között műveljék ezt a spor-
tot. Az edzések időpontjáról érdeklődni lehet Csatlós  
Ferenc edzőnél (+36/30 732-08-60) vagy Kocsis Bálintnál 
(+36/30 905-72-90).

Minden érdeklődőt szeretettel vár  
a sportegyesület!

Fizioterápia március 1-től!
Érdeklődni a +36 70/626-20-09-es  

telefonszámon!
Magánkezelések orvosi javaslatra  

saját hatáskörben is.
Minden kórházban végzett fizioterápiás kezelés 

elvégezhető helyben is:
• Érszűkület kezelése, érterápia
• Ultrahang (vízben is), galván, vákuum és inter- 
   ferenciás kezelések
• Rehabilitációs bénult izmok tornája, utókezelése 
• Fájdalomcsillapítás (derék, hát és ízületek)
• Csonttörés utáni kezelés, sportsérülések utóke- 
   zelése, sarkantyú és köszvény
• Vizeletproblémák kezelése nők és férfiak részére     
   egyaránt elektroterápiával

Kezelés helye:  
Újkígyós, Arany János utca 40. (egészségház)

Kedd, csütörtök: 1630-1800

Péntek: 1400-1700 (szükség szerint)
Dr. Simon-Fiala Jánosné  

fizioterápiás szakasszisztens
Bejelentkezés telefonon: +36 70/ 626-20-09

Ha táppénzt nem akar,  
munkájától nem akar távol maradni, keressen!

Bolhapiac  Újkígyóson
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy má-
jus hónaptól, havi két alkalommal, szombatonként 
8-11 óra között bolhapiacot tartunk a piactéren. 

A bolhapiac időpontjai:
2015. augusztus 22.

2015. szeptember 12., 26.
2015. október 10., 24.

2015. november 14., 28.
2015. december 12.

Újkígyós Város Önkormányzata
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édesanyja: Schmidt Zsuzsanna, édesapja: Balogh Zoltán Gergely.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2015. július 25., menyasszony: 
Nyári Henrietta Ilona újkígyósi lakos, vőlegény: Zsótér László 
újkígyósi lakos.

HALÁLESETEK:
Márton Béla, született: 1958. december 16., elhunyt: Újkí-
gyós, 2015. július 3., volt Újkígyós, Ady Endre utca 43/2. 
szám alatti lakos.

Vaszula István, született: 1926. december 24., elhunyt: Bé-
késcsaba, 2015. július 3., volt Újkígyós, Jókai utca 11. szám 
alatti lakos. 
Nagygyörgy Péter, született: 1922. május 14., elhunyt: Újkí-
gyós, 2015. július 28., volt Újkígyós, Petőfi utca 26-28. szám 
alatti lakos. 
Héjjas Lászlóné Lukoviczki Éva, született: 1966. július 19., 
elhunyt: Békéscsaba, 2015. július 30., volt Újkígyós, Bartók 
utca 4. szám alatti lakos.

2015 . augusztus 20.
UTCABÁL A MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐTT
Program:
15 óra: Vízifoci kicsiknek és nagyoknak  
15 óra: Kelet-Magyarország legerősebb embere verseny
17 óra: Postás Józsi
18 óra: Motoros Stunt Riding kaszkadőr bemutató
19 óra: „Hagyomány és design” a Hudák család (Csorvás)  
 műhelyének ruhabemutatója a Neo Divatstúdió modelljeivel 
2030 óra: Hevesi Tamás és Hevesi Imre élő nagykoncertje a nagyszínpadon 

22 óra: Tűzijáték
2230 óra: RETRO DISCO kifulladásig, DJ: Lipták TSHABY
15 óra után a helyszínen büfé üzemel!
A programok ingyenesek, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Támogatóink: Fekete Béla vállalkozó, Újkígyós Város Önkormányzata, Nyug- 
díjasok Érdekvédelmi Egyesülete, Újkígyósi Polgárőrség, Benkó Húsbolt Kft.

2015. szeptember 8. (kedd):  
a kígyósiak hagyományos Kisasz-
szony-napi búcsújára emlékezve 
egynapos autóbuszos zarándokla-
tot szervezünk Máriaradnára (Arad 
megye). 
Részvételi díj: 3000 Ft/fő (buszköltség). 
Indulás: kora reggel, érkezés este. 
Jelentkezni személyesen a művelődé-
si házban az utazási költség befizeté-
sével lehet 2015. augusztus 31-ig. 
Tisztelettel kérjük a lakosságot, ha 
tehetik, vegyenek részt ezen a szép 
ünnepen, és tartsanak velünk! 

Várjuk jelentkezéseiket!


