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Kedves Testvérek!
A karácsonyi ünnepek végén szívből kívánom, hogy Megvál-
tónk születésének megünneplése egyéni életünkben, családja-
inkban és plébániai közösségeinkben legyen lelki erő és öröm 
forrása mindannyiunk számára az egész esztendő folyamán.
Ferenc pápa kezdeményezésére 2016 a Katolikus Egyházban 

az Irgalmasság Éve, elsősorban az isteni irgalmasságé. Péter 
utóda Rómában a Szent Péter-bazilikában már december 
8-án megnyitotta ünnepélyes és jelképes keretek között ezt az 
esztendőt. Nem gondoljuk azt, hogy Isten az idén irgalmasabb 
hozzánk, mint máskor. Hisz éppen azt ünnepeltük az elmúlt 
napokban, hogy a Megváltó születésével Isten kimutatta fe-
lénk végtelen irgalmát és szeretetét, és végérvényesen, egyszer 
s mindenkorra elkötelezte magát mellettünk. Isten nem akarja 
a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ő úgy sze-
rette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki 
hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Ő nem azért 
jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét 
adja értünk. Az ő irgalma és szeretete tehát végtelen és állan-
dó, ezt érdemes különösen is tudatosítanunk és átéreznünk, 
mert bizony még sok magát hívőnek érző ember is úgy tekint 
Istenre, mint valami hideg, szenvtelen erkölcsi törvényhozóra, 
aki majd mérlegre állít, büntet vagy jutalmaz, és nem úgy, mint 
egy megértő, irgalmas és megbocsájtó Atyára, aki gyermeke-
ként eleve szereti az embert, szeretetével magához emeli, és 
igazi partnerként tekint rá. Pedig Jézus emberi életében így 
mutatta be nekünk Istent. Ha ezt egy kicsit is átgondoljuk és 
felfogjuk, akkor a hála mellett tennünk is kell valamit Isten 
irgalmát és szeretetét közvetítve, tükrözve felebarátaink, em-
bertársaink felé, akik nálunk nehezebb helyzetben élnek, sú-
lyosabb gondokkal küzdenek, szenvedésekkel és veszélyekkel 
sújtottak. Ezen a téren sokat tehetünk és tettünk is karácsony 
környékén környezetünkben, településeinken, sőt országosan 
is különböző jótékonysági vagy szolidaritásból fakadó karitatív 
programok, rendezvények, gyűjtések, összefogások keretében.

Most, az esztendő első napjaiban szeretnénk az egész egyház-
megye közössége nevében szolidaritásunkat kifejezni és haté-
kony segítséget nyújtani a Szíriában élő, nagyon nehéz hely-
zetben sokat szenvedő és kitartó keresztényeknek, akik erre 
messze sokkal jobban rászorulnak, mint a migránsok ezrei, 
akikkel kapcsolatban annyi üres vita folyik napjainkban.
Elmondhatatlanul kiszolgáltatott helyzetben él ma Szíriában 
sok millió belső menekült, főleg keresztények, akiket a háborús 
ország megmaradt területei tartanak el, minden külső segítség 
nélkül. Róluk nem vesz tudomást a világ. Külön tehertétel a 
több tízezer háborúban rokkanttá vált többségében fiatal ellá-
tása. Ott kell segítenünk, ahol erre a legnagyobb szükség van, 
és azoknak az elsősorban keresztény közösségeknek, akik ki-
tartanak őseik földjén, és nem akarnak migránsként élni. A 
Szeged-Csanádi Egyházmegye fölvette a kapcsolatot a szíriai 
keresztények törzsterületén lévő egyik legfontosabb plébánia 
vezetőjével, aki kiterjedt segélyszolgálatot működtet, amely 
egyaránt segíti a keresztény és a más vallású bajba jutottakat. A 
plébános, aki régi barátja a magyaroknak, vállalja, hogy minden 
tőlünk érkező adományt a legrászorultabbaknak juttat el Ma-
gyarország és az adományozók nevében. Az ő megsegítésükre 
rendez gyűjtést a Szeged-Csanádi Egyházmegye február 2-ig.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye püspökének újévi levele

Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök

FOLYTATÁS A 3. OLDALOn > > 

LAKOSSÁGI FÓRUM

Újkígyós Város Önkormányzata nevében
 tisztelettel meghívom Önt  a 

2016. január 25-én (hétfő) 17 órától 
tartandó közmeghallgatással egybekötött lakossági  

fórumra. 
A fórum helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház nagyterme

Napirendi pontok:
•	 Vantara Gyula országgyűlés képviselő tájékoztatója
•	 Tájékoztató az Önkormányzat előző évi tevékenysé-

géről és a 2016. évi költségvetés tervezéséről
•	 Felmerülő kérdések megválaszolása

Kérdéseiket szóban és írásban egyaránt megfogalmaz-
hatják. Az írásban feltett kérdéseiket a helyszínen is 
megválaszoljuk, de előzetesen is eljuttathatják hozzánk 

az alábbi elérhetőségek egyikén:
•	 kommunikacio@ujkigyos.hu
•	 a város területén kihelyezett ötletládák (Reál Fűszer  

Csemege, Sláger ABC, Coop ABC, Sarki Fűszeres, posta)
•	 a Városháza postaládája (Kossuth utca 41.)

Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Szebellédi Zoltán

polgármester
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2015. december 11-én Szebellédi 
Zoltán polgármester meghívásá-
nak eleget téve Újkígyósra látoga-
tott Maria Assunta Accili, az Olasz 
Köztársaság magyarországi nagy-
követe. Őexcellenciáját a Városhá-
zán fogadta a polgármester, majd 
megbeszélést tartottak Vantara 
Gyula országgyűlési képviselő, 
Gajda Róbert kormánymegbízott, 
Zalai Mihály, a megyei közgyűlés 
elnökének jelenlétével, ahol a to-
vábbi lehetséges együttműködésről 
esett szó. Ezt követően a nagykö-
vet asszony nyitotta meg az Ab-
ruzzo térségről szóló fotókiállítást, 
mely 2016. január 31-ig látha-
tó a Cz. Kiss Rendezvényházban. 
A polgármester olasz köszöntője 
után magyarul folytatta a beszé-
dét, majd Vantara Gyula képviselő 
is üdvözölte a megjelenteket. Kul-
turális program keretében a jelen-
lévők meghallgathatták a Tengelic 
Énekegyüttes dalcsokrát, majd a 
Török Dóra és Ragályi Georgi-
na által mondott verset. Lengyel 
Tamás zongorajátékával nyűgözte 
le a vendégeket. A megnyitó után 
a katolikus templomban Pierluigi 
Ruggiero és zenekara adott színvo-
nalas koncertet.
Polgármesteri köszöntő:

Tisztelt Excellenciás Asszony!
Tisztelt Kormánymegbízott Úr! 

Tisztelt Képviselő Úr! 
Tisztelt Megyei Elnök Úr! 

Kedves Vendégeink!
Kiemelkedő nap ez Újkígyós város 
életében, hiszen körünkben kö-
szönthetem Őexcellenciája Maria 
Assunta Accilit, az Olasz Köztár-
saság magyarországi nagykövetét. 
Excellenciás asszony, köszönöm, 
hogy elfogadta meghívásomat!
Az alkalom, ami ezt a találkozást 
megihlette, egy fotókiállítás, amely 
a Dél-Olaszországban, Rómától 
keletre lévő Abruzzo régióból mutat 
be egy kis részt művészi szinten. A 
kiállítási anyag jellegéből adódott, 
hogy ne itt a nagyteremben, hanem 
egy barátságosabb, intimebb szférát 
kölcsönző helyiségben, a Rendez-
vényház emeleti kiállító termeiben 
rendezzék be azt. Itt szeretnék kö-

szönetet mondani a kiállítás létre-
hozásában való közreműködéséért 
Horváth-Gazsó Adrienn művész 
tanárnak, Giovanni Cataluccionak, 
a Budapesti Olasz Kultúrintézet 
munkatársának, valamint a művelő-
dési ház és az Önkormányzat dol-
gozóinak.

Olaszország és Magyarország kö-
zött az emberek szintjén sok kap-
csolódási pont van. Ez Újkígyóst is 
érinti. A még elenyésző gazdasági 
kapcsolatok mellett a turisztika 
területén tapasztalhatók kapcsoló-
dási pontok. Nagyon sokan töltik 
szabadságukat az olasz üdülőhe-
lyek valamelyikén, vagy jelentősebb 
olasz városokban. De sok olasz jön 
Újkígyósra vagy Békés megye más 
településeire a vadászturizmus kap-
csán. Ezeket a kapcsolatokat kí-
vántuk bővíteni kulturális együtt-
működés keretében a fotókiállítás, 
majd az ezt követő hangverseny 
megszervezésével.
Újkígyóson nagyon sokszor meg-
tapasztaltuk már, hogy csak akkor 
tudunk előre jutni, ha közös akarat 
van, ha összefogás van, ha közös 
cselekvés van. II. János Pál pápa 
1991-ben Budapesten, a Hősök te-
rén elmondott beszédében ezt így 
fogalmazta meg: „A nemzet csak 

akkor remélhet jobb jövőt, ha pol-
gárai képesek közös erőfeszítéssel 
felelősséget vállalni a közjóért.” 
Azt gondolom, hogy a most Euró-
pa egészét szorító problémákra is 
csak a közös akarat, az összefogás, a 
közös cselekvés fog igazi megoldást 
biztosítani.

Minden találkozás, minden kap-
csolatépítés ezt a közös cselekvést 
alapozza meg. Megköszönöm ex-
cellenciás asszonynak, hogy jelenlé-
tével hozzájárul ehhez a közös gon-
dolkodáshoz, közös cselekvéshez.

Újkígyósra látogatott az olasz nagykövet asszony

Vantara Gyula országgyűlési képviselő, Szebellédi Zoltán polgármester és 
Maria Assunta Accili, az Olasz Köztársaság  magyarországi nagykövete

Orvosi ügyelet
2016. január 23-24.
Dr. Marossy László

2016. január 30-31.
Dr. Berczi István

Ügyeleti központ 
telefonszáma:

247-787
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A Szeged-Csanádi Egyházmegye püspökének újévi levele
>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALrÓL 
Kérem és buzdítom egyházmegyénk közösségének minden 
tagját és családját, lehetőségéhez mérten járuljon hozzá a 
gyűjtéshez, hogy minél hatékonyabban tudjuk anyagilag 
is támogatni szíriai keresztény testvéreinket és sorstársai-
kat. A gyűjtést nem vasárnapi szentmise keretében tartjuk, 
hanem borítékok segítségével, amelyek Toronyirány ma-
gazinunk legújabb számában találhatók és a templomok-
ban is igényelhetők. Kérem, hogy az adományát helyezze 
mindenki borítékba, és névvel vagy név nélkül juttassa el 
február 2-ig saját templomába vagy a plébániai hivatalba. 
A felelős lelkipásztorokat pedig kérem, hogy a borítékokat 
összegyűjtve juttassák el őket az Egyházmegyei Hivatalba. 
Amennyiben valaki banki átutalással vagy befizetéssel kí-
ván csatlakozni a gyűjtéshez, ezt is megteheti „szíriai ke-
resztények” megjelöléssel a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
számlájára (számlaszám: 11735005-26031527-00000000). 
Adjunk példát arról, hogy nemcsak szépen és okosan be-
szélünk, mint oly sokan napjaink egyik legsúlyosabb prob-
lémájáról, hanem tényleges segítséget nyújtunk a leginkább 
rászorulóknak.

Az Irgalmasság Évét kezdjük meg közösen a szolidaritás-
nak ezzel a hatékony jelével. Az év folyamán lesz még több 
közös rendezvényünk, programunk, ünnepi eseményünk, 
amelyről a Pasztorális Helynökség ad majd időben részletes 
tájékoztatást. A legfontosabb azonban, hogy az egyházme-
gye minden plébániája, közössége saját életében is gyümöl-
csözően élje meg az Irgalmasság Évét. Amennyiben a felelős 
lelkipásztoroknak, a plébániai képviselő-testületeknek saját 
körülményeikhez szabott ötletekre, programtervezetekre 
van szükségük, forduljanak bizalommal szintén a Pasztorális 
Helynökséghez.
Kívánom, hogy az új esztendőben mindannyian hálás szív-
vel tapasztaljuk meg Isten irántunk való végtelen irgalmát és 
szeretetét, és váljunk ennek hiteles tanúivá a társadalomban, 
amelyben élünk. Egyházmegyénk védőszentje, Szent Gel-
lért püspök közbenjárására kívánok egyházmegyénk min-
den családjának és tagjának minden nemes erőfeszítéshez 
testi-lelki erőt, kitartást és áldott, békés, sikeres új esztendőt!
2016 Újév napján

Kiss-Rigó László
püspök

Kedves Olvasó!
Az Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú 
Egyesület Vezetősége nevében szeret-
ném megosztani a 2015. évben elért 
sikereinket, örömeinket!
Az Újkígyósi Fiatalokért Közhasz-
nú Egyesület 2015. évben 147 600 Ft 
összegű támogatást kapott a lakosság 
által felajánlott adó 1%-ból, amely az 
egyesületünk számlájára megérkezett.
Őszintén köszönjünk mindenkinek, 
aki egyesületünket támogatta!
Szeretném néhány gondolatban bemu-
tatni az egyesületünk tevékenységét, 
céljait:
2015-ben a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése Társadalmi Kap-
csolatok Bizottsága hozzájárult az 
óvodás gyermekek Föld Napja rendez-
vényének színvonalas megtartásához.
Támogatást kaptunk a Prima-Protetika 
Kft.-től sport, szabadidő tevékenység 
megszervezésére, valamint az egész-
séges életmód kialakítására az óvodás 
gyermekek mindennapjaiban.
A Család, Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház programjai között kiemelt hang-
súlyt kap a szemléletformálás, főként 
fiatalok körében, amelyre remek lehe-
tőséget nyújtott a „Rád hagyományo-
zom - apáról fiúra” című programunk, 
amit október 2-án Újkígyóson sikerült 
megvalósítanunk. A résztvevők ebben 

a programsorozatban a hagyományos 
mesterségekkel ismerkedhettek meg. 
A békéscsabai székhelyű Egyensúly 
AE Egyesület fenntartásában működő 
Békés Megyei CSEÖH támogatásá-
ban, és az újkígyósi ÚFIKE, valamint 
a helyi óvoda szervezésében egy óvodás 
csoport juthatott el, és nyerhetett bepil-
lantást egy helyi cipész, Priskin János 
műhelyébe.
Az egészséges élet, a mozgáskultúra 
fejlesztése érdekében részt vettünk „A 
jövőt gyermekeinkkel építjük” - Komp-
lex területi, társadalmi aktivitás prog-
ram a versenyképes Békés megyéért! 
című TÁMOP-6.1.5.-14-2015-0007 
pályázat megvalósításában.
A Tavasz Bt. 75 000 Ft támogatásban 
részesítette egyesületünket, valamint 
Erdei Róbert szülő, fiatal gazda is je-
lentősen segített céljaink megvalósítá-
sában. 
A támogatásokat igyekeztünk jó célra, 
a gyermekek fejlődését szolgáló prog-
ramokra felhasználni, például az óvo-
dai néptáncoktatás, a békéscsabai Jókai 
Színházba a bérletvásárlás, játékok vá-
sárlása, az iskolai nyári tábor keretében 
szervezett gyopárosi Gyógy- és Él-
ményfürdőbe a belépő díj összegének 
támogatása. A Borostyán Bábcsoport-
nak segítséget nyújtottunk az utazás 

támogatásában Csíkszépvízre, ahol a 
fiatalok a díjnyertes Fehérlófia című da-
rabjukat mutatták be több ízben is.Az 
adventi koszorú megújuló világítását is 
egyesületünk támogatta. 
Elmondhatjuk, hogy tartalmas, sok-
színű programmal hagytuk magunk 
mögött a 2015-ös évet. Örömmel járul-
tunk hozzá ezeknek a programoknak a 
sikerességéhez, hiszen jó célt szolgáltak.
Az új esztendőben is további célokat 
tűztünk magunk elé, mint az óvodai 
közösségi tér továbbfejlesztése, sószoba 
kialakítása (a szolgáltatást óvodás, isko-
lás gyermekek vehetik igénybe, de sze-
retnénk, ha a lakosság számára is nyitva 
állna ennek a lehetősége).
Kérjük, amennyiben kitűzött céljaink-
kal egyetértenek, úgy a 2016. évben is 
adójuk 1%-ával támogassák az egyesü-
letünket! Adószám: 18391242-1-04. 
Ezúton is szeretnék minden kedves ol-
vasónak Boldog Új Esztendőt kívánni!
Az Újkígyósi Fiatalok Közhasznú 
Egyesület Vezetőségének nevében 

Balogh Lászlóné
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Döntöttek a hulladékszállításról

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a december 14-én meg-
tartott ülésén nyolc igen szavazattal 
elfogadta a települési szilárd hulladék 
szállítására, továbbá ártalmatlanítására 
vonatkozó hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási szerződést.

Régi új ügyvezető a Vízmű Kft. élén

A képviselő-testület hét igen szava-
zattal döntött arról, hogy az Újkígyósi 
Vízmű Kft. ügyvezetésével 2016. ja-
nuár 1-től 2016. május 31-ig terjedő 
időtartamra Kásáné Kispál Kriszti-
nát bízza meg. A megbízási díjat havi 
bruttó 70 000 Ft-ban állapítja meg. A 
cég kintlévőségének kezelésével, be-
szedésével kapcsolatosan az ügyveze-
tőt további – a beszedett kintlévőség 
5%-ának megfelelő bruttó összegű 
megbízási díj – illeti meg. 

Bővült az alapellátás

Hét igen szavazattal módosítani kíván-
ja a testület a jelenleg érvényes, mű-
ködési engedéllyel rendelkező területi 
védőnői ellátás megnevezésű alapellá-
tási szintet méhnyakszűrés ellátással. A 
szűrési tevékenység az alapellátás kere-

tén belül kerül elvégzésre, melyek kez-
dő időpontjául 2016. február 1. napját 
határozta meg a képviselő-testület. 

Elfogadták az okiratokat

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete hét igen szavazattal 
fogadta el a család és gyermekjóléti 
szolgálat alakításáról és fenntartásáról 
szóló együttműködési megállapodást, 
az „Ezüstág” Gondozási Központ ala-
pító okiratát, az „Ezüstág” Gondo-
zási Központ szakmai programját, az 
„Ezüstág” Gondozási Központ Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat szak-
mai programját, valamint az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Elfogadták a 2016. évi munkatervet

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2016. évi munkatervét 
hét igen szavazattal elfogadta, és egy-
ben megbízta a jegyzőt, hogy az elfo-
gadott munkatervet a képviselő-tes-
tület tagjai részére, az önkormányzati 
hivatal és az önkormányzati intézmé-
nyek vezetői részére, valamint minden 
érintett részére juttassa el, és gondos-
kodjék a testületi ülés anyagainak idő-
ben történő elkészítéséről.

Döntöttek a kóbor ebek elhelyezéséről

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a kóbor ebek jogszabá-
lyoknak és az állatvédelemnek megfe-
lelő elhelyezésének megoldásáról szóló 
szerződéstervezetet hét igen szavazattal 
hagyta jóvá. A kóbor ebek befogásával 
kapcsolatban a felmerülő költségekre 
100 000 Ft, továbbá a gyulai Állat-
otthon Alapítvány részére a szerződés 
időtartamára 220 000 Ft támogatást 
biztosít a testület.

Tiszteletdíjról történő lemondás

A képviselők hét igen szavazattal elfo-
gadta Erdei Róbert bizottsági tag 2016. 
január – 2016. december havi tisztelet-
díjáról történő lemondását.

Határozatok végrehajtása

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 119/2015. (X. 19.), 
127/2015. (XI. 27.), 130/2015. (XI. 27.), 
131/2015. (XI. 27.), 132/2015. (XI. 27.), 
133/2015. (XI. 27.), 134/2015. (XI. 27.), 
135/2015. (XI. 27.), 140/2015. (XI. 27.), 
141/2015. (XI. 27.), 142/2015. (XI. 27.) 
számú önkormányzati határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentést hét igen sza-
vazattal elfogadta.

HATÁROZATOK

Sikeresen pályázott az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesületünk

A Nemzeti Együttműködési Alaptól és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől 2015-ben 1 500 000 forintot 
működésre nyert az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület. NEA-KK-15-M-1967 című pályázaton 
elnyert összeget az egyesületünk az éves működésére, állandó programjaik finanszírozására fordítja.
Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesületünk hét éve tevékenykedik az újkígyósi közösségért. Mű-
ködését a pályázati forrás mellett adományokból, a befolyt egy százalékos támogatásokból, valamint saját 
erőből fedezi. 
Az egyesület minden évben megrendezi a Föld Órája elnevezésű környezetvédelmi rendezvényét, tagjaink 
aktívan részt vállalnak a városi szemétszedési akcióban, rendezői vagyunk a Virágvásárnak, valamint rendsze-
resen szervezünk egészségügyi méréseket, és részt veszünk a városi Kolbászgyúró versenyen és a Galiba Napon 
is. Nyári táborokat szervezünk az újkígyósi iskolásoknak. 
A sikeres működési pályázat mellett az ősszel még egy szakmai pályázaton nyert egyesületünk, ennek ered-
ményeként az újkígyósi diákoknak szervezünk pálya- és szakmaválasztási tanácsadást, szakmai kirándulásokat.
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FElhíváS 
kiskert programban 

való részvételre
Újkígyós Város Önkormányzata értesíti a tisztelt lakos-
ságot, hogy a SZOC-15-ALT-KKA-2-0122 azonosító-
számú pályázat keretében 30 család részére lehetőséget 
biztosít saját kiskertjük megművelésére.
 A pályázatban olyan családok, illetve egyedülálló sze-
mélyek vehetnek részt, akik vállalják:
•	 mezőgazdasági szakember útmutatása alapján saját 

kiskertje megművelését minimum 200 m2-es terüle-
ten (ásás, veteményezés, gyomtalanítás, betakarítás),

•	 a program folyamatos ellenőrzésében való közremű-
ködést,

•	 20 órás mezőgazdasági képzésen való részvételt.
A pályázat keretében a kiskert megműveléséhez kézi-
szerszámokat, vegyszereket, vetőmagokat és palántákat 
biztosítunk.
A program 2016. február 1-től június 30-ig tart. A prog-
ramra 2016. január 22-ig írásban lehet jelentkezni. A 
pályázaton résztvevőket az Egészségügyi és Szociális Bi-
zottság választja ki 2016. január 31-ig.
A pályázathoz szükséges adatlap a Városháza ügyfélte-
rében kérhető, illetve a www.ujkigyos.hu oldalról is le-
tölthető.

Rendőrségi fogadóóra
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy min-
den hónap harmadik hétfőjén 8-9 óra közötti 
időszakban fogadóórát tart a rendőrség a helyi 
KMB Irodában. Egyéb esetekben, a nap bármely 
szakában hívható telefonszám: +36/30 633-72-26.

Gazdik Figyelem!
Újkígyós, Gyulai út 24. (a Gazdabolt mellett)

Várjuk minden kis és nagy kétlábú, négylábú, szárnyas,  
szőrős, tollas, páncélos vásárlónkat.

Széles eledel és kiegészítő választék, kutyatápok, macs-
katápok a legkiválóbb hazai és nemzetközi gyártóktól.

Garantáltan nagyker áron!!!

Fő célunk, hogy kedvenceink a legjobbat kaphassák.
Újkígyóson és környékén ingyenes házhozszállítással.

+36-30/9654460

2016. február 13-án 
szombaton 17 órától 

BATYUS KISVÁROSI 
FARSANG 

lesz a művelődési házban.
Zenedíj-belépődíj: 500,- Ft/fő. 

Jelmez viselése kérettetik! 
Jelmezes fölvonulás! 

Muzsikál a Joker Zenekar. 
Részvételi szándékát kérjük február 12-ig jelezze 
a Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület vezetőségi 

tagjainál vagy a művelődési házban
(telefon: 254-844) vagy a muvhaz@ujkigyos.hu-n.

Mindenkedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Épüljön uszoda Újkígyóson?
Épüljön uszoda Újkígyóson!

Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola SZÜLŐI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE kezdeményezésére, Szebellédi 
Zoltán polgármester úrral történt egyeztetést követően, az ő 
támogatásával, kérjük az Ön véleményét egy, a városunk la-
kosságát és gyermekeinket érintő témában.
Aktualitása az utóbbi időszakban jobban előtérbe helyező-
dött, hiszen a Nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 
az általános iskolás gyermekek számára kötelező az úszás-
oktatás megszervezése. Ezt jelenleg Tótkomlós várossal 
közreműködve tudja az iskola megvalósítani, mely időben, 
anyagiakban jelentős többletköltséget von maga után.
Ezért tartjuk fontosnak, hogy kezdeményezzük, majd támo-
gassuk városunkban egy olyan uszoda építését, amely min-
den újkígyósi polgár számára elérhető.
Ez a településünket érintő eddigi egyik legnagyobb beru-
házás lehet, mely megvalósítása, majd a későbbiekben az 
uszoda fenntartása erős összefogást és esetleges közösségi 
tehervállalást is feltételez.
Amennyiben Ön egyetért kezdeményezésünkkel, kérjük, 
aláírásával biztosítson minket támogatásáról! Az aláíróíve-
ket 2016. január 24-ig tudják aláírni az alábbi helyeken:
Városháza, Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola, 
Székhely Óvoda, Telephely Óvoda, Benzinkút.
Együttműködését köszönjük!

az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola
Szülői Képviselő-testülete

2016. március 19-én szombaton: 
Kolbászgyúró és szárazkolbász verseny a  

Felföldi István Tornateremben. Pontos részle-
teket a következő számban olvashatnak. 
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A 201/2011.(X.25.) Korm.rendelet 
az Európai Uniós határértékekhez 
igazodva írja elő az ivóvíz minőségi 
követelményeit. Mivel Újkígyóson 
az eddig szolgáltatott ivóvíz a ko-
rábbi szabványokban foglaltaknak 
ugyan megfelelő volt, de minősé-
ge több paraméter /mangán, arzén, 
ammónium/ esetében meghaladta az 
érvényben lévő határértékeket. Az 
elmúlt időszakban Medgyesegyhá-
za és Újkígyós városa közösen vett 
részt a KEOP-1.3.0/09-11-2011-
0014 számú, Dél-Békési Ivóvízmi-
nőség-javító Projektben. A projekt 
keretében Újkígyóson megfúrásra 
került három új víztermelő kút, fel-
újításra került 29 csomópont, 6 db 
tűzcsap és megvalósításra került a 
vízkezelő technológia. A vízkezelő 
technológia alkalmas a határértéket 
meghaladó komponensek határér-
ték alá szorítására. Fő technológiai 
eleme az ammónium eltávolítására 
szolgáló biológiai ammóniamentesí-
tő, másik része az arzén-vas és man-

gánmentesítő. A művek elkészülte 
és a próbaüzem lefolytatása után a 
településen 2015. november 20-án 
megkezdődött a kezelt víz hálózatba 
táplálása, melyet az elosztó-hálózat 
átmosatása követett. Mivel a bioló-
giai ammóniamentesítő ideális élet-
teret biztosít a mikroorganizmusok 
számára – tekintet nélkül arra, hogy 
azok a kezelés szempontjából hasz-
nosak vagy kórokozók –, szükség 
van a kezelt víz fertőtlenítésére. Erre 
egyébként a jogszabályi előírások, 
valamint a fogyasztók egészségének 
védelme miatt is szükség van. A ke-
zelt víz fertőtlenítésére a szolgáltató 
az agresszív klórgáz helyett, a kevés-
bé roncsoló hatású speciális hypot 
használja. 
Mivel Újkígyóson a szolgáltatott 
víz íze a vízkezelés miatt megvál-
tozott, természetes, hogy az évti-
zedeken keresztül megszokott íztől 
való eltérés idegenkedést okozhat. 
Azonban fontos egyértelműen kije-
lenteni, hogy a szolgáltatott ivóvíz 

minden paraméterében megfelel a 
szigorított előírásoknak és fogyasz-
tása semminemű káros hatással 
nincs az emberi szervezetre. Addig, 
amíg a hálózat minden egyes szaka-
sza teljesen át nem öblítődik, elő-
fordulhat üledék kiválás, klóros íz 
érzése, esetleges kellemetlen szag-
hatás, azonban a hálózat mosatá-
sával ez fokozatosan megszűnik. A 
fertőtlenítésből adódó kellemetlen 
hatások csökkentése érdekében az 
üzemeltető folyamatosan csökkenti 
a vízhez adagolt hypo mennyisé-
gét, egészen a laboratóriumi vizs-
gálatokkal kontrollált minimálisan 
szükséges mennyiségig. Az üzemel-
tető és a népegészségügyi hatóság 
folyamatosan ellenőrzi a hálózati 
víz minőségét, ezáltal is garantálva 
a lakosság egészséges ivóvízzel tör-
ténő ellátását. 
Az átállásból adódó kellemetlensé-
gekért szíves türelmüket és megér-
tésüket kéri az üzemeltető Gyulai 
Közüzemi Nonprofit Kft!

Tájékoztatás

A BURSA hungarica  
Ösztöndíjpályázat kereté-
ben nyújtott támogatások  

összesített adatai
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2016. évi költségvetésben a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj keretnagysá-
got 1 665 000 Ft-ban állapította meg. Ezen összeg 
keretein belül 32 db „A” típusú és 1 db „B” típusú 
pályázat kerül kiosztásra.
Összesen 37 pályázat érkezett, amelyből 33 pályázót 
részesít Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete havi 4 500 Ft ösztöndíj támogatásban 10 
hónapon, azaz két egymást követő féléven keresztül. 
A 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tan-
év első félévére vonatkozóan az „A” típusú pályázók 
1 440 000 Ft támogatásban, a „B” típusú pályázó a 
2016/2017. tanév első félévétől kezdődően 22 500 Fo-
rint támogatásban részesülnek.
Az előző években „B” típusú pályázatot benyújtó 5 
fő támogatása továbbra is folytatódik.

Házszentelés - Családlátogatás
Katolikus Egyházunk hagyománya szerint január 
hónapban (január 6. - Vízkereszt ünnepe után) a 
pap fölkeresi a hívek otthonait, hogy ott imádkoz-
zon az ott élőkért, s szenteltvízzel megszentelje a 
házakat, lakásokat.
Ez a „házszentelés” nagyon jó alkalom arra is, hogy 
otthonunkban (akár hosszabban) elbeszélgessünk a 
papunkkal, megosszuk vele örömeinket, bánatain-
kat, esetleg tanácsot kérjünk problémáink megol-
dásához.
Évszázadokon keresztül járták ilyenkor a papok a 
falvak és városok házait, hogy Isten áldását közve-
títsék minden jó szándékú embernek.
Ha valaki szeretné, hogy Őt is fölkeressem, jelezze 
felém, s mikor aktuálissá válik, telefonon vagy sze-
mélyesen egyeztetjük az időpontot.
Természetesen lehetőség van arra is, hogy az év 
bármely napján kérjük a házszentelést, illetve akár 
a házszenteléstől függetlenül is kérhetjük, hogy a 
papunk egy beszélgetésre fölkeressen bennünket.
Elérhetőség: 06208232491

Zsolt atya
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A fiatalok jövőjéért dolgozik az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület
A pályaválasztásban segíti az újkígyósi diákokat az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület. A 14 – 24 éves 
korosztálynak szóló „Összefogás az újkígyósi fiatalok jövőjéért” elnevezésű programra 900 000 forintot nyert az 
egyesület a NEA-KK-15-SZ-0763 című pályázaton, a Nemzeti Együttműködési Alaptól és az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelőtől.
A program 2015 szeptemberében indult és 2016 tavaszáig tart. Megszólítottunk 160 újkígyósi fiatalt, rajtuk ke-
resztül összesen 500 főt mozgatva meg. A szakmai program célja, hogy a 14 – 24 éves korosztálynak és szüleiknek 
segítséget nyújtson a sikeres pálya- és szakmaválasztásban, az álláskeresésben.
 Tapasztalataink szerint sok család nem jut hozzá teljes körűen a pálya- és iskolaválasztáshoz szükséges informá-
ciókhoz, szolgáltatásokhoz. A középiskolák többsége megszüntette a pályaválasztási kiadványokat, melyekből ko-
rábban a végzősök kaptak. Nem minden család engedheti meg magának az internet előfizetést, és nem mindenki 
tud elutazni a különböző pályaválasztási vásárokra, illetve az iskoláknak is nagyon kevés üzemlátogatás szervezé-
sére van lehetőségük. Ezért is tartottuk fontosnak, az egyesületünkhöz érkezett jelzések és igények alapján, hogy 
olyan közösségi és személyre szabott programokat szervezzünk, amelyek az Újkígyóson élő és tanuló diákokat 
segítik a szakma- és pályaválasztásban .
A programban résztvevő fiatalok, valamint szüleik csoportos és egyéni pályaválasztási, valamint önismereti trénin-
gen, grafológiai tanácsadáson vettek részt. 
Szakmai kirándulás keretében novemberben és decemberben a Gyulai Várfürdőt, valamint a Wellness Hotel Gyu-
lát látogatták meg az érdeklődők. A diákok a vendéglátásban, turizmusban lévő szakmákkal ismerkedhettek meg. 
Bepillantást nyerhettek a megye legnagyobb fürdőjének és egy négy csillagos szállodának a működésébe.
Január 18-án a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárba látogat el 40 fő. A gyártási folya-
matok mellett azzal is megismerkednek, hogy milyen végzettséggel, szakmával lehet elhelyezkedni a nagy múltú 
német autógyártó cégnél. 
Január 23-án Budapestre, az Education Nemzetközi Oktatási Szakkiállításra látogat el 50 fő. A kiállításon az 
egyetemek, főiskolák képviselői tájékoztatják az érdeklődőket a legfrissebb és legfontosabb információkról a 
képzési rendszerről, a szakokról, a felvételi esélyekről és lehetőségekről, valamint a tanulmányi és szociális jutta-
tásokról, a kollégiumi elhelyezésről. 

Nagy Tiborné az egyesület elnöke

Kedves Támogatóink!
Kedves Újkígyósiak!

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesü-
let nevében szeretném megköszönni eddigi támo-
gatásaikat.
2015. évben 424 625 forint támogatást kaptunk.
Továbbra is köszönettel fogadjuk az SZJA 1% fel-
ajánlásukat.
Segítse Ön is Szervezetünk tevékenységét az adója 
1%-ának felajánlásával!
Adószám: 18394001-1-04
Számlaszám: 53600044-10022726
Telefon:
06-20-2639397
E-mail: 
civil.osszefogas@freemail.hu
Honlap:
www.civilosszefogas.x3.hu

Nagy Tiborné 
az egyesület elnöke

ANYAKÖNYVI HÍREK
SzületéSek:

Oravecz Natasa Lea (3430 g, 51 cm), Gyula, 2015. de-
cember 2., édesanyja: Dávidesz Andrea Ilona, édesapja: 
Oravecz Mihály.

Sódar Levente (3050 g, 50 cm), Gyula, 2015. december 
16., édesanyja: Juhász Mária, édesapja: Sódar Miklós.

HAláleSetek:

Romvári András, született: 1930. november 23., elhunyt: 
Békéscsaba, 2015. december 12., volt Újkígyós, Fő utca 8. 
szám alatti lakos.

Kása Antalné Kovács Valéria, született: 1947. április 10., 
elhunyt: Újkígyós, 2015. december 15., volt: Újkígyós, 
Árpád utca 16. szám alatti lakos.

Zsótér József, született: 1913. február 21., elhunyt: Újkí-
gyós, 2015. december 16., volt: Újkígyós, Arany János utca 
6/1. 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 Mária, tagjai: Horváth-Gazsó Adrienn, Katona-Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián
Nyomdai	előkészítés:	Mészáros	Gábor	•	Nyomdai	munkák:	Kolorprint	Kft.,	Békéscsaba

Szeretnél kicsit táncolni, mozogni? 
Szeretnél megismerkedni a néptánc nyújtotta 

élményekkel? 
Vagy csak egyszerűen tetszik a tánc vagy a zene? 

Akkor itt a helyed! 

Felnőttek Néptánciskolája
indul a művelődési házban 

2016. február 12-én pénteken 17 órakor: 
megbeszélés, időpontegyeztetés kicsi ízelítővel.

Korhatár: 0-tól 99 éves korig!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Folytatódik!?
Újraindul!?

A Pingpong Klub folytatódik 2016-ban is 
február 5-től minden pénteken 17 órától a 

művelődési házban. 
Várjuk a kedves érdeklődőket! 

Ha valakinek működőképes pingpong asztala van, 
amit otthon már nem használ, és föl tudná ajánlani a 
szakkörünk számára, előre is köszönettel fogadjuk!

2016
Magyar Kultúra Napja

2016. január 22. péntek 17 óra: 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából premier előt-
ti filmvetítésre kerül sor a művelődési házban, ahol 
Simon Balázs filmrendező „Búcsú Magyarorszá-
gon – sátoros ünnepeink” című filmjét láthatja a 
közönség. A vetítés után beszélgetés a rendezővel 
és Harangozó Imrével, a film néprajzi szakértőjé-
vel, valamint Szigeti Antallal, Békéscsaba belvárosi 
plébánosával és Nagy Görggyel, a Boldogi Hagyo-
mányőrző Együttes veze-
tőjével. Közreműködnek a 
Boldogi Hagyományőrző 
Egyesület tagjai. A ren-
dezvény a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és az 
Ipolyi Arnold Népfőiskola 
közös szervezésében való-
sul meg. Belépés díjtalan, 
minden kedves érdeklődőt 

szeretettel várunk!

GITÁROKTATÁS

indul a művelődési házban, az első megbeszélés 
2016. február 3-án, szerdán 18 órakor lesz. Felkért 
oktató: Berki Csaba, békéscsabai gitáros, aki több 
zenei formációban zenél aktívan: Mediterrán Ze-
nekar, Hazai Pálya, Jam Beam Trió. 

Gyere, és hozd magaddal a gitárodat is! 
Érdeklődni: a művelődési házban, 254-844-es 
telefonszámon vagy a muvhaz@ujkigyos.hu-n. 
A ház ajándéka, hogy az első félév ingyenes. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!


