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Nem mindegy, hogyan élünk…
Emlékezz ember, porból lettél és 
porrá leszel, vagyis, hogy minden 
percért kár, amit nem szeretettel 
töltesz el. A Katolikus Egyház-
ban a mai nappal, vagyis hamvazó 
szerdával elkezdődik a nagyböjt. A 
pap hamuval szórja meg a fejünket, 
emlékeztetve minket arra a tényre, 
hogy halandók vagyunk. Végessé-
günk tudatosítása segít értékelni 
az időt, mely korlátokat szab, de 
ugyanakkor szabadságra is hív. Az 
ember hajlamos elfelejteni, hogy 
mindennek értéke és súlya van, az 
életnek is. Nem mindegy, hogyan 
élünk, vagy mit tartunk fontosnak. 
Halandóságunk rámutat az Örök-
ké élőre, akitől létünket kaptuk. 

Nagyböjt számomra mindig egy 
kiüresedést jelent, és ezt pozitív 
értelemben értem. Csak az tud be-
fogadni, aki előtte rendet rakott, 
kisöpört, készül. Hányszor tapasz-
taltuk meg a kellemetlen érzést, 
amikor valaki hirtelen és bejelen-
tés nélkül toppan be. Kell a tisztu-
lásra szánt idő. Mi a célja a böjt-
nek? Hogy leadjunk néhány kilót? 
Vagy, hogy méregtelenítsünk? 
Nem. Ezek lehetnek egy csupán 
fizikai böjt hozadékai. De az igazi 
böjt ezeket nem tartja fontosnak. 
Aki igazán komolyan akarja venni 
ezt az időszakot, az legyen nagy-
vonalú a szeretetben, legyen többet 
csendben, az ima sem elhanyago-

landó. A gyónás és a Szentmise 
mindenképpen segít, erősít, közös-
ségi élményt ad. A lelki gyakorlat 
közelebb viszi a lelket Istenhez. A 
családdal is többet foglalkozzunk! 
Ők tesznek minket önmagunkká, 
itt érezhetjük, hogy feltétel nélkül 
szeretnek és elfogadnak. Megoszt-
hatjuk kenyerünket a szegénnyel, 
elengedhetünk adósságokat, és itt 
nem csupán pénzről beszélek. Ha-
ragot nem őrizhetek a lelkemben, 
mert az tönkre tesz, felőröl. Le-
gyen ez az időszak a befele figyelés 
időszaka, de a tapintaté és a mások 
elfogadásának az időszaka is. 

Ilyés L. Zsolt
plébános 

ADOMÁNYGYŰJTÉS
Újkígyós Város Önkormányzata adománygyűj-
tést szervez a kárpátaljai testvértelepülésen, 
Zápszonyban élő, nehéz sorsú családoknak. 
Ahogy a helyi rászoruló családokért (Szolidáris 
Húsvét, Szolidáris Karácsony), úgy a határon 
túl élő és nélkülözni kényszerülő magyar csa-
ládokért is felelősséget érez az Önkormányzat.
Kérjük, hogy a lehetőségekhez mérten, a lakos-
ság is segítse a kezdeményezést azzal, hogy ado-
mányt juttat el a zápszonyi magyar lakosságnak, 

kifejezve ezzel a szolidaritását!
A pénzadományokat az alábbi módokon tudjuk 

fogadni:
- készpénzes befizetés lehetséges a Polgármes-
teri Hivatal információs pultjánál, a katolikus 
egyháznál, valamint az Újkígyósi Baptista Kö-

zösségnél;
- Újkígyósért Közalapítványhoz történő banki át-
utalással (bankszámlaszám:11733199-20010379), 
melyhez csekk a Polgármesteri Hivatal informá-

ciós pultjánál kérhető.
Az adományokat 2016. március 16-ig fogadjuk.

Támogatásukat ezúton is köszönjük!
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Békés Megye Önkormányzatának hírei
Soltész Miklós is gratulált a kitüntetetteknek

A Békés Megyei Önkormányzat a nemzetiségek napja alkal-
mából tartandó díszünnepségét idén Mezőberényben tartot-
ta. A rendezvényen Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkára is részt vett.
A Békés Megyei Önkormányzat minden évben a december 
18-i nemzetiségek napjához kapcsolódóan díszünnepséget 
szervez, ezen esemény keretében vehetik át az arra érdeme-
sek a közgyűlés által alapított Nemzetiségi díjat. Az elis-
merés létrehozásával a megyei önkormányzat célja az volt, 
hogy a soknemzetiségű Békés megyében a nemzetiségek 
kultúrájának, nyelvének, identitásának megőrzésében és 
fejlesztésében kiemelkedő tevékenységet végző, különbö-
ző nemzetiségű személyek elismerésre kerüljenek. Ebben 
az évben öten részesültek a kitüntetésben, akiknek Zalai 
Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének el-
nöke és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelős államtitkár adta át a díjjal járó 
oklevelet és plakettet.

A szlovák nemzetiség javaslata alapján a Békés Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlése Nemzetiségi Díjat adományozott 
Borgula Györgyné részére a szlovák zenei kultúra közvetí-
téséért, a nemzetiségi valláskultúra értékeinek feltárásáért. 
Elismerésben részesítette a közgyűlés Hack Ferenc Mihály-
nét a német nemzetiségi nyelv ápolásáért, a német hagyo-
mányok, kulturális értékek megőrzéséért. Kitüntetést vett 
át Hevesi József a lengyel-magyar kapcsolatok ápolásáért, a 
lengyel közösség törekvéseinek támogatásáért. Magas szín-
vonalú munkájáért, a cigányzene népszerűsítéséért Nemze-
tiségi Díjat kapott Horváth Rudolf, a román nemzetiségi 
nyelv ápolásáért, a román kulturális értékek megőrzéséért 
elismerésben részesült Zombai Károlyné. 

2016 január: mérföldkő Békés megye fejlesztésében
A jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban 2015 a felkészülés éve 
volt. A Békés Megyei Önkormányzat a településekkel közö-
sen szakemberek segítségével kidolgozta a projekt ötleteket, 
javaslatokat. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) keretösszegei felhasználásának megalapozására a 
megyei önkormányzat elfogadta a megyei Integrált Terület-

fejlesztési Programot (ITP), elfogadta a pályázatok értékelési 
szempontrendszerét, meghatározta a 2016-os évi fejlesztési 
keretet és az ehhez kapcsolódó indikátorvállalásokat. Fórum-
sorozatot tartottak a TOP-ról, mely érintett minden járási 
székhelyet, a hivatal Területfejlesztési Osztályán járási felelősi 
rendszert alakítottak ki azért, hogy hatékonyan tudják segíteni 
a települések projektjeinek kidolgozását, fejlesztését.
2015 végén és 2016 elején megjelentek az első felhívások, 
szám szerint tíz, az ezekben nevesített összeg 18,194 milli-
árd forint. A pályázati felhívások minden esetben 100%-os 
támogatási intenzitással bírnak, nem igényelnek az önkor-
mányzatoktól önrészt. A többi felhívás megjelenése folya-
matosan várható. A TOP keretében Békés megyébe összesen 
57,94 milliárd forint érkezhet, Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
rosnak pedig 13 milliárdnyi keret áll rendelkezésre. A me-
gyei jogú városok felhívásai közül a többség, eddig nyolc je-
lent meg. Alapvető változás a 2007-2013-as területfejlesztési 
pályázatokhoz képest az, hogy a mostani pályázatok megyei 
szinten, megyei forráskeretből, alulról építkező ötletek alap-
ján kerülnek megvalósításra.
A továbbiakban a TOP kapcsán a megyei önkormányzat 
feladatai közé tartozik majd a kiválasztási rendszerben való 
részvétel. Az Irányító hatóság döntéseit megalapozó Dön-
tés-előkészítő Bizottság (DEB) feladata az, hogy a Nemzet-
gazdasági Minisztériumhoz beérkező pályázatokat vélemé-
nyezze. A DEB-nek két tagja van, az Irányító Hatóság (IH) 
és a megyei önkormányzat képviselőjéből áll. Oláh Gábor, a 
regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtit-
kár tájékoztatása szerint a megyei elnököket kéri majd fel a 
DEB-ben való részvételre. Kizárólag az a kérelem támogat-
ható, amelyet a DEB támogatásra érdemesnek ítél. A megyei 
önkormányzat emellett – a megyeszékhelyen kívül – minden 
településnek kötelezően segít a pályázatok során, amennyi-
ben ezt a település kéri, és már nem csak a projektmenedzs-
menti feladatokban, hanem a pályázatokhoz kapcsolódóan 
egyéb feladatokban is, mint az előkészítés, szerződéskötés, 
végrehajtás, szakmai megvalósítás, nyilvánosság biztosítása. 
A Békés Megyei Önkormányzat mindeddig 47 településsel 
kötött együttműködési megállapodást a projektmenedzs-
menti feladatok ellátására.
Az eddig megjelent pályázatok:
Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztésre 3484 millió forintos keret-
összeg áll rendelkezésre, ezen belül 4 és 5 számjegyű utak, 
valamint az országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesz-
tése, felújítása, építése támogatható. 
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekre 
rendelkezésre álló keretösszeg 1920 millió forint. Többek 
között belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fej-
lesztése, rekonstrukciója, a belterületet védő övárok-rend-
szer, tározó, záportározó fejlesztése, védelmi töltéseinek lo-
kális fejlesztése támogatható.
Fenntartható települési közlekedésfejlesztésre 2500 millió 
forint áll rendelkezésre, amelyből többek között kerékpáros 
barát fejlesztés, a közlekedési úthálózat kerékpáros baráttá 
alakítása, kerékpáros útvonal kialakítása valósítható meg.

Soltész Miklós és Zalai Mihály adta át a díjjal járó oklevelet és plakettet
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Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésének 
keretösszege 1465 millió forint. Ebből a rendelők, védő-
női tanácsadók építhetők, bővíthetők, újíthatók meg. A be-
ruházáshoz kapcsolódhat eszközbeszerzés, udvarfelújítás, 
parkoló-férőhely bővítés, stb. Kizárólag meglévő és műkö-
dő praxisok, védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható.
Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoz-
tatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretösszege 
1000 millió forint. Elsődlegesen foglalkoztatási megál-
lapodások (paktumok) támogathatók, másodlagosan a 
munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, 
foglalkoztatásához kapcsolódó tevékenységek, és bértámo-
gatásra is lehetőség van.
Helyi foglalkoztatási együttműködésekre 2000 millió fo-
rint áll rendelkezésre, foglalkoztatási megállapodások (pak-
tumok) létrehozása, bértámogatás, valamint munkaerőpiaci 
programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásá-
hoz kapcsolódó programok valósíthatóak meg. 
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése pályázat keretösszege 1165 millió forint. A szol-
gáltatások infrastrukturális fejlesztése (férőhely bővítése, 
új szolgáltatás létrehozása, stb.) valamint eszközbeszerzés 
támogatható.
Leromlott városi területek rehabilitációja keretösszege 
1580 millió forint. Többek között lakófunkciót erősítő te-
vékenység támogatható, pl.: energiahatékonyság-javítás, 
modern szociális bérlakások kialakítása.
Zöld város kialakítása keretösszege 1980 millió forint. A fő 
cél a zöld város kialakítása, épületek energiahatékony üze-
meltetésének megvalósítása.
Barnamezős területek rehabilitációja – a rendelkezésre 
álló keretösszeg 1100 millió forint, amelynek keretében a 
település városi zöld infrastruktúra hálózatába történő in-
tegrálása a terület rekonstrukciójával vagy az új zöldterület 
kialakításával.
2016 a megvalósítás éve lesz, soha nem látott lehetőségek 
nyílnak meg az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek 
előtt, fontos, hogy a rendelkezésre álló keretből minél több 
forrást tudjanak lehívni és felhasználni. A TOP valameny-

nyi intézkedése közvetve vagy közvetlenül a gazdaságfej-
lesztést, gazdaságélénkítést és ezzel a munkahelyteremtést 
célozza. A legfontosabb célkitűzés: fejlődő pályára állítani 
Békés megyét.

Több mint 100 érdeklődő a nyílt napon
Területfejlesztési fórumra hívta a megyei települések polgár-
mestereit, települési vezetőit, területfejlesztési szakembere-
it a Békés Megyei Önkormányzat. A nyílt napon részletek 
hangzottak el a TOP első tíz pályázati felhívásáról, valamint 
bemutatkoztak a megyei önkormányzat azon kollégái, akik 
a pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzsmentben és 
egyéb tevékenységek ellátásában közreműködnek a jövőben. 
A 15 fős szervezeti egységben nem csak projektmenedzse-
rek és asszisztensek, hanem jogi, pénzügyi valamint kom-
munikációs feladatokat végző szakember is bemutatkozott.
2015. december 23-án megkezdődött a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati felhívásai-
nak közzététele. A fórum meghirdetésekor tíz, a Békés Me-
gyei Integrált Területi Program forrásainak felhasználására 
vonatkozó pályázati felhívás jelent meg, ezeket részletezték 
a kollégák, próbáltak olyan fontos és hasznos információkat 
megosztani az érdeklődőkkel, amelyek általánosságban érin-
tik a településeket, majd a résztvevők részéről felmerülő kér-
déseket is megválaszolták. A forrásfelhasználás eredményes-
ségének és hatékonyságának szempontjából fontos, hogy a 
települések időben hozzájussanak a döntéseik meghozatalá-
hoz szükséges információkhoz, ezért a Békés Megyei Ön-
kormányzati Hivatal munkatársai a jövőben is készséggel 
állnak rendelkezésre a már megszokott járási kapcsolattartá-
si rendszerben, illetve az újonnan kialakított felhívásonkénti 
információs/projektmenedzseri beosztásban.
A fórum nagy érdeklődés mellett zajlott, a regisztrációk 
alapján több mint száz polgármester és szakember fogadta 
el a megyei önkormányzat meghívását, és vett részt a nyílt 
napon.  Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének elnöke kiemelte: akkor lennénk elégedettek, ha 
Békés megye a források lehívásában az ország öt legjobb 
megyéje között szerepelne.

Több mint száz polgármester és szakember vett részt a nyílt napon
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Beszámolt a Roma Önkormányzat

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a január 18-án meg-
tartott ülésén az Újkígyósi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elmúlt 
időszakban végzett tevékenységé-
ről szóló tájékoztatást egyhangú hét 
igen szavazattal tudomásul vette, és 
egyúttal megerősítette együttműkö-
dési szándékát a két önkormányzat 
között.

Elfogadták a megállapodást

Az Újkígyósi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttmű-
ködési megállapodást a képviselő-
testület felülvizsgálta, és hét igen 
szavazattal elfogadta. 

Elfogadták a fejlesztési tervet

A testület nyolc igen szavazattal elfo-
gadta a vízellátási és szennyvíz-szol-
gáltatási vagyonelemek 2016-2030. 
évre vonatkozó 15 éves gördülő fej-
lesztési tervét, melynek forrása víz-
ellátási vagyonelemeket érintően a 
bérleti díj, szennyvíz-szolgáltatási 
vagyonelemek tekintetében a bérleti 
díj. 

Jóváhagyták a szabályzatot

Nyolc igen szavazattal döntöttek a 
képviselők arról, hogy a 128/2012. 
(X. 29.) számú határozattal jóvá-
hagyott közbeszerzési szabályzatot 
hatályon kívül helyezik. Újkígyós 
Város új Közbeszerzési Szabályzatát 
jóváhagyták, annak alkalmazását – 
jóváhagyását követően – elrendelték. 
A közbeszerzési előkészítő munka-
csoport, valamint a Bíráló Bizottság 
tagjaiként dr. Csatlós László jegyzőt, 
Domokos Zoltán pénzügyi osztály-
vezetőt és Varga Ferenc közbeszer-
zési referenst jelölték ki. 

Döntést hoztak  
végelszámolás kapcsán

Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Békéscsaba és 
Környéke Közbiztonságáért Köz-
alapítvány (a továbbiakban: Köz-
alapítvány) végelszámolása kapcsán 
nyolc igen szavazattal az alábbi 

döntést hozta:
1. A Közalapítvány végelszámolásá-
nak befejező időpontja 2015. május 
20. napja.
2. A Képviselő-testület megállapítja, 
hogy a végelszámoló a végelszámo-
lást lefolytatta.
3. A Képviselő-testület a határozat 
mellékletének megfelelően elfogadja 
a Közalapítvány utolsó üzleti évéről 
készült, a végelszámoló által beter-
jesztett beszámolót.
4. A Képviselő-testület a jelen ha-
tározat 3. pontjában hivatkozott be-
számoló alapján megállapítja, hogy a 
Közalapítvány semmiféle vagyonnal 
nem rendelkezik.
5. A Képviselő-testület a fentiekre és 
a vagyonfelosztási javaslatra tekin-
tettel kijelenti, hogy a vagyon hánya-
dosa nulla, felosztandó vagyon nincs.
6. A Képviselő-testület tudomásul 
veszi, hogy Dr. Kovács László vég-
elszámoló a végelszámolásáról érte-
sítette az illetékes levéltári szervet, a 
levéltár részére átadásra nem kerülő 
közalapítványi iratanyagot Dr. Ko-
vács László végelszámoló költségté-
rítés nélkül őrzi.
7. A Képviselő-testület tudomásul 
veszi, hogy a közalapítványnak tar-
tozásátvállalással vagy engedménye-
zéssel kapcsolatos ügylete nincs.
8. A Képviselő-testület a határozat 
mellékletének megfelelően elfogad-
ja a Végelszámolói záróbeszámoló és 
Végelszámolói zárójelentés című do-
kumentumot.
9. A Képviselő-testület – a többi ala-
pító önkormányzat képviselő-testü-
letével egyetértésben – Dr. Kovács 
László végelszámolót felmenti, és 
tudomásul veszi, hogy a végelszámo-
ló díjazásra nem tart igényt.

Tiszteletdíjról történő lemondás

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyolc igen szavazattal 
elfogadta Szűcs Lajos bizottsági tag 
2016. január - 2016. december havi 
tiszteletdíjáról történő lemondását, 
és megbízta a pénzügyi osztályveze-
tőt, hogy a lemondással kapcsolatos 
pénzügyi intézkedéseket tegye meg.

Lejárt határidejű határozatok

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 140/2014. (XI. 17.), 
83/2015. (VII. 17.), 85/2015. (VII. 
17.), 128/2015. (XI. 27.), 136/2015. 
(XI. 27.), 138/2015. (XI. 27.), 
143/2015. (XI. 27.), 144/2015. (XI. 
27.), 145/2015. (XI. 27.), 146/2015. 
(XII. 14.), 148/2015. (XII. 14.), 
149/2015. (XII. 14.), 150/2015. (XII. 
14.), 151/2015. (XII. 14.), 152/2015. 
(XII. 14.), 154/2015. (XII. 14.), 
155/2015. (XII. 14.), 156/2015. (XII. 
14.), 157/2015. (XII. 18.), 158/2015. 
(XII. 18.) számú önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést elfogadta, a 47/2014. (IV. 
28.) számú határozat végrehajtásá-
nak határidejét 2016. június 30-ig, 
az 5/2015. (I. 26.) számú határozat 
végrehajtásának határidejét 2016. 
március 31-ig meghosszabbította. 
A határozati javaslatot mind a nyolc 
képviselő elfogadta.

Tiszteletdíjról való lemondás

Ecker György Zoltán bizottsági tag 
2016. január - 2016. december havi 
tiszteletdíjáról történő lemondását 
nyolc igen szavazatta elfogadták.

HATÁROZATOK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani Újkígyós Város Önkor-
mányzatának és azon szervezetek-
nek, vállalkozóknak, magánszemé-
lyeknek, akik valamilyen formában 
támogattak abban, hogy az ello-
pott és összetört autónkat megja-
víttassuk, és újra használni tudjuk!

Tóth Pál és családja
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„EZÜSTÁG”  
GONDOZÁSI KÖZPONT

pályázatot hirdet
1 fő nappali ellátás vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,  

próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

5661 Újkígyós, Arany J. u. 45.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői  

megbízással járó lényeges feladatok:
A Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátási 
formái közül az étkeztetés, házi segítségnyújtás va-
lamint az idősek nappali ellátás színvonalas szakmai 

munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

•	  a személyes gondoskodást nyújtó szociá-
lis intézménynek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) 
SzCsM rendelet 3. melléklete 8.1. pontja 
szerinti képesítés,

•	  szakmai – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
•	 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkal-

mazások),
•	 büntetlen előélet, cselekvőképesség, a jelent-

kezővel szemben kizáró ok nem áll fent.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	  Főiskola, szakirányú képesítés,
•	  szakmai – legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
•	  további előnyt jelent, ha a jelentkező helybéli lakos.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 

követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 

2016. február 26. 12 óra
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak az „Ezüstág” Gondozási 
Központ címére történő megküldésével 

(5661 Újkígyós, Petőfi u. 26-28.), 
Vida Klára intézményvezető részére.
A pályázat elbírálásának határideje: 

2016. február 29. 12 óra
További felvilágosítás kérhető:

Vida Klára
„Ezüstág” Gondozási Központ
5661 Újkígyós, Petőfi u. 26-28.

Tel.: (66) 554-200, (66) 554-207
ezustag@ujkigyos.hu

Kolbászgyúró és szárazkolbász-verseny
lesz 2016. április 2-án  (szombaton) 9 órától a  

Felföldi István Tornateremben. 

Program: 
        9 óra:  Látványdisznóvágás az általános iskola udva- 
       rán a Benkó Hús Kft. hentesmestereivel.
      11 óra:  Megnyitó, húskiosztás
12-15 óra:  Füstölt kolbász verseny
      18 óra:  Eredményhirdetés

Nevezési díj 15 000 Ft/csapat (3-4 fő), amely tartal-
maz 10 kg húst (igény szerint egyben vagy darálva) 
és 15 m tölteni való vékonybelet. 
A darálásról, fűszerezésről, töltésről minden csapat 
maga gondoskodik. 

Muzsikál a régi Gedó Zenekar. 
Vendégkóstoltatás (hurka, kolbász, cigányka)  
a Benkó Hús Kft. - Benkó Pál jóvoltából. 

Elbírálás: szakmai zsűri; díjazás: emlékkupák. 
     Jelentkezni: 

Gedó Pálnál (70/213-91-63)
és a művelődési házban  

a 254-844-es telefonon vagy 
a muvhaz@ujkigyos.hu-n  

2016. április 1-ig a nevezési
díj befizetésével lehet. 

Különdíjak felajánlását  
szívesen fogadjuk! 

Szeretettel várjuk a nevező csapa-
tokat és a kedves vendégeket!

KSH-adatgyűjtés a településen
A Központi Statisztikai Hivatal ezúton tájékoztatja Újkígyós 
lakosságát, hogy  a településen, a KSH elnöke által 2016. évre 
engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági 
adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:
1539  Munkaerő felmérés és kiegészítő felvételei (havonta)
1942  A lakosság utazási szokásai (negyedévente)
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbí-
zásából a Statek Kft., igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.
A válaszadás a kijelölt háztartásban élők számára nem kötelező.
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek, és az 
adatok csak összesített formában, a személyes azonosíthatóság 
lehetősége nélkül kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat 
bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon 
800 és 1630 óra között a 66/322-196-os telefonszámon a 
Szegedi főosztály Békéscsabai osztályán dolgozó munka-
társak készséggel adnak felvilágosítást.
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Látogatás a kecskeméti  
Mercedes gyárban

Több mint negyven újkígyósi közép és általános iskolás 
diák, valamint szülők látogattak el január 18-án a kecs-
keméti Mercedes gyárba, az „Összefogás az újkígyósi 
fiatalok jövőjéért” elnevezésű program keretében. A 
szakmai kirándulásra a NEA-KK-15-SZ-0763 számú 
pályázaton nyert támogatást az „Összefogás Újkígyó-
sért” Közhasznú Egyesület.
Az „Összefogás az újkígyósi fiatalok jövőjéért” elne-
vezésű program célja, a 14 és 24 év közötti újkígyósi 
fiatalok és szüleik minél több információt kapjanak a 
pálya- és szakmaválasztásról. A kecskeméti Mercedes 
gyárban a program résztvevői nemcsak az autógyár-
tás folyamatával, hanem azzal is megismerkedhettek, 
hogy a különböző munkakörök betöltésének milyen 
szakmai és képzettségi feltételei vannak. Képet kaptak 
arról is, hogy egy világhírű autógyárban milyen karri-
erlehetőségek várják a jelentkezőket.
A szakmai kirándulás nagy siker volt, hiszen min-
denki olyan élményekkel és tapasztalatokkal gazda-
godott Kecskeméten, amelyeket a jövőben is felhasz-
nálhat saját fejlődése érdekében.

Kovács Attila
pályaválasztási tréner 

Befejeződtek az „Összefogás az 
újkígyósi fiatalok jövőjéért” elnevezésű 

programok
Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 
„Összefogás az újkígyósi fiatalok jövőjéért” elneve-
zésű, a NEA-KK-15-SZ-0763 számú pályázat meg-
valósítására 900 000 forint pályázati pénzt nyert, 
ezzel segítve a 14-24 éves korosztályt a pályaválasz-
tásában. A programok a jelentkezőknek ingyenesek 
voltak. 
Reméljük a programokkal ráirányítottuk a figyelmet 
a pályaválasztás fontosságára. Sikeres akkor lehet 
a pályaválasztás, ha a diák is megismeri önmagát, 
készségeit, képességeit. Tervezni pedig a széleskörű 
tájékozódás után lehet, akár szakmát választ, akár 
diplomát szerez valaki. Az egész életen át való tanu-
lás minden szakmában elengedhetetlen. Mindenki 
saját életének kovácsa, ezért nem lehet elég korán 
kezdeni a pályaválasztást. A szülők bevonásával a cé-
lunk az volt, hogy ők is tájékozódjanak a továbbta-
nulás lehetőségeiről.
Januárban két szakmai kirándulás zárta a projektet. 
Ezekről egy-egy élmény olvasható a cikkekben. 

Nagy Tiborné az egyesület elnöke

Kedves Támogatóink! 
Kedves Újkígyósiak!

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 
nevében szeretnénk megköszönni az eddigi támo-
gatásaikat! 2015. évben 424.625 forint támogatást 
kaptunk. Továbbra is köszönettel fogadjuk az SZJA 
1% felajánlásukat! Segítse Ön is szervezetünk tevé-
kenységét az adója 1%-ának felajánlásával.

Adószám: 18394001-1-04
Számlaszám: 53600044-10022726
Tel.: +36 20/ 2639-397
E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu

Nagy Tiborné az egyesület elnöke

Az Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövetkezet a 
SUI GENERIS II. program keretében 4 000 000 Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyert 
Gazdálkodj okosan! - fenntartható fejlődés a 

kiskertek újra hasznosításával közösségi munka-
végzés által címen.

Felhasználási időszak: 
2015. 04. 01 - 2015. 11. 30.

A program keretében 4 fő sui generis tagvi-
szonyban, mezőgazdasági tevékenységben került 

foglalkoztatásra.

A szövetkezet vezetősége
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Kedves Szurkolóink, 
Támogatóink!

Tisztelettel köszönjük az adó 1% feljánlásokat, 
amelynek jóvoltából a tavalyi évben 158 655 forintot 
gyűjtött össze a Felföldi István Sport Egyesület. A 
támogatást az újkígyósi iskolába járó gyermekek ver-
senyeztetésére fordítottuk.
Továbbra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a  
Felföldi István Sport Egyesület több mint húsz éve 
foglalkozik az újkígyósi fiú és lány kézilabdások ne-
velésével, versenyeztetésével. Női és férfi csapataink a 
megyei I. osztályban szerepelnek. 
A további sikeres és eredményes munkánkhoz kér-
jük, hogy támogassa adója 1%-ával az újkígyósi ké-
zilabda sportot! 

Adószám: 19052634-1-04
Ne feledje, az adóbevalláson kell rendelkezni  

a felajánlásról!

Amennyiben Önnek a munkáltatója készíti el az 
adóbevallását, juttassa el az fenti adószámot az ille-
tékes kollégájának!

Köszönettel: A FISE vezetősége

ANYAKÖNYVI HÍREK
SzületéSek:

Elekes Endre (3120 g, 50 cm), Gyula, 2016. január 22., 
édesanyja: Katona Nóra, édesapja: Elekes Lajos.

Juhász Janka (4400 g, 55 cm), Kecskemét, 2016. január 22., 
édesanyja: Nyári Szilvia, édesapja: Juhász János.

HAláleSetek:

Bűcs Károlyné Tóth Franciska, született: 1944. március 1., 
elhunyt: Újkígyós, 2016. január 8., volt Újkígyós, Gyulai út 
72. szám alatti lakos.

Kovács Lajos Illésné Réti Anna, született: 1926. március 6., 
elhunyt: Újkígyós, 2016. január 9., volt: Újkígyós, Petőfi 
utca 26-28. szám alatti lakos.

Meghívó
Kedves Újkígyósiak! 

A Föld Órája elnevezésű program minden év már-
ciusában kerül megrendezésre. Ez egy nemzetközi 
esemény, melyben arra kérik a háztartásokat és a 
vállalkozásokat, hogy egy órára kapcsolják le és ki 
a nem létfontosságú lámpáikat és elektromos be-
rendezéseiket, hogy ezzel is felhívják a figyelmet 
a klímaváltozás elleni cselekvés szükségességére. 
A kezdeményezés 2007-ben indult Ausztráliából, 
és 2008-ban vált nemzetközivé. Föld Órája elne-
vezésű felhíváshoz az „Összefogás Újkígyósért” 
Közhasznú Egyesület 9 éve csatlakozott, és szervez 
érdekes, zenés, gyertyafényes estét!

A húsvét miatt egy héttel előrébb hozták a nemzet-
közi rendezvény időpontját.

A Föld Órája rendezvényünk ingyenes.

Időpont: 2014. március 19. (szombat) 
1900 – 2130 óráig
Helyszín: Újkígyós, Petőfi Sándor 
Művelődési Ház, nagyterem
Nagy Tiborné az egyesület elnöke

Látogatás Budapesten az 
Educatio Nemzetközi Oktatási 

Szakkiállításon 2016
Nagy örömmel és érdeklődéssel fogadtuk az „Összefo-
gás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület az „Összefogás 
az újkígyósi fiatalok jövőjéért” elnevezésű program ke-
retében, a NEA-KK-15-SZ-0763 számú pályázat által 
felkínált lehetőséget, melynek keretében részt vehet-
tünk a 2016. január 23-án Budapesten megrendezett 
Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. 
A kiállítás bejárásával nagyobb rálátást nyerhettünk a 
főiskolák és egyetemek által kínált képzési lehetősé-
gekre. A felsőoktatási intézmények oktatói és hallgatói 
sok hasznos információval láttak el minket. Részlete-
sen tájékozódhattunk arról, hogy milyen képzések in-
dulnak, mi a feltétele egy adott szakra való bekerülés-
nek, és az milyen jövőképet ígér.
Különösen tetszett, hogy bepillantást nyerhettünk 
több külföldi felsőoktatási intézmény képviselete által 
az egyes európai országokban működő felsőoktatási 
rendszerbe is.
Úgy gondoljuk, hogy az új ismeretek birtokában tuda-
tosabban tudunk készülni a közelgő pályaválasztásra.

Domokos Ivett és Uhrin Bettina
Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű 

Közgazdasági Szakközépiskola
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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

A felnőttek néptánciskolája
elindult a művelődési házban. 

A foglalkozások hétfőn 18-20 óra között vannak. 
Tanítanak: Varga Sándor és felesége, a békéscsabai 

Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes tagjai. 
A részvétel az első félévben ingyenes.  

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

A Pingpong Klub folytatódik
a művelődési házban 

minden pénteken 17 órától. 

Várjuk a kedves pingpongosokat!

GITÁROKTATÁS

A gitároktatás a művelődési házban elindult. 
Gitároktató: Berki Csaba, békéscsabai gitáros. 

A foglalkozások a következő időpontban vannak: 
kezdő: szerda 18-19 óra között, 

haladó: 19-20 óra között. 

2016. április 15-én, pénteken 18 órától a Költészet Napja alkal-
mából Szerelmem, Erdély címmel Rékasi Károly színművész 

Wass Albert estje tekinthető meg a művelődési házban.
A rendezvény ingyenes, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!


