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Kígyósi Advent 2016
2016. november 26. (szombat)
10  órától: Ádventi készülődés – egész napos program a művelődési házban

Fellépnek az újkígyósi óvodás gyerekek.
1030 órától: Tücsök Peti zenés gyerekműsora

Közben: adventi játszóház (adventikoszorú- és karácsonyfadísz-készítés, gyertyaöntés,  
mézeskalács írókázás), lángos, sült tök, tea, forralt bor várja az idelátogatókat

18 órától: Takács Nikolas  adventi koncertje
Takács Nikolas a Felvidéken született magyar énekes. Zenei tanulmányokat folytatott klasszikus 
ének és hegedű, majd dzsessz-ének szakon. 2010-ben az X-Faktor tehetségkutató versenyen 
tűnt fel, amikor is az egész ország megismerte őt. Most zongorakísérettel lép a közönség elé.

2016. december 3. (szombat)
18 órától: „Napkeletre nézzetek…” – eredeti Betlehemes játék –  
felnőtteknek is a Napsugár Bábszínház előadásában

2016. december 10. (szombat)
18 órától: az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola alapfokú  
művészeti oktatásban részesülő növendékeinek és a Baptista 
Mosolyklub csemetéinek műsora a katolikus templomban.

2016. december 17. (szombat)
18 órától: Sasvári Sándor adventi koncertje
Sasvári Sándor Jászai Mari-díjas, Regionális Prí-

ma-díjas, eMeRTon-díjas színművész, musical énekes, díjugrató. 1982-ben felvételt nyert a Rock Színház-
ba, ahol a Jézus Krisztus szupersztárban Jézust alakította. 2014-től a budapesti Turay Ida Színház tagja.
A koncertek helyszíne: Szűz Mária Szent Neve katolikus templom

Változás: A gyertyagyújtás a templom előtt a koncertek után lesz. A templom melletti sátorban 
az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület tagjai finom süteménnyel, teával és forralt bor-
ral kínálják meg a kedves vendégeket. A koncertekre a belépés díjtalan, de tisztelettel kérjük, hogy 
aki teheti és fontosnak tartja, támogassa a koncerteket a templom ajtajánál kihelyezett adományládába.

Támogatóink: Polgármesteri Hivatal; Római Katolikus Egyházközség; Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola; 
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény; „Ezüstág” Gondozási Központ; Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú  
Egyesülete, „Újkígyósért” Közalapítvány; Önkormányzati Konyha; „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület; 
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete; Naplemente Nyugdíjas Klub; Polgárőrség; Újkígyósi Sütőipari Bt. - Pauló Mátyás; 

Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Advent
Zajlik az élet, döntünk, dolgozunk, 
alkalmazkodunk, felejtünk és meg-
bocsátunk. Reggel felkelünk, és este 
lefekszünk. Ebben a folytonos oda-
vissza játszmában élünk. Mindenki-
nek megvan a maga baja, nem is jó 
róla beszélni. És mégis, mindentől 
függetlenül idén is lesz karácsony. Az 
Isten nem akar minket ünnep nél-
kül hagyni. Lehet, hogy ez idegesí-

tő, mint amikor az embernek tenni-
valója van, de a gyerek játszani akar. 
Nincs időnk ünnepelni, nem kell az 
advent. Kidobott pénz az ajándék, 
tavaly sem tetszett. Ünnepelni sem 
akarunk, mert az elveszi az időt a 
munkától. És ráadásul szomorúak is 
vagyunk, mert olyan sok bennünk a 
keserűség, hogy csak zavar a kisded 
tiszta örömmel teli arca, ez a naivság 

megrémiszt. Kinek jó megint arra 
gondolni, hogy nem jól teszem a dol-
gom, nekem jó így? Ha gyűlölködni 
van kedvem, azt teszem, ha szeretni, 
akkor afelé hajlok, nem kell az irá-
nyítás. És mégis valami kell, nem jó 
ez így. Mi tesz emberré, ha nem a 
Megváltó kisded, aki tükör, de tűz is?  

FOLYTATÁS A 2. OLDALOn > > 
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Fizioterápia a városban
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!

Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola és 
a Kígyós Művészeti Egyesület, a korábbi évekhez 
hasonlóan, adománygyűjtést szervez. Tartós élelmi-
szereket, tisztálkodási szereket, ruhákat és játékokat 
várnak a szervezők, melyeket az iskola aulájában van 

lehetőségük az adományozóknak leadni 
2016. december 1-én és 2-án, 15 órától 18 óráig.

A beérkezett adományokat a Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat munkatársai osztják majd szét azon újkígyósi 

családok számára, ahol szükség lehet a segítségre.
Köszönjük!

Értesítés zöldhulladék elszállításáról
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a BKSZ 
Plusz Nonprofit Kft. vezetőjével folytatott egyeztetés ered-
ményeként az idei évben még egy alkalommal elszállítják 
településünkről a zöldhulladékot, előre láthatólag november 

hónap végén vagy december hónap elején.
Amennyiben a szállítás napja meghatározásra kerül, akkor 
sort kerítünk a lakosság szokásos módon történő értesítésé-

re (szórólap formájában is).
Megkérjük a tisztelt lakosságot, hogy az elszállíttatni kívánt 
zöldhulladékot a saját ingatlanuk területén szíveskedjenek 
tárolni, azt lehetőség szerint az elszállítás napjának ismere-
tében, azt közvetlenül megelőzően helyezzék el az ingatla-

nok előtti közterületen!

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALrÓL 

Advent
Tükör, mert látom önmagam szennyessé-
gét és bűnösségét, de ugyanakkor tűz is, 
ami felmelegít és megtisztít. Az advent 
ebben a kettősségben kell, hogy elteljen. 
A szembesülés bátorsága nélkül nem tu-
dok megtisztulni, nem tudok felülemel-
kedni. Pedig felülemelkedés nélkül nincs 
emberség. Látnom kell, hogy embernek 
lenni öröm. Megéhezek? Megszomja-
zok? Betegségekkel küzdök? Igen? A test 
néha röghöz köt, de a Megváltó mégis 

felvette. Magára öltötte, nyűgjével, ba-
jával és örömével együtt. Nagy fényes-
ség támadt, a fény szembesít, aki kilép a 
fényre, annak nyilvánvalóvá vállnak tettei, 
erényei és bukásai. Én ebben az advent-
ben, ami előttem áll, nem akarok elbújni a 
Fény elől. Oda akarom tartani arcomat a 
fénybe, hadd fájjon, hadd sajogjon, hadd 
járja át tagjaimat. Fel akarok készülni Rá, 
nem akarok a pesszimizmus hálójában 
vesztegelni. Szeretném, ha értelme lenne 
mindennek, amit teszek. Látni akarom, 

hogy Isten velem van. Hétről hétre, ahogy 
közelebb lép hozzám a jászol igénytelen-
ségében a Megváltó, én úgy akarok egyre 
inkább meghajlani előtte. Tudom, hogy 
átmelegít, irányt mutat ez a meghajlás. 
Szolgáljon kinek-kinek lelki újjászületé-
sére ez az advent! Mutasson irányt, kiutat 
a hétköznapok zajából! Emeljen ki, tisz-
títson meg mindenkit a mindig megújuló 
szeretet, Aki mindenkit szeret és hazavár!

Ilyés László Zsolt 
plébános

Bérleti díjak
2016. szeptember 17-én hivatalosan is átadásra került 
a Cz. Kiss Rendezvényház, amely többfunkciós kultu-
rális térként a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyv-
tár intézményrendszerén belül működik, és ilyen mó-
don áll a helyi közművelődés, a lakosság szolgálatára, 
kibérelhető családi rendezvények, baráti összejöve-
telek, üzleti alkalmak számára az alábbiak szerint: 

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
kisterem üzleti célra: 2 000 Ft + ÁFA / óra

konferenciaterem üzleti célra: 3 000 Ft + ÁFA / óra
nagyterem üzleti célra: 4 000 Ft + ÁFA / óra
könyvtár üzleti célra: 3 000 Ft + ÁFA / óra

Cz. Kiss Rendezvényház
nagyterem: 5 000 Ft + ÁFA / óra

egész napos rendezvény esetén: 50 000 Ft + ÁFA / nap
kiállítóterem:  3 000 Ft + ÁFA / óra
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Idén nyáron az Újkígyósi Baptista Gyülekezet szerevezé-
sében megrendezésre került a Mosoly Tábor. :) A tábor-
ban 35 gyermek vett rész. A hét során délelőttönként Jé-
zus életét ismertük meg a Bibliából: születésétől kezdve, a 
Földön folytatott munkásságán keresztül egészen a haláláig 
és feltámadásáig.  A korosztályok közötti különbségek át-
hidalásának érdekében három csoportban foglalkoztunk a 
gyerekekkel. A két kisebb csoportban a történethez kap-
csolódóan egy kis apróságot készíthettek a gyerekek, ame-
lyet haza is vihettek magukkal. A foglakozások elején min-
den nap volt énektanulás is. A dalokat a gyerekek nagyon 
gyorsan megtanulták, és ahogy észrevettük, néhányan nap-
közben is jó kedvvel dúdolták.

Kétféle délutáni elfoglaltság közül lehetett választani: 
vagy angolnyelv-óra, vagy kézműves-foglalkozás. Az angol 
nyelvi órák két csoportban kerültek megtartásra, kezdő és 
haladó szinten. Fontosnak tartottuk, hogy az angolórákon 
inkább a mindennapi kommunikációban felmerülő témák 
kerüljenek gyakorlásra, élvezhető, játékos formában. A kéz-
műves-foglalkozásokon olyan alkotások készültek, amelyek 
a mutatós megjelenés mellett a gyerekek kézügyességét is 
fejlesztették. Például az egyik nap kártyadobozt készítettek, 
amelyet a következő napon saját készítésű kártyalapokkal 
töltöttek meg a gyerekek.
A délutánba még nagyon sok móka is belefért. Min-
den nap más-más élményt tartogatott: volt sorverseny, 
ugrálóvár, foci- és pingpongbajnokság, arcfestés, és még 
lovaskocsikázni is lehetett Újkígyós utcáin. A hét folya-
mán a gyerekek zsetonokat gyűjthettek igeverstanulásért, 
éneklésért és az órákon tanúsított jó magaviseletért. Az 
összegyűjtött zsetonokért a tábor utolsó napján ajándékot 
lehetett választani.
Pénteken került sor a tábori beszámolóra, amelyre szeretet-
tel vártunk minden hozzátartozót. Az arc- és hajfestésnek, 
valamint a frizurakészítésnek köszönhetően hercegnők, ci-
cák, kutyák, zombik, sárkányok és panda macik énekeltek 
és számoltak be a hét eseményeiről. Ezt követően zsíros-
kenyér-partin vehettek részt a gyerekek és szülők egyaránt.
A táborra visszagondolva, úgy látjuk, hogy Isten megál-
dotta az egész hetet jó idővel, jó kedvvel és nagyon sok 

jó élménnyel. A következő sorokban egy-egy miniinterjú 
olvasható a táborral kapcsolatban:
„Nyáron részt vettem az újkígyósi Mosoly Táborban. Na-
gyon élveztem a hét minden napját. Főleg a pingpong- és a 
focibajnokság volt a legjobb, mert mindkettőben nyertem. 
A táborvezetők nagyon önfeláldozó módon nyújtottak ne-
künk segítséget. Remélem jövőre is megtartják!”

13 éves fiú táborozó
„A családunkból mindkét gyermekünk részt vett a baptis-
ta Mosoly Táborban. Nekünk különösen jól jött ez a prog-
ram, mert arra a hétre megoldódott a gyerekek felügyelete, 
hiszen reggel nyolctól délután ötig biztos helyen tudhattuk 
őket. Az csak hab a tortán, hogy nagyon jól érezték magukat, 
mindennap új élménnyel jöttek haza. Különösen a hintózás 
meg az ugrálóvár tetszett nekik, de esténként szorgalmasan 
ismételték a délelőtt tanult Biblia verseket - amiért a tábor 
végén ajándékot is kaptak -, és még a fürdőkádban is a Tábor 
énekét énekelték. Remélem, lesz ilyen tábor jövőre is!”

Táborozó gyermek szülője 
„Nagyon sok kedves emlékem van a táborról, nagyon meg-
szerettem a gyerekeket. Egy számomra nagyon kedves tár-
saság találkozott ezen a héten, minden nap rácsodálkozhat-
tam mennyire okos, humoros, kedves gyerekekkel vagyok 
körülvéve. Néha olyan kérdéseket tettek fel, amit egy fel-
nőttől sem vártam volna, nemhogy egy óvodástól. Úgy 
érzem Istennek hála sikerült egy olyan programot adni a 
gyerekeknek, ami lelkileg is és élményekben is igazán gaz-
dag volt, és egyébként nem csak a gyerekek gazdagodtak ez 
alatt a hét alatt, hanem személy szerint én is.”

Az egyik táborvezető

Sokan jelezték, hogy remélik, jövőre is lesz Mosoly Tábor. 
Ezekből a hozzászólásokból arra következtetünk, hogy a 
gyerekek nagyon jól érezhették magukat. :) Reméljük, jö-
vőre is lesz lehetőség a tábor megszervezésére!
Azonban azoknak, akik nem szeretnének a következő tábo-
rig várni, minden vasárnap 16 órától lehetőségük nyílik részt 
venni gyermekfoglalkozáson a Baptista Imaházban, amikor 
természetesen a szülőket is szeretettel várjuk az alkalmakra.

Boda Gábriel és Bodáné Gajdács Rebeka

Újkígyósi Mosoly Tábor

Az Újkígyósi Baptista Gyülekezet táborában 35 gyermek vett részt

A tábori beszámolóra szeretettel vártuk a hozzátartozókat
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HATÁROZATOK
Elfogadták a módosító határozatot

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete október 4-én megtartott tes-
tületi ülésén Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létre-
hozását Célzó Önkormányzati Társulás 
tagönkormányzataként hét igen szava-
zattal fogadta el a társulás taggyűlésének 
korábbi határozataival elfogadott, a KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosítószá-
mú, „Települési szilárdhulladék-gazdálko-
dási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társu-
lás területén” című projekt keretében létre-
hozott rendszer üzemeltetésére és díjpoliti-
kájára vonatkozó koncepció módosításáról 
szóló, a taggyűlés által a 2016. szeptember 
21-i ülésén 16/2016. (IX. 21.) TGy. határo-
zatával elfogadott dokumentumot, egyben 
nyilatkozott arról, hogy a módosított kon-
cepcióban szereplő adatok, információk a 
valóságnak és a mai napon hatályos jogi kör-
nyezetnek megfelelnek, továbbá annak be-
tartását a támogatás visszafizetésének terhe 
mellett vállalja a projekt befejezését követő 
legalább öt évig.

Elfogadták a szerződések módosítását
Hét igen szavazattal döntöttek az alábbiakról:
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete elfogadja a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft.-vel a vízi-közművek üze-
meltetésére megkötött bérleti-üzemeltetési 
szerződést, valamint annak 2. számú mel-
lékletének módosítását. A Képviselő-testü-
lete felhatalmazza a polgármestert a szer-
ződések aláírására. Felhatalmazza továbbá 
arra, hogy amennyiben a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft. taggyűlésén a szerződés lé-
nyegét nem érintő pontosítás vagy módo-
sítási javaslat alapján a szerződés szövege 
módosításra kerül, abban az esetben is kép-
viselhesse teljes jogkörrel Újkígyós Város 
Önkormányzatát, és a szerződést aláírja. 
Módosítás esetén felkéri a polgármestert, 
hogy a szöveg változásáról a következő tes-
tületi ülésen számoljon be.
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete elfogadja a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft. társasági szerződésének mó-
dosítását. A Képviselő-testület felhatalmaz-
za a polgármestert a szerződések aláírására. 
Felhatalmazza továbbá arra, hogy amennyi-
ben a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. tag-
gyűlésén a szerződés lényegét nem érintő 

pontosítás vagy módosítási javaslat alapján a 
szerződés szövege módosításra kerül, abban 
az esetben is képviselhesse teljes jogkörrel 
Újkígyós Város Önkormányzatát, és a szer-
ződést aláírja. Módosítás esetén felkéri a 
polgármestert, hogy a szöveg változásáról 
a következő testületi ülésen számoljon be.

Pályázatot nyújtanak be
Hét igen szavazattal határoztak arról, hogy 
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázatot nyújt be a Kulturális 
intézmények a köznevelés eredményessé-
géért elnevezésű, EFOP-3.3.2-16-os kód-
számú pályázatra. A pályázat megírásával 
a kecskeméti HROD Közösségi Gazdaság 
és Társadalomfejlesztési Központot bízza 
meg, melyhez 375 000 Ft + ÁFA forrást 
biztosít az önkormányzat költségvetéséből. 
Megbízza a polgármestert a pályázatírásra 
irányuló megállapodás aláírásával és a pá-
lyázat benyújtásához szükséges intézkedé-
sek megtételével. 

Elfogadták az üzemeltetési szabályzatot
Egyhangú hét igen szavazattal elfogad-
ták a képviselők a Gyulai úti szabadidő 
park üzemeltetési szabályzatát. 

Vállalkozási szerződést kötöttek
Rendkívüli képviselő-testületi ülésen öt 
igen, egy nem és egy tartózkodás mellett 
döntöttek arról, hogy az Önkormányzat 
a József-major és a Tormási úti telephely 
ingatlanok hasznosítására vonatkozóan 
Sztankó János egyéni vállalkozóval vál-
lalkozási szerződést köt, azzal a kitétellel, 
hogy a jutalék mértékéhez beemeli „az 
ingatlan bérbeadásából származó nettó 
bevételének 2 havi mértékű bevételéhez” 
a minimum 1 éves bérleti jogviszonyt.  A 
testület megbízta Szebellédi Zoltán pol-
gármestert az ingatlanok hasznosítására 
vonatkozó vállalkozási szerződés aláírá-
sával, az Önkormányzati Hivatalt pedig 
a telephelyek hasznosítási lehetőségének 
hatékony meghirdetésével. 

Az útüzemelési szabályzatot elfogadták
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Újkígyós város téli 
útüzemeltetési szabályzatát hét igen 
szavazattal elfogadta.

Hatáskört ruháztak át
Az Újkígyósi Városgazdálkodási és 
Fejlesztési Kft.-vel kötött közhasznú 

tevékenység ellátásának feltételeiről 
szóló megállapodás mellékletének mó-
dosítására irányuló hatáskört – utólagos 
tájékoztatási kötelezettség mellett – a 
polgármesterre ruházza át a Képviselő-
testület. A határozati javaslatot mind a 
hét képviselő igennel elfogadta.

Meghatározták az ellenőrzési feladatokat
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a belső ellenőrzés számá-
ra 2017. évben az alábbi feladatot hét 
igen szavazattal határozta meg: 
Az ellenőrzés célja annak megállapí-
tása, hogy az önkormányzatnál a Ma-
gyarország 2016. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
2. melléklet III. 4. a) A finanszírozás 
szempontjából elismert szakmai dol-
gozók számának meghatározása és a 
4. b) Intézmény-üzemeltetési támoga-
tás megállapításához szükséges adatok 
meghatározása helyesen történt-e.
Módszere: Szúrópróbaszerű illetve tételes
Az ellenőrzéssel érintett intézmény: 
„Ezüstág” Idősek Otthona
Időszak: 2016. év

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 109/2016. (VII. 26.), 118/2016. 
(VIII. 29.), 121/2016. (IX. 12.), 122/2016. 
(IX. 19.), 123/2016. (IX. 19.), 124/2016. 
(IX. 19.), 125/2016. (IX. 19.), 127/2016. 
(IX. 19.), 128/2016. (IX. 19.), 133/2016. 
(IX. 19.), 134/2016. (IX. 19.), 135/2016. 
(IX. 19.), 136/2016. (IX. 19.) számú ön-
kormányzati határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentést hét igen szavazattal 
elfogadta, az alábbiakat pedig meghosz-
szabbította:
- 47/2016. (IV. 18.) számú határozat 
végrehajtásának határidejét 2016. de-
cember 31-ig 
- 110/2016. (VII. 26.) számú határo-
zat végrehajtásának határidejét 2016. 
november 15-ig 
- 111/2016. (VII. 26.) számú határo-
zat végrehajtásának határidejét 2016. 
december 31-ig
- 129/2016. (IX. 19.) számú határozat 
végrehajtásának határidejét 2016. ok-
tóber 30-ig 
- 131/2016. (IX. 19.) számú határozat 
végrehajtásának határidejét 2016. no-
vember 30-ig
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Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének döntése értelmé-
ben a Gyulai úti szabadidőparkot 
2016. október 1. napjától napijegyes 
horgásztóként üzemelteti.
A horgásztónál 2016. október 24-én 
haltelepítést hajtunk végre. A haltelepí-
tés után, 2016. október 24. napján és azt 
követően a szabadidőpark területén hor-
gászati céllal tartózkodni kizárólag érvé-
nyes állami horgászjegy és fogási napló, 
továbbá a megvásárolt napi horgászjegy 
birtokában lehet!
Napijegy árak:
• felnőtt napi horgászjegy: 2 000 Ft/fő
• gyermek napi horgászjegy: 500 Ft/fő

(A jegyek a napijegyen feltüntetett na-
pon, 500 órától 2100 óráig érvényesek.)
A napijegyet a horgászat megkezdése előtt 
kell megvásárolni!
A napijegy megvásárolható:
• hivatali munkaidőben az Újkígyósi Kö-

zös Önkormányzati Hivatal Műszaki 
Csoportjánál

• Borbély Ákosnál (5661 Újkígyós, Gyu-
lai út 22. szám alatt lévő horgászbolt)

Fogható és elvihető mennyiség:
felnőtt napi horgászjeggyel: 2 db méretkor-
látozás alá eső hal, valamint 3 kg egyéb hal,
gyermek napi horgászjeggyel: 3 kg egyéb 
hal.
Ismételten felhívjuk a horgászni szándé-

kozó lakosság figyelmét, hogy a halgazdál-
kodásról és a hal védelméről szóló 2013. 
évi CII. törvény, valamint a halgazdálko-
dás és a halvédelem egyes szabályainak 
megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 
29.) VM rendelet alapján horgászni csak 
állami horgászjegy és fogási napló birtoká-
ban lehet, ennek be nem tartása eljárást és 
pénzbüntetést vonhat maga után!
Bővebb információt a horgászat felté-
teleiről a Gyulai úti szabadidőpark Üze-
meltetési Szabályzata tartalmaz, mely 
megtekinthető Újkígyós város hivatalos 
honlapján, továbbá a napijegy értékesítési 
helyeken.

Újkígyós Város Önkormányzata

Rozsnyai Istvánné 2016. szeptember 24-én vehette át a gyémántdiplomá-
ját a Szarvasi Evangélikus Ótemplomban. E jeles alkalomból Balogh Lász-
lóné óvodavezető és dr. Csatlós László jegyző köszöntötték az ünnepel-
tet. Olga néninek ezúton is gratulálunk, és további jó egészséget kívánunk!

2016. október 24-én 25 taggal megalakult az Újkígyósi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az egyesület elnökének 
Nagy Balázst, titkárának Baranya Sándort, gazdasá-
gi vezetőjének Horváth Gyulát választották. A tagok 
közé a  volt és jelenlegi tűzoltók, valamint olyan nem 
„hivatásos” személyek kerültek, akik fontosnak érzik a 
helyi közösségépítést, a hagyományok felelevenítését, 
megőrzését, a környezetvédelmet, a helyi tűzbiztonság 
fenntartását, és az esetleges tűz elleni védekezésben 
aktívan részt vennének. Az alakuló ülést megtisztelte 
jelenlétével Tóth Tibor dandártábornok, megyei igaz-
gató is. A szervezet létrehozásában aktív támogatást 
nyújtott a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság, akiknek ezúton is köszönjük a segítséget és a 
támogatásukat!

Megalakult az Újkígyósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A tagok fontosnak érzik a helyi közösségépítést

Haltelepítés a szabadidőparkban

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot, hogy a Gyulai úti szabadidőpark 
területén 2016. október 24-én halte-
lepítést hajtottunk végre. A telepítés 
során 350 kg három nyaras pontyot 
helyeztünk vízbe, a halak 1,5-2,5 kg 
átlagtömegűek. Tilalmat nem rendelt 
el Újkígyós Város Önkormányzata, 
horgászni érvényes napijeggyel, a hét 
minden napján 500- 2100 óra között 
lehet. A napijegyet nemcsak a horgá-
szat napján, hanem azt megelőzően, 
bármikor meg lehet vásárolni.
Kellemes időtöltést, eredményes hor-
gászatot kívánunk!

Halak telepítése
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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

ANYAKÖNYVI HÍREK
SzületéSek:

Horváth Barnabás (3020 g, 50 cm), Békéscsaba, 2016. szeptem-
ber 10., édesanyja: Pálfi Barbara, édesapja: Horváth Szilveszter.
Fehér Alex (3130 g, 51 cm), Békéscsaba, 2016. október 31., 
édesanyja: Gajda Anita, édesapja: Fehér Sándor.

HázaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2016. szeptember 9., menyasszony: 
Páll Ildikó újkígyósi lakos, vőlegény: Létai József újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2016. szeptember 16., menyasszony: 
Harangozó Renáta újkígyósi lakos, vőlegény: Uhrin László  
békéscsabai lakos.

Házasságkötés időpontja: 2016. szeptember 17., menyasz-
szony: Bánfi Hajnalka újkígyósi lakos, vőlegény: Rajki János 
Csaba csanádapácai lakos.

HaláleSetek:

Zsóri Ferenc, született: 1919. április 16., elhunyt: 2016. ok-
tóber 4., volt újkígyósi lakos.

Varga Zoltán, született 1943. április 7., elhunyt: 2016. októ-
ber 12., volt újkígyósi lakos. 

Németh Imréné Balogh Ilona, született: 1937. december 25., 
elhunyt: 2016. október 28., volt újkígyósi lakos.

Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesülete és a Petőfi Sándor Műve-

lődési Ház és Könyvtár
Mézeskalács készítő versenyt 

és kiállítást hirdet.
A következő kategóriákban lehet 
nevezni:
• óvodás
• általános iskolás: alsós, felsős
• felnőtt
Kategóriánként az első három helyezett  

díjazásban részesül.
Leadási határidő: 2016. december 1 - 8-ig
Az alkotásokat a városi könyvtárban 

lehet leadni.
A mézeskalácsok zsűrizés után kiállításra 

kerülnek.
Kiállítás megnyitó:  

2016. december 10. 10 óra
Helyszín: városi könyvtár

A kiállítás december 23-ig megtekinthető 
a könyvtár nyitvatartási idejében.

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

Drága férjem, édesapánk. nagyapánk 
Hegedűs Pál

gyászszertartásán megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló felesége és családja


