
Dr. Takács Árpád 1995-től a Békés Megyei Polgári Védelmi 
Parancsnokságon kiemelt műszaki főelőadóként, majd me-
gyei parancsnokhelyettesként dolgozott. 2000-ben került a 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába, 
ahol osztályvezetői, 2007-től igazgatóhelyettesi, majd 2009-
től pedig igazgatói tisztségét töltötte be. Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter 2012. december 1-jei hatállyal a Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának nevezte ki. 
Tevékenysége során számtalan beavatkozást vezényelt le, és a 
hatósági munkát irányította. 2014 decemberétől az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság iparbiztonsági főfelügye-
lőjeként és hatósági főigazgató-helyettesként tevékenykedett. 
Munkája részeként tűzvédelmi, vízügyi, vízvédelmi, veszélyes üze-
mekkel, illetve veszélyes szállítmányokkal kapcsolatos, valamint 
információ- és hálózatbiztonsági feladatokat is ellátott az út-híd-
építő mérnöki és jogi végzettséggel is rendelkező szakember. 
Közel húszéves rendvédelmi, közigazgatási vezetői tapaszta-
lattal rendelkezik. Ez idő alatt részt vett több hazai és nemzet-
közi gyakorlat szervezésében, irányításában, valamint hazai és 
külföldi természeti katasztrófák, például földrengés, gázkitö-
rés, árvizek, vörösiszap-katasztrófa felszámolásában.
Kitüntetései:    2010. Szolgálati Érdemjel arany fokozata

•	2011. Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt
•	2014. Dandártábornoki kinevezés
•	2015. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatért

  Közbiztonsági Tagozata elismerés

Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter 2017. 
február 15-ei hatállyal nevezte ki dr. Takács Árpádot a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal főigazgatójává.
A főigazgatói munkája során dr. Takács Árpád együtt-
működő, konstruktív, az állampolgárok és a gazdálkodó 
szervek érdekeit figyelembe vevő kormányhivatal mű-
ködtetését, a nyitott hatóság elvét kívánja követni, to-
vábbá a szervezet reagáló-képességének növelését tartja 
szem előtt.
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A béremeléseket is tartalmazza az elfogadott költségvetés

Az újkígyósi származású dr. Takács Árpád munkáját nemzetközi 
és hazai  kitüntetésekkel is elismerték (fotó: Lehoczky Péter)

Február 27-én az összes tag jelenlétével 
tartott ülésen 9 igen szavazattal alkotta 
meg az idei költségvetési rendeletet a 
képviselő-testület, amelynek főössze-
ge 1 470 227 000 Ft. A hosszas elő-
készítés után elfogadott költségvetés 
biztosítja az intézmények biztonságos 
és magas színvonalú működését. A mű-
ködési költségek 46%-a jut a dologi ki-
adásokra, a nagyobbik rész a személyi 
juttatások fedezetét szolgálja, összessé-
gében 129 alkalmazott látja el a szük-
séges feladatokat (beleértve a Közös 
Önkormányzati Hivatal telekgerendási 
és csabaszabadi munkatársait, valamint 
az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fej-
lesztési Kft. dolgozóit is).
Nagy öröm számunkra, hogy a mi-
nimálbér és garantált bérminimum 
emelkedése jelentősen hozzájárul a 

családok jobb megélhetéséhez. Azon-
ban azzal a ténnyel is szembe kellett 
néznünk, hogy csak a kötelező béreme-
lések 16,5 millió Ft többletköltséget 
jelentenek (reméljük, ezt az összeget 
év közben kiegészítő támogatásként 
megkapjuk az államtól). Sőt a bérmi-
nimum emelkedése egyfajta belső bér-
feszültséget is eredményezne, ugyanis 
egyre jobban „összecsúszik” ezáltal a 
legalacsonyabb keresetűek, illetve a 
magasabb iskolai végzettséggel felada-
tot végezők, valamint a már régóta a 
közszférában dolgozók bére. Az igaz-
ságosabb bérek kialakítása volt a célja a 
képviselő-testületnek azzal a döntéssel, 
hogy további 11 millió Ft-ot biztosít 
a bérek szakmai alapon történő kiegé-
szítésére, amellyel ez a belső feszültség 
némileg enyhíthető. Így összességében 

(állami ágazati béremelés, bérmini-
mum emelkedése és önkormányzati ki-
egészítés által) átlagosan 22%-al emel-
kedik idén az önkormányzati dolgozók 
bére, amely hozzájárul a megfelelő 
szakemberek megtartásához is. Az is 
külön öröm számunkra, hogy minden 
dolgozó idén is megkaphatja havonta a 
12 000 Ft cafeteria juttatást, amely csak 
a hivatal dolgozói számára törvény által 
előírt kötelezettség.
A költségvetésbe 238 millió Ft felhal-
mozási kiadás is be van tervezve, amely 
a már elnyert pályázatok megvalósí-
tásához fog hozzájárulni. Idén befe-
jeződik az önkormányzati konyhához 
kapcsolódó beruházás: megújul a gyer-
mekétkező, kialakításra kerül az étte-
rem, illetve a hűtő- és fagyasztókamra, 

Dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatal  
új főigazgatója 2017. február 15-én lépett hivatalba 
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A béremeléseket is tartalmazza az elfogadott költségvetés
napelemek elhelyezésével tesszük gaz-
daságosabbá a működést, új eszközök 
fognak rendelkezésre állni a főzéshez, 
de az étkezés körülményei is jelentő-
sen javulni fognak. Idén hozzá fogunk 
az új ravatalozó kialakításához, vala-
mint a valamikori zárdaiskola felújítá-
sához, átalakításához. Közel 17 millió 
forintot tudunk pályázati forrásból 
útfelújításra felhasználni, megújul 
az úttest az Arany János utca elején 
a buszmegállóknál, a könyvtár előt-
ti kereszteződésnél, valamint az Ady 
Endre utca legkritikusabb szakaszá-
ból kb. 350 méter. Fejleszteni fogjuk 
a tavaly megvásárolt József-majort, de 
reményeink szerint pályázati forrásból 

elindulhat az az 500 millió Ft értékű 
beruházás, amely az iparterület alap-
infrastruktúra fejlesztését, és két csar-
nok felépítését célozza meg (ez utóbbi 
még nincs betervezve a költségvetésbe, 
mivel a pályázatot nem bírálták el).
A költségvetés tartalmazza a legszük-
ségesebb, illetve a szokásos karban-
tartási, felújítási költségeket, a civil 
szervezetek és sportegyesületek ta-
valyi mértékű támogatását, a Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj, 
valamint az első lakáshoz jutók tá-
mogatását, a szociális támogatásokra 
tervezett összeget, viszont 2017-től 
nem az önkormányzatok feladata az 
iskola működtetése. Az intézmények 
működtetéséhez az állam is jelentős 

forrásokat biztosít, de ezen túl menő-
en az intézményi saját bevételeken kí-
vül az önkormányzatnak is várhatóan 
115 millió Ft-tal kell a helyi adóbe-
vételekből plusz forrást biztosítania a 
biztonságos feladatellátáshoz.
Vannak még bizonytalansági tényezők 
a költségvetésünkkel kapcsolatosan, 
számítunk további állami kiegészítő 
támogatásokra, fontos, hogy minden 
érintett lelkiismeretesen teljesítse a 
helyi adókötelezettségét, munkatársa-
ink nagy szakértelemmell, takarékosan 
végezzék a feladatukat, de összességé-
ben várhatón egy kiegyensúlyozott 
költségvetési évnek nézhetünk elébe.

Szebellédi Zoltán
polgármester

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALrÓL 

Az önkormányzati bérek alakulása 2010-2017 között

Intézmény Átlagbér 
(2010)

Átlagbér 
(2016)

Béremelke-
dés aránya 

(2016/2010)

Átlagbér 
(2017)

Béremelke-
dés aránya 

(2017/2016)

Béremelke-
dés aránya 

(2017/2010)

„Ezüstág” Idősek Otthona 113 241 Ft 157 433 Ft 39 % 192 057 Ft 22 % 69,6 %

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 118 475 Ft 162 116 Ft 36,8 % 211 360 Ft 30,4 % 78,4 %

Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 132 218 Ft 207 885 Ft 57,2 % 231 718 Ft 11,5 % 75,3 %

Önkormányzati Hivatal 174 037 Ft 213 452 Ft 22,6 % 255 744 Ft 19,8 % 46,9 %

Egyéb munkakörök (fizikai, konyha, védőnők) 107 324 Ft 150 083 Ft 39,8 % 188 991 Ft 25,9 % 76,1 %

Újkígyós Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
tisztelettel meghívja Önt és családját, barátait az 

1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ALKALMÁBÓL
RENDEZETT ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSÉRE.

2017. március 15.
1000 Ünnepi Szentmise a Szűz Mária Szent Neve katolikus templomban

1100 Ünnepi megemlékezés a művelődési házban, koszorúzás a ’48-as emlékműnél
Köszöntőt mond Szebellédi Zoltán polgármester

Ünnepi beszédet mond Bánki András, a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatója
Ünnepségünkön közreműködnek:

•	 az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola 7. b és 8. a osztályos tanulói 
Felkészítő tanár: Zemó Lászlóné

•	 az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola énekkara 
Felkészítő tanár: Zubán Károlyné

•	 a Tengelic Énekegyüttes 
Felkészítő: János Hajnalka

Az ünnepségen konferál Harangozó Kitti, az Újkígyósért Közalapítvány volt ösztöndíjasa
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Biztató eredmények az újkígyósi kick-boxosoktól
Február második hétvégéje évek óta izgalmasan telik az újkígyósi 
kick-box csapat számára. Sorozatban negyedik alkalommal utaz-
tunk a Zágrábhoz közeli Karlovac városába, hogy annak nemzet-
közi versenyén ismét érmekkel gazdagodjunk. A II. Károly főher-
cegről elnevezett, korábban „kosárvárosként” is emlegetett Karlovac 
hártom napig az ütések és rúgások csattanásától volt hangos. A 
28 ország 180 sportegyesületét felvonultató háromnapos viadalon 
több mint ezer versenyző küzdött az érmekért. A tavalyi évben 
már Európa-kupa kaliberűvé emelkedett versenyen a népes súly-
csoportok versenyeinek lebonyolítási formája az egyenes kieséses 
rendszer.  A cselgáncsban jól ismert vigaszág még lehetőséget adna 
a selejtezőkben elbukott versenyzőknek a javításra, itt azonban a 
vereséget szenvedő versenyző elbúcsúzik a további küzdelmektől.

A nagykanizsai tranzitszállást követően pénteken a délelőtti órákban 
érkeztünk meg a korábban kosárlabda és kézilabda világbajnoki mér-
kőzéseknek otthont adó 3000 férőhelyes karlovaci sportcsarnokba. 
A verseny első napján a súlycsoport nélküli bajnokságok, forma-
gyakorlat és a csapatverseny került megrendezésre. A sokat sejte-
tető „grand champion” névre keresztelt versenyre lényegében bárki 
nevezhet az adott korosztályból, azonban a gyakorlatban ez annyit 
jelent, hogy a súlycsoportok legjobbjai mérik össze tudásukat. A gye-
rek fiúk mezőnyében Pap Botond indult, aki osztrák, majd bolgár 
versenyzőn túljutva a döntőben minimális vereséget szenvedett, és 
lett ezüstérmes. Nővére Pap Nikola a serdülő lányok versenyében 
először hazai versenyző skalpját begyűjtve az elődöntőben osztrák 
ellenféllel szemben maradt alul, és lett így bronzérmes. A csapatver-
senyben a Pap Nikola, Pap Botond, Loneán Tamás összetételű csa-
patunk kiegészült még a kondorosi Malatyinszki Bendegúzzal. Így 
három magyar bajnokkal a csapatban bíztunk egy sikeres szereplés-
ben. A sorsolás azonban reményeinket felülírta, az esélyesebb és egy-
ben későbbi győztes budapesti KirályTeam csapatával nem bírtunk 
a negyeddöntőben, így meg kellett elégednünk az ötödik hellyel.  
A viadal második napján az egyéni bajnokságok sportolói léptek 
pástra. Az európai versenyeken egyedülálló és egyben remek kez-
deményezés a szervezők részéről az úgynevezett kezdő kategória 
létrehozása, ahol a szárnyaikat még bontogató versenyzők mérhetik 
össze tudásukat. Ebben a kezdő kategóriában lányaink dominál-
tak, ugyanis Bánfi Boglárka és Ancsin Hanna is begyűjtötte saját 
súlycsoportjának aranyérmét. Lengyel Erika pedig bronzéremmel 
gazdagodott. Az Európa-kupa versenye már jóval népesebb és erő-
sebb ellenfeleket rejt, ahol nem volt ritka 20 fő feletti súlycsoport 
sem. A gyerek korosztályban Bánfi Boglárka és Pap Botond révén 
két ezüstérmet szereztünk. A kiélezett, szoros csatában elbukott 
döntők után már nagyon érett, hogy a következő finálét nekünk 

kell nyerni. Ancsin Hanna verekedte be magát a döntőbe, és itt 
sem talált legyőzőre. Döntőbeli ellenfele két fejrúgást követően 
feladta a kilátástalan küzdelmet. Varga Mátyás az ifjúságiak legné-
pesebb súlycsoportjában két nyert meccset követően a négy közé 
került. Itt rutinosabb ellenfelével már nem bírt, és szerzett egy 
rendkívül értékes bronzérmet. Tóth Bence, Loneán Tamás, Koszti 
Iringó, Bangó Norbert most érem nélkül tért haza, de helytállásuk 
és résztételük dicséretes az egyik legerősebb utánpótlás versenyen. 
Összességében csapatunk három arany-, három ezüst,- és három 
bronzérmet szerzett, amellyel elmondhatjuk, hogy ez volt az eddigi 
legeredményesebb karlovaci kirándulásunk. Az általunk képviselt, 
a párbajtőrvíváshoz hasonló, úgynevezett „pointfighting” szabály-
rendszerben a 91 egyesület közül az előkelő 14. helyen végeztünk 
az összesített éremtáblázaton. 
Két héttel később a szlovák főváros, Pozsony adott otthont a Slovak 
Open elnevezésű nemzetközi versenynek. A Besztercebányáról a fő-
városba vándorolt viadalnak szervezői vélhetően erősebb presztízst 
és nagyobb nevezői létszámot kívánták elérni. Bízva abban, hogy 
minél több nyugat-európai klub tiszteletét teszi az egykori magyar 
koronázóvárosban. A tizenkét országot felvonultató verseny elsősor-
ban a magyar, szlovák, cseh és lengyel utánpótlás fontos versenye. 
Pap Nikola a serdülők 47 kg-os mezőnyében taktikus versenyzés-
sel esélyeshez méltóan hozta súlycsoportját. A döntőben újkígyósi 
házi döntőt láthattunk, ugyanis a gyerek korosztályból felverseny-
ző Ancsin Hanna lett az ezüstérmes. Hanna bátorságát bizonyít-
ja, hogy a +47 kg-os súlycsoportban is elindult, és szerzett egy 
értékes bronzérmet. Nikola hamarosan korosztályt vált, ezért úgy 
döntöttünk, a nála idősebbek, az ifjúságiak között is rajthoz állít-
juk. Élve a lehetőséggel három nyert mérkőzést követően itt is a 
dobogó legmagasabb fokára állhatott. Az idősebb, sokszor rutino-
sabb ellenfelekkel szembeni győzelmek által vált igazán értékessé 
ez az aranyérem. Másodmagával két súlycsoport megnyerésével a 
verseny legeredményesebb lány versenyzője is lett. 
Lengyel Erika és Loneán Tamás is egy pontos vereséget szenvedett 
a negyeddöntőben, így sajnos hajszállal, de lemaradtak a dobogóról. 
Összességében a két külföldi versenyen szerzett tizenhárom 
érem igazán dicséretes teljesítmény. Természetesen az öröm 
és ünneplés megérdemelt, de gondolatban már a megyei és 
országos diákolimpiára készülünk, ahol versenyzőink az 
újkígyósi iskolájukat fogják képviselni. A két verseny külön 
apropója, hogy mindkettőnek Békéscsaba ad otthont.

Korcsog László

Kimerítő verseny után kilenc érem Karlovacból

Európa-kupa, Karlovac 2017. 2. 10-12. 
Súlycsoport nélküli bajnokság:
Gyerek fiú: 2. Pap Botond. Serdülő lány: 3. Pap Nikola. 
Egyéni bajnokság:
Gyerek lány: 25 kg: 2. Bánfi Boglárka, +32 kg: 1. Ancsin Hanna.
Gyerek fiú: 32 kg: 2. Pap Botond.
Ifjúsági fiú: 47 kg: 3. Varga Mátyás.
A kezdő kategóriában: 
Gyerek lány: 25 kg: 1. Bánfi Boglárka, 28 kg: 3. Lengyel Erika, 
+32 kg: 1. Ancsin Hanna. 
Slovak Open nemzetközi verseny, Pozsony 2017. 2. 25-26.
Serdülő lány: 47 kg: 1. Pap Nikola, 2. Ancsin Hanna, 
+47 kg: 3. Ancsin Hanna.
Ifjúsági lány: 46kg: 1. Pap Nikola.
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Amit az Összefogástól kaptunk
Grafológia, önismeret, tesztek, szakmák, pályák és lehetőségek

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület: NEA-KK-
16-SZ-0384 számú „Összefogás az Újkígyósi tanulók pályavá-
lasztásáért” elnevezésű pályázata nagyon sokat segített nekünk 
abban, hogy körültekintően döntsünk életünk egyik nagy állo-
másán, amikor választanunk kellett, milyen irányban tanuljunk 
tovább, mi a számunkra legmegfelelőbb középiskola. Tudjuk, 
ez a döntés akár egész további életünket meghatározhatja. A 
grafológia igen érdekes és újdonság volt számunkra. Meglepőd-
tünk, hogy trénerünk írásainkból és rajzainkból készségeinket, 
képességeinket, családban elfoglalt helyünket tárta elénk, pedig 
nem is ismert minket. Az önismereti tréningek megmutatták, jól 
ismerjük-e magunkat, biztos-e, hogy nekünk való egy-egy nép-
szerű szakma vagy pálya. A tesztek rávilágítottak erősségünkre, 
gyengeségünkre és irányt mutattak a továbbtanulásban.
A leginkább persze a konkrét munkahelyek és üzemlátogatá-
sok kapcsán csodálkoztunk rá, mennyiféle lehetőség vár ránk az 
életben. A békéscsabai színházban például megtudhattuk, mi-
lyen sok szakmának kell összehangoltan együttműködni azért, 
hogy a nézők egy sikeres előadást láthassanak végül. Elképesztő 
volt, ahogy a hang- és fénytechnikusok percek alatt havas tájat 
varázsoltak a színpadon. Láttuk a háttértáncosok munkáját, akik 
a mindenkori zenés darabokat színesítik. De kell varrónő, hogy 
hiteles és szép legyen a jelmez, amiben a táncosok és a színészek 
fellépnek. Kellenek kreatív asztalosok, akik elkészítik a korabeli 
díszleteket vagy grafikusok, festők, akik megtervezik a felira-
tokat és az egyéb szükséges képeket. Néhány táncossal sikerült 
beszélnünk is, akik elmondták, hogy a színpadi látványt kemény 
munka előzi meg, sokszor a magánéletet is be kell áldozniuk a 
siker érdekében. Ennek súlyát érezve néhányan úgy gondolták, 
semmi pénzért nem lennének táncosok vagy színészek, viszont 
ettől kezdve mindannyian másként nézünk a színházi előadá-
sokra. Sokkal jobban értékeljük ezt a fajta művészeti tevékeny-
séget. Akadt köztünk persze olyan is, akik azt mondták, egészen 
otthonosan érzik magukat a színpadon, talán még azt is el tudják 
képzelni, hogy valaha valamilyen szerepben visszatérjenek ide. 
A rendőrségen két kilencedikes diákkal találkozhattunk többek 
között, akik az addigi tapasztalataikról számoltak be. Izgalmas 
volt hallgatnunk, hogy milyen különleges tantárgyaik vannak 
az általunk ismert közismereti tárgyakhoz képest. Tanulnak 
például jogi ismereteket vagy önvédelmet. De a legérdekesebb 
mégis az volt számunkra, ahogy egyenruhában, végig egyenes 
tartással beszélgettek velünk. Azt mondták, ez sem a véletlen 
műve, hiszen tudatosan oktatják nekik a helyes testtartást, és 
erre a hétköznapokban is ügyelniük kell. Bár alig fél éve voltak 
kilencedikesek, már azt is megtanították velük, hogyan lehet 
fejleszteni az állóképességet, azt, hogy az ember több órán át 
is fegyelmezetten álljon egy helyben. Az újkígyósiak közül há-
rom lány jelentkezett, hogy érdekli őket ez a pálya. 
Voltunk a Fiume szállóban is. Talán ez varázsolt el a legtöbbün-
ket a békéscsabai munkahelyek közül. A modern, a hagyomá-

nyos és a romantika keveréke volt számunkra ez a hely, olyan, 
ahová sokan szívesen visszamennénk akár dolgozni, akár ven-
dégeskedni. Megmutatták nekünk a szállodai szobákat, ame-
lyek csodálatos színekben harmonizáltak. Mindenütt külön 
fürdőszoba, tévé és tisztaság… Megnézhettük a konyhai részt 
és a rendezvénytermeket is. Elmondták, hogy konferenciák-
nak, esküvőknek és egyéb, sok vendéget vonzó rendezvénynek 
szoktak itt helyet biztosítani. Ha valaki messziről érkezik, csak 
pár lépés a szállóhely. Gyakran össze is kötik ezt a vendégek. 
Ami sokunk figyelmét megragadta, az az volt, hogy a vezetők 
milyen megbecsüléssel szóltak az itt dolgozókról. Megtudhat-
tuk, hogy ma óriási értéke van Magyarországon egy pincér-
nek vagy egy szakácsnak. Ha ezt anyagilag nem ismeri el egy 
vendéglátóhely, akkor az ilyen végzettségű fiatal hamar elmegy 
külföldre. Döbbenten hallgattuk, hogy egy pincérnek akár na-
gyobb keresete is lehet, mint egy egyetemet végzett fiatalnak. 
Kecskeméten a Mercédesz gyárban jártunk. Mi, lányok azt 
hittük, itt amolyan fiús szakmákkal találkozunk majd. Úgy 
is indultunk neki, hogy talán ebben a gyárban nemigen lesz 
nekünk való női szakma. Tévedtünk. Már maga a hely is elké-
pesztően érdekes volt azzal a sok robottal, csodálatos autóval, 
de ami legmegdöbbentőbb volt, hogy számos helyen láttunk 
női dolgozót. Például ahogy a futószalagról legördültek az au-
tók, ott várakoztak a tesztelők — nők is —, hogy végigvezes-
sék egy pályán a vadonatúj Mercédeszt. Azt is megtudhattuk, 
hogy a tesztelők egy egész hétvégére elvihetik a kocsikat, még 
külföldre is kimehetnek vele, hogy aztán majd beszámoljanak 
a működésükről. A gyár vezetői gondoskodnak a dolgozóik 
kisgyermekeiről is, hiszen saját óvodájuk van, ahol természe-
tesen megint csak női munkaerővel találkozhattunk. A kicsik 
pedig már itt magukba szívják a hely szellemét, ugyanis tele 
vannak kis Mercédesz-játékokkal. A látottak mellett termé-
szetesen az fogott meg mindenkit, hogy ebben a gyárban az 
átlagosnál magasabbak a fizetések, és hogy a cég gondoskodik 
a speciális képzett munkaerő utánpótlásról is.  
Utoljára Budapestre, az Educatio Szakkiállításra szervezte az 
utat az egyesület. Ezen a kiállításon a felsőoktatási intézmények 
mutatkoztak be az érdeklődőknek. Már most érdemes odafi-
gyelni, hogy melyik középiskolába jelentkezünk, hiszen ezekre 
épül a felsőoktatási intézmény is. Betekintést kaptunk, hogy 
milyen feltételekkel lehet bejutni a főiskolákra, egyetemekre. 
Igaz, hogy mi még csak „távoli” érdeklődők voltunk, de azért 
mégis csak jó tudni, hogy ide érdemes később is ellátogatnunk, 
ha érettségi után szeretnénk továbbtanulni. Bármennyire is 
magas volt számunkra sok ott elhangzó információ, például az 
elektronikus jelentkezési rendszer vagy a pontszámítás, egyet 
mégis kiértettünk belőle: ha felsőfokú képzettséget szeretnénk, 
már kilencediktől érdemes komolyan venni a tanulást. 

Benkó Erika 8. a, Lagzi Zsanett és  
Németh Alexandra 8. b osztályos tanulók



52017. MÁrcIuS
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

HATÁROZATOK
Elfogadták a BKSZ PLUSZ Kft.  

határozatát

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a február 25-én megtar-
tott ülésén a BKSZ PLUSZ Nonprofit 
Kft. taggyűlésének 6/2017. (01. 27.) 
számú határozatát nyolc igen szava-
zattal elfogadta.

Megszüntették a szerződést

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a BKSZ PLUSZ Hul-
ladékgyűjtési Nonprofit Kft.-vel 2016. 
december 20-án kötött közszolgál-
tatási szerződést 2017. február 28-i 
hatállyal meg kívánja szüntetni. A 
határozati javaslatra egyhangú nyolc 
igennel szavaztak a képviselők.

Támogatási kérelmet nyújtanak be

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete határozatot hoz annak 
érdekében, hogy Újkígyós Város Ön-
kormányzat - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illet-
ve az önkormányzati ASP rendszerről 
szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. 
rendeletében meghatározottak szerint 
- az önkormányzati ASP rendszerhez 
történő csatlakozási kötelezettségének 
eleget tehessen, melyben felhatalmaz-
za Szebellédi Zoltán polgármestert, 
hogy az Önkormányzat nevében a 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító 
jelű „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer orszá-
gos kiterjesztéséhez” című felhívásra 
támogatási kérelmet nyújtson be, és a 
ME Közigazgatási Programok Irányí-
tási Főosztály támogatási jogviszony 
létrejötte esetén a kedvezményezetti 
kötelezettségeket és jogokat gyako-
rolja Újkígyós Város Önkormányzata 
nevében és javára. A határozati javas-
latot mind a nyolc képviselő igennel 
elfogadta.

Útfelújításokról döntöttek

Hét igen és egy tartózkodás mellett 
fogadta el a képviselő-testület, hogy 
az egyes települési önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében 
történő előirányzat-átcsoportosítások-
ról szóló 1818/2016. (XII. 22.) számú 

Korm. határozat alapján Újkígyós Város 
Önkormányzatának biztosított bruttó 
14 millió forint támogatási összegből 
bruttó 2 749 918 Ft-ot az Arany János 
utca – Gyulai út kereszteződés útfelújí-
tására, a fennmaradó bruttó 11 250 082 
forintot az Ady Endre utca a Hosszú 
utca – Kossuth utca közé eső szaka-
szának útfelújítására kívánja fordítani, 
azzal a kikötéssel, hogy a munkálatokat 
az útszakasz Hosszú utca felé eső végén 
kell megkezdeni.

Elfogadták  
a pályázati tájékoztatót

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2017. február 27-én 
megtartott ülésén egyhangú kilenc igen 
szavazattal döntött arról, hogy a Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív 
Program 6.8.2-15-BC1-2016-00001 
kódszámú „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések a megyei jogú város 
területén és várostérségében” tárgyú pá-
lyázatról szóló tájékoztatót elfogadja.

Beszámolt a Primcom Kft.

A képviselők kilenc igen szavazattal 
elfogadták a PRIMCOM Kft. széles-
sávú informatikai hálózat működteté-
séről szóló tájékoztatóját.

Elfogadták a művelődési ház  
beszámolóját

Egyhangú kilenc igen szavazattal 
döntött arról a testület, hogy a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetőjének az intézmény 
működéséről szóló 2016. évi szakmai 
beszámolóját elfogadja.

Beszámolt a konyha

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazattal 
elfogadta az Önkormányzati Konyha 
élelmezésvezetőjének 2016. évi beszá-
molóját. 

Jóváhagyták a polgármesteri  
szabadságokat

Szebellédi Zoltán polgármester 2016. 
évi igénybe vett szabadságáról a tájé-
koztatást kilenc igen szavazattal elfo-
gadta, és a 2017. évi szabadság üteme-
zését jóváhagyta.

Területet értékesítettek

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a tulajdonában lévő, 
újkígyósi 1533/1 hrsz. alatt lévő in-
gatlan Újkígyós, Hosszú utca 57. szá-
mú (1534 hrsz.) ingatlannal határos, 
összesen 376 m2 területét értékesíti 
18 800 Ft-ért Molnár János újkígyósi 
lakos részére, és egyben tudomásul ve-
szi, hogy a vételárat a vevő korábban 
már megfizette az eladó részére. A 
határozati javaslatra a jelenlévő nyolc 
képviselő igennel voksolt.

Támogatták a Polgárőrséget

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Újkígyósi Polgárőr 
Egyesület által üzemeltetett GXT-389 
frsz-ú személygépkocsi után fizetendő 
cégautó adó megelőlegezéséhez – ké-
relmének megfelelően – 429 000 Ft 
támogatást biztosít a 2017. évi költ-
ségvetés civilszervezetek támogatásá-
ra szolgáló fejezetének terhére, azzal, 
hogy azt az egyesület legkésőbb 2017. 
november 30. napjáig fizesse vissza 
az Önkormányzatnak. A támogatás 
biztosítására mind a nyolc képviselő 
igennel szavazott. 

Módosították a megállapodást

Az Újkígyós Város Önkormányzata és 
az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fej-
lesztési Kft. között 2016. szeptember 
1-jén közhasznú tevékenység ellátására 
kötött megállapodást a testület nyolc 
igen szavazat mellett módosította.

Tiszteletdíjról történő lemondás

A képviselő-testület Erdei Róbert 
bizottsági tag 2017. március - 2017. 
december havi tiszteletdíjáról történő 
lemondását nyolc igen szavazattal el-
fogadta.

Lejárt határidejű határozatok

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 171/2016. (XII. 19.), 
1/2017. (I. 16.), 2/2017. (I. 16.), 4/2017. 
(I. 16.), 5/2017. (I. 16.), 6/2017. (I. 16.), 
7/2017. (I. 16.), 9/2017. (I. 16.), 10/2017. 
(I. 16.), 11/2017. (I. 16.), 12/2017. (I. 16.), 
13/2017. (I. 16.), 14/2017. (I. 16.) számú 
önkormányzati határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentést elfogadta, a 
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130/2016. (IX. 19.) számú határozat 
végrehajtásának határidejét 2017. jú-
nius 30-ig nyolc igen szavazattal meg-
hosszabbította.

Január havi legfontosabb események

A Tájékoztató az Önkormányzat és 
intézményei 2017. január havi fonto-
sabb eseményeiről szóló tájékoztatót 
nyolc igen szavazattal vette tudomásul 
a testület.

Módosították a Településrendezési 
Eszközöket

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Településrendezési 
Eszközök jelen határozat II. pontjában 

szereplő módosításaival kapcsolatban 
előírja, hogy a partnerségi egyeztetés 
szabályait Újkígyós Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének 16/2013. 
(VII. 23.) önkormányzati rendeletében 
foglaltak szerint kell alkalmazni.
A partnerségi egyeztetésben résztvevő 
érintett partnerek köre: Újkígyós vá-
ros lakossága, az Újkígyóson működő 
egyházak, valamint az Újkígyós Város 
Önkormányzatnál a véleményezési el-
járásokba bejelentkezett érdekképvi-
seleti, civil és gazdálkodó szervezetek.
II. Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete:
1. hozzájárul a hatályos Településren-
dezési Eszközök 6. számú módosítá-

sának előkészítéséhez a jelen hatá-
rozat 1. számú mellékletében foglalt 
tartalom figyelembe vételével,
2. megállapítja, hogy a Településren-
dezési Eszközök módosítása övezeti 
előírások módosítására terjed ki, ezért 
a véleményezése egyszerűsített eljárás 
szerinti hajtható végre,
3. megállapítja, hogy a Településren-
dezési Eszközök jelen módosítását el-
indító településfejlesztési döntés össz-
hangban van Újkígyós Város hatályos 
településfejlesztési koncepciójával,
4. megbízza a Polgármestert, hogy a 
tervezésre kössön Tervezési Szerződést.
A határozati javaslatra mind a nyolc 
képviselő igennel voksolt.

 MEGGYÓGYULTAM – KÖSZÖNÖM!
Borsi Lacika vagyok, 3. osztályos tanuló. 
2016 szeptemberében izgatottan kezd-
tem el az új tanévet. 
Azonban váratlan dolog történt az éle-
temben. Éppen csak belelendültem a ta-
nulásba, amikor a nyakamon egy különös 
duzzanat jelent meg. Azonnal orvoshoz 
mentünk, ahol alaposan kivizsgáltak, 
mert semmim nem fájt. Aztán rossz dol-
got közöltek velem és szüleimmel: nyi-
rokcsomó daganatom van. Az orvosok 
mindent elmondtak, amit erről a beteg-
ségről tudni kell. A szüleim hiába titkol-
ták, láttam a szemükben a szomorúságot 
és kétségbeesést. A Szegedi Gyermekkli-
nika Onkológiai Osztályán kezdték meg 
a gyógyításomat. Az első időszakban 
mindentől féltem, de főleg attól, hogy 
akkor már tudtam, ez a betegség az éle-
temet veszélyezteti.
A kemoterápiás kezelések alatt sokat 
szenvedtem. A három hónap alatt alig 
voltam otthon. Nagyon hiányzott a 
megszokott kis életem, a családunk rit-
kán volt együtt. Hiányzott az iskola, az 
osztálytársak, barátaim és legkedvesebb 
időtöltésem, a foci. 
Sokat sírtam, de tudtam, hogy meg-
gyógyulok, mert sokan üzentek nekem, 
és én ettől mindig új erőre kaptam. Min-
dent megfogadtam, és úgy tettem, aho-
gyan az orvosok és nővérek mondták.
Az már biztos, hogy nekem vannak a 
legjobb, legdrágább szüleim, mert anyu-
kám vagy apukám mindig velem voltak. 

A kialakult nehéz helyzetünk ellenére is 
úgy alakították az életünket, hogy egyi-
kük a nővéremmel otthon tudjon lenni. 
Ő a legjobb testvér a világon. 
A kezelések során kihullott a hajam. 
Bár tudtam, hogy így lesz, mégis rosszul 
esett, de elfogadtam és megszoktam, mert 
ez is én voltam.
Sok-sok öröm is ért a küzdelmes idő-
szakban. Eljött hozzám az osztályfő-
nököm, és megbeszéltük, hogyan fogok 
tanulni, mert elhatároztam, hogy min-
denképpen 4. osztályos leszek. Tudom, 
hogy közösségbe még nem mehetek, de 
itthon a szüleim és a tanító nénim segíte-
nek, hogy haladni tudjak. Nagyon bízom 
benne, hogy tavasszal már én is ott ülhe-
tek közöttük az iskolapadban.
Meglátogattak az osztálytársaim, baráta-
im, akikkel csak nagyon kevés időt tölt-
hettem, de akkor nekem ez is sokat jelen-
tett. A karácsonyom is igazán szép volt, 
mert együtt ünnepelhettük az otthonom-
ban. Azért is szép volt, mert kisvárosunk 
segítő szándékú lakói összefogtak, hogy 
az én „Kívánság Jézuskám” megérkezzen. 
Boldog voltam, hogy a gyógyulásom idő-
szakában a polgármester úr is meglátoga-
tott, és minden jót kívánt nekem.
Szeretném elmondani, hogy az osztály-
társaimtól és barátaimtól nagyon sok szép 
rajzot kaptam. Ezeket mind eltettem, és 
hozzácsatoltam azt a jegyzéket is, amit a 
szüleim a sok-sok támogatásról vezettek. 
Elteszem, mert ez egy nagyon komoly 

emléke marad az életemnek. Szüleim és 
én hálás szívvel gondolunk MINDEN-
KIRE, aki bármilyen módon segített ab-
ban, hogy legyőzzem ezt a súlyos beteg-
séget, és minél hamarabb meggyógyuljak.
Megtapasztaltam, milyen sok jó ember 
mennyire sokféle módon tud erőt adni 
és segíteni. 
Már tudom, hogy a legdrágább kincsünk 
az egészség! 
Igazából én, egy 9 éves kisfiú egy igazi 
bátorságpróbán vettem részt és győztem, 
mert meggyógyultam!!

Köszönöm: Borsi Lacika /és szülei/

Hálás szívvel gondolunk MINDENKIRE, 
aki bármilyen módon segített.
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Emberi Erőforrások Minisztere
a	„Közalkalmazottak	jogállásáról	szóló”	1992.	évi	XXXIII.	törvény	20/A.	•	alapján	pályázatot	hirdet

Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola
Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16-2022. 08. 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5661 Újkígyós, Petőfi utca 45.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gaz-
dálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, va-
lamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásá-
ról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 főiskola /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 

98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
•	 pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
•	 cselekvőképesség
•	 büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
•	 megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közal-

kalmazotti munkakörbe kinevezhető
•	 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
•	 az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
•	 a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
•	 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalma-

zott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
•	 szakmai önéletrajz
•	 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
•	 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
•	 hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Eszter szakmai vezető-helyettes nyújt, a 06-66-795-217-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő 

utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/033/1240-1/2017, va-
lamint a beosztás megnevezését: Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola - Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•	 Oktatási és Kulturális Közlöny
•	 helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt bo-
rítékban kérjük megküldeni a Békéscsabai Tankerületi Központ (5600 Békéscsaba Kiss Ernő u.3.) címére. A borítékra 
írják rá „PÁLYÁZAT- Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/bekescsaba honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a mun-
káltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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Véget ért a teremlabdarúgó-torna

2017. február 19-én fejeződött be az Ecker József Téli Te-
remlabdarúgó Torna, ahol 16 csapat 80 mérkőzésen mérte 
össze tudását. A kupa során az egyéni eredményeket is dí-
jazták a szervezők, a gólkirályi címen 20-20 góllal három 
fő osztozott: Dunai Zoltán, Gyevi-Nagy Balázs, Milek 
Bence. A legjobb játékos címet Cseke Tamás érdemelte 
ki, a legjobb kapus Farkas Zsolt, a legrutinosabb játékos 
pedig Evanics István lett. A Fair Play-díjat a Kőbánya FC 
csapata érdemelte ki. 
A csapathelyezések az alábbiak szerint alakultak:
1. Gyöngy Presszó
2. Benkó Hús Kft.
3. Sültcsip
4. Stones Pizzéria
5. Őrláng
6. Acanashop
7. Battlefield
8. Fáradt Retkek
9. Másnap FC
10. Keverton
11. Tondach
12. 13+1 Csőcselék
13. Feltörekvő Ifjúság
14. Favorit FC
15. Senior
16. Kőbányai FC
Újkígyós Város Önkormányzata minden résztvevőnek 
ezúton gratulál!

A 16 csapat összesen 80 mérkőzést játszott

Ezúton tájékoztatjuk a szülőket, 
hogy az iskolai étkezések fizetésének 

időpontjai az alábbiak:

Március 14.

Április 14.

Május 16.

Június 13.

Tisztelt Újkígyósiak!

Az Újkígyósért Közalapítvány köszönetet mond 

azoknak, akik 2015. évi adójuk 1%-át alapítvá-

nyunknak ajánlották fel. A befolyt támogatást 

alapítványi ösztöndíjak kifizetésére fordítottuk. 

A 2016/17-es tanévben Locskay József tanul-

mányi ösztöndíjban részesültek:

Gedó Zsuzsanna, Harangozó Dóra, Harangozó 

Katalin, Bánfi Dóra

A pályázatok elbírálása a tanulmányi eredmé-

nyek figyelemebevételével történt. A tanulmányi 

ösztöndíj mértéke 80 000 Ft/fő volt. 

Léhner Mihály ösztöndíj kifizetésben 2016-ban 

egy fő részesült: 

Harangozó Katalin

Az ösztöndíjra a pályázó szakdolgozattal, év-

folyamdolgozattal településünk valamely te-

rületének kutatását, tudományos feldolgozását 

vállalta. A munka végeredményét az újkígyósi 

városi könyvtárban helyeztük el. A pályázat 

elnyerője egyszeri kifizetésben részesült, mely-

nek mértéke 90 000 Ft  volt.

Kérünk minden jó szándékú újkígyósi lakost, 

hogy támogassa adója 1%-ának felajánlásával 

az Újkígyósért Közalapítvány munkáját, hiszen 

a támogatással tehetséges újkígyósi egyetemis-

ták, főiskolások tanulmányi kiadásaihoz járul-

hat hozzá!

A kedvezményezett neve:
ÚJKÍGYÓSÉRT Közalapítvány
A kedvezményezett adószáma:

19059765-1-04
Előre is köszönjük felajánlásaikat!

Az ÚJKÍGYÓSÉRT Közalapítvány  

Kuratóriuma



92017. MÁrcIuS
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Lezárult az új étteremmel kapcsolatos névvá-
lasztás. Újkígyós város lakossága 153 szavazattal 
a Park Étterem és Kávézó mellett tette le a vok-
sát, melyet Kaczkóné Zsótér Mária küldött meg 
az Önkormányzat részére. Az ő jutalma egy 4 fő 
részére szóló vacsora a Park Étterem és Kávézó-
ban, mely nyereményhez ezúton gratulálunk!

TavaszindíTó vásár

Minden 3. vasárnap VÁSÁRNAP

Kézműves és Termelői vásár Újkígyóson
Március 19. 800-1300

Április 9. 800-1400

Helyszín: újkígyóSi PiActéR

kezdjük együtt a tavaszt!
A felnőtteket tombolasorsolás

(amelyen minden vásárló részt vesz),
a gyerekeket népi játékok

várják.

ORvOSI üGYELET
2017. március 15.
Dr. Berczi István
2017. március 18.

Dr. Gurbity Gábor
2017. március 19.

Dr. Marossy László
2017. március 25-26.

Dr. Berczi István
 Ügyeleti központ telefonszáma:

247-787

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet

1 fő konyhai kisegítő 
munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
határozott idejű munkaviszony  
3 hónap próbaidő kikötésével 

Foglalkoztatás jellege: 
munkaidőkeretben foglalkoztatott  

heti 40 órás munkaidő 
A munkavégzés helye:

Önkormányzati konyha és étterem  
5661 Újkígyós, Arany János utca 43.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
•	 konyhai feladatok ellátása
•	 nyersanyagok előkészítése
•	 nagyméretű főzőedények mozgatása
•	 mosogatás
•	 takarítás

Elvárások:
•	 megbízhatóság, precizitás
•	 hasonló munkakörben szerezett tapasztalat
•	 minimum 8. általános iskolai végzettség
•	 büntetlen előélet

Illetmény és juttatások:
Az illetmény és juttatások megállapítása megállapodás 

alapján a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit 
figyelembe véve történik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 érettségi, újkígyósi lakóhely, stb.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 szakmai önéletrajz
•	 bizonyítványok másolata
•	 erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. március 16.

A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton: Schríffert Béla élelmezésvezető részére 
5661 Újkígyós, Arany János utca 43. vagy elektronikus 
úton a napkozi@ujkigyos.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. március 25. 

Érdeklődni személyesen Schríffert Bélánál vagy  
a 66/256 322 telefonszámon lehet.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
ez évi első találkozóját 2017. március 22-én (szerda) 

18 órakor tartja a Cz. Kiss Rendezvényházban. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak!
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Az Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 
nyílt vezetőségi üléseit és fogadóóráit a következő idő-
pontokban tartja a Petőfi Sándor u. 44. (volt óvoda) alatt:

December 4-én
Fogadóóra: 1300 órától, vezetőségi ülés: 1400 órától

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

születések:

Dobos Barnabás (3520 g, 53 cm), Budapest, 2017. február 
8., édesanyja: Békési Gabriella, édesapja: Dobos Gábor.

Gera Marcell (4000 g, 50 cm), Békéscsaba, 2017. február 
15., édesanyja: Kiss Anikó, édesapja: Gera Attila.

Horváth Gréta (3290 g, 50 cm), Békéscsaba, 2017. febru-
ár 17., édesanyja: Szaniszló Erzsébet, édesapja: Horváth 
Norbert Pál.

HÁzAssÁGkÖtés:
Házasságkötés időpontja: 2017. február 10., menyasszony: 
Pataki Katalin Mária újkígyósi lakos, vőlegény: Uhrin Tibor 
Zoltán újkígyósi lakos.

HAlÁlesetek:
Gyulai Lászlóné Bacsa Mária, született: 1939. november 26., 
elhunyt 2016. december 12., volt újkígyósi lakos.
Szekerczés Andrásné Mengyán Judit, született: 1931. április 26., 
elhunyt: 2017. február 6., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Tisztelt Újkígyósiak!
Kérünk minden jó szándékú újkígyósi lakost, hogy adó-
ja 1%-ának felajánlásával támogassa az ÚJKÍGYÓSI 
NAGYCSALÁDOSOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 

munkáját!
A kedvezményezett neve: 

ÚJKÍGYÓSI NAGYCSALÁDOSOK  
KÖZHASZNÚ EGYESüLETE 

A kedvezményezett adószáma: 18378698-1-04
Önzetlen segítségét előre is köszönjük!

Április 3-án
Május 8-án
Június 6-án
Július 3-án

Augusztus 7-én
Szeptember 4-én

Október 2-án
November 6-án


