
Kirándulásunk március 18-ától 20-áig, szombat reggel-
től hétfő estig tartott. Jómagam és öt diáktársam öt felnőtt 
kísérővel vettünk részt ezen a tartalmas kiránduláson. Az 
úti célunk a szomszédos Arad megye három vadregényes 
várromának megmászása: Világos, Solymos vára és Dézna, 
illetve két fontos keresztény emlékhely: a kígyósaik búcsú-
járó helye Máriaradna, valamint a feketegyarmati templom. 

Miután átléptük a határt az első látnivalónk a feketegyar-
mati templom volt, ahol a falakat csodálatos restaurált fres-
kók borították. A tiszteletessel történt beszélgetést követő-
en, harangszó után, fel tudtunk menni a toronyba, ahonnan 
csodálatos kilátás nyílt a környékre. Következő állomás a 
Világoson található múzeum volt. Ebben a múzeumban ta-
lálható az az asztal, melyen aláírták az 1848-1849-es forra-
dalom és szabadságharc fegyverletételét. A múzeum mellett 
egy csodakút van, ami segíti a szembetegségekkel küzdők 
gyógyulását, illetve kúraszerű fogyasztása jó hatással van a 
szervezetre. Ezt az információt az éppen a kútnál vizet gyűj-
tő idősektől tudtuk meg. Üvegszámra viszik Aradra a vizet a 
környékbéliek. Az egyik bácsi egy üveg vízzel ajándékozott 
meg minket. A következő program a helyi várrom megnézé-
se volt, ezt követően a szállásunkra indultunk a Ménesi bor-
vidékre, Ópálosra. Fiúk, lányok és a felnőttek külön szobába 
kerültek, majd este jó hangulatban együtt megvacsoráztunk. 
A vasárnapi programunk a solymosi vár megmászása volt. 
Célszerű volt bakancsban menni, mert az éjszakai eső miatt 
a víz patakban folydogált a hegyről. Mikor felértünk a vár-
ba, gyönyörű szép panoráma tárult elénk, a Maros folyót és 
Lippát láthattuk magunk előtt. Nem messze a háttérben le-
hetett látni Máriaradna templomának magas tornyait. Ami-
kor megpillantottuk, már tudtuk is, hogy mi a következő úti 
célunk. Messziről nem tűnt nagynak a templom, ám mikor 
odaértünk elvarázsolt bennünket az épület magassága és 
szépsége. A kígyósiak kisasszony napján, szeptember 8-án 
minden évben Radnára zarándokolnak a kegytemplomba.

Egy bácsi fogadott bennünket, aki nagyon sokat mesélt 
nekünk Máriaradna féltve őrzött templomáról. Többek közt 
megtudtuk, régen úgy tartották, addig nem mehet férjhez a 
kígyósi lány, amíg nem járt Radnán.  

A templom előtt egy kereszt áll, amit egykor az újkígyósi 
Szabó Anna állíttatott.  A vasárnap esti vacsorát követően 
vidám hangulatú beszélgetés vette kezdetét egészen késő 
estig.  Harmadik nap elindultunk Déznára, a várromhoz. 
A felfele vezető út meredek volt, segítségül találtunk pár 
túrabotot. Nem volt könnyű a feljutás, de kárpótolt a pazar 
kilátás. 

Hétfőn este fél nyolc körül, fáradtan, tele élményekkel, 
jó hangulattal értünk haza. Mi, tanulók, egybehangzó vé-
leménnyel megállapítottuk, hogy nagyon jól éreztük ma-

gunkat, izgalmas, érdekes és szép programoknak lehettünk 
részesei. Nagyon hálásak vagyunk a szervezőknek, hogy le-
hetővé tették számunkra ezt az élményekkel teli kirándulást!

Király Henrietta 8.b osztályos tanuló
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Király Henrietta, Váradi Szonja, Kovács Hanna, Németh Alexandra,  
Müller Máté és Krucsai Levente a feketegyarmati templomban. 

Fotó: Turovszki Krisztián

Kirándulás Arad megyébe  
az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvánnyal

Tisztelt Adózónk!
Felhívom a figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 
– többször módosított – 2003. évi XCII. számú tör-
vény 14. § (1) bekezdése alapján a helyi iparűzési adó-
ra vonatkozó bevallását az adóévet követő május 31-ig  

kell megtennie.
Tájékoztatom, hogy a helyi iparűzési adó mértéke 
2016. január 1. napjától a 24/2015. (XI. 28) számú 
önkormányzati rendelet alapján, állandó jelleggel vég-

zett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.
Tisztelettel felhívom a figyelmét, hogy a bevallás in-
terneten a www.ujkigyos.hu oldalon tölthető le, 
vagy személyesen a Újkígyósi Közös Önkormányzati 

Hivatal információs pultjánál igényelhető.
A kitöltött bevallásokat 2017. május 31. napjáig adó-
csoportunkhoz (7-es iroda) megküldeni szíveskedjék!

Újkígyós Város Önkormányzata
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Fotókiállításon jártunk

Kárpáti Tibor Gyöngyöt az embernek című versével nyílt 
meg az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány fotó-
klubjának kiállítása a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A 
szervezet fotósai évről évre gazdagítják városunk kulturális-
művészeti életét, hiszen már több alkalommal is bemutat-
ták munkáikat. Az idén sem tettek másként, ismét lehető-
sége van az érdeklődő közönségnek arra, hogy bepillantást 
nyerjen az alkotók munkáiba, akik elénk tárják a személyes 
látásmódjuk által megragadott és kommunikált szépséget. 
Utalva Kárpáti Tibor versére: a kiállításon valóban gyöngy-
szemeket láthatunk a fotókon, azokat a gyöngyszemeket, 
melyeket rohanó világunkban talán észre sem veszünk. A 
fotóművészet segítségével megállhatunk egy kicsit, elgon-
dolkodhatunk a minket körülvevő világról… emberi kap-
csolatainkról… a megannyi természeti kincseinkről, arról, 
hogy a legegyszerűbbnek vélt kis növény vagy a nap mint 
nap fölénk hajló égbolt milyen csodálatos is valójában.

A kiállításon szereplő alkotók munkái ezeket a gondola-
tokat, személyes ,,rácsodálkozásukat” mutatják be. Név sze-
rint: Bacsa-Marosán Adrienn, Bagi Brigitta, Fazekas Kata-
lin, Tripe Mónika Turovszki-Mancz Fatime Nóra, ifj. Nátor 
János, Szebellédi Zoltán és Turovszki Krisztián.

Mindannyian kameráik és a magukban rejlő művészi 
talentum segítségével mester fokon ragadtak meg egy-egy 
gyöngyszemet, és fűzték fel ezeket a kiállításra: az Embert, 
mint csodálatos lényt, emberi kapcsolataink sokszínűségét, a 
természeti és épített környezetünkben elfoglalt helyünket, a 
csodálatos mikrovilág sokszínűségét és a végtelen teret káp-
rázatos tájképek formájában.

Köszönet illeti a fotóklub tagjait, hogy ilyen nagyszerű és 
kivételes kiállítási anyagot tudtak az idén is létrehozni. Re-
mélhetőleg nagyon sok gyöngyszemet fognak még elkapni a 
jövőben, és bemutatják azokat nekünk, nézőknek.

Horváth-Gazsó Adrienn

Turovszki Krisztián kuratóriumi elnök, Horváth-Gazsó Adrienn, a kiállí-
tás megnyitója és Turovszki-Mancz Fatime Nóra, a kiállítás szervezője

Fotó: Virágh József

valami érzést 
gyönyörűt, szépet 

valami hangot 
valami képet 

napfény ecsetje 
napsugár húrja 

valami újat 
valamit újra 
valami ősit 
valami égit 
valami hősit 
valami régit 
valami földit 

valami gyarlót 
fagyöngyöt vágó 
holdsugár-sarlót 

szent dal csengését 
majd a szent csendet 

káoszban fogant 
újjászült rendet 
játékot, harcot 
s a végén békét 
tó mélyén alvó 
tündérek képét 

lelkek sebére 
hófehér tépést 
tenni az Isten 
felé pár lépést 

átlépni közben 
árkot, göröngyöt 
és az Embernek 

szórni a gyöngyöt

Tisztelt Kéménytulajdonos!
A hatályos törvény értelmében július 

elsejétől az ön településén a kémény-
seprő ipari tevékenységet a BM Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központ Szervezete 
végzi a lakosság körében. Ettől a naptól 
a rendszeres időközönként elvégzett ké-
mény-felülvizsgálat és -tisztítás, vagyis a 
sormunka ingyenes lesz.

Otthona és szerettei biztonsága a tét, 
ne kössön kompromisszumot! Tegye le-
hetővé a kéményseprő bejutását az ingat-
lanba, együttműködésével segítse az előírt 
feladatok elvégzését, személyes adatainak 
megadásával pedig járuljon hozzá a kémé-
nyek és kéménytulajdonosok adatbázisá-
nak folyamatos frissítéséhez!

A kéményseprő a jövőben az ön 
biztonsági, környezetvédelmi és ener-

getikai szakértője lesz. A kéményseprő 
a sormunka elvégzése érdekében érte-
sítés útján két időpontot ajánl, ám ha 
ezen időpontok egyikében sem sikerül 
az időszakos ellenőrzést elvégezni, úgy 
egy hónapon belül önnek kell, már díj-
fizetés ellenében a közfeladatot meg-
rendelni.
A biztonság közös érdekünk!
Fogadják bizalommal a kéményseprő-
ket!
Ha kérdése van, hívja a 1818-as ingyenesen 
hívható telefonszámunkat, ahol a kémény-
seprésről a 9.1 menüpontban kap általá-
nos tájékoztatást, vagy küldjön e-mailt a  
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu 
címünkre!
Tevékenységek:
•	 Kéményellenőrzés

•	 Kéménytisztítás
•	 Szén-monoxid-mérés
•	 Visszaszámlálás-mérés
•	 Kémények műszaki átvétele

A katasztrófavédelem a kéményseprő 
ipari törvény alapján közfeladatként látja 
el a szolgáltatást.
Tájékozódjon az Önt érintő változásokról!
A mi munkánk az Ön biztonsága!

Kapcsolat
Telefon: 1818 (9.1-es menüpont)
Központi e-mail:
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
Postacím:
OB OKF Gazdasági Ellátó Központ 
Kéményseprőipari Ügyfélszolgálati Csoport
1903 Budapest, Pf.: 314
Honlap:
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
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A Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 
Újkígyós, Kossuth utca 33. és Fő utca 33. 

2017/2018. nevelési évére vonatkozó beíratási hirdetmény
Beiratkozás helyszíne: 
5661 Újkígyós, Kossuth u. 33.
Beiratkozás napjai: 
2017. április 24. (hétfő) és április 25. (kedd)
Beiratkozás időpontja:
800 órától 1530 óráig
Nevelési év az óvodában:
szeptember 1-jétől a következő év au-
gusztus 31-ig tartó időszak.
A 2017/2018. nevelési év:
2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 
31-ig
Felvétel tájékoztató:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésről 8. § (1): Az óvoda a gyer-
mek hároméves korától a tankötele-
zettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 
harmadik életévét a felvételétől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy min-
den, a településen, fővárosi kerületben, 
vagy ha a felvételi körzet több településen 

található, az érintett településeken lakó-
hellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető.

2015. szeptember 1-jén hatályba lépő 
Nkt. 8. §. (2): A gyermek abban az év-
ben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegy-
ző - az egyházi és magán fenntartású in-
tézmények esetében a fenntartó - a szülő 
kérelmére és az óvodavezető, valamint a 
védőnő egyetértésével, a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév 
betöltéséig felmentést adhat a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha 
a gyermek családi körülményei, képessé-
geinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja. 

Nkt. 8.§ (4): A kötelező óvodai ne-

velés fejlesztő nevelésben is teljesíthető. 
A Nemzeti Köznevelési szóló 2011. évi 
CXC. törvény 49. § (1): Az óvodai fel-
vétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 
Az óvodába a gyermek - e törvényben 
foglalt kivétellel - harmadik életévének 
betöltése után vehető fel.
Beiratkozáshoz szükséges iratok:

Az óvodai beiratkozáskor be kell mu-
tatni a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt, TAJ kártyáját és születési 
anyakönyvi kivonatát, továbbá a szülő 
személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát.

Szeretettel várjuk az óvodánkba és 
bölcsődénkbe beiratkozó gyermekeket!

Balogh Lászlóné

VIII. Újkígyósi Galiba Napok  
és Kézműves Fesztivál

2017. június 23-24.

2017. június 23. (péntek): 
1600 óra: VIII. Újkígyósi Amatőr Borverseny
1930 óra: Nagy Feró és a Beatrice nagykoncert

2017. június 24. (szombat): 
700 órától 1400 óráig: Főzőverseny a regisztrált csapatoknak

A főzőverseny nevezési díja: 13 000 Ft/csapat, amely magában 
foglalj kb. 10 kg libát, gázpalackot és égőfejet, pavilont és egy 

asztalt két paddal.
1700 óra: Eredményhirdetés

2000 óra: Nagyszabású szabadtéri DISCO és mulatság  
Dj HLÁSZNYIKkal és meglepetésvendéggel

Kisvárosi Esték

2017. április 23-án, vasárnap 18 órától 
a Költészet Napja alkalmából

 A magyarság versekben 
címmel Bartus Gyula, Jászai Mari-díjas 
színművész, a Békéscsabai Jókai Színház 
tagjának irodalmi estje tekinthető meg a 
Cz. Kiss Rendezvényházban Újkígyóson.

A rendezvény ingyenes.
Belépő helyett adományláda kerül kihelyezésre. 

Minden kedves érdeklődőt  
szeretettel várunk!
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Tájékoztató az adókedvezmény igénybevételéről
Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Képviselő-tes-

tület 2016. január 1-től új adómértékeket vezetett be, mely érin-
tette a kommunális adó mértékét is. Az adómértékek változása 
mellett új kedvezmények bevezetésére is sor került, melyek le-
hetővé teszik a fizetendő adómérték - elsősorban szociális vagy 
egészségügyi állapotra tekintettel történő - csökkentését.

A kommunális adó tekintetében az alábbi feltételekkel nyílik 
lehetőség a kedvezmény igénybevételére:

Magánszemélyek kommunális adójának teljes összegéből, 
kérelemre, kedvezmény illeti meg a 70. életévét betöltött sze-
mélyt, továbbá azt a magánszemélyt, akinél az egészségká-
rosodás mértéke legalább a 60%-ot eléri, családjában az egy 
főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimál-
bér nettó összegének 120%-át (2017-ben: 101 864 Ft), egye-

dülálló esetében 130%-át (2017-ben: 110 353 Ft). Kérelem 
alapján a három vagy több kiskorú vagy tanulói (hallgatói) 
nappali tagozatos jogviszonyban álló, önálló keresettel nem 
rendelkező, de a 18. életévét már betöltött gyermeket nevelő 
adóalanyt (adóalanyokat). Továbbá, akik saját háztartásukban 
fogyatékkal élő személy tartásáról gondoskodnak, függetlenül 
attól, hogy a fogyatékos személy részesül-e valamilyen jogcí-
men járadékban.
Kedvezményben részesülők által fizetendő adó összege 7500 Ft/év.

A szükséges nyilatkozat benyújtására egész évben van lehető-
ség, melyet interneten a www.ujkigyos.hu/formanyomtatvanyok 
oldalon tölthetnek le, vagy személyesen a Újkígyósi Közös Ön-
kormányzati Hivatal információs pultjánál lehet átvenni.

Újkígyós Város Önkormányzata

Horgászat a Gyulai úti  
szabadidőparkban

Hosszú ideje aktuális téma 
volt a Gyulai úton lévő, 1533/1 
hrsz. alatt található önkormány-
zati ingatlan területén folytatott 
tevékenységek legalizált, törvé-
nyes keretek közötti működésé-
nek kialakítása. A Szabadidőpark 
2016. október 1-től horgász tó-
ként működik, a hasznosításának 
elsődleges célja az volt, hogy az 
újkígyósi lakóhellyel rendelkező 
magánszemélyek és vendégeik 
számára biztosítva legyenek a 
szabadidő kulturált eltöltéséhez 
szükséges környezeti viszonyok 
és a sikeres halfogás feltételei.

A Gyulai úti szabadidőpark 
horgásztónál 2016. október 
24-én és 2017. március 30-án 
ismét haltelepítést hajtottunk 
végre. Ez alkalommal 300 kg 
1,5– 2,5 kg közötti darabtöme-
gű, III nyaras pontyot, az el-
múlt fél éven belül pedig ezzel 
a telepítéssel együtt több mint 
600 kg halat helyeztünk el a tó-
ban. Horgászati tilalmat nem 
rendeltünk el. 
Napijegy árak:
•	 felnőtt napi horgászjegy: 

2 000 Ft/fő 
•	 gyermek napi horgászjegy:  

500 Ft/fő
(A jegyek a napijegyen feltünte-
tett feltüntetet napon, 500 órától 
2100 óráig érvényesek.)
A napijegyet a horgászat meg-

kezdése előtt kell megvásárolni.
A napijegy megvásárolható: 
•	 hivatali munkaidőben az 

Újkígyósi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Műszaki 
Csoportjánál

•	 Borbély Ákosnál (5661 Új-
kígyós, Gyulai út 22. szám 
alatt lévő horgászbolt)

Fogható és elvihető mennyiség:
•	 felnőtt napi horgászjeggyel:  

2 db méretkorlátozás alá 
eső hal, valamint 3 kg 
egyéb hal 

•	 gyermek napi horgászjegy-
gyel: 3 kg egyéb hal

Ismételten felhívjuk a hor-
gászni szándékozók figyelmét, 
hogy a halgazdálkodásról és a 
hal védelméről szóló 2013. évi 
CII. törvény, valamint a halgaz-
dálkodás és a halvédelem egyes 
szabályainak megállapításáról 
szóló 133/2013. (XII. 29.) VM 
rendelet alapján a szabadidő-
park területén horgászati céllal 
tartózkodni kizárólag érvényes 
állami horgászjegy és fogási 
napló, továbbá a megvásárolt 
napi horgászjegy birtokában 
lehet. Ennek be nem tartása el-
járást és pénzbüntetést vonhat 
maga után.

Élményekben gazdag kikap-
csolódást kívánunk!

Varga Ferenc
műszaki csoportvezető

Közvilágítás fejlesztés
Újkígyós Város Önkormányzata 2014. január hó-

napban kért árajánlatot az EDF DÉMÁSZ Háló-
zati Elosztó Kft.-től a település több területét érintő 
közvilágítás-fejlesztés végrehajtására. Az árajánlato-
kat két hónap elteltével meg is kaptuk, majd a mun-
kák 2014. április hónapban történt megrendelését 
követően a szolgáltató el is kezdte a munkák kivite-
lezését, melyek összefoglalva az alábbiak voltak:
•	 a Gyulai út Ady Endre utca és Petőfi utca kö-

zötti szakaszán (a kerékpárút mellett) meglévő 
lámpák erősebben világító lámpatestekre történő 
cseréje, továbbá a lámpatestek tartókarjainak be-
forgatása az úttest felé, 

•	 a Gyulai út - Iskola utca kereszteződésénél és 
a Gyulai út – Apponyi utca kereszteződésénél 
a kerékpárút jobb megvilágításának biztosítása 
nagyobb teljesítményű lámpatestekre történő 
cserével,

•	 a kerékpárút mellett és a kereszteződéseknél le-
szerelt, összesen 9 db lámpatest a Kossuth utcán 
az Újköz utca és a temető közötti útszakaszon 
lévő oszlopokra történő elhelyezése, a jobb meg-
világítás érdekében a lámpák „besűrítése”, 

•	 az Apponyi utcán lámpafelszerelés,
•	 a Gyulai úton, a település nyugati bejáratánál:

•	 a szabadidőpark előtti területen új hálózat 
építése, 4 db lámpával, 

•	 a meglévő hálózaton 3 db lámpa cseréje erő-
sebben világító lámpatestekre,

•	 a meglévő 2 db faoszlopra lámpa felszerelése 
(itt is besűrítés).

A munkálatok – melyek összes költsége a ha-
tósági díjakkal együtt, különböző finanszírozási 
konstrukciókban 3 111 500 forint volt – igencsak 
elhúzódtak, több mint három év kellett a teljes körű 
megvalósításukhoz, viszont a beruházásoknak kö-
szönhetően jelentősen biztonságosabban, komfor-
tosabban közlekedhetünk Újkígyóson. 

Varga Ferenc műszaki csoportvezető
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HATÁROZATOK
A képviselő-testület felkéri az érintett 
intézmények vezetőit, hogy ezen hatá-
rozatban foglalt díjakat 2017. április 1. 
napjától alkalmazzák.

Elfogadták az „Ezüstág” beszámolóját
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a március 27-én megtartott 
ülésén egyhangú kilenc igennel elfo-
gadta az „Ezüstág” Gondozási Központ 
2016. évi szakmai beszámolóját. A tes-
tület köszönetet mondott az intézmény 
minden dolgozójának az elmúlt évben 
végzett áldozatos munkájáért.

Elfogadták a közbeszerzési tervet
Kilenc igen szavazattal fogadták el a 
képviselők az Újkígyós Város Önkor-
mányzat 2017. évi közbeszerzési tervét.

Kiírták az igazgatói álláspályázatot
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgató beosztására pályáza-
tot írt ki Újkígyós Város Önkormány-
zata, és egyben megbízta Szebellédi 
Zoltán polgármestert, hogy a beérke-
zett pályázatokat elbírálásra terjessze a 
képviselő-testület 2017. májusi ülésére. 
A határozati javaslatra mind a kilenc 
képviselő igennel voksolt. 

Változás az Újkígyósi Városgazdálkodási  
és Fejlesztési Kft.-nél

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete hét igen és két tartózkodás 
mellett az alábbiakról határozott:
•	 2017. május 1. napjával az Újkígyósi 

Közös Önkormányzat Hivatal 066020 
város és községgazdálkodás kormány-
zati funkción 11 fő létszámcsökkentés-
ről dönt. 

•	 Az Újkígyósi Közös Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratának módosítá-
sát és egységes szerkezetét elfogadja.

•	 Az Újkígyósi Városgazdálkodási és 
Fejlesztési Kft. létszámkeretét 2017. 
május 1. napjától 27 főben állapítja 
meg. 

•	 Az átadott feladatok finanszírozására 
az önkormányzat 2017. évi költségve-
tésében az erre a feladatokra tervezett 
források időarányos részét biztosít-
ja az Újkígyósi Városgazdálkodási és 
Fejlesztési Kft. számára. 

•	 Elekes Attila ügyvezető megbízá-
sát 2017. március 31. napjával közös 
megegyezéssel megszünteti azzal, 
hogy a szerződésének időtartamára 

   Nyersanyag-
norma (Ft)

Rezsi  
(Ft)

Nettó  
(Ft)

Áfa  
(Ft)

Bruttó  
(Ft)

Bölcsődei gyermekek (4x /nap) 313 167 480 130 610

Óvodában óvodások részére (egész napos ellátás 3x) 313 167 480 130 610

Napközi otthonos tanulók étkezése 100%-ot fizetők (3x) 435 167 602 163 765

Napközi otthonos tanulók étkezése 50%-ot fizetők (3x) 435 167 602 163 765

Ingyenes étkezők (3x) 435 167 602 163 765

Menzát igénybe vevő tanulók 100%-ot fizetők (1x) 232 137 369 100 469

Menzát igénybe vevő tanulók 50%-ot fizetők (1x) 232 137 369 100 469

Szociális étkeztetést igénybevevők (napi kétszeri) 366 171 537 145 682

Szociális étkeztetést igénybevevők (napi egyszeri) 323 171 494 133 627

„Ezüstág” Idősek Otthona gondozottak 600 375 975 263 1238

Menzát igénybe vevő tanulók 50 %-ot fizetők (1x) 232 137 369 100 469

Szociális étkeztetést igénybevevők (napi kétszeri) 366 171 537 145 682

Szociális étkeztetést igénybevevők (napi egyszeri) 323 171 494 133 627

„Ezüstág” Idősek Otthona gondozottak 600 375 975 263 1238

Döntöttek a térítési díjakról

A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbiak szerint állapította meg 
az élelmezési tevékenységet folytató intézményekben alkalmazandó NYERS-
ANYAG ÉS REZSI TÉRÍTÉSI DÍJAT:
 

A képviselő-testület a megállapított nyersanyagnorma és rezsiköltség alapján az 
alábbi TÉRÍTÉSI DÍJAT állapította meg:
 

A képviselő-testület az intézmények által megállapított nyersanyagnorma alapján 
az alábbi TÉRÍTÉSI DÍJAT határozta meg:

   Nyersanyag-
norma (Ft)

Rezsi  
(Ft)

Nettó  
(Ft)

Áfa  
(Ft)

Bruttó  
(Ft)

Bölcsődei alkalmazottak 380 92 472 127 599

Óvodai alkalmazottak 380 92 472 127 599

Gondozási központ alkalmazottak 380 92 472 127 599

Általános iskolai nevelők 380 92 472 127 599

Konyhai alkalmazottak 380 92 472 127 599

Önkormányzat dolgozói 380 92 472 127 599

„Ezüstág” Idősek Otthona dolgozói 380 92 472 127 599

Külső személyek részére 380 220 600 162 762

„Ezüstág” lakói 600 375 975 263 1238

Nyersanyagnorma (Ft) Rezsi (Ft) Nettó (Ft)

Bölcsődei gyermekek (4x/nap) 313 85 398

Óvodában óvodások részére (egész napos ellátás 3x) 313 85 398

Napközi otthonos tanulók étkezése 100%-ot fizetők (3x) 435 117 552

Napközi otthonos tanulók étkezése 50%-ot fizetők (3x) 217 59 276

Menzát igénybe vevő tanulók 100 %-ot fizetők (1x) 232 63 295

Menzát igénybe vevő tanulók 50 %-ot fizetők (1x) 116 31 147

Szociális étkeztetést igénybevevők (napi 1x) 390 105 495

Szociális étkeztetést igénybevevők (napi 2x) 425 115 540
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HATÁROZATOK
járó javadalmazásából kéthavi bé-
rének megfelelő összeget biztosítja. 
2017. április 1. napjától megbízza 
Schríffert Béla 5661 Újkígyós, Isko-
la utca 19. szám alatti lakost az ÚVF 
Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásá-
val az alábbi feltételekkel: 
•	 Megbízás időtartama: 2017. április 

1. napjától határozatlan időre
•	 Jogviszony jellege: munkaviszony, 

kötetlen munkaidő
•	 Egyéb munkáltatói jogok gyakorló-

ja: Szebellédi Zoltán polgármester 
•	 Munkavégzés helye: Újkígyós köz-

igazgatási területe
•	 Az ügyvezető alapbérét bruttó 

300 000 Ft/hó összegben határoz-
za meg. Egyéb juttatások mértéke: 
bruttó 200 000 Ft/év természetbeni 
juttatás, a munkaviszony időtarta-
mára 600 000 Ft/év mértékig saját 
gépjármű használat költségtérítése 
elszámolás alapján.

•	 Az Újkígyósi Városgazdálkodási és 
Fejlesztési Kft. alapító okiratának mó-
dosítását elfogadta. 

Nagyzerinddel közös pályázat

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyolc igen és egy tar-
tózkodás mellett döntött arról, hogy 
pályázatot nyújt be Nagyzerind (Ze-
rind) településsel közösen az Újkí-
gyósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
számára 2000 literes tűzoltógépjár-
mű-fecskendő teljes málha és szak-
felszereléssel történő megvásárlására, 
valamint az önkéntes tűzoltó tagok és 
szaktevékenységet végző állomány el-
méleti és gyakorlati képzésére. A tes-
tület 700 000 Ft pályázat előkészítési 

díj kifizetésének összegét biztosítja a 
ROHU-5/b kockázat-megelőzés és 
katasztrófakezelés témakörben beadni 
kívánt pályázathoz. 

Meghatározták az óvodai  
nyári zárva tartást

Kilenc igen szavazat mellett az alábbi-
ak szerint határozta meg a képviselő-
testület a Közös Igazgatású Óvodai és 
Bölcsődei Intézmény óvodai nyári zárva 
tartását:
•	 Közös Igazgatású Óvodai és Bölcső-

dei Intézmény, Székhelyóvoda
Zárva tartás ideje: 2017. június 26-tól 
2017. július 22-ig tart
Nyitás időpontja: 2017. július 24. (hétfő)

•	 Közös Igazgatású Óvodai és Bölcső-
dei Intézmény, Tagintézmény
Zárva tartás ideje: 2017. július 24-től 
2017. augusztus 19-ig tart.
Nyitás időpontja: 2017. augusztus 21. 
(hétfő)

Nyári bölcsődei zárva tartás
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete kilenc igen szavazattal a 
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei 
Intézmény bölcsődei nyári zárva tartását 
az alábbiak szerint határozta meg:
Zárva tartás ideje: 2017. július 24-től 
2017. augusztus 5-ig tart
Nyitás időpontja: 2017. augusztus 7. 
(hétfő)

Jóváhagyták a csatlakozási kérelmet
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete, mint a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rend- 
szer Létrehozását Célzó Önkormány-
zati Társulás tagönkormányzata Pusz-
taottlaka Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Társuláshoz 
történő csatlakozását kilenc igen sza-
vazattal jóváhagyta, egyben felkérte a 
polgármestert, hogy jelen határozatá-
ról a Társulás Elnökét tájékoztassa.

Elfogadták a megállapodást
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Tár-
sulás tagönkormányzata a Társulás mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt Társulási Megállapodását kilenc igen 
szavazattal jóváhagyta, és egyben felkérte 
a polgármestert, hogy jelen határozatáról 
a Társulás Elnökét tájékoztassa.

Tiszteletdíjról való lemondás
Susán Éva bizottsági tag 2017. április - 
2017. december havi tiszteletdíjáról tör-
ténő lemondását kilenc igen szavazattal 
elfogadták a képviselők.

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 15/2017. (II. 15.), 
16/2017. (II. 15.), 17/2017. (II. 15.), 
19/2017. (II. 27.), 20/2017. (II. 27.), 
21/2017. (II. 27.), 22/2017. (II. 27.), 
23/2017. (II. 27.), 27/2017. (II. 27.), 
29/2017. (II. 27.) számú önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló jelen-
tést kilenc igen szavazattal elfogadta.

Februári fontosabb események
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Önkormányzat és 
intézményei 2017. február havi fonto-
sabb eseményeiről szóló tájékoztatót 
egyhangú kilenc igen szavazattal tudo-
másul vette. 

2017. évi zöldhulladék szállítás és tavaszi lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy az idei évben a zöld-

hulladék Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. által törté-
nő elszállításának első időpontja: 2017. április 12. (szerda), 
majd ezt követően 2017. április 27. (csütörtök). Ezután, a 
korábbi évektől eltérően, nem pénteken, hanem minden má-
sodik héten csütörtökön történik majd az elszállítás! 

Az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatalban to-
vábbra is lehetőség van bruttó 40 Ft-os áron a zöldhulla-
dék gyűjtésére szolgáló zsákok megvásárlására.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Békési Kom-
munális és Szolgáltató Kft. 2017. április 29-én, szomba-

ton, a korábbi gyakorlatnak megfelelően a város területén 
lomtalanítást végez.

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy csak olyan anyago-
kat tegyenek ki az utcára, ami nem minősül zöldhulladék-
nak, kommunális hulladéknak vagy veszélyes hulladéknak 
(veszélyes hulladék pl.: elhasznált elektromos háztartási 
eszközök, gumiabroncs, televízió, hűtőszekrény, akkumu-
látor), mert ezen a napon a szolgáltató egyéb hulladékot 
nem szállít el! 

Varga Ferenc
műszaki csoportvezető
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Közösségek Hete 
Újkígyóson

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a NMI Művelődési 
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széché-
nyi Könyvtár konzorciuma a Cselekvő közösségek – ak-
tív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 
kiemelt projekt keretében 2017-ben új, országos ren-
dezvényt indít el Közösségek Hete megnevezéssel. A 
program célja ráirányítani a figyelmet a közösségi kezde-
ményezésekre, a közösségekben rejlő értékekre, az intéz-
ményekben működő közösségek tevékenységeire, közös-
ségépítő erejükre.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár öröm-
mel csatlakozott az országos kezdeményezéshez, amelynek 
során május 8. és 14. között lehetőséget biztosít az Újkí-
gyóson működő alkotókörök és szakkörök életébe történő 
betekintésre.

Az említett héten a következő csoportok látják vendégül 

a kedves érdeklődőket:
Május 8. (hétfő) 1400: Naplemente Nyugdíjas Klub csigapödrő 
csoportja (civil ház)
Május 8. (hétfő) 1430: Alapfokú művészeti iskola néptánc 
szakos csoportja (művelődési ház)
Május 9. (kedd) 1900: Újkígyósi felnőtt néptánc csoport 
(művelődési ház)
Május 10. (szerda) 1430: Alapfokú művészeti iskola néptánc 
szakos csoportja (művelődési ház)
Május 11. (csütörtök) 1800: Tengelic Énekegyüttes (műve-
lődési ház)

Ismerjük meg Újkígyós alkotó közösségeit, fedezzük fel 
az egymásban rejlő értékeket!

Az eseményről további részleteket a Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház facebook oldalán találhatnak. Szeretettel vár-
juk a kedves érdeklődőket!

KÖZLEMÉNY
az általános iskolai beíratásról a Békéscsabai járásban

A Békés Megyei Kormányhivatal Bé-
késcsabai Járási Hivatala (a továbbiakban: 
Járási Hivatal) értesíti az érintett szülőket, 
hogy a 2017/2018. tanévre történő általá-
nos iskolai beíratásra az alábbi időpontok-
ban kerül sor:

2017. év április hó 20. napján (csütör-
tökön) 8 órától 19 óráig és 2017. év április 
hó 21. napján (pénteken) 8 órától 18 óráig.

A Járási Hivatal tájékoztatja továbbá az 
érintett szülőket/törvényes képviselőket az 
alábbiakról:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
45. § (1) bekezdése értelmében Magyar-
országon minden gyermek köteles az in-
tézményes nevelés-oktatásban részt venni, 
tankötelezettségét teljesíteni.

A nevelési-oktatási intézmények mű-
ködéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI 
rendelet) 21. § (1)-(2) bekezdései értel-
mében a tankötelezettség megkezdésének 
feltétele a gyermek iskolába lépéséhez 
szükséges fejlettségének megléte, annak 
igazolása. Az óvoda az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget igazolja vagy dönt 
a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő 
gyermek óvodai nevelésben való további 
részvételéről, szükség esetén az óvoda en-
nek megállapításához szakértői bizottsági 
vizsgálatot kezdeményez.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése szerint, ha 

a gyermek az iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettséget korábban eléri, a gyermek 
lakóhelye szerint illetékes járási hivatal 
a szülő kérelmére szakértői bizottság vé-
leménye alapján engedélyezheti, hogy a 
gyermek hatéves kor előtt megkezdje tan-
kötelezettségének teljesítését.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján 
az általános iskola köteles felvenni azt a 
tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az 
általános iskola körzetében lakik (kötelező 
felvételt biztosító iskola). Az Nkt. 50. § (7) 
bekezdése szerint az iskolába a tanköteles 
tanulókat az első évfolyamra - a területileg 
illetékes tankerületi központ véleményé-
nek kikérésével - a köznevelési felada-
tokat ellátó hatóság által meghatározott 
időszakban kell beíratni. A beiratkozásra 
meghatározott időt a helyben szokásos 
módon közzé kell tenni.

Az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a 
szülőnek joga van, hogy gyermeke adott-
ságainak, képességeinek, érdeklődésének 
megfelelően, saját vallási, világnézeti meg-
győződésére, nemzetiségi hovatartozására 
tekintettel szabadon válasszon iskolát.

A tankötelessé váló gyermeket a fent 
megjelölt időpontban a szülő köteles be-
íratni a kötelező felvételt biztosító vagy a 
választott iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz 
szükséges iratok:
•	 a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító,

•	 a gyermek nevére kiállított lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány,

•	 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
meglétét tanúsító igazolás.
Az Nkt. 50. § (1) bekezdése és az EMMI 

rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a felvé-
telről első fokon az iskola igazgatója dönt, 
melyről határozatban értesíti a szülőt.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő 
az Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján a dön-
tés ellen, a gyermek érdekében eljárást in-
díthat a kézhezvételtől, ennek hiányában a 
tudomására jutásától számított tizenöt na-
pon belül. Az eljárást megindító kérelmet 
a Békéscsabai Tankerületi Központ tan-
kerületi igazgatójához, illetve ha nem álla-
mi fenntartású az intézmény, akkor annak 
fenntartójához kell benyújtani. A fenn-
tartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől 
számított 21 napon belül köteles elbírálni.

Amennyiben a választott iskola a gyer-
mek felvételét elutasító döntést hoz, a szü-
lő az EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése 
értelmében köteles a gyermekét a döntés 
jogerőre emelkedését követő öt napon be-
lül beíratni a kötelező felvételt biztosító 
iskola első évfolyamára.

Tisztelt szülők/törvényes képviselők!
Fentiekre tekintettel a Járási Hivatal 

felhívja az Önök szíves figyelmét, hogy a 
fent megjelölt időpontban kötelesek eleget 
tenni általános iskolai beíratási kötelezett-
ségüknek.
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Keressük a VÁROS TORTÁJÁT! 
Ön nem csak kóstolni szereti, hanem örömmel készít 

édességet? Vegyen részt receptversenyünkön, ahol megvá-
lasztjuk Újkígyós város tortáját!  

Ha az Ön recepttárában is szerepel egy jól bevált családi 
tortarecept, ami mindig sikert arat, ne habozzon, jelentkez-
zen a versenybe, és nyerje el az Ön tortája a megtisztelő 
VÁROS TORTÁJA címet! 

A recepteket két kategóriában várjuk:
1. A Város Tortája
2. A Város Cukormentes Tortája. 
A cukormentes tortákkal nem csupán a cukormentes re-

ceptek népszerűsítése a cél, hanem a figyelem felhívása az 
egészséges életmód fontosságára is.

Mindkét kategóriából az első helyezett sütemény lesz 
a város tortája, mely az elkövetkezendő évben bekerül a 
Park Étterem és Kávézó kínálatába. Emellett a legjobb-
nak minősített recept beküldőjét értékes nyereményekkel 
jutalmazzuk. A legjobb receptet megjelentetjük az étterem 
Facebook oldalán és egy különleges receptes füzetben is.

Kérjük, hogy a recept a következő adatokat minden eset-

ben tartalmazza:
•	 a beküldő személy adatait (név, lakcím, telefonszám), 
•	 torta megnevezését,
•	 hány főre készült,
•	 a hozzávalók pontos listáját,
•	 az elkészítés pontos leírását úgy, hogy mindenki számára 

érthető és elkészíthető legyen,
•	 valamint néhány személyes gondolatot, véleményt, akár 

sztorit a recepttel kapcsolatban.
A cukormentes tortáknál feltétel, hogy fehér liszt, hoz-

záadott cukor, mesterséges adalékanyag és tartósítószer 
nélkül kell készülniük. 

A versenybe nevezni egy 10 szeletes torta leadásával le-
het, melyet május 1-jén reggel 8 és 10 óra között várunk a 
Park Étterem és Kávézóba. 

A nyertest a Park Étterem és Kávézó megnyitóján, 2017. 
május 1-jén hirdetjük ki.

Küldje el receptjét 2017. április 29-ig a turizmus@ujkigyos.hu 
e-mail címre, vagy személyesen is leadhatja a Cz. Kiss Ren-
dezvényházban (Újkígyós, Petőfi utca 40.).

Az egészséges a nyerő!
Receptversenyt indítunk, ahol bárki 

megmutathatja, hogy egy étel lehet egy-
szerre egészséges és finom. Várjuk minden 
házias, egyszerű, ünnepi, hagyományos 
vagy mediterrán saláta receptjét. A leg-
jobb recept beküldője értékes ajándékcso-
mag boldog tulajdonosa lesz.

Milyen recepttel lehet indulni a versenyen?
•	 minden olyan saláta receptjével, amit a 

beküldője kipróbált és bevált, nem kész 
szósszal készül, és szívesen megosztaná 
országgal-világgal;

•	 saját készítésű recepttel és saját készítésű 
kóstolóval, amit május 1-jén reggel 8 és 
10 óra között lehet leadni a Park Étterem 
és Kávézóban
A receptnek tartalmaznia kell a hozzáva-

lók pontos listáját, az elkészítés pontos le-
írását úgy, hogy mindenki számára érthető 
és elkészíthető legyen, valamint néhány sze-
mélyes gondolatot, véleményt, akár sztorit a 
recepttel kapcsolatban.

A legjobb recepteket megjelentetjük az 
étterem Facebook oldalán és egy különleges 
receptes füzetben. A legeslegjobbak közül pe-
dig szakmai zsűri választja ki a győztest. 

A nyertest a Park Étterem és Kávézó meg-
nyitóján, 2017. május 1-jén hirdetjük ki.

Várjuk a jobbnál jobb recepteket!
Küldje el receptjét 2017. április 29-ig a 

turizmus@ujkigyos.hu e-mail címre, vagy 
személyesen is leadhatja a Cz. Kiss Rendez-
vényházban (Újkígyós, Petőfi utca 40.).

Újkígyós új éttermének, 

a Park Étterem és Kávézónak 
a hivatalos megnyitójára 2017. május 1-jén (hétfőn)  

1100 órakor kerül sor.

A látogatók tombolajegyet kapnak,  
mellyel ajándéksorsoláson vehetnek részt.

Kihirdetjük a receptversenyek győzteseit a Város Tortája,  
a Város Cukormentes Tortája és a Salátarecept kategóriában.

Az étterem 1000-2200 óráig tart nyitva.  
Nyitási akciónk keretében a ház ajánlatára 30%-os,  

minden további ételre 10% kedvezményt adunk.

A megnyitás napján ingyenes gyerekprogramokkal  
(Dotto vonat, ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás  

és családi vetélkedők) várjuk az érdeklődőket,  
a Csaba Rádió élő kívánságműsorral jelentkezik.

1600 órától 2200 óráig a MELODY 
zenekar szórakoztatja a vendégeket.

Mindenkit szeretettel várunk az 
Újkígyós, Arany János utca 43. 

szám alatt található  
Park Étterem és Kávézóba!

Részletek az étterem facebook oldalán.
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Újkígyós Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5661 Újkígyós, Arany János utca 42.
A beosztáshoz, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói feladatok ellátása, takarékos gazdálkodás, pályázati források 
és egyéb támogatások megszervezése, rendezvényszervezés, civil szervezetek közművelődési tevékenységének 
koordinálása, hagyományápolás, települési ünnepségek, gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása, reklám-
propaganda feladatok ellátása, könyvtári tevékenység koordinálása.
Illetmény és juttatás:
Az illetmény megállapítására és a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi  XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.
Pályázati feltételek:

•	 Főiskola: A 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A. § (1) bekezdésének megfelelő végzettség.
•	 Szakmai tapasztalat: legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.
•	 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 
•	 Magyar állampolgárság
•	 Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 Vezető tapasztalat: legalább 3-5 év vezetői tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:
•	 Kiváló szintű szervezőkészség, kommunikációs képesség, kreativitás, problémamegoldás
•	 Pályázattal kapcsolatos szakmai jártasság
•	 Angol nyelvből „C” típusú nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 Szakmai önéletrajz
•	 Vezetésre vonatkozó szakmai program
•	 Erkölcsi bizonyítvány
•	 Végzettséget igazoló oklevelek másolata
•	 Írásos nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a véleményezésre jogosultak a pályázat tartalmát megismerjék

A beosztás betöltésének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máténé Kiss Mária nyújt, a +36 30/356-78-12-es tele-
fonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:

•	 Postai úton, a pályázatnak a Újkígyós Város Önkormányzata címre történő megküldésével (5661 Újkígyós, 
Kossuth utca 41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
1613/2017., valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

•	 Elektronikus úton Máténé Kiss Mária részére a aljegyző@ujkigyos.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményen belüli véleményezést követően a Művelődési, If júsági és Sport Bizottság javaslata alapján a 
képviselő-testület dönt. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a 
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.
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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

születések:
Hegyi Attila (3030 g, 48 cm), Békéscsaba, 2017. március 
21., édesanyja: Otrok Éva, édesapja: Hegyi József.

Takács Medox Zétény (3620 g, 50 cm), Békéscsaba, 2017. 
március 25., édesanyja: Sramkó Leila, édesapja: Takács 
Attila.

Halálesetek:
Krucsai Jánosné Lengyel Piroska, született: 1947. június 12., 
elhunyt: 2017. március 6., volt Újkígyós, Széchenyi u. 2/1. 
szám alatti lakos.

Turovszki András, született: 1932. augusztus 21., elhunyt: 
2017. március 9., volt Újkígyós, Bartók u. 13. szám alatti 
lakos.

Harangozó Jánosné Bánf i Etelka, született: 1926. június 7., 
elhunyt: 2017. március 12., volt Újkígyós, Öreg u. 32/1. 
szám alatti lakos.

Andó János, született: 1936. február 3., elhunyt: 2017. már-
cius 19., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK
MEGEMLÉKEZÉS

„Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, 
szorgalom és munka volt az egész életed. 

Szívünkben őrizzük emlékedet.” 
Fájó szívvel emlékezünk
VARGA MIHÁLY

(1955. szeptember 2. – 2016. április 7.)
okleveles mezőgazdasági gépészmérnök 

József-Major Mezőgazdasági Szolgáltató Szö-
vetkezet volt elnöke halálának 1. évfordulóján.

Szerető családja
„Elragadt tőlünk a hirtelen halál, 

elmentél, el sem búcsúztál.”


