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Út a boldogság felé

Advent van, karácsony előtti időszak, készülődés a kará-
csonyra, Krisztus születésének ünnepére. A név magában hor-
dozza az ünnepkör lényegét: adventus Domini, az Úr eljövetele. 

Talán sokan egyetértenek azzal, hogy furcsa kettősséget élünk 
meg ezzel kapcsolatosan. Sokunkat zavar, hogy már november ele-
jétől karácsonyi díszekkel vannak felékesítve az üzletek, imitt-amott 
karácsonyi dallamok csendülnek fel, raklapokban áll a finomabbnál 
finomabb szaloncukor, „szembe jön velünk az utcán” a karácsony. 
Valahogy úgy érezzük, hogy ez nem helyén való, túl korai, túlságo-
san tolakodó, mintha erőszakosan a pénzünket akarnák „kiénekelni” 
a pénztárcánkból. Ugyanakkor bele is megyünk ebbe a játékba, mert 
hátha később nem lesz abból az ízletes szaloncukorból, mi lesz, hogy 
pont azt a pulóvert, parfümöt nem fogom megkapni ilyen akció-
san, és még lehetne sorolni a félelmeinket. Már jó néhány éve azt 
halljuk vissza, hogy többet költünk ilyenkor, mint az előző évben.

De az adventnek igazából nem ez a lényege. De jó lenne, ha 
nem csak erről szólna, hanem az Úr eljövetelére való várakozás-
ról is! Miért ne próbálhatnánk meg lassítani az élettempónkon? 
Miért ne próbálhatnánk meg egy kicsit önmagunkba nézni, ren-
dezni a rendezni valókat? Miért ne próbálhatnánk meg ilyenkor 
csak úgy leülni beszélgetni családtagjainkkal, barátainkkal, mun-
katársainkkal? Miért ne próbálhatnánk meg a vásárlási lázat le-
csillapítani? Miért ne próbálhatnánk meg egy kicsit önmagunk-
ból adni másoknak is, akik rászorulnak az odafigyelésünkre, a 
szeretetünkre, a segítségünkre, esetleg az adományunkra? 

Tandori Dezsőnek A damaszkuszi úton című verse felleb-
benti annak a lehetőségét, hogy lehet változtatni az életünkön: 
„Most, amikor ugyanúgy, mint mindig, / legfőbb ideje, hogy.” 
E két sorhoz a címe alapján azt is tudnunk kell, hogy a keresz-
tényüldöző Saulból a damaszkuszi úton vált Szent Pál apostol. 
Vagyis Krisztus hívására, Krisztus segítségével mindig tudunk 
változtatni az életünkön, így tudunk igazán boldogok lenni.

Sokszor másoktól, a körülményektől várjuk, hogy jobb legyen 

az életünk, hogy boldogok lehessünk. Holott a világ megváltoz-
tatása magamban kezdődik. Ha tudok önmagammal békében 
élni, apró dolgoknak is örülni, rendet tenni magam körül fizikai 
és lelki értelemben egyaránt, ha tudok másokra is gondolni, se-
gítséget nyújtani, egy biztató szót szólni, lelkesíteni, akkor el-
kezdtem megváltoztatni a világot, elindultam a boldogság felé.

Az advent, a közelgő karácsony nagyszerű alkalom arra, 
hogy nekifeszüljek a damaszkuszi útnak. Most, ugyanúgy, mint 
mindig, Krisztus hív egy boldogabb életre, talán legfőbb ideje, 
hogy elfogadjam ezt a hívást.

Minden kedves olvasónknak azt kívánom, hogy találjon rá 
a boldogságra, hogy ezt a boldogságot sugározva önmagából 
megváltoztassa a világot maga körül!

Szebellédi Zoltán polgármester

Márai Sándor: A boldogságról
Boldogság természetesen nincsen abban a lepárolható, csomagolha-
tó, címkézhető értelemben, mint ahogy a legtöbb ember elképzeli. 
Mintha csak be kellene menni egy gyógyszertárba, ahol adnak, há-
rom hatvanért, egy gyógyszert, s aztán nem fáj többé semmi. Mint-
ha élne valahol egy nő számára egy férfi, vagy egy férfi számára egy 
nő, s ha egyszer találkoznak, nincs többé félreértés, sem önzés, sem 
harag, csak örök derű, állandó elégültség, jókedv és egészség. Mintha 
a boldogság más is lenne, mint vágy az elérhetetlen után! 
Legtöbb ember egy életet tölt el azzal, hogy módszeresen, izzad-
va, szorgalmasan és ernyedetlenül készül a boldogságra. Terveket 
dolgoznak ki, hogy boldogok legyenek, utaznak és munkálkodnak 
e célból, gyűjtik a boldogság kellékeit – a hangya szorgalmával és 
a tigris ragadozó mohóságával. S mikor eltelt az élet, megtudják, 
hogy nem elég megszerezni a boldogság összes kellékeit. Boldog-
nak is kell lenni, közben. S erről megfeledkeztek.

Kígyósi Advent 2017
2017. december 23. (szombat)18 órától: 
GÁJER BÁLINT adventi koncertje
Gájer Bálint - vagy ahogy sokan a The Voice műsorából is-
merhetik - „a swing hercege”, magyar énekes, a mai magyar 
Swing’n Pop zenei stílus meghonosítója és vezéralakja.
A koncert helyszíne: Szűz Mária Szent Neve katolikus 
templom
A templom előtti gyertyagyújtás a koncert után lesz. A 
templom melletti sátorban az „Összefogás Újkígyósért” 
Közhasznú Egyesület és az Újkígyósi Nagycsaládosok 
Közhasznú Egyesülete tagjai finom süteménnyel, teával és 
forralt borral kínálják meg a kedves vendégeket.
A koncert idejére a templom ajtajánál adományládát he-
lyezünk ki, és tisztelettel kérjük, hogy aki teheti, anyagi-
lag is támogassa a rászorulókat. Segítő jó szándékukat 

előre is tisztelettel köszönjük.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Fotó: Szabó Gergely
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November utolsó hétvégéjén az ütések és rúgások csat-
tanásától volt hangos az újkígyósi sportcsarnok. Városunk 
tizenkét év elteltével nagyszabású, meghívásos kick-box 
versenyt rendezett, amelyen 19 egyesület 237 versenyző-
je lépett pástra. Egyesületünk szívügyének érezte, hogy a 
korábbi években Kondoroson megrendezett viadal kapcsán 
méltó módon emlékezzen meg Huszár Róbertról, ezért 
versenyünk megtartotta a köztudatba emlékversenyként ke-
rülő nevet. A fiatalon elhunyt sportemberre a versenyt meg-
előző napon Gregor László, a Békés megyei Harcművész 
Szövetség elnöke és Litauszki László, a kondorosi egyesület 
vezetője emlékezett meg a sírjára helyezett koszorúval. A 
verseny névadója a reformkonyhát megtestesítő FitGastro, 
amelynek vezetője a testépítőként ismert Leszkó András, 
aki kiemelt helyen kezeli a sport és a táplálkozás összhang-
ját. Ennek eredményeképp saját standján kóstolóval kínálta 
a versenyre kilátogató nézőket és kísérőket. 

A FitGastro-kupa Huszár Róbert Emlékversenyre ke-
resztelt viadal egyedülálló kezdeményezés a kick-box 
versenyek sorában, ugyanis az óvodás gyerekek gyakorló 
bajnokságától egészen a veterán kategóriáig valamennyi 
korosztály pástra léphet. Mindezt úgy, hogy három külön-
böző szabályrendszerben mérhetik össze tudásukat a ver-
senyzők. Erős mezőny érkezett városunkba, ugyanis több 
tucat utánpótlás válogatott és világversenyen már érmes 
versenyző is a nevezők között szerepelt. Mindezt figyelem-
be véve büszkén mondhatjuk, hogy az ország egyik legna-
gyobb kick-box utánpótlás bajnokságát rendezte Újkígyós! 
Az M1 tévécsatorna helyszíni élő bejelentkezéssel is beszá-
molt az eseményről. Ezenkívül a Csaba Tv és a kondorosiak 
helyi médiacsapata riportokat készített, majd összeállítás-
sal számolt be a megmérettetésről. 

A himnusz elhangzását követően Kunstár Anna Mária,  
iskolánk intézményvezetője köszöntötte a sportolókat, 
majd megnyitotta a versenyt. Kozsuch Kornél, Kondoros 
alpolgármestere is szólt a megjelentekhez. Ezt követően 
önkormányzatunk ajándékcsomagját vehette át nagy taps 
közepette a budapesti világbajnokság veterán korosztá-
lyában világbajnoki címet szerző Debreczeni Dezső és a 
formagyakorlat versenyben hatodik helyet szerző Puravecz 
Péter. A verseny bírái szintén az önkormányzat által fel-
ajánlott ajándékcsomaggal, az egyesületek vezetői pedig 
plakettal emlékezhettek az I. FitGastro-kupára. 

A küzdelmek négy küzdőtéren zajlottak. Küzdősporthoz 
hűen nagy lelkesedés, harcosság és látványos mérkőzések 
jellemezték a megmérettetést. A részeredmény-hirdetés 
előtt Vátkai Zoltán harcművész mester, hatszoros törés-
technikai világbajnok tartott bemutatót. A kókuszdiók 
törése, lángoló állapotban nagy sikert aratott a nézők kö-
rében. A bemutató után Szebellédi Zoltán, Újkígyós város 
polgármestere köszöntötte a résztvevőket, kiemelve a jó 
hangulatot és a pörgős, izgalmas küzdelmeket. 

Az újkígyósi versenyzők közül Koszti Iringó emelkedett 
ki, aki meggyőző fölénnyel győzte le a békéscsabaiak Eu-
rópa-bajnoki ezüstérmesét. Ezzel a teljesítménnyel kiérde-
melte korosztályának legtechnikásabb lány versenyzője cí-

met. Az óvodás és iskolás kezdő csoportunk nagy része első 
ízben élhette át a versenyzés élményét, így több újoncot is 
avattunk a hazai versenyünkön. A mérkőzések három sza-
bályrendszerben egészen este hét óráig tartottak. Ekkora 
mezőny felvonultatása nem kis feladatot jelentett a szerve-
zőknek és nagyrészt a szülői gárdából felálló személyzet-
nek, akik kiválóan oldották meg feladatukat. 

Az I. FitGastro-kupa jól tükrözte egyesületünk ambíci-
óit és törekvéseit. Újkígyós városa és csapatunk bizonyítot-
ta, hogy jó házigazdája tud lenni a hagyományteremtő cél-
lal megrendezett bajnokságnak. Úgy gondolom, most nem 
kell sokat várni a következő újkígyósi kick-box versenyig!

Korcsog László

A versenyt támogatta: Újkígyós Város Önkormányzata, 
Leszkó András - FitGastro, Park Étterem és Kávézó  
Újkígyós, Paletta Papír-Írószer és Informatikai Szaküzlet, 
Salicomp, Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesü-
lete, Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola, Soproni 
Söröző és Étterem, Újkígyósi Sütőipari Bt., Hoch-Ker Kft., 
B.B. ABC - Bánfi Balázs, Petőfi Sándor Művelődési Ház, 
Sysy Trade Plusz Kft.

Kick-box ünnep Újkígyósón!

Az újkígyósi Szencsenkov Boglárka (jobbra) az ovisok 
gyakorló versenyében látványos találatokkal jeleskedett. 
A háttérben a tanácsokat adja Pap Nikola és Török Dóra.

Az újkígyósi versenyzők eredményei:
Óvodások gyakorló bajnokságán vett részt:
Ancsin Hanna, Szántó Milán, Szencsenkov Boglárka, 
Lengyel Erika, Hegedűs Virág, Juhász Márk, Létai Levente, 
Kurucz Noémi, Fördös Jázmin, Oláh Zsolt, Turovszki Boróka
Versenyzők gyakorló bajnoksága:

Gyerek fiú 32 kg: 3. helyezett: Vandlik Dávid 
Gyerek lány 28 kg: 3. helyezett: Gábor Klaudia

FitGastro-kupa emlékverseny:
Gyerek lány 32 kg: 3. helyezett: Hegedűs Ramóna

Cadet 1 lány 28 kg: 2. helyezett: Bánf i Boglárka
Cadet 1 lány 32 kg: 1. helyezett: Koszti Iringó

Cadet 1 lány +47 kg: 2. helyezett: Ancsin Hanna
Cadet 2 fiú: 2. helyezett: Loneán Tamás

Legtechnikásabb lány versenyző: Koszti Iringó
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Bacsa Lajosné 90. születésnapja

Bacsa Lajosné november 22-én ünnepelte 90. születés-
napját. Szebellédi Zoltán polgármester virágcsokorral és 
emléklappal köszöntötte otthonában az ünnepeltet. Újkí-
gyós Város Önkormányzata nevében szeretettel gratulá-
lunk, és még hosszú, egészségben eltöltött életet kívánunk! 
Születésnapjához gratulálnak, jó egészséget, még számos 
boldog évet kíván lánya Marika, veje Lajos, unokája An-
dika, férje Misi, két dédunokája, Márk és Roland, valamint 
Lali unokája.

Kívánunk Anna néninek még sok boldog évet!

Bacsa Lajosné két lányával
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HATÁROZATOK
Támogatási igényt nyújtottak be

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a megyei önkormányzatok 
rendkívüli támogatásra és a települési ön-
kormányzatok rendkívüli önkormányzati 
támogatására (ennek keretében a rendkí-
vüli szociális támogatásra) a Magyaror-
szág 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 
7. pont és a III. 1. pont szerinti támogatási 
előirányzatokra vonatkozóan igényelhető 
támogatásra támogatási igényét egybe-
hangzó kilenc igen szavazattal elfogadta.

Elfogadták a költségvetési beszámolót
A 2017. évi költségvetés háromnegyed 

éves teljesítéséről szóló beszámolót kilenc 
igen szavazattal jóváhagyta Újkígyós Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testület.

Módosították az alapító okiratot
1) Kilenc igen szavazat mellett az aláb-

biak szerint módosította Újkígyós Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. tv. 4. § (2) bekezdése alapján az 
Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési 
Kft. (Cg. 04-09-002141) alapító okiratá-
nak VIII. pontját 2017. november 20. nap-
jával kezdődő hatállyal.

A társaságnál három tagú felügyelőbi-
zottság működik. 

Bozó József (anyja születési neve: Bá-
rány Erzsébet), lakcím: 5661 Újkígyós, 
Öreg u. 21/1.

Ecker György Zoltán (anyja születési 
neve: Szudák Magdolna), lakcím: 5661 
Újkígyós, Kossuth u. 31.

Katona Norbert (anyja születési neve: 
Stuber Ildikó Éva), lakcím: 5661 Újkígyós, 
Radnóti u. 26.

A felügyelőbizottság tagjainak meg-
bízatása határozott, 2017. november 20. 
napjától 2022. november 20. napjáig ter-
jedő időtartamra szól.

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Újkígyósi Városgazdálkodá-
si és Fejlesztési Kft. (Cg. 04-09-002141) 
alapító okiratának II. pontját 2017. no-
vember 20. napjával kezdődő hatállyal az 
alábbiak szerint egészíti ki.

A társaság telephelye: 5661 Újkígyós, 
Arany János u. 43.

Az alapító okirat jelen módosítással 
nem érintett rendelkezései változatlanul 
maradnak hatályban.

2) A határozat 1) pontjában foglaltak 
szerint megbízta a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a változások cégnyilván-
tartáson történő átvezetéséről. A képvise-
lő-testület felkéri a társaság ügyvezetőjét, 
hogy a változások átvezetése érdekében 
a cégbíróság előtt járjon el, valamint a 
2009. évi CXXII. tv. 2.§ (1) és (10) be-
kezdései alapján gondoskodjon a változá-
sok közzétételéről.

Házirend módosításáról határoztak
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete az Újkígyósi Közös Igaz-
gatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 
Házirendjét – a jegyzőkönyv mellékleté-
nek megfelelően – kilenc igen szavazattal 
jóváhagyta.

2. Az intézmény házirendjének mel-
lékleteként jóváhagyta a 2017. december 
27-29. napjáig történő intézményi bezárást.

Megbízták az intézményvezetőt, hogy 
a dokumentumok tartalmának megisme-
rését tegye lehetővé az érintettek számára.

Elfogadták Fejlesztési Tervet
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Békéscsabai Tankerületi 
Központ Fejlesztési Terv 2018-2022 című 
dokumentumot megismerte.

Az Újkígyósi Széchenyi István Álta-
lános Iskola tantestületének véleményét 
is alapul véve megállapította, hogy a Fej-
lesztési Terv átfogó, statisztikai adatokkal 
alátámasztott valós helyzetelemzésre épül, 
melynek stratégiai elemével a képvise-
lő-testület egyetért, azonban kérte a Fej-
lesztési Terv kibővítését az adott iskolákra 
vonatkozó fejlesztési igények megfogal-
mazásával.

2. A képviselő-testület kiemelten tá-
mogatja az önkormányzat és a tankerület 
közötti eddig is fennálló jó kapcsolat meg-
tartását. 

Az önkormányzatokkal történő együtt-
működés hatékonyabbá tételére a képvi-
selő-testület javasolta egy egyeztető fó-
rum létrehozását vagy intézményesítését, 
melynek keretében az önkormányzat-
iskola-tankerület által felhatalmazott 
személyeknek lehetősége lenne személyes 
konzultációra és vélemény kinyilvánításra 
(pl. valamikori iskolaszék mintájára).

3. A képviselő-testület álláspontja sze-
rint a Fejlesztési Tervet szükséges len-
ne konkrét iskolára szabott beruházási 
fejlesztési igényekkel kibővíteni, ennek 

keretében a képviselő-testület a közneve-
lési irányelvekkel egyetértve szorgalmaz-
za tanuszoda létesítését településünkön, 
amellyel nemcsak Újkígyós, hanem a kör-
nyező települések úszásoktatásának haté-
konyságát is lehetne növelni. 

Korábbiakban igény merült fel az iskola 
területén a gyermekek intézményen belüli 
étkezésének biztosítására. Amennyiben a 
későbbiekben továbbra is igény jelentke-
zik erre, úgy az önkormányzat lehetőséget 
lát a szomszédos leendő önkormányzati 
ingatlan átalakítására (Újkígyós, Petőfi u. 
45/A. szám, 1320 hrsz.) fenti cél pályázat 
útján történő megvalósítására. 

A határozati javaslatot nyolc igen és 
egy tartózkodás mellett fogadták el a 
képviselők.

Elfogadták a programtervet
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár 2018. évről szóló prog-
ramtervét kilenc igen vokssal elfogadta.

A képviselő-testület felhívta az intéz-
ményvezető figyelmét, hogy a rendezvé-
nyek kapcsán a programtervben szereplő 
tényektől való lényeges eltérésről tájékoz-
tassa a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bi-
zottság elnökét.

Tiszteletdíjról való lemondás
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete Erdei Róbert bizottsági tag 
2018. január - 2018. december havi tiszte-
letdíjáról történő lemondását egybehang-
zó kilenc igen szavazattal elfogadta.

Megbízták a pénzügyi osztályvezetőt, 
hogy a lemondással kapcsolatos pénzügyi 
intézkedéseket tegye meg.

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a 132/2017. (IX. 18.), 140/2017. 
(IX. 18.), 147/2017. (IX. 29.), 148/2017. 
(X. 16.), 150/2017. (X. 16.), 152/2017. 
(X. 16.), 153/2017. (X. 16.), 154/2017. 
(X. 16.), 155/2017. (X. 16.), 156/2017. 
(X. 16.) számú önkormányzati határoza-
tok végrehajtásáról szóló jelentést egybe-
hangzó  kilenc igen szavazattal elfogadta.

Polgármesteri tájékoztató
A képviselő-testület kilenc igen szava-

zattal tudomásul vette az Önkormányzat 
és intézményei 2017. október havi fonto-
sabb eseményeiről szóló tájékoztatót.
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HATÁROZATOK
Megállapodást kötöttek

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Újkígyós város közvilágítás 
korszerűsítési tervének elkészítésére meg-
állapodást köt a SZÉL-TERV Műszaki 
Tervező Irodával.

A műszaki felmérési tervezési szer-
ződés megkötéséhez 1 000 000 Ft + áfa 
összeget biztosít a 2018. évi költségvetés 
terhére. 

A határozati javaslatot a jelenlévő ki-
lenc képviselő egyhangúlag elfogadta, to-
vábbá megbízták a polgármestert a szük-
séges intézkedések megtételével. 

Jóváhagyták a földhasználati díjat
A képviselő-testület felhatalmazta a 

polgármestert az Újkígyós külterületi 
ingatlan 0101/14; 0111/10; 073/246; 
073/247; 095/38 helyrajzi számú föld-
területek vonatkozásában a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet előtt meg-
bízási szerződés megkötése érdekében 
szükséges intézkedések megtételére, és 

jóváhagyta a földhasználat ellentétele-
zéseként az 1350 Ft/AK/év, összesen 
360 166 Ft mértékű díj megfizetését.

A képviselők egybehangzó kilenc igen 
szavazattal elfogadták a határozati javas-
latot.

Juttatás kifizetéséről döntöttek
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete az Önkormányzat és in-
tézményei, valamint a tulajdonában álló 
gazdasági társaság által foglalkoztatott 
munkavállalók részére egyhavi bérnek 
megfelelő jutalom kifizetéséhez szükséges 
27 840 485 Ft keretösszeget biztosít egy-
hangú nyolc igen szavazattal az Önkor-
mányzat 2017. évi költségvetése terhére az 
alábbiak szerint:
•	„Ezüstág” Gondozási Központ  

6 029 484 Ft
•	Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei 

Intézmény  8 233 420 Ft
•	Petőfi Sándor Művelődési Ház és 

Könyvtár  982 100 Ft
•	Újkígyósi Közös Önkormányzati Hi-

vatal  6 803 818 Ft
•	Újkígyós Város Önkormányzata 

1 768 530 Ft
•	Újkígyósi Városgazdálkodási és Fej-

lesztési Kft. 4 023 133 Ft
Összesen:  27 840 485 Ft
2. A foglalkoztatottak munkáltatói 

jogkörének gyakorlóit megbízták a juta-
lom mértékének foglalkoztatottankénti 
meghatározásával és a kifizetéshez 
szükséges intézkedések megtételével.

3. A testület megbízta a Pénzügyi 
osztály vezetőjét, hogy a határozat vég-
rehajtásával kapcsolatos költségvetési 
intézkedéseket végezze el.

4. A Pénzügyi Bizottság javaslata 
alapján Szebellédi Zoltán polgármes-
ternek egyhavi bérnek megfelelő juta-
lom kifizetését biztosítja.

Felhívás kiskert programban való részvételre
Újkígyós Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt La-

kosságot, hogy a SZOC-FP-17-KK-0001 azonosítószámú 
pályázat keretében 30 család részére lehetőséget biztosít 
saját kiskertjük megművelésére.

A pályázatban olyan családok, illetve egyedülálló szemé-
lyek vehetnek részt, akik vállalják: 

•	 mezőgazdasági szakember útmutatása alapján saját 
kiskertje megművelését minimum 200 m2-es területen 
(ásás, veteményezés, gyomtalanítás, betakarítás), 

•	 a program folyamatos ellenőrzésében való közremű-
ködést, 

•	 fotódokumentáció készítésének engedélyezést,
•	 20 órás mezőgazdasági képzésen való részvételt.
A pályázat keretében a kiskert megműveléséhez kézi-

szerszámokat, vegyszereket, vetőmagokat és palántákat 
biztosítunk. 

A program 2018. február 1-től 2018. június 30-ig tart.
A programban való részvételre 2018. január 15-ig írásban le-

het jelentkezni, a jelentkezési lap kitöltését követően Újkígyós 
Város Önkormányzat információs pultjánál való leadással.

A pályázaton résztvevőket az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság választja ki 2017. január 31-ig.

Jelentkezési lap

név lakcím művelt kert címe művelt kert nagysága

m2

A felhívásban szereplő feltételeket tudomásul vettem.

Újkígyós, 201

Jelentkező aláírása
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Iskolánk tanulója nyerte az Arany János-szavalóversenyt
Az újkígyósi pedagógusok, de kü-

lönösen mi, magyartanárok nagy izga-
lommal vártuk a december 8-ai Arany 
János-szavalóversenyt, ahol kilenc is-
kola legjobb versmondói mérhették 
össze tudásukat, és ahová mi is két 
diákunkat delegáltuk. Mindannyian 
éreztük, történelmi pillanat részesei 
lehetünk, hiszen a versenyt költőóri-
ásunk, Arany János születésének 200. 
évfordulója alkalmából rendezték.

Az izgalmakat csak fokozta, hogy a 
szervező Békés-Help Alapítvány Új-
kígyóst választotta a megmérettetés 
helyszínéül, ahová ebből az alkalomból 
számos olyan neves vendéget vártunk, 
mint Vantara Gyula országgyűlési kép-
viselő vagy Seregi Zoltán, a Békéscsa-
bai Jókai Színház igazgatója, hogy csak 
a legismertebbeket említsük.

A tantestület úgy döntött, hogy a 
két legügyesebb versmondónkat, Simon 
Hajnalka 7. b és Szemán Norbert 6. b 
osztályos tanulókat a korábbi házi ver-
senyünk valamennyi részvevője elkísér-
heti a nagy próbatételre. A helyszínen, 
a Cz. Kiss Rendezvényházban megtör-
tént a regisztráció, Hajnalka a negyedik, 
Norbert a tizedik sorszámot húzta. El-
fogultság nélkül állíthatjuk, hogy a két 
újkígyósi tanuló remek teljesítményt 
nyújtott. Többen is azt mondták, valószí-
nűleg maga Arany János is büszke lenne 
rájuk, hiszen mindketten csodálatos, de 
embert próbáló költeményt választottak. 

Arany nagykőrösi balladái közül az Árva 
fiú, illetve az V. László című műveket ad-
ták elő magabiztos, érett, szinte már mű-
vészi előadásmóddal.

Szemán Norbert szavalata annyi-
ra magával ragadta a zsűrit, hogy első 
díjjal jutalmazták. A „fináléban”, a szín-
padra szólított versenyzők és tanáraik 
között Norbi és e sorok írója (felkészí-
tő tanára) valahogy úgy állt ott, ahogy 
Arany is állhatott, amikor megtudta, 
hogy a Toldival megnyerte a Kisfaludy 
Társaság pályázatát. A legjobbat nyúj-
totta, ami tőle telt, mégsem gondolta, 
hogy valóságos nyereményözön lesz a 

jutalma. S a tetejébe még Petőfi barát-
ságát is elnyeri.

Norbi is alig győzte fogadni a ju-
talmakat: oklevél, csokoládé, okosóra, 
tablet, számos nagy értékű könyv, vagy 
egy igazi könyvritkaság, az Őszikék 
egy miniatűr változata, vásárlási utal-
vány, színházi belépőjegy, és ráadásul 
még egy nagyszalontai kirándulás is… 
A szervezők a tanulók mellett a fel-
készítő tanárokat is ajándékokkal is-
merték el. Norbi és én összenéztünk. 
Arany János Petőfinek írt verse jutott 
mindkettőnk eszébe: „Zavarva lelkem, 
mint a bomlott cimbalom;/ Örül a szí-
vem és mégis sajog belé,/ Hányja veti a 
hab: mért e nagy jutalom?...”

Sok idő persze nem volt ezen me-
rengeni, hiszen hamar a Csaba Tévé 
kamerái előtt találtuk magunkat, aztán 
a Békés Megyei Hírlap munkatársa kért 
tőlünk interjút. Norbert mindenütt állta 
a sarat. Szerényen, mégis magabiztosan 
nyilatkozott irodalomszeretetéről, a tu-
dás iránti elkötelezettségéről, tanárairól, 
iskolájáról, végtelen tisztelettel szólt a 
szervezők munkájáról, akik lehetővé 
tették kilenc település általános iskolásai 
számára ezt a megmérettetést. Én pedig 
meghatottan figyeltem, amint hatodikos 
tanítványom első önálló lépéseit próbál-
gatja immár a nagybetűs élet színpadán. 
Egyszerre könnyeztem és mosolyogtam: 
ezért érdemes pedagógusnak lenni!

Magyar Mária

Szemán Norbert 6. b osztályos tanuló Arany 
János V. László című balladáját szavalta.

ÉLethoSSZig tArtó tAnuLáS ÚjKígyóSon AZ ÉrtÉKeinK tüKrÉben
Újkígyós Város Önkormányzata EFOP-3.7.3-16-2017-00234 azonosítószámú „Az élethosszig tartó tanu-
lás Újkígyóson az értékeink tükrében” című pályázatával 22 205 136 Ft támogatást nyert, amely teljes, 100%-os 
támogatottságú. A program keretében a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár az egész életen át tartó ta-
nulást biztosító új szakköröket, klubfoglalkozásokat indít, illetve a már működő szolgáltatásokat kívánja fejlesz-
teni a következő foglalkozások indításával: állampolgári kompetenciafejlesztés, jogi tanácsadás, személy- és va-
gyonvédelem, digitális kompetenciafejlesztés, egészségügyi tanácsadás, hagyományos paraszti gazdálkodás, 
megtartó értékeink nyomában: néprajzi és népi kismesterség szakkör, művészet-terápia, fürge ujjak-ügyes kezek 
szakkör, virágkötés-asztaldíszkészítő klub, csigapödrés-hagyományos módon, dalárda, Baba-Mama Klub, tema-
tikus filmklub, tudatos táplálkozás-reformkonyha, tartáskoordináló mozgásterápia, kezdő és újrakezdő angol és 
német nyelvtanfolyamok, életpálya-tervezés és vállalkozói kompetenciafejlesztés, együttműködési kultúra fejlesz-
tő tanfolyam.  A fejlesztés célcsoportja: a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamint 
a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek, ezen belül a GYED-en vagy GYES-en lévők, inaktívak, alacsony 
iskolai végzettségűek, munkanélküliek, közfoglalkoztatottak, valamint a bármilyen fogyatékossággal élők. A fog-
lalkozások 2018 januárjától indulnak a művelődési ház szervezésében. Kérjük a tisztelt érdeklődőket, különös te-
kintettel a célcsoportra, a művelődési házban érdeklődjenek a részletek iránt az ünnepek után az új esztendőben!
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nemzeti Könyvtár – 5.
gundel Károly: 

A vendéglátás művészete -
gasztronómiáról és gundelekről

Magyarország uralkodói a 20. században: Ferenc 
József királyi fenség, Károlyi Mihály köztársasági 
elnök, Kun Béla népbiztos, Horthy Miklós kor-
mányzó, Szálasi Ferenc nemzetvezető, Rákosi Má-
tyás főtitkár, Kádár János első titkár. Magyarország 
államformái a 20. században: királyság, köztársa-
ság, tanácsköztársaság, király nélküli királyság, nyi-
las diktatúra, kommunista diktatúra. Magyarország 
pénznemei a 20. században: Korona (legnagyobb 
címlet: tízmillió korona, 1921.), Pengő (legnagyobb 
címlet: egymilliárd b.pengő, 1946.), Forint (legna-
gyobb címlet a 20. században: tízezer forint, 2000.).

Gundel Károly 1910-ben kibérelte a városligeti 
Wampetics vendéglőt: a Gundel Étterem száz éve 
fogadja a fehér asztal örömeiben, különleges étkek 
és finom borok élvezetében lubickolni kívánó ven-
dégeket. „A zavaros időkben a folyamatosság jelké-
pének neveztek” - visszafogott szomorúsággal így 
vallott 1948 nyarán Gundel Károly az éttermében 
vacsorázó amerikai újságírónak. A „folyamatosság” 
zaklatott történelmű hazánkban titkokat rejtő, meg-
fejtendő, értelmezendő fogalom. 1914-ben „Izabella 
főhercegaszszony ő császári és királyi Fenséges leg-
magasabb megbízásából” főhercegi titkára köszönő 
levelet írt Gundel Károlynak, amiért volt szíves au-
tomobilját a főhercegasszony budapesti tartózkodá-
sakor a Fenséges rendelkezésére bocsátani.
Forrás: internet (www.nemzetikonyvtar.hu/sorozat)

Hulladékszállítási  időpontváltozás
Karácsonyi és újévi ünnepi szállításunk 

Újkígyós területén a következőképpen módosul:
•	 2017. 12. 25. (hétfő) helyett 2017. 12. 22. (péntek)
•	 2017. 12. 26. (kedd) helyett 2017. 12. 23. (szombat)
•	 2018. 01. 01. (hétfő) helyett 2017. 12. 30. (szombat)

BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft.
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2017. november 17., menyasszony: Gábor 
Ildikó újkígyósi lakos, vőlegény: Kasznár János újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2017. november 18., menyasszony: 
Huszka Edit újkígyósi lakos, vőlegény: Oláh Gábor újkígyósi lakos.

HAlÁlESETEK:
Borbély György, született: 1960. november 21., elhunyt: Újkígyós, 
2017. november 6., volt újkígyósi lakos.

Bánfi István, született 1939. július 16., elhunyt: Újkígyós, 
2017. november 17., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Újkígyósi	Önkormányzati	Értesítő	•	Újkígyós	város	havonta	megjelenő,	ingyenes	időszaki	kiadványa	•	Kiadja:	Petőfi	Sándor	Művelődési	Ház	és	Könyvtár,	
5661	Újkígyós,	Arany	János	utca	42.	•	Telefon:	66/254-844	•	E-mail:	muvhaz@ujkigyos.hu	•	Felelős	kiadó:	Lukoviczkiné	Rozsnyai	Ildikó	intézményvezető
A	szerkesztőbizottság	elnöke:	Kunstár	Anna	Mária	•	A	szerkesztőbizottság	tagjai:	Gombkötőné	Kmetykó	Bianka,	Horváth-Gazsó	Adrienn,	Lukoviczkiné	
Rozsnyai	Ildikó,	Turovszki	Krisztián	•	Nyomdai	előkészítés:	Mészáros	Gábor	•	Nyomdai	munkák:	Kolorprint	Kft.,	5600	Békéscsaba,	Teleki	utca	6.

Hirdetmény tűzifa  
támogatás juttatásáról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Újkígyós 
Város Önkormányzatánál tűzifa támogatás igényelhető 2018. ja-
nuár 3. napjától, melyhez kérelem a Városháza szociális irodájá-
ban (6-os szoba) szerezhető be. A formanyomtatvány kitöltésével 
és a kötelező jövedelemigazolások csatolásával lehet igényelni. 

Benyújtási határidő 2018. január 3. napjától 2018. január 10. 
napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő.
A támogatás abban az esetben adható, amennyiben az egy 

főre jutó jövedelem család esetében a 51 300 Ft-ot, egyedülálló 
esetében az 65 550 Ft-ot nem haladja meg. (A jövedelemhatár-
tól naptári évenként egy alkalommal el lehet térni.)

A jövedelmeket igazoló okiratok:
•	 munkaviszonyból származó jövedelem esetén a munkáltató 

által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző havi nettó ke-
resetet feltüntető jövedelemigazolás,

•	 nyugdíj, a nyugdíjszerű egyéb ellátások esetében a kérelem 
benyújtását megelőző havi folyósítási szelvény vagy számla-
kivonat és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság minden év janu-
árjában megküldött értesítője,

•	 álláskeresési ellátás és szociális ellátás esetén az azt megálla-
pító határozat és a kérelem benyújtását megelőző havi folyó-
sítási szelvény vagy hatósági bizonyítvány,

•	 családi pótlék, a gyermekek után folyósított egyéb ellátás.
Újkígyós Város Önkormányzata

Újkígyós Város Önkormányzata és az Újkígyósi Önkor-
mányzati Értesítő szerkesztősége nevében békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket és áldott új esztendőt kívánunk!

véRadás
2018. január 4-5-én, 

csütörtökön és pénteken  
8-12 óra között  

a Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete 
VÉRADÁST szervez  

a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

Aki vért ad, életet ment!

A 65 ÉV feLettieK KArácSo-
nyi utALVányát AZ ALábbi 

SZeMÉLyeK, SZerVeZeteK ÉS 
VáLLALKoZáSoK táMogAttáK:

Felföldi István Sport Egyesület, Forgács és  
Társa Bt., Mazán Csaba, Muntyán György, 
Reál-Hoch-Ker Kft., Sarki Fűszeres, Sláger 
ABC, Szarvas Coop ABC, Szebellédi Zoltán, 
Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft.,  
Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete,  
Újkígyósi Polgárőr Egyesület, Újkígyós Város 
Önkormányzata, Vöröskereszt helyi szervezete

ÖnZetLen SegítSÉgüKet  
eZÚton iS KÖSZÖnjüK!


