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Újkígyós Város Önkormányzata és a
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

tisztelettel meghívja Önt és családját, barátait az
1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

évfordulója alkalmából rendezett ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE

2018. március 15.

1000 Ünnepi Szentmise a Szűz Mária Szent Neve katolikus templomban

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

Ünnepi beszédet mond: dr. Takács Árpád Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
Ünnepségünkön közreműködnek: az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola 7.a és 6.b osztályos 

tanulói, valamint a Tengelic Énekegyüttes. Felkészítők: Lenhardt Enikő és János Hajnalka

Ebben az évben, első alkalommal itt kerül átadásra az „Újkígyós Közszolgálatáért” kitüntetés

Kérünk mindenkit, aki koszorú elhelyezésével kíván tisztelegni a hősök emléke előtt, hogy ezen szándékát 2018. 
március 14-ig jelezni szíveskedjen a 66/254-844-es telefonszámon vagy a muvhaz@ujkigyos.hu e-mail címen!

Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a helyi adók-
ról 24/2015. (XI. 28.) önkormányzati 
rendeletében a fizetendő 12 000 Ft 
kommunális adó összegéből kérelemre 
kedvezményt biztosít  
•	 a 70. életévét betöltött személy(ek) 

részére, abban az esetben, ha a 
családjában az egy főre eső jö-
vedelem nem haladja meg a 
110 124 Ft-ot, egyedülálló eseté-
ben a 119 301 Ft-ot,

•	 a 60 %-ot elérő egészségkároso-
dott személy részére abban az eset-
ben, ha a családjában az egy főre 
eső jövedelem nem haladja meg a 
110 124 Ft-ot, egyedülálló eseté-
ben a 119 301 Ft-ot.

•	 A rendelet kérelemre kedvez-
ményt biztosít arra az ingatlanra, 
melyben életvitelszerűen három 
vagy több - kiskorú vagy tanulói 
(hallgatói) nappali tagozatos jog-
viszonyban álló, önálló keresettel 

nem rendelkező, de a 18. életévét 
már betöltött - gyermeket nevelő 
adóalany(ok) él(nek), 

•	 aki háztartásában fogyatékkal élő 
személy tartásáról gondoskodik, 
függetlenül attól, hogy a fogyaté-
kos személy részesül-e valamilyen 
jogcímen járadékban.

A kedvezményben részesülők által 
fizetendő adó összege 7 500 Ft/év. 

Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatás ellátásáról 
szóló 18/2017. (XI. 21.) önkormány-
zati rendeletének 14. §-ában foglal-
taknak megfelelően a használaton 
kívüli ingatlan esetében a kérelem be-
érkezését követő hónap első napjától 
mentesség adható a díjfizetési kötele-
zettség alól az ingatlanhasználó Mű-
szaki csoporthoz benyújtott kérelme 
alapján. Ezt a tényt az ingatlanra vo-
natkozó áram, illetve vízdíjszámlával 
szükséges igazolni. (A szüneteltetés-

ben bekövetkező változást haladékta-
lanul be kell jelenteni.)

Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a közterület 
használatról és a közterület használa-
ti díj megállapításáról 15/2013. (VII. 
23.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
szerint a közterület használatáért a 
Képviselő-testület által megállapított 
mértékű díj fizetésének kötelezett-
sége alól a polgármester non-profit 
szervezet, egyház, egyesület részére 
az általuk benyújtott kérelem alap-
ján a közterületre a közösség ösz-
szekovácsolása, összetartása céljából 
szervezett rendezvény szervezésére 
felmentést adhat. (A mentesség nem 
vonatkozik a rendezvény területén 
végzett kereskedelmi tevékenység 
végzésére.)

Az illetékbélyeggel ellátott kérelmet 
a Műszaki csoporthoz kell benyújtani.

Máténé Kiss Mária
aljegyző

Kedvezmények, mentességek lehetősége
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ÉVÉRTÉKELŐ

Zalai Mihály, a Békés Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlésének elnöke 
2018 elején az elmúlt évre visszate-
kintve értékelte az elvégzett munkát, 
kiemelve a megyét érintő fejlesztéseket.

- 2017-ben sokat hallottunk a Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív 
Programról (TOP). Hogy állnak jelen-
leg a fejlesztések?

- A 2014-2020-as fejlesztési idő-
szakra való felkészülés még 
2012-ben kezdődött a fej-
lesztési célok meghatáro-
zásával, majd az Integrált 
Területi Program kidolgo-
zásával. Sok év munkája érik 
be ebben az évben, amikor 
a projektek a megvalósulás 
szakaszába érnek. A TOP 
abban jelent előrelépést a 
2007-13-as időszak regio-
nális pályázati rendszeréhez 
képest, hogy ez egy megyei 
forráselosztást eredményez. 
Békés megye számára a 
2014-2020-as időszakra 
58 milliárd forintnyi pá-
lyázati keretösszeg lett meghatározva, 
ez azt jelenti, hogy erre az összegre 
csak megyei szereplők pályázhatnak. 
Ez a keretösszeg közel duplája annak, 
ami a fejlettebb nyugat-magyarorszá-
gi megyék rendelkezésére áll. Mind a 
négy országgyűlési képviselővel, Dankó 
Bélával, dr. Kovács Józseffel, Simonka 
Györggyel és Vantara Gyulával sokat 
dolgoztunk ezért. Fontos kiemelni, 
hogy a felhívások döntő többsége 100% 
támogatási intenzitású, tehát nem igé-
nyel önerőt a településektől, nem kény-
szerülnek hitelfelvételre. 

A TOP tervezésében és lebonyolítá-
sában komoly feladatai voltak és vannak 
a Békés Megyei Önkormányzatnak. 
Fontos és felelősségteljes szerepünk 
van a Döntés-előkészítő Bizottságban 
(DEB), véleményt kell mondanunk a 
pályázatokról: csak azok nyerhetnek 
pozitív elbírálást, amelyek igen sza-
vazatot kapnak. A végső eredmények 
kialakítása az Irányító Hatóságnál az 
NGM-ben történik. Nemcsak a támo-
gatói döntések megszületéséig kísérjük 
a pályázatokat, hanem, ahol kérik, a pá-
lyázatokat végig is menedzseljük. Ed-

dig a megye településeinek több mint 
fele bízott meg bennünket ilyen jellegű 
feladatokkal. 

Mostanáig 39 milliárd forint érték-
ben 355 pályázat kapott zöld utat, a 
fejlesztések 69 települést érintenek. 49 
pályázat esetében már csak a támogatói 
döntésre várunk, ezeket a projekteket a 
DEB támogatta, és van 3 értékelés alatt 
álló pályázat.  A legtöbb TOP-os pro-
jekt el fog indulni, egy része pedig már 
le is zárul idén.

- Vannak-e határon átnyúló pályá-
zati lehetőségek?

- A HURO, Magyarország-Romá-
nia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program utóda az Interreg V-A Ro-
mánia-Magyarország Program, ami 
2014-2020 között valósul meg, négy 
román és négy magyar határ menti me-
gye közreműködésével. A pályázatok a 
katasztrófavédelem, a vízgazdálkodás, a 
kulturális örökségvédelem, az egészség-
ügy és a közlekedésfejlesztés területeit 
célozzák. A program az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap támogatásának 
köszönhetően valósul meg, teljes költ-
ségvetése 232 millió euró. A felhívások 
egy része már múlt évben megjelent, 
másik részük pedig idén várható. Fon-
tos tudni, hogy a megyeházán működik 
egy információs iroda, ahol a pályázók 
segítséget kaphatnak a magyar-román 
pályázatokkal kapcsolatosan.

- Intenzív munka folyik az érték-
gyűjtés terén. Mennyire aktívak a tele-
pülések?

- Komoly törekvése a Békés Megyei 
Önkormányzatnak a megyei identitás 
erősítése, ennek fontos eszköze az érték-

tár. A Békés Megyei Értéktár 2013-ban 
alakult, 2014 után megújult a megyei ér-
téktár bizottság, illetve az albizottságai 
is. A megyei értéktár bizottság 7 főből 
áll, többségében szakemberekből, mun-
kájukat nyolc szakmai albizottság segíti. 
A Békés Megyei Értéktárnak jelenleg 37 
eleme van. Városaink, községeink kéthar-
madán, jelenleg 51 településen működik 
helyi értéktár, ez az országos átlag két-
szerese. Az 51 településen 819 értéket 
tartunk nyilván. 

Szeptember elején ren-
dezzük meg Békéscsaba 
főterén a Megyenapot, ahol 
bemutatkoznak a megyei 
értékek. Ezen a napon is-
merjük el azoknak az érték 
tulajdonosoknak, felterjesz-
tőknek a munkáját, akik a 
települési értéktárban új 
értékeket fogadtak el, és 
azoknak is, akik javaslatára 
a megyei értéktárba új érték 
került. Az idei Megyenapot 
- ami már a harmadik lesz - 
másfél naposra tervezzük, 
pénteken délután (augusz-
tus 31-én) kezdődik és 

szombaton este (szeptember 1-én) egy 
nagyszabású koncerttel zárjuk.

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS
A Békés Megyei Önkormányzat Köz-

gyűlése januárban rendkívüli közgyűlé-
sen foglalt állást a bevándorlásszervező 
irodákkal kapcsolatosan. 

Magyarországi polgármesterek 
kezdeményeztek összefogást annak 
érdekében, hogy a településeken ne 
hozhassanak létre ilyen irodákat. A 
„Védjük meg településeinket, védjük 
meg hazánkat” felhívás komoly vitát 
keltett a képviselők között, a több-
ség úgy vélekedett, csatlakozni kell 
a felelősen gondolkodó polgármeste-
rek csoportjához. A közgyűlés végül 
úgy döntött, támogatja a felhívást, a 
DK képviselője nemmel szavazott, az 
MSZP képviselője nem volt hajlandó 
részt venni a szavazásban.

Békés megye 2017-es évét értékelte Zalai Mihály 
Fotó: Zentai Péter

Békés Megye ÖnkorMányzatának hírei
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Múltunk időtlen útjain
Szőke István Atilla könyvbemutatója Újkígyóson, a Petőfi Sándor Művelődési Házban

Már a búcsút intett Nap helyét átvevő Hold sejtelmes, fényt el-
rabló hangulatában érkeztünk Újkígyósra, ott is a gyönyörű park öle-
lésébe búvó művelődési házhoz. A parkra úgy szállt le lassan, békésen 
a sötétség, mint aki tudja a kötelességét. A szép ívű, karcsú kandelá-
berek fényében is be lehetett látni a gondosan rendezett ligetet, ami 
szinte előkészítette az est ígéretét. Szőke István Atilla Időkortyolók 
című regénye második kötete, az Időkortyolók a Pilisben könyvbe-
mutatója a magyar kultúra napjának reprezentáns része lett.

Minden túlzás nélkül, átölelő, szeretetteljes, baráti fogadtatás 
várt minden érkezőre. Olyan érzése támadt az embernek, hogy 
nem is egy intézmény rendezvényére érkezett, sokkal inkább 
valamilyen családi összejövetelre. Szinte mindenki mindenkit 
ismert, s ha nem ismert, akkor is úgy üdvözölték egymást, mint-
ha a múltból léptek volna elő egy baráti kézfogásra. A teltházas 
nagytermi rendezvényt Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, a műve-
lődési ház igazgatója nyitotta meg, felkérve a résztvevőket, hogy 
mindenekelőtt közösen énekeljék el a Himnuszt. (Meglepő, amit 
ritkán tapasztalni, mindenki egy lélekkel, tisztán, félre csúszott 
hangok nélkül énekelt.) Nemzeti dalunk után köszöntötte a 
közönséget és a rendezvény szereplőit: Szőke István Atilla írót, 
Nagy Erika és Tomanek Gábor színművészeket, valamint a Ten-
gelic Énekegyüttest, majd átadta a szót a település polgármeste-
rének, Szebellédi Zoltánnak. A polgármester röviden, de nagyon 
megkapó gondolatokkal vezette be a könyvbemutatót. A nemzeti 
hagyományok ápolása – amint mondta – két szóban összegez-
hető. Ez a két szó pedig: a közösségformálás és a népszerűség. 
Ezeknek az értékeknek jelentős és kiváló képviselőjeként nevezte 
meg az est vendégét, Szőke István Atillát, akinek célja a magyar 
nyelv ápolása, a nemzet hagyományainak őrzése és a generáció-
kon átívelő magyar nyelv teremtő erejének népszerűvé tétele.

Miután a könyv szerzőjéhez, Szőke István Atillához került a 
szó, a Himnuszról, annak keletkezéséről, a korszakok, eszmék vi-
harában átszenvedett változtatatási szándékairól szólt. Példaként 
említette meg az ötvenes évekből Rákosi Mátyást, aki egyszer 
behívatta Illyés Gyulát és Kodály Zoltánt azzal a céllal, hogy egy 
„szocialista” himnusz megalkotására lenne szükség. Kodály Zol-
tánnak erre annyi válasza volt, hogy „Jó nekünk a régi himnusz.” 
Az est vendége illusztrálásként összehasonlította nemzeti da-
lunkat néhány ország himnuszával. Érdekes dolgokat tudhatott 
meg a közönség, mint például azt, hogy Debály Ferenc Józse-
fet, a magyar származású zeneszerzőt, idegen nevén Francisco 
José Debali-t, aki kalandos utazásai során eljutott Uruguayba és 
Paraguayba, nemzetük himnuszának megkomponálására kérték 
fel. Szőke István Atilla visszatérve a magyar Himnuszra, megha-
tóan vallott arról, hogy Kölcsey és Erkel szellemi találkozásával 
megszületett ez a gyönyörű dal. A Himnusszal kapcsolatos gon-
dolatait egy szívbe markoló mondattal zárta: „Szállt a magyar 
zene és Isten szemében megcsillant a remény.”

A könyvbemutató folytatása előtt a Tengelic Énekegyüttes 
kedveskedett a közönségnek népdalok előadásával.

Szőke István Atilla gondolatait folytatva a két könyv üze-
netére, témájára, szereplőire tért ki. Az első kötetben már az 
olvasó megismerhette a szereplőket, az idős Tudós Töhötömöt 
és barátját, az ifjú Kovács Gyurit, akik a múlt és jelen misztikus 
kapcsolódásában keresik a választ Atilla, Árpád, Mátyás király 
és a többi történelmi alak szerepére, a több évszázados magyar 

múltra. De nemcsak keresik, féltik is a magyar múltat, itt most, 
a jelenben. Ennek a kötetnek a folytatása az Időkortyolók a Pi-
lisben. Azért a Pilisben, mert ennek a teremtői édenkertnek, 
állítólag, mindenhez köze van. Akkor nyilvánvalóan a hun-ma-
gyar regékhez, mondákhoz is. A könyv borítójának készítője 
Barcsik Géza, a rajzok Pelle Rita gyönyörű munkái. 

A könyv történeteiből Tomanek Gábor Nimród király pa-
lotájába tett „látogatást”. A mesei hangulatú szöveggel, az elő-
adásmód hangulatával a színművész átvarázsolta a közönséget 
a hun-magyar legenda világába. A felolvasott szövegrész után 
ámulatba ejtő pilisi képeket vetítettek ki, melyek megmutatták 
az Atillafej-sziklát, a Holdvilág-árkot, a Mackó-barlangot, a 
Teve-sziklát, ahol az Egri csillagok jeleneteinek egy részét for-
gatták, de még sok más szépség is látható volt ebből a csodálatos 
tájból. A képek látványa után Nagy Erika színművésznő lépett 
színre. Igazi, érzékeny női jelenetként Atilla születését olvasta 
fel. Bájos jelensége elragadta a közönséget, miközben lágyan, 
belesimulva a szövegbe, átváltott énekre. A gyönyörű, archaikus 
dallam, a bámulatosan szép hang igazi csemege lett.

 A könyvből ismét részlet felolvasása következett. Tomanek 
Gábor előadásában a székelyek harca – a földjüket elfoglalni szán-
dékozó ellenséggel szemben – elevenedett meg. A hős, honjukat 
védő székelyek seregét az idő ködfátyolából színre lépő Csaba ve-
zette. Csodálatos szöveg, amely a színművész előadásában „meg-
ült” a közönség szívében, hogy majd hazaérve tovább gondoljanak 
mindent. A szerző megható gondolatai a múltról és jelenről szinte 
összekapcsolták az időzónákat. Ahogy mondta, „a mostani világ-
tól elhomályosított ember nem látja meg a sok csodát”.

Álmos születését Nagy Erika idézte meg igaz egyszerűséggel 
és mégis mély érzelemmel, az anyaság fájdalmas örömódájává 
emelve, ahogy ismét dallamban zengte el a csodás élményt. Újra 
a Tengelic Énekegyüttes következett, az előzőhöz képest per-
gőbb dallamai simogatták a lelket. Őket követően ismét Nagy 
Erika lépett színre, megidézve Álmos fejedelmet, amint körbe 
néz a Kárpát-medence tájait csodálva. Végül az utolsó állomá-
sához érkezett az est. Tomanek Gábor az Árpád fejedelem fel-
támadásáról szóló látomást olvasta fel, amely, hol másutt, mint 
a Pilisben történhetett. Felolvasásában, különleges hanghordo-
zásában, valóban életre kelt egy legenda.

Szerző: Zsidov Magdolna

Tomanek Gábor és Nagy Erika színművészek,  
Szőke István Atilla író
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HATÁROZATOK
Újkígyósi Roma Nemzetiségi  
Önkormányzati tájékoztatója

Újkígyósi Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyolc igen szavazattal 
jóváhagyta az Újkígyósi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat elmúlt idő-
szakban végzett tevékenységéről szóló 
tájékoztatást.
Egyúttal megerősítette együttműködé-
si szándékát a két önkormányzat.

Elfogadták az együttműködési  
megállapodást

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazattal 
elfogadta az Újkígyósi Roma Nemze-
tiségi Önkormányzattal kötött együtt-
működési megállapodást az előterjesz-
tés mellékletének megfelelően.

Elfogadták a Bölcsőde  
Szakmai programját

A testület egybehangzó kilenc igen sza-
vazattal elfogadta a Közös Igazgatású 
Óvodai és Bölcsődei Intézmény Böl-
csődei Szakmai programját. Megbízták 
Balogh Lászlóné intézményvezetőt a 
további intézkedések megtételével.

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 165/2016. (XII. 19.), 
160/2017. (XI. 20.), 167/2017. (XI. 20.), 
174/2017. (XII. 15.), 176/2017. (XII. 15.), 
177/2017. (XII. 15.), 178/2017. (XII. 15.) 
számú önkormányzati határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentést kilenc igen 
vokssal elfogadta.

Polgármesteri tájékoztató
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazattal 
elfogadta az Önkormányzat és intéz-
ményei 2017. december havi fontosabb 
eseményeiről szóló tájékoztatót.

Az általános iskola továbbra is  
biztosítja a kötelező felvételt

A képviselő-testület kilenc igen szava-
zattal döntött arról, hogy az Újkígyós 
közigazgatási területén lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
tanköteles korú gyermekek számára a 
kötelező felvételt – 2018/2019. tanév-
ben is – az Újkígyósi Széchenyi István 
Általános Iskola biztosítja. Megbízták 
dr. Csatlós László jegyzőt a további in-
tézkedések megtételével.

Határoztak a felhívásról
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a „Védjük 
meg településeinket, védjük meg ha-
zánkat” felhívásról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozta hat igen 
és három tartózkodás mellett:
1. A Képviselő-testület elutasítja a 

Soros-tervet, és azt, hogy a tele-
pülésünkön bevándorlás-szervező 
irodát működtessenek.

2. A Képviselő-testület a települé-
sekre komoly fenyegetést jelentő 
tömeges betelepítés miatt felkéri 
Magyarország Kormányát, hogy 
ha kell, jogszabályokkal lépjen fel 
a Soros-terv és a bevándorlás-szer-
vező Soros-szervezetek ellen.

Elfogadták a feldatellátási szerződést
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Csaba Ügyeleti 
Egészségügyi Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (5600 Békéscsaba, Szabad-
ság tér 1-3. I. 4.) kötött feladatellátási 
szerződést hét igen szavazattal jóvá-
hagyta. Megbízták a polgármestert a 
feladatellátási szerződés aláírásával.

Park Fesztivál
Újkígyós

 2018. április 30. - május 1.
•	 Autós bemutató
•	 Gyermekprogramok
•	 Rádió 1 élő kívánságműsora
•	 Meglepetés sztárvendég

Hamarosan jövünk a részletekkel!

V. Újkígyósi Kolbászgyúró Fesztivál
2018. március 3. (szombat)

 a Felföldi István Tornateremben
  900: látványdisznóvágás a tornaterem udvarán
1100: megnyitó, húskiosztás a nevezett csapatoknak
1200-1400: kolbászleadás a szárazkolbász versenyre,

sonkasaccoló versenyre nevezés
1500: meglepetés uzsonna
1630: tombolasorsolás - regisztráció 12 órától
1700: versenyek eredményhirdetése

Nevezési díj: 15 000 Ft/csapat
Ez tartalmaz 10 kg darált/nem darált húst és 15 méter vé-
konybelet. A darabolásról, darálásról, fűszerezésről, töltésről 

minden csapat maga gondoskodik.
Gyúró- és dekorasztal biztosítva. 

Jelentkezni lehet: az újkígyósi művelődési házban (254-844, 
muvhaz@ujkigyos.hu) vagy Gedó Pálnál (70/213-9163) a 
nevezési díj befizetésével 2018. március 1-ig (csütörtökig)
Vendégkóstoltatás a BENKO HÚS KFT. vezetősége jóvoltából

Muzsikál: a Lustyik zenekar
Támogatók: Benkó Hús Kft., Gedó Pál, Zsótér László,  
dr. Erdélyi István, Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesülete, Királyi Szakácsok Egyesülete – Kiskunfélegyháza

Különdíjak felajánlását köszönettel fogadjuk!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Meghívó
Kedves Újkígyósiak! 

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 
2018. évben is megszervezi a virágvásárt.

Jöjjön el, és válasszon a szebbnél-szebb virágok közül! 

Program: vIII. vIRÁgvÁSÁR
Helyszín: Újkígyós, Piactér (Gyulai út)

Időpont: 2018. április 28. szombat 1400 órától
Nagy Tiborné az egyesület elnöke

Az Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Egyesületének nyílt vezetőségi ülései és 

fogadóórái 2018 évben:
március 5-én, április 9-én, május 7-én, június 4-én, 
július 2-án, augusztus 6-án, szeptember 3-án, októ-
ber 1-én, november 5-én, december 3-án lesznek.

Helye: Újkígyós, Civilház  
(Petőfi Sándor utca 44. szám alatt - volt óvoda)
A fogadóórák minden alkalommal 13 órakor, 

a vezetőségi ülések 14 órakor kezdődnek.

ÁLLÁSpÁLYÁZAT
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság határrendé-
szeti szakterületre JÁRŐRTÁRS beosztás betölté-

sére pályázatot hirdet.
A járőrtárs részszakképesítéssel rendelkező hivatá-
sos állományú járőrtársak Kötegyán, Gyula, Lőkös-
háza vagy Battonya Határrendészeti Kirendeltségek 

feladatainak ellátásában vesznek részt.
A büntetlen előéletű, érettségi bizonyítvánnyal ren-
delkező, cselekvőképes, megfelelő fizikummal ren-
delkező pályázó a hivatásos szolgálati jogviszonyba 
lépés napjától bruttó 201 000 Ft havi alapilletmény-
ben részesül, melyet kiegészít - többek között - a 

nyelvpótlék, éjszakai és készenléti pótlék.
Jelentkezési lap és bővebb felvilágosítás az Önkor-
mányzatnál Varga Ferenc műszaki csoportvezetőtől 
(személyesen: 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. vagy 

telefonon: 30/602 6419) kérhető.

Tisztelt Újkígyósiak!
Az Újkígyósért Közalapítvány köszönetet mond 
azoknak, akik 2016. évi adójuk 1%-át alapítványunk-
nak ajánlották fel. A befolyt támogatást alapítványi 

ösztöndíjak kifizetésére fordítottuk. 
A 2017/18-es tanévben „LOCSKAy JóZSEF  
TANuLMÁNyI ÖSZTÖNDíJ”-ban részesültek:
Jusztin Ágnes, Gedó Zsuzsanna, Molnár Bálint, Bánfi 
Dóra, Harangozó Katalin, Harangozó Gréta, Békési 
Zsanett, Békési Vivien, Tóth Adél, Harangozó Imre, 
Kása Kata Sára, Csányi Rebeka Eszter, Zsibrita Ákos, 
Hegedűs Dóra, Harangozó Veronika, Szebellédi Mátyás, 

Deák Dániel.
A pályázatok elbírálása a tanulmányi eredmények fi-
gyelembe vételével történt. A tanulmányi ösztöndíj 

mértéke 40 000 Ft/fő. 
Jelenleg Gedó Zsuzsanna „LÉHNER MIHÁLy 
ÖSZTÖNDíJ”-ának elbírálása folyamatban van, 

dolgozatának címe:
Újkígyós Város Önkormányzatának szerepvállalása 

az időskorúak esélyegyenlősége vonatkozásában.
A „LÉHNER MIHÁLy ÖSZTÖNDíJ”-ra a pályázó 
szakdolgozattal, évfolyamdolgozattal településünk va-
lamely területének kutatását, tudományos feldolgozását 
vállalja. A munka végeredményét az újkígyósi városi 
könyvtárban helyezzük el. A pályázat elnyerője egyszeri 
kifizetésben részesül, melynek mértéke 90 000 Ft/fő.
Kérünk minden jó szándékú újkígyósi lakost,  
hogy támogassa adója 1%-ának felajánlásával az  
Újkígyósért Közalapítvány munkáját, hiszen a tá-
mogatással tehetséges újkígyósi diákok tanulmányi 

kiadásaihoz járulhat hozzá!
A kedvezményezett neve: 
Újkígyósért Közalapítvány

A kedvezményezett adószáma: 19059765-1-04
Előre is köszönjük felajánlásaikat!

Az Újkígyósért Közalapítvány Kuratóriuma

Kedves Támogatóink! Kedves Újkígyósiak!

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 
nevében szeretnénk megköszönni az SZJA 1 % fel-
ajánlásukat! 2017. évben 362 870 Ft támogatást kap-
tunk. Továbbra is köszönettel fogadjuk az SZJA 1 % 
felajánlásokat! Segítse Ön is szervezetünk tevékeny-
ségét az adója 1 %-ának felajánlásával!

Adószám: 18394001-1-04
Számlaszám: 53600044-10022726
Tel.: +36 20/2639-397
E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu
Nagy Tiborné az egyesület elnöke
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BÉKÉS MEGyEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igénylésről 
Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől a családi házban (egylakásos ingatlanban) élők a nekik 
alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése ezekben az 

esetekben nem kötelező, de a biztonság érdekében javasolt.
Figyelem! Az ingyenes kéményseprőipari sormunka igénylése időpontfoglalással történik. Időpontfoglalásra inter-

neten, telefonon vagy személyesen van lehetőség.
Fontos tudnivalók:

A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes felületen is lehet időpontot foglalni kéményseprésre.
Interneten: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken.
E-mailben: levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.

Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: telefonon a körzetszám nélkül ingyenesen hívható 1818-as hívószám  
tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es nyomógombot megnyomva.

Személyesen:
ügyfélfogadási időben várja a Békés Megyei Ellátási Csoport, Békéscsabán a Kazinczy utca 9. szám alatt.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 800 – 2000; keddtől – péntekig: 800 – 1400

Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi házak) tulajdonosa egyeztethet időpontot az  
ingyenes kéményseprői sormunka elvégzésére.

Ugyanitt van lehetőség a társasházban elmaradt sormunka harmadik időpontjának egyeztetésére. Ennek a munká-
nak az elvégzése kiszállási díj ellenében történik meg.

A kéményseprőipari szolgáltatás időpontfoglalása a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a katasztrófa-
védelmi kirendeltségen keresztül nem intézhető.

Kérjük, megkereséseiket kizárólag a fenti elérhetőségeken tegyék meg!
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Tavaszköszöntő 
Kézműves és Termelői 

Vásár Újkígyóson 
március 18-án 10 órától

Helyszín: Újkígyósi Piactér
„Helyit eszem, 

mert helyin  
az eszem!”

Meghívó
Kedves Újkígyósiak! 

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 
2018. március 24-én XI. éve csatlakozik a Föld Órája 
elnevezésű nemzetközi klímavédelmi felhíváshoz. Ez 
egy nemzetközi esemény, melyben arra kérik a háztar-
tásokat, a vállalkozásokat, hogy egy órára kapcsolják 
le és ki a nem létfontosságú lámpáikat és elektromos 
berendezéseiket, hogy ezzel is felhívják a figyelmet 
a klímaváltozás elleni cselekvés szükségességére. Az 
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület már-
cius 24-én érdekes, zenés, gyertyafényes estét szervez.
A FÖLD ÓRÁJA nevű rendezvényünk ingyenes

Időpont: 2018. március 24. (szombat) 1900 – 2130 óráig
Helyszín: Újkígyós, Petőfi Sándor Művelődési Ház, 

nagyterem
Nagy Tiborné az egyesület elnöke

VÍZ- GÁZ-  
FŰTÉSSZERELÉS

Vasadi Tibor
+36/20/588-4535

MEGHÍVÓ
A jó házasság nem szerencse dolga!

A harmonikus párkapcsolat tanulható.
Az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete 
szeretettel vár minden érdeklődőt a Jó házasság, bol-
dog család rendezvénysorozat következő előadására.

Előadó: Jánosi Valéria párkapcsolati coach
Időpont: 2018. február 23. péntek 1730 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

Újkígyós, Arany János utca 42.
Az előadáson a következő kérdésekre kaphatnak választ: 
•	 Miért nem találok egy normális társat? 
•	 Törvényszerű, hogy elmúlik a szerelem?
•	 Hogyan válhatok alkalmassá egy jó párkapcsolatra?
•	 Miért van annyi probléma az anyóssal?
•	 Miért nem tudok közelebb kerülni a páromhoz?
•	 Hogyan hat az önbizalomhiány a párkapcsolatra?
•	 Hogyan növelhetem az önbecsülésemet?
•	 Hogyan teszi tönkre a párkapcsolatot a konfliktusok 

helytelen kezelése?
•	 Hogyan őrizhetem meg a párkapcsolatomban a 

szenvedélyt és a biztonságot? 
Az előadó gondolatai:
„ Jánosi Valéria párkapcsolati coach, mediátor és mentál-
higiénés szakember vagyok. Társkeresőknek és párkap-
csolati problémákkal küzdő pároknak segítek előadások-
kal, tréningekkel, személyes konzultációval megoldani a 
gondjaikat. 
Hiszek abban, hogy a jó párkapcsolat tanulható! Nem 
kell évekig magányosan szenvedni, vagy egy rettenetes 
párkapcsolatban sínylődni. Igenis lehet tenni azért, hogy 
legyen egy működőképes, boldog párkapcsolatunk. Ebben 
segítek a hozzám forduló társkeresőknek és pároknak.”

Az előadás után szerény vendéglátáson  
fonott kaláccsal és teával kínálják a megjelenteket.

További információkat itt találhatnak:
www.szemelyescoach.hu

Köszönjük, hogy az Év Embere és  
az Év Sportolója díjakat Újkígyóson,  

a Cz. Kiss Rendezvényházban adták át.
A Békés Megyei Hírlap különdíját Bánfiné Stefula 
Krisztina vehette át, Újkígyós város különdíját pe-
dig Pallér Sándor hentesmester és felesége, Pallérné 
Benkó Mónika, valamint Pakucza József erősember 

érdemelte ki.
Gratulálunk minden díjazottnak!

Köszönjük minden újkígyósi szervezőnek,  
segítőnek, hogy munkájával hozzájárult  

a rendezvény sikeréhez!
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születéseK:
Stummer Zsóf ia (3300 g, 49 cm), Békéscsaba, 2018. január 8., 
édesanyja: Tóth Mónika, édesapja: Stummer Zoltán.

Kotroczó Korinna (3390 g, 51 cm), Gyula, 2018. január 18., 
édesanyja: Balogh Bernadett, édesapja: Kotroczó Gergely.

Balázs Nándor (3750 g, 51 cm), Békéscsaba, 2018. január 20., 
édesanyja: Galántai Anett, édesapja: Balázs Zoltán.

HaláleseteK:
Svarsnig Imre Istvánné Dunai Veronika, született: 1937. augusz-
tus 1., elhunyt: Békéscsaba, 2017. december 26., volt újkígyósi 
lakos.

Varga Pál, született: 1949. március 21., elhunyt: Gyula, 2018. 
január 7., volt újkígyósi lakos.

Harangozó Józsefné Huszka Ilona, született: 1921. szeptember 
24., elhunyt: Békéscsaba, 2018. január 23., 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.

Kedves Újkígyósiak!
Az ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesülete tagfelvételt hir-
det a településen. Azon személyek, vagy családok je-
lentkezését várjuk, akik értelmi fogyatékossággal élő 
gyermeket (felnőttet) nevelnek, és szeretnének olyan 
szervezethez tartozni, amely a fogyatékos személyek 
érdekvédelmével foglalkozik. Az ÉFOÉSZ Békés Me-
gyei egyesülete tagja az országos ÉFOÉSZ hálózatá-
nak, így az országban történő fogyatékosságot éréntő 
ügyekben mindig naprakész. 2018 márciusától több 
programot is szeretnénk megvalósítani a települé-
sen, amelyhez résztvevőket várunk. Az egyik ilyen 
az Önérvényesítő tréningek megtartása, de szerve-
zünk több rendezvényt és kirándulást is. Amennyi-

ben felkeltette érdeklődését a 
lehetőség, érdeklődjön mun-
kaidőben a 06/20-369-36-91 
telefonszámon.
Üdvözlettel:
Schriffertné Lócskai Henriett 
ÉFOÉSZ Békés Megyei Egye-
sületének elnöke

Tisztelt Újkígyósiak!
Közeledik az adóbevallás időszaka. Megnyugtató tud-
ni, hogy adónk 1%-át olyan civil szervezet kaphatja 
meg, amelynek működését közvetlenül ismerjük. Ezért 
kérjük, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával segítsék az 
Önkormányzattal szorosan együttműködő egyesületek 
valamelyikét:
•	 Újkígyósért Közalapítvány 

 Adószám: 19059765-1-04
•	 Felföldi István Sportegyesület 

 Adószám: 19052634-1-04
•	 Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület 

 Adószám: 18370432-1-04
•	 „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 

 Adószám: 18394001-1-04
•	 Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület 

 Adószám: 18391242-1-04
•	 Újkígyósi Keresztény If júságért Alapítvány 

 Adószám: 18380039-1-04
•	 Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete 

 Adószám: 18378698-1-04
•	 Újkígyósi Polgárőr Egyesület 

 Adószám: 18371299-1-04
•	 Újkígyósi Szabadidő SC Kick-Box szakága 

 Adószám: 18374508-1-04
•	 Újkígyósi Turisztikai Egyesület 

 Adószám: 18513899-1-04
Minden forint számít! Előre is köszönjük felajánlásukat!

Újkígyós Város Önkormányzata

Orvosi ügyelet 
Felnőtt és gyermek ügyeletet ellátó: 

Csaba Ügyeleti Kft.
Felnőtt ügyelet:
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Belgyógyá-
szati tömb, földszint
Békéscsaba, Gyulai út 18.
Telefonszám:  66/555-424
Gyermek ügyelet:
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Belgyógyá-
szati tömb, földszint
Békéscsaba, Gyulai út 18.
Telefonszám:  66/555-362
Mindkét ügyelet a Réthy Pál Kórház központi 
telefonszámain keresztül is elérhető:
66/441-411; 66/555-555

Mentőszolgálat telefonszáma: 112


