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Az esztendő fordulója, illetve első 
napjai a vigadozás mellett a legtöbbünk 
számára a számadás, adott esetben a 
hálaadás, de az előre mutató tervezés 
időszaka is volt. Hálásak lehetünk el-
sősorban a Jóistennek, hogy adott erőt 
a mindennapi munkánkhoz. Hálásak 
lehetünk családtagjainknak, hogy türe-
lemmel mellettünk álltak. Hálásak lehe-
tünk munkatársainknak, segítőinknek a 
fáradhatatlan, áldozatos szolgálatukért.

Vízkereszt ünnepén (január 6-án) im-
már évtizedes hagyomány, hogy a Sze-
ged-Csanádi Egyházmegye püspöke, 
Kiss-Rigó László együttműködő part-
nerei tiszteletére ünnepi estet ad Szege-
den a Gál Ferenc Főiskola Klebelsberg 
termében, amelyen a Kormorán együttes 
adott szívet gyönyörködtető előadást. 
A sok-sok szép irodalmi-zenei darab 
legfontosabb üzenete, hogy a nemzet 
megmaradása, boldogulása a szeretet, 
végső soron Isten nélkül nem lehetséges. 
Idézet hangzott el Wass Albert kará-
csonyi leveléből is, amely méltó módon 
indíthatja el a mi új esztendőnket is:

„Én úgy látom, hogy most is, mint már 
annyiszor történelmünk folyamán, a sze-
retet hiányzik belőlünk. Az igazi szeretet. 
Az az isteni erőforrás, amely nélkül nincs 
se élet, se békesség, se szabadság, se igaz-
ság, se jólét, se semmi más érdemes emberi 
megnyilvánulás. Az a szeretet, mely egybe-
olvaszt testvért a testvérrel, magyart a ma-
gyarral. Mely megértést és békességet teremt 
a civódás helyén, egységet a széthúzók kö-
zött, építő szándékot a rombolók szívében, 
amely a közös nagy emberi mozdulatokhoz 
erőt ad a leggyöngébbeknek is.

Úgy érzem, hogy ez a valódi szeretet hi-
ányzik belőlünk, amely nem a hibát keresi 
egymásban, hanem Isten képmását, nem 
ellenfelet lát, hanem testvért, nem civódás-
ra ösztökél, hanem együttműködésre. Nem 
gyöngeséget jelent, hanem erőt. Hiányzik be-
lőlünk ez a láthatatlan lelki kötőanyag, mely, 
mint cement a téglát, embert az emberhez 
tapaszt, s alkalmat ad ezzel a jóféle szellemi 
erőknek, hogy maradandót alkothassanak Is-
ten dicsőségére és az emberiség javára.

Legyen ez a néhány sor írás karácsonyi 
üzenet hozzátok, magyarok, a világ min-

den táján. Nézzetek a szívetekbe karácso-
nyos szemmel, őszinte és becsületes lélek-
kel. S ha azt látjátok az önkeresés során, 
hogy szíveteknek valamelyik eldugott 
zugában rosszindulat, irigység, keserű-
ség vagy bármiféle más tisztátalan érzés 
lakozik valamely magyar testvéretek-
kel szemben: gyomláljátok azt ki onnan 
gyorsan – mielőtt véglegesen és halálosan 
megmérgezné bennetek az életet.

Nyissátok meg szívetek minden abla-
kát és eresszétek be oda a napfényt, hagy 
pusztítson ki belőletek minden sötétséget 
(…). A civódások, pártoskodások nem-
zetéből változzatok át a szeretet nem-
zetévé, s meglátjátok: attól a pillanattól 
kezdve veletek lesz az Isten. Megma-
radásunknak, megmaradástoknak, a 
magyar sors jobbrafordulásának ez az 
egyetlen lehetősége.”

Minden újkígyósinak „napfényes”, 
szeretetteljes, áldott új esztendőt kívá-
nok a Képviselő-testület és valamennyi 
önkormányzati munkatárs nevében!

Szebellédi Zoltán
polgármester

Kedves Újkígyósi Polgárok!

Kisvárosi Esték
MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület, 
és a Petőfi  Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
a magyar kultúra napja alkalmából tisztelettel 

meghívja Önt és kedves családját, barátait

2019. február 1-én, pénteken este 600 órára
a Cz. kiss Rendezvényházba

(Újkígyós, Petőfi  utca 38.)

G. Nagy Lilla Imola Délvidék titkai című köny-
vének bemutatójára és az azt követő dedikálásra.

A program házigazdája: Harangozó Imre
Köszöntőt mond: Szebellédi Zoltán polgármester

A belépés díjtalan.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

2019. február 10-én, vasárnap 16 órától
a Cz. kiss Rendezvényházban

LUKÁCS SÁNDOR
Kossuth és Jászai Mari-díjas színművész

„Barangolások a költészet világában” 
című önálló irodalmi estje

Az esten vásárolható először 
az „Újkígyós kultúrájáért” nevű támogatójegy.

Szeretettel várjuk a kedves 
irodalomkedvelő közönséget!
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Két évvel ezelőtt a fenti pályázat kapcsán, korábbi in-
tézményvezetőnk, Korcsokné Erdős Zsuzsanna együtt-
működési megállapodást írt alá az újkígyósi Petőfi  Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtárral. A pályázatot 2018-ban sze-
rencsére nyertessé nyilvánították, így a projekt megvalósítása 
a 2018/2019 és a 2019/2020 - as tanévben válik esedékessé. 
A korábban beadott pályázatot a pályázó intézmény igénye-
ink szerint módosította, így iskolánk több foglalkozás, szak-
kör, témanap és tábor megszervezésére kapott lehetőséget. 
Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, 
hisz így alkalmunk adódott a nyolca-
dik évfolyamos diákoknak matematika 
szakkört szervezni, ahol eredményesen 
készülhetnek Skaliczkiné Marika tanár-
nő segítségével a felvételi vizsgára, majd 
a második félévben a kompetenciamé-
résre. A pályázat nyújtotta lehetősége-
ket kihasználva Magyar Mária tanárnő 
vezetésével újra megszervezhettük a 
média szakkört. A lelkes tanulók a kom-
munikáció, a sajtó fogalmának és fon-
tosságának, valamint a szükséges szak-
irodalom megismerése után újságírói 
tapasztalatokat is szerezhetnek a foglal-
kozások alkalmával. Mindehhez fény-
képezőgépet, pendrive-ot, projektort is 
beszerezhet iskolánk a pályázati összeg-
ből. Az elsős tanulóink is részesülnek a 
pályázat nyújtotta lehetőségekből, hisz 
a délutáni kézműves foglalkozások so-
rán szebbnél-szebb munkadarabokat 
készíthetnek. A negyedik évfolyamos 
tanulóink nagy örömmel vesznek részt a 
Valachné Ildikó néni által vezetett „Így 

tedd rá!” népi játék foglalkozásokon. Jól tudjuk, hogy a nép-
tánc nemcsak a hagyományok megismerésére szolgál, hanem 
zenei anyanyelvünk részeként nemcsak ritmusérzéket, test-
tartást fejleszt, hanem erősíti a gyermek kitartását és közös-
ségi tudatának kialakulását. Mindezek mellett az esztétikai 
érzéket is jelentősen fejleszti, ezért is tartottuk fontosnak 
egy ilyen szakkör elindítását. Szebellédi Erzsike néni is őket 
örvendeztette meg az első félévben a környezettudatos vetél-
kedőivel. Ennek során az alábbi készségek és kompetenciák 
fejlesztését célozta meg: környezettudatos magatartás ki-
alakítása, megerősítése, a természetvédelem jelentőségének 
felismerése; az összefüggések megkeresése; az energiataka-
rékosság lehetséges megvalósítási módjainak keresése, anya-
nyelvi kompetencia fejlesztése, személyiségfejlesztés, együtt-
működési készségek fejlesztése, innovatív gondolkodásmód 
kialakítása, szociokulturális hátrányok csökkentése. Az első 
félévben a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás, va-
lamint az egészséges táplálkozás volt a fő téma, a második 
félévben pedig a Föld napja és a madarak és fák napja köré 
fognak a feladatok csoportosulni. 

De nemcsak a szakkörök és foglalkozások lebonyolításához, 
anyag és eszközigényéhez járul hozzá jelentős mértékben isko-
lánkban ez a pályázat, hanem különböző témanapok, nyári nap-
közis tábor megszervezéséhez is, hiszen az ezekhez szükséges 
anyagokat és eszközöket a pályázati forrásból tudjuk beszerezni.

Rojik Rita intézményvezető-helyettes

EFOP-3.3.2-16-2016-00280 kódszámú „Közösségi élet- és 
kompetenciafejlesztés a kultúra segítségével Újkígyós és part-
nerei ifjúságának körében” című pályázat megvalósítása az 

Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában

Szakkörvezetői megbeszélés

Szeretne a Folia Cargo Pack Zrt. partnere lenni? 
Hogy fóliatermékeink közül mi lesz az Ön számára a nyerő: a micro- vagy macroper-
forált, egy, illetve ikersoros perforációval, termikus, permetszerre ellenálló vagy pára-
mentes vagy fagykár ellen a termikus alagútfólia, illetve extra vastag UV-védelem-
mel 23 gr/m2 fátyolfólia, esetleg sátorfólia, ami 4 °C-kal melegebb a hagyományosnál?

almának, sárgarépának, burgonyának keres dizájnos csomagolótasakot?
Új generációs fóliáink között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfele-

lőbbet. kedvező év végi ajánlatokkal készültünk a készlet erejéig.
12 m x 60 m x 180 mic. kERTÉSZETI – aGRoFóLIa

3 éves garanciával, termikus coex. fényszűrős, extra vastag 
Bruttó: 134 500 Ft/tek.

Talajtakaró fóliák 1200 mm x 20-30 mic. x 1500 fm/tek.
kis alagútfóliák termikus, víztiszta, UV-védelemmel

1600 mm / 1800 mm / 2000 mm x 22-30 mic. x 1000 fm/tek.
Gyommentesítő kapálást kiváltó microperforált sorköz takarófóliák

1200 mm / 2200 mm x 30 mic. x 1000 fm/tek.

Legyen Ön is partnerünk!
Amennyiben termelőtársaival igénylik, szívesen jövünk vevőtalálkozóra, ahol igényes 
prezentációval mutatjuk be termékeinket, és termelői áron adhatják le megrendeléseiket.
Tisztelettel:  FoLIa CaRGo PaCk ZRT.          6792 Zsombó, Szegedi út 71.
Telefon: (+36) 62 595-140    Fax: (+36) 62 595-141    mobil: (+36) 20 3379-084

E-mail: mezogazdasag@foliacargopack.hu     Web: www.foliacargopack.hu

Gyommentesítő kapálást kiváltó microperforált sorköz takarófóliák
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HATÁROZATOK
Elfogadták az esélyegyenlőségi programot 

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Újkígyós Város Önkormány-
zat Esélyegyenlőségi Programját hat igen 
szavazattal elfogadta.

Lemondott az ügyvezető
Hat igen szavazattal fogadta el a Képviselő-
testület az Újkígyósi Városgazdálkodási és 
Fejlesztési Kft. ügyvezetőjének, Schríff ert 
Bélának az ügyvezetői tisztségről 2018. de-
cember 31. napjával történő lemondását.

A műszaki csoportvezető megbízása
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2019. január 1. napjától az új 
ügyvezető kinevezéséig, legfeljebb 2019. 
június 30-ig az ügyvezetői feladatok ellá-
tásával négy órás munkakörben megbízta 
Varga Ferenc műszaki csoportvezetőt. A 
feladatellátással kapcsolatban havi bruttó 
180 000 Ft javadalmazást, valamint elszá-
molás alapján legfeljebb havi 50 000 Ft 
gépkocsi költségtérítést állapított meg.
A fenti változásoknak megfelelően a Kép-
viselő-testület az Újkígyósi Városgazdál-
kodási és Fejlesztési Kft. alapító okiratát 
módosítja. A határozati javaslatra mind a 
hat képviselő igennel voksolt.

Működési forma 
felülvizsgálatáról döntöttek

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete egyhangú hat igen szavazattal 
döntött arról, hogy az Újkígyósi Város-
gazdálkodási és Fejlesztési Kft. negyed-
éves számviteli adatai alapján meg kívánja 
vizsgálni a kft. működését, ennek alapján 
dönt a további működési formáról. 
Megbízták Szebellédi Zoltán polgármes-
tert, valamint dr. Csatlós László jegyzőt, 
hogy a működési formával kapcsolatos 
előterjesztést a 2019. áprilisi testületi ülés-
re készítse elő. 

Pályázat kiírásáról döntöttek
Hat igen szavazattal döntöttek a képvi-
selők arról, hogy az Újkígyósi Városgaz-
dálkodási és Fejlesztési Kft. ügyvezetői 
tisztségére pályázatot írnak ki. A pályá-
zat kiírásával, valamint annak elbírálására 
történő előterjesztés beterjesztésével meg-
bízták Szebellédi Zoltán polgármestert.

Személy biztosítása pénzügyi feladatokra
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy az Új-

kígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési 
Kft. pénzügyi feladatainak ellátásával 
kapcsolatosan az Újkígyósi Közös Ön-
kormányzati Hivatal állományába 1 fő 
köztisztviselő létszámot biztosít. 
Megbízták dr. Csatlós László jegyzőt a 
pályázat kiírásával és a kinevezéssel kap-
csolatos intézkedések megtételével.

Jóváhagyták a pénzeszköz emelését
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2019. évi költségvetési 
rendelet elfogadásáig az Újkígyósi Vá-
rosgazdálkodási és Fejlesztési Kft. ré-
szére átadott pénzeszköz mértékét havi 
5 250 000 Ft-ban határozta meg négy 
igen és két tartózkodás mellett.

Új térítési díjat állapítottak meg
A képviselő-testület öt igen és egy tartóz-
kodás mellett döntött az alábbiakról:
• A 2018. november 26-án alkotott étke-

zési térítési díjra vonatkozó 131/2018. 
(XI. 26.) számú határozatát adminiszt-
rációs hiba miatt visszavonta. 

• Az Újkígyósi Városgazdálkodási és 
Fejlesztési Kft. által az étkezési té-
rítési díjra vonatkozó árajánlatot az 
alábbiak szerint fogadta el:

2019. évi
nyers-
anyag 
norma 

rezsi nettó áfa bruttó 

Bölcsőde gyermek 
(4x /nap)  366     214     580     157     737    

Óvoda 
(egész napos ellátás 3x)  366     214     580     157     737    

Napköziotthonos tanulók 
étkezése 100% fi zető (3x)  509     214     723     195     918    

Napköziotthonos tanulók 
étkezése 50% fi zető (3x)  509     214     723     195     918    

Napköziotthonos 
tanulók étkezése 
(ingyenes étkezők)

 509     214     723     195     918    

Menzát igény bevevő 
tanulók 100%-ot fi zető (1x)  291     175     466     126     592    

Menzát igénybe vevő 
tanulók 50%-ot fi zető (1x)  146     175     321    87     408   

Szociális étkeztetést 
igény bevevő (2x)  428     219     647     175     822    

Szociális étkeztetést 
igény bevevő (1x)  378     219     597     161     758    

„Ezüstág” Idősek 
Otthona - bentlakók 702 480    1182    319 1501

Szünidei étkezés  449     -     449     121     570    

• Megbízták a pénzügyi osztály vezetését, 
hogy a számlákat ezen ajánlatnak meg-
felelően fogadja be. 

2019. évi költségvetési koncepció
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete négy igen és két tartózko-
dás mellett elfogadta az Önkormányzat 

2019. évi költségvetési koncepcióját. A 
2019. évi tervező munka további szaka-
szában követelményként kell érvényesí-
teni a biztonságos kötelező feladatellá-
tást az alábbiak fi gyelembevételével:
• Igényelni szükséges a helyi önkor-

mányzatok kiegészítő támogatását.
• Ajánlott a térítési díjak felülvizsgálata.
• Javasoljuk áttekinteni az adóhátralékok 

összegét és a hátralékok beszedéséhez 
szükséges intézkedések megtételét.

Elfogadták a 2019. évi munkatervet
A képviselő-testület a 2019. évi munka-
tervét hat igen szavazattal elfogadta.
Megbízták a jegyzőt, hogy az elfogadott 
munkatervet a képviselő-testület tagjai ré-
szére, az önkormányzati hivatal és az ön-
kormányzati intézmények vezetői részére, 
valamint minden érintett részére juttassa 
el, és gondoskodjék a testületi ülés anya-
gainak időben történő elkészítéséről.

Érvénytelen közbeszerzés
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a közbeszerzési bíráló bi-
zottság által elvégzett értékelés és javaslat 
alapján a „Keleti Iparterület kialakítása 
Újkígyóson” tárgyú közbeszerzési eljárást 
eredménytelenné nyilvánította, mivel a 
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege 
nem elegendő a szerződés megkötéséhez, 
továbbá nem nyújtottak be az ajánlattételi 
határidőn belül legalább két ajánlatot.
Megbízták a polgármestert, hogy az új 
eljárás előkészítéséhez szükséges intéz-
kedéseket tegye meg. A határozati ja-
vaslatra mind a hat jelen lévő képviselő 
igennel voksolt.

Lejárt határidejű határozatok
A képviselő-testület a 109/2018. (X. 29.), 
111/2018. (X. 29.), 124/2018. (X. 31.), 
125/2018. (XI. 26.), 126/2018. (XI. 26.), 
127/2018. (XI. 26.), 128/2018. (XI. 26.), 
130/2018. (XI. 26.), 131/2018. (XI. 26.), 
132/2018. (XI. 26.), 135/2018. (XI. 26.), 
137/2018. (XI. 26.), 139/2018. (XI. 26.), 
140/2018. (XI. 26.) számú önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
hat igen szavazattal elfogadta.

Polgármesteri tájékoztató
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Önkormányzat és intéz-
ményei 2018. november havi fontosabb 
eseményeiről szóló tájékoztatót egyhangú 
hat igen szavazattal jóváhagyta.
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Amikor 2011-ben első gyerme-
kemmel várandós voltam, több is-
merősöm is várandós volt. Amikor a 
babavárásról beszélgettünk, gyakran 
éreztem, hogy valamiért rosszul élik 
meg a nők a várandóssággal járó testi 
és lelki változásokat. Később rájöt-
tem, hogy nem csak a várandósság-
gal, hanem általában a nőiséggel kap-
csolatos változás is valamiért rosszul 
érint minket. Egy előadásra készül-
tem, amikor prevenciós programok 
között találtam rá a Ciklus-show-ra. 
Több cikket is olvastam, és sütött a 
cikkekből, hogy az újságírókat telje-
sen elvarázsolta a program. Felvet-
tem a szegedi foglalkozásvezetővel 
a kapcsolatot, akitől megtudtam, 
hogy ez egy jogvédett program, me-
lyért minden résztvevő lány szülője 
kb. 3500 Ft-ot fizet. Éppen ekkor 
nyújtott be az újkígyósi plébánia egy 
pályázatot, melybe beleraktuk, hogy 
az újkígyósi lányok ingyen részt ve-
hessenek ezen a programon. Közben 
volt szerencsém részt venni Gyulán 
egy módszertani bemutatón, melyet a 
Békés Megyei Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház szervezett. Eddig 
is sejtettem, hogy ez egy nagyon ér-
tékes felvilágosító program, de ott a 
bemutatón teljesen elköteleződtem. 
Megtudtam, hogy Békéscsabán lesz 
az országban a 3. képzés, melyet a 
BMCSEÖH pályázatból finanszí-
roz. Jelentkeztem a képzésre, hogy 
én is Ciklus-show foglalkozásvezető 
legyek. Mivel ez egy öt és fél órás 
foglalkozás, nagyon sok kellékkel, ze-
nével, ajánlott a páros foglalkozásve-
zetés. Egy általános iskolás osztály-
társam, Hajgató Noémi lett a párom, 
és én úgy érzem, nagy összhangban 
fogunk tudni dolgozni. 2018. novem-
ber 27-én és december 11-én voltak 
a vizsgáink. A vizsgán párban tartot-
tuk meg a foglalkozásokat az ötödik 
osztályos lányoknak. Meg kell hogy 
valljam, hogy tanulás közben nagyon 
sokszor elbizonytalanodtam, nyolc-
van oldalas forgatókönyvet kellett 
megtanulni, sokszor úgy éreztem, 
hogy én képtelen vagyok ennyit szó-
ról-szóra megtanulni. Az első vizsgán 
az első szünetben viszont már érez-

tem, hogy ez bármennyi fáradságot 
megért. Nagyon büszke voltam a he-
lyi lányokra. Mindkét osztály lányai 
nagyon okosak, érdeklődőek, nagyon 
aktívak voltak, öröm volt velük vizs-
gázni. A foglalkozás során egy földre 
felépített színpad köré ülünk kényel-
mes párnákon, plédeken. A női ciklus, 
a menstruáció történésein vezetjük 
végig a lányokat, játékos, interaktív 

módon. Az első részben átéljük, hogy 
miért is van a menstruáció, a máso-
dik részben pedig az ő testükben be-
következő változásokról beszélünk. 
Ami szerintem a legszebb ebben a 
programban, az a pozitív hozzáállás. 
Minden elemének az a célja, hogy 
a lányokban saját testük szépségét, 
működésének a csodálatos voltát erő-
sítsük meg. Sok ismeretet is átadunk 
(például a testi folyamatokat irányí-
tó hormonok szerepeiről), szokták is 
kérdezni, hogy ebből mennyire fog-
nak emlékezni a lányok? Bár az isme-
retátadás is fontos, de legfőképpen 
az érzelmeket és az érzékszerveket 
szólítjuk meg. Lehet, hogy a rengeteg 
új biológiai információ nagy részére 
nem fognak emlékezni a lányok, de 
nem is ez a cél. Viszont az élményt, 
az érzelmeket, hogy örüljünk annak, 
hogy nők vagyunk, biztosan maguk-
kal viszik. Csodálatos volt látni fo-
lyamatában a változást a lányokban, 
hogy a bemutatkozáskor szégyenlős 
lányok, akik nem is igazán értették, 
miről lesz itt szó, ki se merték mon-
dani azt a szót, hogy menstruáció, a 
nap végére mennyire nyíltan, a leg-
nagyobb természetességgel mondták 
ki, tették fel a kérdéseiket. Az öt és 
fél órás foglalkozás végén több lány 
is kérte, hogy legyen még ilyen fog-
lalkozás, folytassuk. Volt aki vicce-
sen bebújt a színpad anyaga alá, nem 
akart még elmenni. 

A program mottója: „Csak arra 
vigyázok, amit értékesnek tartok”. 

Én hiszem, hogy az, hogy megta-
nuljuk értékelni, hogy nők vagyunk, 
hozzájárul ahhoz, hogy kiegyensú-
lyozottabbak, boldogabbak legyünk, 
lányként, nőként, anyaként. A ser-
dülő lányok mellett megszólítjuk az 
anyákat (és apákat) is. Nagyon fon-
tosnak tartjuk, hogy a szülők meg-
értsék, hogy mi ez a program, ezért 
minden foglalkozás előtt egy szülői 
bemutatóra hívjuk a szülőket. Ek-
kor a szülőknek bemutatjuk az egész 
programot, kapnak egy kis ízelítőt a 
hangulatából, és pontosan megérthe-
tik, hogy miről lesz majd szó, és miért 
fontos a lányok részvétele. Természe-
tesen a részvétel nem kötelező.

Köszönöm a BMCSEÖH-nek, 
hogy pályázatuk keretén belül in-
gyenesen elvégezhettük a képzést, 
köszönöm a BMCSEÖH veze-
tőjének, Herczegné Számel An-
namáriának, hogy biztatott, hogy 
jelentkezzek, majd a képzés során 
többször biztatott, hogy „menni fog 
ez!”. Köszönöm a társamnak, Hajgató 
Noéminek, hogy eljött a képzésre, és 
hogy pont annyira lelkesedik a Cik-
lus-show-ért mint én. Köszönöm az 
Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskola vezetésének, hogy támogatták, 
hogy a helyi iskolában is megkapják 
ezt a programot a lányok. Köszönöm 
Hortobágyiné dr. Nagy Ágnesnek, 
a Kecskemét-Széchenyiváros Kö-
zösségépítő Egyesület vezetőjének, 
vizsgáztatónknak a rengeteg pozitív 
megerősítést. Végül, és legfőképpen 
köszönöm az 5. a és 5. b osztályos 
lányoknak, hogy ilyen aktívan részt 
vettek a fél napos foglalkozáson, hogy 
szorítottak nekünk, hogy sikerüljön a 
vizsga. Üzenem, hogy minden szem-
pontból JELES-re értékelt a kedves 
vizsgáztató minket. 

Balázs Anett
családsegítő

„Ciklus-show - Testem titkos jelzéseinek nyomában” 
1. rész
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Újkígyósi Szolgáltató  
Szociális Szövetkezet

H-5661 Újkígyós, Szent István utca 24/1 sz.
 Mobiltelefon: +36 70 324 6553

Adószám: 25090864-2-04:* Cg.: 04-02-00176

TÁJÉKOZTATJUK a tisztelt Lakosságot, hogy 
az Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövetkezet

az alábbi szolgáltatásokat kínálja:
 � gallyazás, bozótirtás: 1200 Ft/üzemóra

 � fák kivágása – mérettől függően, előzetes fel-
mérés alapján

 � gallyak, ágak elhelyezése telephelyre történő 
beszállítással

 � gallyak aprítékolása, helyszíni kiszállással: 
4200 Ft/üzemóra (tartalmazza a kiszállás díját)

 � faapríték 1850 Ft/q zsákos kiszerelésben

Újkígyós, Tormási út 26. (volt ÚFA telep)
ÁRAINK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK

Tel.: 06 70/324-6553,  
06 30/205-9638

A Mozgáskorlátozottak  
Újkígyósi Helyi Szervezetének

2019. évi január és február havi fogadóórái
az újkígyósi Civilházban (Petőfi utca 44.,  

a volt fenti óvoda helyén)
január 29-én délután 14-15 óráig
február 12-én délután 14-15 óráig
február 26-án délután 14-15 óráig

Katona László 
szervezetvezető

MEGHÍVÓ
Az Újkígyósi Nyugdíjasok  
Érdekvédelmi Egyesülete
sok szeretettel meghívja Önt,  

kedves családját és barátait
2019. február 16-án 17 órakor tartandó

Kisvárosi farsangi batyus báljára.
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház 
A zenét a JOKER zenekar szolgáltatja.

Zenedíj tagjainknak: 500 Ft
           vendégeknek: 700 Ft

Jelentkezni lehet az egyesület vezetőségénél 
2019. február 15-ig

Guglava Ilona:  06 70 368 2600
Belicza Jánosné:  06 30 507 6110
Baranya Sándor:  06 70 381 1542

Szeretettel várunk  
minden kedves vendéget!

Gyúrjunk együtt 2019-ben is! 

VI. ÚJKÍGYÓSI
KOLBÁSZGYÚRÓ

FESZTIVÁL
a Felföldi István Tornateremben 

2019. március 2-án, szombaton  
délelőtt 9 órától.

ELŐZETES 

A nevezési díj 15 000 Ft/csapat, amely tartal-
maz 10 kg húst (igény szerint egyben vagy 
darálva) és 15 m vékonybelet. A darálásról, 
fűszerezésről, töltésről minden csapat maga 
gondoskodik. Gyúró- és dekorasztal biztosítva.

Elbírálás: szakmai zsűri.

Jelentkezni: Gedó Pálnál (70/213-91-63) és a 
művelődési házban a 254-844-es telefonszámon 
vagy a muvhaz@ujkigyos.hu-n 2019. március 1-ig  

a nevezési díj befizetésével lehet. 

Különdíjak felajánlását szívesen fogadjuk.

FőTámoGaTóInk: Benkó Hús kft. -  
Benkó Pál, Gedó Pál, dr. Erdélyi István - 
Gallicoop Zrt., Zsótér László - vállalkozó

Szeretettel várjuk a nevező csapatokat  
és a kedves vendégeket!

További hírek a következő számban.
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HALÁLESETEK:
Sajben János, született: 1942. január 19., elhunyt: Újkí-
gyós, 2018. december 9., volt újkígyósi lakos.

Dul József, született: 1940. április 20., elhunyt: Újkígyós, 
2018. december 19., volt újkígyósi lakos.

Balogh János, született: 1934. január 10., elhunyt: Újkí-
gyós, 2018. december 31., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI 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.

Szeretettel várjuk a művelődési házban, ahol szak-
kör foglakozások gazdag kínálata várja „Az élethosszig 
tartó tanulás Újkígyóson az értékeink tükrében” című 
EFOP-3.7.3 számú pályázata révén az idén is. A kíná-
latból: digitális kompetenciafejlesztés, hagyományos pa-
raszti gazdálkodás, megtartó értékeink nyomában: nép-
rajzi és népi kismesterség szakkör, művészetterápia, fürge 
ujjak-ügyes kezek szakkör, virágkötés-asztaldísz készítő 
klub, csigapödrés-hagyományos módon, dalárda-énekkör, 

Baba-Mama Klub, tudatos táplálkozás-reformkonyha, nép-
tánc felnőtteknek, kezdő angol és német nyelvtanfolyamok.  
A szakkörök mindenki számára nyitottak, hiszen még min-
dig lehet csatlakozni a 2018-ban indult tevékenységekhez. 
Kérjük a tisztelt érdeklődőket, a művelődési házban érdek-
lődjenek a részletek iránt személyesen vagy a 254-844-es te-
lefonszámon, valamint a muvhaz@ujkigyos.hu-n. Fordulja-
nak hozzánk bizalommal, szeretettel várjuk Önöket! 

Tisztelettel: Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó intézményvezető

Hasznosan szeretné tölteni szabadidejét?
Jó közösségben szeretne tevékenykedni? 

A 65 év felettiek karácsonyi 
utalványát az alábbi személyek, 

szervezetek és vállalkozások támogatták:
Cédrus-Bokor Kft., Kendra Mária Ildikó, Mozgás-
korlátozottak Békés Megyei Egyesülete Újkígyósi He-
lyi Szervezete, „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú 
Egyesület, Proventus Agro Kft., Magyar Pünkösdi 
Egyház - Új Élet Újkígyósi Gyülekezet, Reál Fűszer 
Csemege, Sarki Fűszeres, Sláger ABC, Szarvas Coop 
ABC, Szebellédi Zoltán, Újkígyósi Nyugdíjasok Ér-
dekvédelmi Egyesülete, Újkígyós Város Önkormány-

zata, Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete

Önzetlen segítségüket ezúton is köszönjük!

MEGHÍVÓ
ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. február 4-én (hétfőn) 1700 órakor
tartandó – közmeghallgatással egybekötött – ülésére 

Lakossági fórumra

Ülés helye: Cz. Kiss Rendezvényház nagyterme

NAPIREND:
1. Tájékoztató az Önkormányzat előző évi te-

vékenységéről és a 2019. évi költségvetés ter-
vezéséről
Előadó: Szebellédi Zoltán polgármester

2. Képviselői tájékoztató az országgyűlés mun-
kájáról
Előadó: Herczeg Tamás országgyűlési képviselő 

3. Felmerülő kérdések megválaszolása

Kedves Támogatóink! Kedves Újkígyósiak!

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 
nevében szeretnénk megköszönni az SZJA 1% fel-
ajánlásukat! 2018. évben 380 203 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 elnökeVÍZ- GÁZ- 

FŰTÉSSZERELÉS
Vasadi Tibor

06/20/588-4535


