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Egy nyertes pályázat kapcsán váro-
sunk általános iskolája már hosszú ideje 
ápol jó kapcsolatot a békéscsabai Csa-
bagyöngye Kulturális Központtal. Az 
együttműködésnek köszönhetően eb-
ben a tanévben már öt rendkívüli ese-
ményen vehettek részt diákjaink. 
A „Kicsengetés után” elnevezésű pro-
jekttel a Csabagyöngye európai uniós 
forrásokhoz jutott, amellyel először az 
őszi szüreti napunkat támogatta, majd 
október végétől február elejéig négy 
alkalommal szervezett egész délelőttöt 
betöltő kulturális témanapot Békés-
csabán. Ezek mindegyikén húsz—húsz 
tanulónk vett részt. A gyerekeket és az 

őket kísérő pedagógusokat a Csaba-
gyöngye által küldött autóbusz szállí-
totta a helyszínre és vissza. 
Serfőző Marianna tanárnőnek két alka-
lommal is lehetősége nyílt betekinteni e 
témanapok műhelymunkáiba. 
— Először a két nyolcadik osztályból 
toboroztunk diákokat az 1956-os for-
radalmat feldolgozó témanapra — em-
lékezett vissza a tanárnő. — Főleg olyan 
gyerekeket választottunk, akiket érdekel 
a történelem és a színjátszás. Egy októ-
ber 23-áról szóló darabot néztünk meg 
Harsányi Gábor rendezésében, majd 
egy moderátor irányításával apróléko-
san megbeszéltük a színpadon látotta-

kat. A gyerekeink nemcsak felismerték 
a tanult eseményeket, de véleményük-
nek és következtetéseiknek is hangot 
adhattak. A második alkalomra — ahol 
a kortárs drámairodalomba és a színját-
szás kulisszatitkaiba pillanthattunk be 
— a saját osztályomat vittem el. A 8. b 
ugyanis számos alkalommal szerepelt 
iskolai rendezvényeken, és úgy gondol-
tam, ez a témanap javíthatja vagy meg-
erősítheti őket eddigi tapasztalataikban. 
A témanapon résztvevő négy iskola kö-
zött négy témát sorsoltak ki, amelyeket 
egy-egy „igazi” színművész segítségével 
rendezhették meg a tanulók. 

A kortárs művészetek szárnyán
Uniós forrásokból rendhagyó napokon vehettek részt iskolánk tanulói

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON > > 

Újkígyósi sportolók az Európa – kupán!
Az Újkígyósi kick – box sport club versenyzői rangos verse-
nyen vettek részt február első hétvégéjén, ugyanis a Zágrábtól 
délnyugatra fekvő Karlovac adott otthont annak az Európa 
– kupának, amelyen 22 ország 1400 versenyzője küzdött az 
érmekért. A II. Károlyról elnevezett város már harmadik al-
kalommal látta vendégül kontinensünk élversenyzőit és a jövő 
nagy tehetségeit, megrendezve a versenyszezon első kiemelke-
dő viadalát. Remek kezdeményezés a rendezők részéről, hogy 
az élversenyzők felvonultatása mellett a jövő reménységeinek is 
lehetőséget adnak az úgynevezett kezdő kategóriában való in-
dulással. Igazi kihívást keresnek azok a versenyzők, akik vállal-
va a kockázatot az Európa – kupa mezőnyében is rajthoz álltak. 
Ebben kezdő kategóriában lett bronzérmes Pap Botond, 
ezüstérmes pedig Bánfi Boglárka. A nap kellemes meglepeté-
sét Nagy Tibor szolgáltatta, aki a 37 kg-osok között osztrák, 
bolgár és horvát ellenfelet legyőzve döntőbe került, majd lett 
ezüstérmes. Pap Nikola a lányok hasonló súlycsoportjában há-
rom horvát versenyzőn keresztül jutott a döntőbe, ahol a bolgár 
Buzheva sem jelentett akadályt, a végeredmény aranyérem!
Az Európa – kupa mezőnyében valamennyi súlycsoport kor-
osztályos válogatottakkal volt teletűzdelve. Nem volt ritka, 
hogy rajthoz állt a regnáló kontinensbajnok.
Ebben a mezőnybe Bánfi Bogi a legkisebb lányok között már 
tavaly is begyűjtötte az aranyérmet, annak rendje és módja sze-
rint most is remekelt a horvát Spasojevic legyőzésével. Bogi 
az eggyel magasabb súlycsoportban is elindult, ahol értékes 
ezüstérmet szerzett. A 25 kg-os Pap Botond az ellenfél edző-
jének legnagyobb elképedésére két fordulásos fejrúgást bemu-
tatva 4:1 arányban győzte le az orosz Logvinovot, majd az elő-
döntőben a hazai Bumurdzija már erős ellenfélnek bizonyult. 

Bronzérme így is kiemelendő, mivel Botond korcsoportjában a 
legfiatalabbak közé tartozik. Nővére, Pap Nikola az aranyérem 
begyűjtése után sem tétlenkedett. A szlovén Siles, majd a hor-
vát Klobuca legyőzését követően (12:2 és 10:9) a súlycsoport 
utánpótlás világbajnokával, a bolgár Ekaterina Ivanovával ke-
rült szembe. Itt érvényesült a papírforma, de bronzérme így is 
óriási eredmény a tizenhat főt számláló súlycsoportban.
A fiúk 37 kg-os súlycsoportjában harmincöt egyéni versenyző in-
dult, köztük Varga Mátyás, Loneán Tamás, valamint Seben Péter. 
Ugyan előbbi kettő a legjobb tizenhat közé beverekedte magát, 
tovább már nem sikerült jutni. Helytállásuk így is dicséretes.
Felkészítőjük, Bánfiné Stefula Krisztina és Korcsog László elő-
zetes elvárásaiban a két kategóriát összesítve négy érmet fogal-
mazott meg, amelyet versenyzőink megduplázva, komoly ered-
ménnyel hazatérve kívánnak Laurincz Bogi és Harangozó Gabi 
nyomdokaiba lépni és tovább öregbíteni városunk hírnevét. 

Korcsog László

A jövő reménységei Karlovacban
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Felülvizsgálták a megállapodást

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a január 26-án megtartott 
ülésén az Újkígyósi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttmű-
ködési megállapodást felülvizsgálta, és 
megállapította, hogy azt nem kíván-
ja módosítani. A határozati javaslattal 
mind a kilenc képviselő egyetértett. 

Támogatták a hálózatoptimalizálást

A képviselő-testület kilenc igen szava-
zattal támogatta az Újkígyós területén, a 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014 azono-
sítószámú pályázathoz kapcsolódó há-
lózatoptimalizálást, vállalta a beruházás 
összköltségére eső önerejének, összesen 
9 500 000 Ft forrás biztosítását a 2015. 
évi költségvetése fejlesztési alapjának 
terhére. Felkérte a Dél-Békési Ivóvíz-
minőség-javító Önkormányzati Társulás 
elnökét, hogy a beruházás támogatása 
esetén járjon el az önerő támogatás ösz-
szegének módosítása, megemelése érde-
kében.

Döntöttek a Rákóczi Szövetség 
támogatásáról

A Rákóczi Szövetség által meghirde-
tett „Beiratkozási ösztöndíj programra” 
nyolc igen és egy tartózkodás mellett 
támogatást biztosít a képviselő-testület. 
A támogatás összegéről a 2015. évi költ-
ségvetés tárgyalásakor dönt.  A testület 
felhívja a városban tevékenykedő civil-
szervezeteket, gazdasági szereplőket és 
magánszemélyeket a Rákóczi Szövetség 
támogatására, és egyben felkéri az „Újkí-

gyósért” Közalapítvány Kuratóriumának 
elnökét, hogy a támogatásokat fogadja és 
biztosítsa azoknak a Rákóczi Szövetség-
hez történő eljutását.

Lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentés

A képviselők kilenc igen szavazattal 
döntöttek az alábbiakról:
- a 128/2013. (X. 30.), 148/2013. (XII. 16.), 
142/2014. (XI. 17.), 149/2014. (XI. 17.), 
153/2014. (XI. 24.), 154/2014. (XII. 8.), 
155/2014. (XII. 8.), 156/2014. (XII. 15.), 
157/2014. (XII. 15.), 158/2014. (XII. 15.), 
159/2014. (XII. 15.), 160/2014. (XII. 15.), 
161/2014. (XII. 15.), 162/2014. (XII. 15.), 
164/2014. (XII. 15.), 165/2014. (XII. 15.), 
166/2014. (XII. 15.), 167/2014. (XII. 15.), 
168/2014. (XII. 15.), 169/2014. (XII. 15.), 
170/2014. (XII. 15.), 171/2014. (XII. 15.), 
172/2014. (XII. 29.) számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést elfogadja.
 - a 116/2013. (X. 07.) számú határozat 
végrehajtásának határidejét 2015. febru-
ár 28-ig meghosszabbítja.
- a 44/2014. (IV. 28.) számú határozat 
végrehajtásának határidejét 2015. márci-
us 31-ig meghosszabbítja.
- a 47/2014. (IV. 28.) számú határozat 
végrehajtásának határidejét 2015. május 
31-ig meghosszabbítja.

Lámpatestet szerelnek fel

Nyolc igen és egy tartózkodás mellett 
döntöttek arról, hogy az Újkígyós külte-
rület 038/7., 038/5. és a 038/4. hrsz.-ú 
tanyaingatlanok villamosenergia-ellátá-
sa érdekében megvalósuló beruházással 

kapcsolatban, a leállításra kerülő 1 db 
új oszlopon elhelyezésre kerülő közvi-
lágítási lámpatest felszerelésének költ-
ségeit legfeljebb bruttó 100  000 Ft ér-
tékben fi nanszírozza. A megvalósításhoz 
100 000 Ft összeget biztosít a 2015. évi 
költségvetés terhére.

Ivóvízminőség-javító programhoz 
kapcsolódó döntések

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2015. február 5-én 
megtartott rendkívüli ülésén egyöntetű, 
hat igen szavazattal az alábbiakról dön-
tött:

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete visszavonja a 2/2015. (I. 26.) 
KT határozatát.

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete támogatja az ivóvízminőség-
javító program megvalósítására irányuló 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014 kód-
számú pályázatban még rendelkezésre 
álló és műszaki tartalommal le nem kö-
tött maradványösszegnek (tartalékke-
retnek) az újkígyósi tisztítótechnológia 
üzemeltetése során keletkező dekantvíz 
elvezetésére kiépülő vezeték kivitelezé-
sére történő felhasználását. 

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a maradványösszeg 
(tartalékkeret) felhasználása kapcsán 
a Társulás felmerülő költségei, illetve 
bármely ezzel kapcsolatban felmerülő 
jövőbeni kárának vagy bármilyen ki-
adásainak a Társulás részére történő 
megtérítését vállalja.

HATÁROZATOKHATÁROZATOK

Fizioterápia hamarosan
Magánkezelések orvosi javaslatra saját hatáskörben is.

Minden kórházban végzett fi zioterápiás kezelés elvégezhető helyben is:
• Ultrahang (vízben is), galván, vákuum és interferenciás kezelések
• Rehabilitációs bénult izmok tornája, utókezelése (helyben és háznál is)
• Fájdalomcsillapítás (mélyterápiák, pakolások, derék-, hátízület)
• Csonttörés utáni kezelés, sportsérülések utókezelése
• Vizeletproblémák kezelése elektroterápiával nők és férfi ak részére egyaránt

Kezelés helye:
Újkígyós, Arany János utca 40. (Egészségház)

Kedd, csütörtök 1630-1800

Bejelentkezés telefonon: +36 70/626-20-09

Tisztelt Újkígyósiak!
Kérünk minden jó szándékú 

újkígyósi lakost, hogy támogassa 
adója 1%-ának felajánlásával az 

„ÚJKÍGYÓSÉRT” 
Közalapítvány munkáját!
A kedvezményezett neve: 

„ÚJKÍGYÓSÉRT” 
Közalapítvány

A kedvezményezett adószáma: 
19059765-1-04

Előre is köszönjük felajánlásaikat!
Az „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közala-

pítvány Kuratóriuma
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„Jövőt építő” fiatalok összefogása
Újkígyós Város Önkormányzata 2013-ban összehívta az Új-
kígyósi Ifjúsági Kerekasztalt, s ekkor megszületett az önkor-
mányzat és a fiatalok közös elhatározása, miszerint a jövőben 
létre fogunk hozni egy tevékeny és aktív ifjúsági csoportot.
Az ifjúsági kezdeményezés, az Nemzeti Művelődési Intézet 
Békés Megyei Irodája által életre hívott „Tegyünk együtt! – 
Aktív fiatalok a településért program segítségével született 
újjá, s kezdte meg működését. Olyan újkígyósi fiatalokból 
álló csapat vagyunk, akik célul tűzték ki a fiatalság tevékeny, 
aktív közösséggé kovácsolását.  A tizenévesek és huszon-
évesek igényeire reagálva, főként a helyi közösségnek szóló 
programok segítségével szeretnénk előmozdítani a 14-25 
éves helybéliek bekapcsolódását az aktív polgári és társadal-
mi életbe.  Lényeges, hogy fiataljaink érezzék magukénak a 
társadalmi szerepvállalást, egymás segítését, s ismerjék fel a 
közös összefogásban rejlő „jövőt építő” lehetőségeket. Meg-
határozó közösségi élményt szeretnénk nyújtani számukra, 
hogy adott legyen a valahová tartozás érzése, ezzel előse-
gítve az ifjúsági kulturális élet és érdeklődés megalapozását, 
kibontakozását. A fiatalság ötleteit, különböző erőforrások 
mozgósításával és újkígyósi szervezetekkel együttműködve, 
helyi közösségi terek igénybevételével segítjük megvalósíta-
ni. Munkánkkal támogatjuk egy kulturált ifjúsági klub meg-
születését, melyben a főszerepet az egymás értékeinek meg-
ismerés, feltérképezése, az igényes szórakozás, eszmecsere és 

a szabadidő minőségi eltöltése játszaná. A sportot kedvelők 
sem maradhatnak ki a sorból, ezért a helyi sportegyesületek-
kel együttműködve különböző házi bajnokságokat és jóté-
konysági mérkőzéseket kívánunk életre hívni a jövőben. 
Bízunk abban, hogy eredményes és hatékony együttműkö-
dést tudunk kialakítani mind az önkormányzattal, mind a 
művelődési házzal, valamint a civilszervezetekkel.  Hisszük, 
hogy a közös munka idővel meghozza gyümölcsét, ezzel fel-
keltve az újkígyósi ifjúság érdeklődését a kultúra és közösségi 
élet iránt.

Újkígyósi Közösségért Ifjúsági Kezdeményezés

Turovszki-Mancz Fatime Nóra, Gedó László, Balta Norbert,  
Gedó Erzsébet, Harangozó Kitti

Ez év január 26-án a felnőtt orvosi ren-
delők várótermében helyi védőnőkként 
csatlakoztunk a IX. Európai Méhnyakrák 
Megelőző Hét programsorozatához.
Ezen a délelőttön a rendelésre érkező 
hölgyeket meleg teával fogadtuk, majd 
a rendszeres méhnyakszűrés fontosságá-
ra hívtuk fel a figyelmet. Az érdeklődők 
mindegyikének tájékoztató anyagot ad-
tunk át. A program szimbolikus része-
ként egy-egy rózsaszínű gyöngy került 
felfűzésre. A váróteremben ezen meg-
betegedéssel kapcsolatos felvilágosító 
filmet nézhettek meg. 
Ezúton szeretnénk felhívni a hölgyek  fi-
gyelmét, hogy aki a közeljövőben meghí-
vólevelet kap az Országos Tisztifőorvosi 

Hivataltól, lehetőséget kap a helyi védő-
női méhnyakszűrésen való megjelenésre. 
Az alábbiakban egy meggyógyult  hölgy 
írása olvasható
2012 márciusában kaptam egy meghívó-
levelet az Országos Tisztífőorvosi Hiva-
taltól, amely Újkígyósra a helyi védőnő-
höz méhnyakrákszűrésre invitált.
Először még nem akartam a levéllel 
foglalkozni, de úgy voltam vele, hogy 
mivel Újkígyóson évek óta nincs nő-
gyógyászati szakrendelés, és már 
legalább három éve nem voltam rák-
szűrésen, megkerestem Gedóné Éva 
védőnőt. És milyen jól tettem!
Sajnos nem lett jó az eredményem, de 
hála a levélnek és Évának, még épp 

időben mentem.
Szeretném felhívni minden Újkígyóson 
élő nő figyelmét, hogy ne hagyják fi-
gyelmen kívül, ha rákszűrésre invitálják 
Önöket. El kell menni, mert az egész-
ségünk mindennél fontosabb!
Gedó Gáborné, Likerné Paholló Andrea 

Vigyáznak az újkígyósi nők egészségére is

A védőnők a készülő gyöngysorral

Tájékoztatás kóbor ebek befogásával kapcsolatban
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében Újkígyós közigazgatási területén 2015. ja-
nuár 1. napjától a közterületen kóbor ebek befogásával kapcsolatos feladatokat a mezőőri szolgálat munkatársai látják el.
A gyulai Állatotthon Alapítvánnyal kötött megállapodásunk értelmében a város közigazgatási területén befogott kóbor 
ebek megőrzése és gondozása továbbra is az alapítvány feladata, ahol minden kutyának megpróbálnak gazdát találni.
Közterületen felügyelet nélkül kóborló eb észlelése esetén a mezőőri szolgálatot szíveskedjenek felhívni a 
06-30/272-2689 telefonszámon, munkatársaink 000-2400 óráig fogadják hívásukat és haladéktalanul intézkednek be-
jelentésükkel kapcsolatban!

Varga Ferenc műszaki csoportvezető
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 Babakötvény
A 2005. december 31. napját követően 
született – magyar állampolgárságú és Ma-
gyarország területén bejelentett lakóhellyel 
rendelkező – gyermek javára születésének 
évében a Magyar Állam az éves költségve-
tési törvényben meghatározott összegű tá-
mogatást (első utalási összeg) biztosít. Az 
első utalási összeg jelenleg 42 500 forint. A 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
re jogosult, illetve a nevelésbe vett gyermek 
esetében a születés évét követő hetedik év-
ben (második utalási összeg) és a születé-
sét követő tizennegyedik évben (harmadik 
utalási összeg) újabb támogatást biztosít. 
A második és a harmadik utalási összeg 
2006. évben született gyermekek eseté-
ben 42 000 - 42 000 forint, 2007. évben 
és azt követően születettek esetében pedig 
44 600 - 44 600 forint. 
Az életkezdési támogatásra jogosult gyer-
mekek adatait havonta egyszer a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal küldi meg a Magyar 
Államkincstár (a továbbiakban: Kincs-
tár) számára a születést követő hónap 10. 
munkanapján kincstári letéti Start-szám-
la nyitása céljából, így azt nem szükséges 
a törvényes képviselőnek igényelnie. Erről 
a tényről a törvényes képviselő írásbeli ér-
tesítést kap, mely tartalmazza a gyermek 
adóazonosító jelét is. Ezen a kincstári le-
téti Start-számlán történik az utalási ösz-
szegek, illetve a kamat jóváírása, és erről a 
számláról történik utalás a gyermek ne-
vére megnyitott Kincstári Start-értékpa-
pírszámlára, valamint elhalálozás esetén 
az örökösök részére. 
A törvényes képviselőknek lehetőségük 
van arra, hogy az állam által nyújtott élet-
kezdési támogatás összegét a kincstári letéti 
Start-számláról a Kincstár állampapír-for-
galmazó ügyfélszolgálatain nyitható Kincs-
tári Start-értékpapírszámlára helyezzék át. 
A gyermek részére megnyitott Kincstári 
Start-értékpapírszámlára természetes sze-
mélyek, illetve a települési önkormányzatok 
is teljesíthetnek befizetést, míg a kincstári 
letéti Start-számlára befizetések kezdemé-
nyezésére nincs lehetőség.
A Babakötvény 1 forint alapcímletű, válto-
zó kamatozású, 19 éves futamidejű állam-
papír, amelyet a Magyar Állam évente bo-
csát ki. A fizetendő kamat a kamatbázisból 
és az első sorozat esetén 3% kamatpré-
miumból áll. A kamatbázis megegyezik a 
kamat megállapítás évét megelőző naptári 
évre vonatkozóan a Központi Statisztikai 
Hivatal által hivatalosan közzétett éves 

átlagos fogyasztói árindex százalékos 
mértékével. A kamatperiódus az első soro-
zat – 2013/S esetében 2013. december 2. 
napján kezdődik és a következő év decem-
ber 2. napjáig tart, a következő sorozatok 
esetében február 1. napján kezdődik és a 
következő év február 1. napjáig tart, a ka-
matjóváírás időpontja minden év decem-
ber 2., illetve február 1.
A Babakötvény után járó esedékes össze-
gek, illetve a tőke a gyermek 18. életévé-
nek betöltését követően – legkorábban a 
Kincstári Start-értékpapírszámla megkö-
tését követő 3. évet követően – ügyféligény 
szerint visszaváltható, illetve a Kincstár le-
járatkor a tőke kamattal növelt összegét az 
ügyfél részére kifizeti.
A Kincstári Start-értékpapírszámlával 
rendelkező gyermekek részére a tárgy-
évben a számlájukra történt befizeté-
sek 10%-ának megfelelő, de maximum 
6000 forint összegű támogatás is jóvá-
írásra kerül. Amennyiben a Kincstári 
Start-értékpapírszámlával rendelkező 
gyermek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult, akkor a számlá-
jára történt befizetés 20%-ának megfe-
lelő, de maximum 12 000 forint összegű 
támogatás kerül jóváírásra. A Kincstári 
Start-értékpapírszámlával rendelkező ne-
velésbe vett gyermekek számára is jár be-
fizetéstől függetlenül a nevelésben töltött 
időszakkal arányosan évente maximum 
12 000 forint összegű támogatás, amelyet 
a számlavezető igényel meg. Amennyiben 
a gyermek mindkét jogosultsággal ren-
delkezik, a támogatás mindkét jogcímen 
megilleti.
A befizetések utáni támogatás jóváírására 
a számlavezető által – a tárgyévet köve-
tő év március 1. napjáig – a Kincstárhoz 
megküldött elektronikus igénylése alapján 
kerül sor. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultak esetében a tá-
mogatás igényléséhez a gyermek szülő-
jének / törvényes képviselőjének, illetve a 
szülő egyetértő nyilatkozata alapján a 16. 
életévét betöltött gyermeknek a számlave-
zető által rendelkezésre bocsátott és meg-
felelően kitöltött okiratot a naptári évet 
követő év január 15. napjáig a számlaveze-
tőhöz vissza kell juttatnia. Nevelésbe vett 
gyermekek esetében a támogatás számla-
vezető általi igényléséhez szülő, törvényes 
képviselő vagy gyermek általi igazolás 
benyújtására nincs szükség, ezen adatok-
ról a gyámhivatal a naptári évet követő 

év február 15. napjáig szolgáltat adatot a 
Kincstár részére, amely információkat a 
Kincstár a számlavezetőkhöz a támogatás 
igénylése érdekében eljuttatja. Ameny-
nyiben Kincstári Start-értékpapírszámla 
megnyitására nem kerül sor, akkor a kincs-
tári letéti Start-számlán tartjuk nyilván a 
gyermeket megillető életkezdési támo-
gatás összegét, amely után minden évben 
február 1. napjáig fordulónappal az előző 
évi, Központi Statisztikai Hivatal által hi-
vatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói 
árindex százalékos mértékével megegyező 
kamatot írunk jóvá. Nevelésbe vett gyer-
mek esetében a gyámhivatal adatszolgál-
tatása alapján a naptári évben nevelésben 
töltött időszakkal arányosan, de évente 
maximum 12 000 forint támogatás kerül 
jóváírásra a kincstári letéti Start-számlán.  
Az életkezdési támogatás összege a tör-
vény értelmében a gyermek elhalálozása 
esetén örökölhető. A fiatal felnőtt 18. élet-
éve betöltésnek napját, illetőleg a gyermek 
halála esetén elhunytának napját követően 
a kincstári letéti Start-számlán nyilvántar-
tott követelés után a támogatás jóváírása 
megszűnik.
Az életkezdési támogatás kifizetését a 
Kincstári Start-értékpapírszámlán, ennek 
hiányában a kincstári letéti Start-szám-
lán nyilvántartott követelés alapján a fiatal 
felnőtt 18. életévének betöltése napjától, a 
gyermek halála esetén az örökös az öröklé-
si bizonyítvány vagy a hagyatékátadó vég-
zés jogerőre emelkedését követően kérheti.
Az életkezdési támogatás összege a követ-
kező célokra fordítható:
• tanulmányok, 
• lakhatás, 
• pályakezdés, 
• gyermekvállalás feltételeinek megte- 
   remtése,
• jogszabályban meghatározott más cél. 

Forrás: Magyar Államkincstár

A 2014. évi 1%-ból a Polgár-
őrségnek 119  906 Ft-ot ajánlot-
tak fel. Köszönjük a támogatást, 
és kérjük 2015-ben is támogassák 
adójuk 1%-ával a Polgárőrséget, 
hogy biztonságosan élhessünk 
településünkön! A kedvezménye-
zett neve: Újkígyósi Polgárőrség,

adószáma:18371299-1-04,
OTP számlaszáma:

11733199-20010386.
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A kortárs művészetek szárnyán
Uniós forrásokból rendhagyó napokon vehettek részt iskolánk tanulói

Mi a „Terroristák az iskolában” témát kaptuk, és vele Ko-
máromi Anett békéscsabai színművésznőt segítségül. 
A kis színdarabokat a végén valamennyi osztály előadhatta. 
Nagyon büszke voltam a mieinkre, mert abszolút érződött 
munkájukon az összeszokottság és az a négyévnyi tapaszta-
lat, amit az iskolai szereplések kapcsán gyűjtöttek. 
A kortárs irodalmi témanapra hetedik-nyolcadik osztályo-
sok mehettek. Olyanok, akik szeretnek olvasni, írni, aki-
ket érdekel az irodalom. A jelentkezőket Magyar Mária 
tanárnő kísérte el. A négy iskolából érkezett fi atalok elő-
ször Szurovecz Kittivel, egy fi atal írónővel találkozhattak. 
A Békés megyei származású újságíró író—olvasó találkozó 
keretében mesélt az általános iskolás éveiről, a pályája kez-
detéről, a kudarcairól, a kitartásáról és arról, hogyan lett 
belőle mára közismert, többkötetes írónő. A gyerekeink 
nagy fi gyelemmel hallgatták érdekes életútját, könyvei szü-
letésének körülményeit, majd számos kérdéssel ostromol-
ták. Az írónő a találkozó végén kedvelt regényeiből sorsolt 
ki néhányat. Fortuna mellénk állt, és iskolánk egy tanulója 
is a szerencsés kisorsoltak között lehetett. Ezt követően — 
megadott mondatokat beillesztve — novellát kellett írniuk 
a résztvevő oktatási intézmények tanulóinak. A 45 perces 
közös munka után minden csapat írását egy előadóművész 
olvasta fel, amit közös kiértékelés követett. Iskolánk ezen 
a témanapon sem vallott szégyent, hiszen nagy elismerés 
övezte a felolvasott csattanós végű történetünket. Ráadás-
ként még egy szép verset is felolvastak, amit egyik diákunk 
írt, és „magánszorgalomból” hozott el erre a napra. 
A negyedik alkalomra — a kortárs képzőművészeti napra 
— Gazsó Adrienn művésztanár válogatta össze a diákokat. 
Mint elmondta, csupa olyan tanulót vitt magával Békéscsa-
bára, akik már valamelyik művészeti ágban (festészet, fafa-
ragás, gyöngyfűzés, nemezelés) kipróbálták magukat. 
— Így aztán nekünk nagyon könnyű dolgunk volt — me-
sélte a tanárnő. — Egy óriásképet kellett készítenünk egy 
adott kortárs alkotó segítségével. Hozzánk Baji Miklós 
Zoltánt rendelték, akit a megyei művészeti körökben so-
kan BMZ-ként ismernek. A témát sem mi választottuk. 

Idegen lényekről kellett fantáziaképet készítenünk. 
A gyerekeink gyakorlott mozdulatokkal kezdtek munká-
hoz, gyorsan kitalálták a kompozíciót, és ügyesen felosz-
tották egymás között a munkát. Mivel különböző osztá-
lyokból jöttek, ezért sokan most dolgoztak először együtt, 
de a korábbi alkotói tapasztalataik hamar összekovácsolták 
őket. Bátran állíthatom, igazi kis művészbarátságok szö-
vődtek a nap során, vagyis olyan gyerekek kerültek közel 
egymáshoz, akik azelőtt csak felszínesen ismerték egymást. 
Diákjaink véleménye is összecseng a pedagógusokéval. 
Mint mondták, a témanapok kiegészítették eddigi tudásu-
kat, tapasztalatukat, és új ismeretekre is szert tettek. Laczkó 
Boglárka, 7. a osztályos tanuló például így vélekedett:
— Én az irodalmi napon voltam, mivel szeretek olvasni, és 
kíváncsi voltam arra is, hogy lehet valakiből író. Megdöb-
bentem azon, amit Szurovecz Kittitől hallottunk. Nem is 
gondoltam, hogy mennyi kitartás és szorgalom kell ahhoz, 
hogy valakiből ismert szerző legyen. 
Csók Tünde, 8. b osztályos tanuló több témanapon is részt 
vett, így az összehasonlításra is alkalma nyílt:
— Számomra a színjátszós nap volt a legemlékezetesebb. Ta-
lán azért, mert Komáromi Anett színművésztől sok új dolgot 
hallottunk. A festészet sem volt rossz, de ezen a területen 
Gazsó Adrienn tanárnő már annyira alaposan felkészített 
bennünket, hogy a témanap sok újdonságot nem jelentett.

Magyar Mária

Gazsó Adrienn, Baji Miklós Zoltán és az újkígyósi diákok 
az elkészült fantáziaképpel

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALrÓL 

Kedves Újkígyósiak!
Az Újkígyósi Keresztény Ifj úságért Alapítvány az idén is várja az adó 1% felajánlásokat. 

Adószám: 18380039-1-04
Az alapítvány célja: 

A hátrányos helyzetű fi atalok esélyegyelőségének megteremtése. Fontosnak tartjuk az ifj úság keresztény szellemisé-
gű nevelésének elősegítését. Ennek érdekében támogatjuk iskolai és iskolán kívüli kulturális programok szervezését, 

a fi atalok nyári táborozását, településünk fejlesztését.
Céljaink megvalósítására az OTP 11733199-20019031 bankszámlaszámon fogadunk felajánlásokat.

Köszönettel: 
Turovszki Krisztián kuratóriumi elnök
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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: Gazsó Adrienn, Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián

Nyomdai előkészítés: Mészáros Gábor • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

SZÜLETÉSEK:
Oláh Jázmin Vivien (2920 g, 48 cm), Békéscsaba, 2014. 
december 9., édesanyja: Bacsa Krisztina, édesapja: Oláh 
György Tamás.
Kesjár Renáta, Békéscsaba, 2015. január 3., édesanyja: Szőke 
Anikó, édesapja: Kesjár Attila.
Faragó Szilárd Marcselló, Békéscsaba, 2015. január 7., édes-
anyja: Rózsa Kitti, édesapja: Faragó Szilárd.
Marossy Dóra (2910 g, 47 cm), Békéscsaba, 2015. január 16., 
édesanyja: Katona Márta, édesapja: Marossy László.
Tóth Tímea Boglárka (3080 g, 48 cm), Békéscsaba, 2015. 
január 25., édesanyja: Horostyák Andrea Zsanett, édesapja: 
Tóth Imre.
Kindel Mira Anna (4100 g, 52 cm), Gyula, 2015. január 30., 
édesanyja: Kolláth Krisztina, édesapja: Kindel Sándor Pál.

HALÁLESETEK:
Bán�  István, született: 1932. szeptember 20., elhunyt: Békéscsa-
ba, 2015. január 1., volt Újkígyós, Újköz u. 24. szám alatti lakos. 

Török Attila, született: 1957. augusztus 8., elhunyt: Békéscsa-
ba, 2015. január 1., volt Szabadkígyós, Ókígyósi u. 170. szám 
alatti lakos. A vas-műszaki bolt volt dolgozója.

Budai Imre, született: 1932. október 20., elhunyt: Újkígyós, 
2015. január 9., volt Újkígyós, Hosszú u. 72. szám alatti lakos.

Evanics Mihály, született: 1925. január 30., elhunyt: Újkí-
gyós, 2015. január 14., volt Újkígyós, Arany János u. 19. szám 
alatti lakos.

Oláh György, született: 1924. január 13., elhunyt: Békéscsaba, 
2015. január 23., volt Újkígyós, Kölcsey u. 28. szám alatti lakos.

Zádori István Ferencné Dombrádi Ilona Eszter, született: 1950. 
augusztus 4., elhunyt: Gyula, 2015. január 26., volt Okány, 
Állomás u. 7. szám alatti lakos.

Bartyik Lajos, született: 1921. augusztus 24., elhunyt: Békéscsaba, 
2015. január 26., volt Újkígyós, Petőfi  u. 58/1. szám alatti lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK

Az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesülete 2015. március 7-én szombaton 

10 órától a Petőfi Sándor Művelődési Házban 
(5661 Újkígyós, Arany János utca 42.) 
a tagcsaládoknak játszóházat szervez, 
majd 13 órától nőnapi köszöntőt tart.

A rendezvényen teával, lekváros, vajas kaláccsal 
és meglepetéssel várunk benneteket.

Békési Attila
Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete

Telefon: 06-30/3616-520
A program támogatója:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Együttműködési Alap

NEA-MA-14-SZ-0349 pályázata

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Budai Imre újkígyósi lakos temetésén megjelentek, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdal-
munkat enyhíteni segítettek. 

A gyászoló család.

„Síppal, dobbal, nádi hegedűvel…”
Újkígyóson nagyszabású zenésztalálkozót szervez-
nek a valaha zenével foglalkozó kígyósiak 2015. 
március 21-én (szombaton) a Soproni Sörözőben. 
Kérjük Önöket, hogy aki még szeretne zenészként, 
fellépőként részt venni ezen a tavaszköszöntő es-
ten, részvételi szándékát jelezze Gedó Mihálynál 
(telefon: 30/875-9200) vagy a művelődési házban 
(telefon: 66/254-844, e-mail: muvhaz@ujkigyos.hu)!
A tervezett program:
11 óra: 1956 óta elhunyt kollegáink sírjának meg-
 koszorúzása
16 óra: Kapunyitás
17 óra: Fellépni kívánók hangszeres összehangolása
 (dobot, szintetizátort tudunk biztosítani) 
19 óra:  Ünnepélyes megnyitó - Szebellédi Zoltán, 
 Újkígyós polgármestere;
 a Szabadkígyóson és Újkígyóson zenével
 foglalkozók névsorának felsorolása
20 óra: Vacsora élőzenével (Gedó Kvartett, Oláh
 trió, Labos és Tóth)
Egész este: a jelentkezett zenészek fellépése.
Jegyvételi lehetőség a Soproni Sörözőben Zsótérné 
Skoperda Katalinnál és a 06-30/875-9200 számon 
2015. március 18-ig.
Vacsora: 2000 Ft/fő (marhapörkölt)
Tombola: 100 Ft/db

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!


