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Változások a közétkeztetésben
2015. szeptember 1-jétől kötelező al-
kalmazni az új közétkeztetési előírást 
(37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet), 
amely szabályozza a bölcsődékben, 
óvodákban, iskolai menzákon, egész-
ségügyi intézményekben adható éte-
lek összetételét és elkészítésének sza-
bályait.
A rendelet értelmében tilos a szénsavas 
vagy cukrozott üdítő, valamint a magas 
zsírtartalmú húskészítmény felhasz-
nálása. A közétkeztetésben nem lehet 
az asztalra tenni só- és cukortartót, és 
csökkenteni kell a napi bevitt só meny-
nyiségét is. A jogszabály rögzíti az ét-
rendtervezés szabályait. Az egymást 
követő kétszer tíz élelmezési nap folya-
mán a főétkezéseiben egy ételsor csak 
egy alkalommal fordulhat elő. Állati 
eredetű fehérjeforrást minden főétke-
zésnek, bölcsődei étkeztetés esetén az 
egyik kisétkezésnek is tartalmaznia 

kell. A felhasználási előírások, korlá-
tozások és tilalmak szerint az italként 
kínált tejhez nem adható cukor, és a 
tea is csak meghatározott mértékben 
tartalmazhat hozzáadott cukrot. A 
szükséges folyadék az étkezések között 
ivóvíz, illetve ásványvíz lehet. Nem sza-
bad felhasználni só tartalmú ételport, 
só tartalmú leveskockát, só tartalmú 
ételízesítő krémeket állományjavítá-
son vagy ételízesítésen kívüli célra. 
Nem adható továbbá 30 százaléknál 
magasabb zsírtartalmú, a 15 évesnél 
fiatalabbak számára 23 százaléknál 
magasabb zsírtartalmú húskészítmény. 
Az 1-3 éves és a 4-6 éves korcsoportok 
számára készített ételekhez sertés- és 
baromfizsírt sem lehet felhasználni. Fel 
kell tüntetni minden étkezés energia-, 
zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szén-
hidrát-, cukor-, illetve sótartalmát, va-
lamint az élelmiszerek jelöléséről szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott 
allergén összetevőket. A teljes kiőrlésű 
pékáruk komoly szerepet kapnak, és új 
nyersanyagokat is kell használni a főzés 
során. Többször kerül friss zöldség és 
gyümölcs az asztalra. Az előírás kidol-
gozásának célja, hogy mindenki a szük-
ségleteinek és az egészséges táplálkozás 
irányelveinek megfelelő ételt kapjon a 
közétkeztetésben. A népegészségügyi 
szempontból jelentős megbetegedések 
csökkenjenek, mint az elhízás, a ma-
gas vérnyomás, a szív- és érrendszeri 
betegségek. Az átalakuló közétkezte-
tésről az ÁNTSZ tájékoztató kiadvá-
nyokat fog eljuttatni a tanév elején a 
tanulók családjához a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ és a kor-
mányhivatalok segítségével.

Schríffert Béla
élelmezésvezető

Augusztus 20-án, a Szent István-napi ünnepség keretén be-
lül idén is átadta Újkígyós Város Önkormányzata az Újkígyós 
Díszpolgára, valamint az „Újkígyósért” kitüntető címeket. 2015-
ben Dr. Véghné Dr. Csatlós Margit atomkutató vehette át az 
Újkígyós Díszpolgárának járó aranygyűrűt és az oklevelet. Az 
„Újkígyósért” kitüntetést Bánáti Ottó vállalkozónak, valamint 
Csonka Péter vállalkozónak adományozta a képviselő-testület.
A kitüntetetteknek ezúton gratulálunk és munkájukhoz 
további jó egészséget kívánunk!

94/2015. (VII. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
Újkígyós Város Önkormányz at  Kép vi s e l ő- te s tü l e te 
2015. évben a díszpolgári címet dr. Véghné dr. Csatlós 
Margit részére adományozza, mivel hazai és nemzetközi 
szinten is az atomenergia hasznosításában elismert ku-
tató és tudományos publicisztikai tevékenységet végezve 
öregbítette Újkígyós hírnevét.

Dr. Véghné Dr. Csatlós Margit 1951-ben született Újkígyó-
son Csatlós Ferenc és Gera Veronika harmadik lányaként. 
Az általános iskolát Újkígyóson végezte, majd 1971-ben 
érettségizett az orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumban, 
ahonnan tanárai tanácsára fizikus szakra felvételizett. 1976-
ban végzett a  debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
fizikus szakán. Diplomamunkája az atommagok sugarának 
viselkedésével foglalkozott, és az eredményeiket összefoglaló, 
a magfizika egyik vezető folyóiratában megjelent közlemé-
nyük a magyar magfizika egyik legtöbbet idézett munkájává 
vált. A diplomája megszerzése után másfél évet a Medicor 
debreceni gyárának kutatási osztályán töltött. 1978 és 1981 
között négy évig, a szintén fizikus férjével együtt a Szovjet-
unióban, a szocialista országok dubnai Egyesített Atommag-
kutató Intézetében dolgozott. Dubnában és azóta is főleg 
magfizikai méréseket végző munkacsoportok tagjaként te-
vékenykedik, a kísérletek előkészítése és végzése mellett, el-
sősorban a kapott eredmények számítógépes kiértékelésével 
foglalkozik. Egyetemi doktori értekezését dubnai eredmé-
nyeiből írta. 1982 óta Debrecenben, a Magyar Tudományos 
Akadémia Atommagkutató Intézetében dolgozik, tudomá-
nyos főmunkatárs. Kutatócsoportok tagjaként, nemzetközi 
együttműködésben számos európai, elsősorban német mag-
fizikai kutatóintézetben végzett mérésekben vett részt, közel 
száz nemzetközi közlemény társszerzője. 

ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Átadták a kitüntetéseket

Újkígyós Díszpolgára cím adományozható annak 
a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki vala-
mely kiemelkedő munkájával vagy egész életművé-
vel mind a településen, mind pedig országosan vagy 
nemzetközi viszonylatban olyan általános elisme-
rést szerzett, amely hozzájárult Újkígyós jó hírne-
vének öregbítéséhez, továbbá példamutató embe-
ri magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

FOLYtAtÁS A 4. OLDALON > > 
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- Negyedévszázad 
hosszú idő. Voltak 
korszakai az egye-
sületüknek?
-  Kezdetben ha-
g yományos nép-
főiskola i  je l leg ű 
működést képzel-
tünk el, ami rend-

szeres előadás-sorozatokból, illetve 
évi táborokból, képzésekből állt. Egy 
ideig, az első évtizedben ebben a for-
mában jól működött, de aztán válta-
ni kellett. Nagy sikere volt a kezdeti 
rendezvényeinknek, távolabbról, szer-
te a megyéből, de még Debrecenből, 
Szegedről is eljártak hozzánk, 80-90 
fős rendezvényeink voltak. A sikeren 
felbuzdulva mások is hasonló soro-
zatokat kezdtek szervezni, Békéscsa-
bán és másutt is, ami sok érdeklődőt 
elvont, felszívott tőlünk. A közönségünk egyre fogyat-
kozott. Így jutottam el oda, hogy nem szabad orszá-
gosan ismert kiváló előadókat elhívni feszengve, hogy 
leszünk-e tízen, tizenöten. Ekkor kezdtünk el kiállí-
tásokat szervezni, amelyek folyamatosan mutatják meg 
mindazt, amikről az előadásokon is végső soron szó van. 
Ez a rendszer nagyon sikeresen működik. Lassan tíz 
éve, hogy a székházunkban megnyílt az első kiállítás, 
most már a harmadiknál tartunk, és vándortárlataink 
is vannak. Szóval a klasszikus népfőiskolai rendszerből 
valamit feladtunk, de új utakat kerestünk és találtunk.
A tagság is sokat változott, az említett 20-22 fős mag 
idővel széthullott, és tulajdonképpen egyszemélyes egye-
sületként kellett továbbvinnem. Mindig voltak f iatalok, 
akik bekapcsolódtak, mellém álltak, de megtalálva út-
jukat, leváltak. Nagyobb baj, hogy sokan a maguk civil 
szervezetüket szervezték meg, szinte ugyanolyan célok-
kal, amelyek így gyengítik egymást. Elvesztettük a nagy 
„öregjeinket” is. Kezdetekkor az akkori idős pedagógu-
sok, akik még beleszülettek ebbe a bizonyos paraszti kul-
túrába, nagy szeretettel jöttek. Ők még élték ezt a rend-
szert, amikor a pedagógus ilyen értelemben is a kovásza 
volt a közösségnek. Sajnos időközben elhunytak, helyü-
kön űr támadt.
A finanszírozás is sokat változott. Sokaknak szinte hihe-
tetlen, hogy az első évek nagyrendezvényeit bármiféle tá-

mogatás nélkül valósítottuk meg, színtisztán a kapcsolai 
tőkénkre, magyarul ismeretségeinkre alapozva. A szak-
májuk csúcsát jelentő előadók nem kértek pénzt, legfeljebb 
az útiköltséget fizettük – zsebből. A táborokat, tanácsko-
zásokat, de még a buszos kirándulásokat is így csináltuk. 
A lelkesedés vitt. A sok pályázat és központi finanszírozás 
a kreativitás és az aktivitás ellen dolgozik, ugyanakkor el 
kell ismernem, hogy ma már nem lehetne ugyanazt meg-
tenni. Az önkormányzattól kapott évenkénti támogatás a 
székházunk fenntartását szolgálja, amit köszönünk. 

Újkígyós öröksége…
Negyed század a hagyomány szolgálatában (II.)

„Nekünk itt ez a kedves föld és nép, melyet hazánknak és nemzetünknek nevezünk, az egyedüli 
mindenünk, ez a tér, ez a föld az, melyet mindenekelőtt és minden irányban művelnünk kell…”

Ipolyi Arnold

Jubilál idén az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület
Beszélgetés a 25 esztendős civil szervezet alapító elnökével

A lujzikalagori Csernik házaspár, valamint Vaskó Zsolt népzenész és Kanalas Éva 
népdalénekes 1992. október 23-án a Népfőiskola moldvai magyar népi műveltséget 

bemutató rendezvényén

1996-ban a Magyarságismereti Sorozat októberi 
előadásán az egykor Kígyóst is uraló avarok biro-
dalmáról tudhatott meg többet az érdeklődő kö-
zönség. Nagy Katalin régész prezentációjában az 
avar történelem legfontosabb eseményeit idézte fel. 
Kürti Béla pedig ásatásokon készült diaképekkel il-
lusztrálva mutatta be honfoglaló eleink viseletét és 
temetkezési szokásait. Molnár V. József néplélek-
rajz-kutató a Hadak útján címmel a Csaba legenda 
máig élő néprajzi vonatkozásairól és csillagmítoszi 
hagyományairól beszélt. Az évet Gilyén Nándor 
Az Alföld népi építészete, valamint Aradi Éva Hun 
nyomok Észak-Indiában című előadásai zárták.
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- Ma már nem volna érdemes népfőiskolát alapítani?
- A szó hagyományos értelmében mi nem vagyunk igazi 
népfőiskola, amely a paraszti és munkás fiatalok felé indu-
ló szabad művelődési rendszert jelenti. Mi egyesület va-
gyunk, aminek a nevében benne van a népfőiskola szó, és 
ezzel utalunk és tisztelgünk a két világháború közötti kor-
szakra, amikor skandináv mintára Magyarországon nagy 
tömeget megmozgatva működött a népfőiskolai rendszer. 
A népfőiskolai kollégium a mai napig működik, de a pa-
raszti néptömegek eltűntek. Ugyanakkor a szellemi folyto-
nosságot hangsúlyozni kell, mi a Karácsony Sándor, Lükő 
Gábor-féle irányzatot ezzel ismerjük el és mutatjuk fel. Ma 
állami törekvés van egy Kárpát-medence egészére kiterje-
dő népfőiskolai egység megteremtésére, de tartalmilag ez 
már mást jelent, mint egykor. 

- Beszéljünk a kiállításaikról!
- Több állandó kiállításunk van. Javarészt az én ma-
gángyűjteményem, melyet így tudunk közkinccsé tenni. 
Az első Újkígyós népi vallásosságának emlékeit mutatja 
be. Településünk sajátos színfolt Békés megyében: egy-

kor tiszta magyar és tiszta katolikus kertészközség volt. 
Ő-ző nyelvjárással beszéltek eleink, így nyelvében is el-
térő a sokféle nemzetiségű és vallású Békés megyében. 
Egyfajta zárt közösség, amely ezekből a sajátosságaiból 
sok mindent megőrzött. Tavaly sokat emlegettük, hogy 
1814. szeptember 1-jén Weinckheim József Antal szer-
ződést kötött 100 katolikus magyar ajkú dohánykertész 
családdal, akik Szeged környékéről érkeztek ide a ko-
rábban elpusztult településre. A mai kígyósiak legtöbbje 
ezeknek a családoknak a leszármazottja. Jómagam úgy 
tízéves korom óta gyűjtöm Újkígyós emlékeit. Előbb csa-
ládi körből, aztán másoktól is kaptam. A kiállítás azokra 
a megkülönböztető jegyekre fókuszál, amelyek Újkígyóst 
különlegessé tették: katolikusságunkra és magyarsá-
gunkra, vagyis a népi vallásosság tárgyi emlékeit mutatja 
be. A földrajzi, kulturális közelség miatt utalások vannak 
a csabai, medgyesi, gerendási szlovákokra, gyulai, ele-
ki, almáskamrási németekre, kétegyházi, pusztaottlakai 
románokra, de a közöttünk élő magyar református  
és evangélikus testvérekre is.
Kiemelendő még a moldvai csángó magyarságot bemu-

tató állandó kiállításunk, amely pár-
ját ritkítja az országban. A „Be van az 
életem zárva Móduvának ládájába…” 
című tárlat több mint négyezer tár-
gyat mutat be saját gyűjtésemből. Kö-
zel 30 éve járom ezt az utat…

Szegfű Katalin

Pusztina jeles nótafája Laczkó Istvánné és Erdélyi Zsuzsanna Harangozó Imre 
Anyám, anyám szép Szűz Márjám… című imádság-gyűjteményének bemutatóján 

1992. október 24-én

Raffay Ernő a rendszerváltás utáni első kormány had-
ügyi államtitkára, történész érkezett 1997. május 8-án 
Újkígyósra, hogy a történelmi Magyarország földa-
rabolásának politikatörténeti, históriai vonatkozásiról 
beszéljen. Az év további hónapjaiban a teljesség igénye 
nélkül hallhatták még a Népfőiskola vendégei Birtalan 
Ágnes egyetemi tanárt, az ELTE Mongol- és Belső-
ázsiai Tanszék tanszékvezetőjét, M. Papp Gizella 
néprajzkutatót és Makoldi Sándor festőművészt is.

Az Ipolyi Arnold Népfőisko-
la kiadványai nem csak a laikus 
közönségnek okoznak nagy örö-
met, és elégítik ki a magyar mű-
veltség iránt érdeklődő olvasók 
tudásszomját, hanem a szakiro-
dalom hivatkozásaiban is sorra 
megjelennek, többek között Er-
délyi Zsuzsanna, Hetény János, 
Kallós Zoltán, Pócs Éva, Po-
zsony Ferenc, Takács György és 
Tánczos Vilmos tanulmányaiban.

1997. március 21-ével folytatódott a sorozat. Szelestey 
László a pásztorok képmetsző művészetéről és szobrá-
szatáról adott elő. Jó alapot szolgálhatott mondandójához 
az akkoriban frissen megjelent könyve, mely a Pásztorfa-
ragók évezredes titka címet viseli. Április 25-én és 26-án 
az ókígyósi Wenckheim-kastélyban két napos program 
vette kezdetét. Pénteken Bárdi László történész tartott 
előadást A lovas-nomád népek útja Elő-Ázsiától a Kárpát-
medencéig címmel, szombaton pedig a két háború közötti 
magyar szobrászat nagymestere, Andrássy Kurta János 
szobrászművész kiállításának megnyitója előtt filmvetí-
téssel összekötve mesélt a magyar nép ilyen jellegű tárgy-
alkotásáról. A rendezvény táncházzal zárult, amely előtt 
Falvay Károly koreográfus osztotta meg gondolatait a ma-
gyarság hagyományos mozgásművészetéről és táncairól.

Az idézetek Szűcs Janka (SZTE-BTK) Az Ipolyi Ar-
nold Népfőiskola 20 éve című, az „Újkígyósért” Köz-
alapítvány Léhner Mihály Ösztöndíjkiírására 2011-ben 
benyújtott pályamunkájából valók. 

Az interjú folytatását a következő számban olvashatják.
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Átadták a kitüntetéseket
Három gyermeke van, mindhárom az élen végzett or-
szágos tanulmányi és egyéb versenyeken. Fia, László 
matema tikus, jelenleg Londonban egyetemi tanár, a két 
lánya bölcsész karon végzett: Judit latin, francia és spanyol 
szakos,  Zsuzsanna egyiptológus, Németországban készül 
be adni PhD értekezését. Mindhárom gyermeke házasság-
ban él, Lászlónak két fia van.
Bár már régen elkerült Újkígyósról, rokonaival rendsze-
resen beszélgetve, valamint a város honlapja segítségé-
vel folyamatosan figyelemmel kíséri városunk eseményeit.

95/2015. (VII. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben 
az „Újkígyósért” kitüntetést Bánáti Ottó részére adományoz-
za, aki tevékenységével jelentős mértékben hozzájárul Újkígyós 
gazdasági fejlődéséhez, mellyel településen kívül is elismerést 
vívott ki, aktív szerepet vállalva az újkígyósi lakosok munka-
helyének megteremtésében és megtartásában. 
Bánáti Ottó 1955. december 22-én született Mezőberény-
ben. Az általános iskolás éveit Szarvason végezte, majd a bé-
késcsabai Vásárhelyi Pál Szakközépiskolában folytatta tanul-
mányait. Ekkor kezdett el a Békéscsaba 1912 Előre Futball 
Clubnál futballozni. 1974-ben országos bajnokságot nyert 
csapatával, mely egy olyan meghatározó élmény volt számá-
ra, ami teljesen megváltoztatta a sporthoz való hozzáállását. 
1975-ben a budapesti Kvassay Jenő Műszaki Szakközépis-
kolában szerezett technikusi oklevelet. 
Az iskolás évek után Körösladányban a Tanácsházán műszaki 
osztályvezetőként dolgozott, majd 1977-ben Újkígyóson, az 
Aranykalász Tsz építő ágazatánál helyezkedett el. 1978-ban 
ismerkedett meg Veszpi Ágnessel, akivel 1980-ban házas-
ságot kötött. 1982-ben megszületett a lányuk, Beáta Ágnes, 
majd 1986-ban fiuk, Ottó. Egy unokája van, Bence Ottó.
1991-ben alapító tagként működött közre az Újkígyósi Fale-
mezüzem Bt. létrehozásában, ahol az évek alatt széles piac-
ra tettek szert: Európa-szerte szállítottak hámozott furnért, 
többek közt Norvégiába, Svédországba, Dániába. Több mint 
300 embernek biztosítottak munkahelyet.
2003-ban új esélyt kapott az élettől, melynek következmé-
nyeként 2005-ben megalapította a családi vállalkozását, a 
Furnér-Pack Kft.-t, ahol jelenleg 36 fő dolgozik.
2014-ben a Vállalkozók Országos Szövetsége az Év Vállal-
kozója díjjal tüntette ki, amit Demján Sándortól vehetett át 
Budapesten, a Művészetek Palotájában tartott gálaesten.
Az idén 10 éves Furnér-Pack Kft. évről-évre sikeresebb, a 
vezetés a fejlesztésre törekszik. Jelenleg a település 4. legna-
gyobb adót fizető és legtöbb főt foglalkoztató vállalkozása.

96/2015. (VII. 17.) számú képviselő-testületi határozat:
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben 
az „Újkígyósért” kitüntetést Csonka Péter részére adományozza 
értéknövelő kertészeti kultúra, továbbá a mezőgazdasági termékek 
értékesítésének megszervezésében való aktív, példamutató közremű-
ködéséért, valamint az újkígyósi gazdák összefogása, szakmai kép-
viselete érdekében évek óta eredményesen végzett tevékenységéért.
Csonka Péter 1953. július 3-án született Újkígyóson. Az 
általános iskolát itt végezte, majd Gyulán szerzett kertész 
technikusi oklevelet. Ezután életét ez az irányvonal ha-
tározta meg. Az 1971 és 1972 közötti időszakban Med-
gyesbodzáson volt kertészgyakornok, körzeti felügyelőként 
Békéscsabán a Zöldértnél dolgozott. 1974-ben házasságot 
kötött Nátor Margittal, mely házasságból két gyermek szüle-
tett: Péter és Hedvig, akik négy unokával ajándékozták meg. 
A katonai szolgálat teljesítése után a korábbi munkahelyén 
folytatta tevékenységét, és ebben az időben kezdte meg a 
fólia alatti zöldségek termesztését, melyet jelenleg is végez. 
Az 1980-as évek közepén a Hungarofruct  külkereskedelmi 
vállalatnál a zöldségfélék külföldre való szállítása és minő-
ségi ellenőrzése volt a feladata. 
A rendszerváltozás után kezdett el gazdálkodni, majd 
1998-ban megalapította a Csonka és Fia Kft.-t, amely je-
lenleg is végzi mezőgazdasági tevékenységét. 
Csonka Péter az 1993-ban megalakult Gazdakör elnöke-
ként is jelentős szerepet tölt be a közéletben. 

>> FOLYtAtÁS AZ 1. OLDALrÓL 

Azoknak a személyeknek, csoportoknak, akik, 
vagy amelyek Újkígyós fejlesztésében, a társa-
dalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bár-
mely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát 
végeztek, ennek révén Újkígyós értékeit növelő mara-
dandó eredményeket értek el, „Újkígyósért” kitün-
tetés adományozható. Az „Újkígyósért” kitüntetés éven-
te két magánszemélynek vagy szervezetnek adható.

Csonka Péter – „Újkígyósért” kitüntetett, 
Dr. Véghné Dr. Csatlós Margit – Újkígyós Díszpolgára, 

Bánáti Ottó – „Újkígyósért” kitüntetett
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Támogatás őshonos fák telepítésére

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az augusztus 14-én 
megtartott rendkívüli ülésén egyedi 
támogatási kérelmet nyújtott be a föld-
művelésügyi miniszter 35/2015. (VI. 
30.) FM rendelete alapján a Tanyafej-
lesztési Program előirányzat kereté-
ben nyújtott támogatásra, az Újkígyós 
1790/8-1790/13. hrsz. telkek körbe 
kerítésére és őshonos gyümölcsfák te-
lepítésére. A javaslatot mind a hét je-
lenlévő képviselő igennel elfogadta.

Pályázat szociális támogatásra

A testület hét igen szavazattal hatá-
rozott arról, hogy pályázatot nyújt be 
Magyarország 2015. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
3. melléklet III. 4. pontja szerinti tele-
pülési önkormányzatok rendkívüli ön-
kormányzati költségvetési támogatása 
keretében kiírt vissza nem térítendő 
rendkívüli szociális támogatásra. A 
képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a pályázati kiírásnak meg-
felelő Ávr. 75§ (2) bekezdés szerinti 
nyilatkozatok megtételére, és nyertes 
pályázat esetén a támogatási megálla-
podás megkötésére.
Megbízza az önkormányzat képviselő-
jét a fenti koncepció képviseletével. 

Megújították a folyószámlahitelt

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 
maximum 25 000 000 Ft összegben a 
meglévő folyószámlahitelt 2015. de-
cember 31-ig megújítja. A hitelkeret 
elsődleges fedezete a futamidő alatt 

az önkormányzat mindenkori éves 
költségvetése. Az adós vállalja, hogy a 
Hitel kamatát és járulékos költségeit a 
Hitel teljes futamideje alatt beépíti a 
költségvetésébe, és az OTP Bank Nyrt. 
részére más pénzügyi intézménynél 
vagy a Magyar Államkincstárnál ve-
zetett, vagy későbbiekben megnyitásra 
kerülő valamennyi fizetési számlájá-
ra (beleértve a Fizetési Számlát és az 
egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály 
nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló 
beszedési megbízást biztosít. 
Az Adós visszavonhatatlan megbízást 
ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy 
a Hitel futamideje alatt, amennyiben 
a Fizetési Számláján a jelen szerződés 
alapján esedékessé váló fizetési köte-
lezettségeinek teljesítéséhez nem áll 
rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy 
annak a biztosítása érdekében jelen 
Szerződés fennállása alatt és a Köl-
csön teljes visszafizetéséig a központi 
támogatások elkülönítésére szolgáló 
alszámlájáról, illetve a helyi adók és 
a helyben maradó gépjárműadó foga-
dására szolgáló számláiról a szükséges 
összeget az Adós Fizetési Számlájára 
átvezesse.
A javaslatot mind a hét képviselő el-
fogadta.

Pályázatot nyújtott be  
az Önkormányzat

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az augusztus 31-én meg-
tartott ülésén kilenc igen szavazattal 
határozott arról, hogy pályázatot nyújt 
be az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására az alábbi 

célok megvalósítására (a sorszámozás a 
fontossági sorrendet is meghatározza):
1. Önkormányzati konyha épületének 
bővítése és eszközök beszerzése
2. „Ezüstág” Gondozási Központ tera-
szainak kialakítása
3. Cz. Kiss Rendezvényház II. ütemé-
nek megvalósítása
4. Önkormányzati Hivatal épületének 
tetőfelújítása
5. Aszfaltozás és kátyúzás, eszközök 
beszerzése
• A József Attila utca: szerkezet meg-
erősítése és aszfaltozása
• Kis utca: az utca vége és az Újköz 
utca közötti szakasz
• Hajnal utca: új út tervezése, építése
• Belterületi aszfaltos utak kátyúzása
6. „Ezüstág” Gondozási Központ és 
az Önkormányzati Hivatal épületein 
napelemes rendszer elhelyezése, vala-
mint az „Ezüstág” Gondozási Központ 
épületén napkollektor elhelyezése
7.  Járdafelújítás

Elfogadták a szerződést

Kilenc igen szavazattal döntöttek ar-
ról, hogy az Újkígyós város közigaz-
gatási területén található közvilágítási 
hálózat üzemeltetésére és karbantartá-
sára vonatkozó szerződést elfogadják.

Benyújtották a pályázatot  
testvérvárosi találkozóra

Újkígyós Város Önkormányzata pályá-
zatot nyújtott be az „Európa a polgáro-
kért” program keretében testvérvárosi 
találkozó megszervezésére. Az igényelt 
támogatási összeg 16 500 EUR. A ha-
tározati javaslatra mind a kilenc képvi-
selő igennel voksolt.

HATÁROZATOK

Bolhapiac  Újkígyóson
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy má-
jus hónaptól, havi két alkalommal, szombatonként 
8-11 óra között bolhapiacot tartunk a piactéren. 

A bolhapiac időpontjai:
2015. szeptember 26.
2015. október 10., 24.

2015. november 14., 28.
2015. december 12.

Újkígyós Város Önkormányzata

Újkígyósi Közös  
Önkormányzati Hivatal 

5661 Újkígyós,
Kossuth utca 41.

Telefon: (66) 256-100
Fax: (66) 254-782

E-mail:
polgarmester@ujkigyos.hu
Web: www.ujkigyos.hu

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 800-1200, 1300-1600

kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 800-1200, 1300-1600

csütörtök: 800-1200

péntek: 800-1200

Családsegítő  
és Gyermekjóléti 

Szolgálat
Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 800-1200

kedd: 800-1100, 1400-1600

szerda: 900-1100, 1400-1700

csütörtök: 800-1200

péntek: 800-1200
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Kick-box – Cannes, Párizs és San Sebastián!
Ha nyaralásunkat a főszezon utolsó pillanataiban igyekez-
nénk megszervezni, akkor a fent említett két francia város 
nem csak látványában, de kulturális programjaiban is egy 
hétig tartó hasznos időtöltést jelentene. Kiváltképp akkor, 
ha úticélunk egészen Észak-Spanyolországig vezet.
Augusztus utolsó hetében Spanyolországban, Baszkföld 
egyik legnagyobb városában, San Sebastiánban ren-
dezték meg a kick-box utánpótlás Európa-bajnok-
ságot. Kick-boxos sportolóink idáig vezető útja 
számos kvalifikációs versenyen haladt keresztül, 
hogy az ott megszerzett ranglista pontok alapján 
súlycsoportjuk legjobb két versenyzőjévé váljanak, 
ezáltal kvótát szerezve az ibériai kontinensviadalra. 
A verseny helyszínéül szolgáló 5500 fő be-
fogadására alkalmas Anoeta sportcentrumot 
az 1965-ös pályakerékpáros világbajnokság 
nyitotta meg, majd‚ ’77-ben fedett pályás 
atlétikai kontinensviadal színhelyéül is 
szolgált, hogy az idei évben vendégül 
lássa Európa legtehetségesebb kick-
box versenyzőit. A családoknak súlyos 
anyagi terhet jelent már a felkészülő 
versenyek finanszírozása, és az külö-
nösen, hogy egészen Európa délnyu-
gati sarkába kell gyermekeik utazását és 
elszállásolást biztosítani. Itt szeretnénk 
megköszönni Újkígyós város önkormány-
zatának kiemelkedő támogatását, amely 
valamennyi újkígyósi színekben induló 
sportolót segített, és ez nem csak erre a 
versenyre értendő, hanem az egyesüle-
tünkkel évek óta tartó együttműködésre. 
Az Újkígyósi SzSC versenyzője Pap Nikola 
már az új generáció tagja, akitől első váloga-
tott fellépésén csodát nem, de tisztes helyt-
állást vártunk. A 37 kg-os súlycsoportban a 
horvát Sara Jelicet kellett volna legyőznie a 
legjobb nyolcba kerülésért, azonban ellen-
fele a korán megszerzett előnyt meg tudta 
tartani, így 11:7-tel a technikás horvát lány 
ment tovább. Ne feledjük, Nikola idén már 
várakozásokon felül teljesítve magyar baj-
nok és országos diákolimpiai győztes lett, 
ami bizakodásra ad okot, hogy a közel-
jövőben egyik meghatározó tagja legyen 
az utánpótlás női vonalának. Felkészí-
tője Bánfiné Stefula Krisztina 
és Korcsog László. Utazását 
és versenyzését támogatta:  
B á n á t i  O t tó  vá l l a l k oz ó , 
Marossy Gábor és családja, ifj. Harangozó Balázs és családja, 
Bánf i Gábor és családja, Frizsonyicz Edina, Medovarszky 
György és családja, Harangozó Antal és családja. 
Az újkígyósi kick-boxosok Debreczeni Dezső által veze-
tett csoportja idén sok szép eredményt ért el, hogy a meg-
szerzett tapasztalatot az év fő versenyén 
kamatoztassa: 

Török Dóra évek óta tartó szorgalmas és kitartó munkájá-
nak köszönhetően a válogatott stabil tagjává vált, azonban 
szintén a nyolc közé jutásért vívott mérkőzésen jelentett 
akadályt az angol Hannah Weatherley. Dóra találatokban 
gazdag mérkőzésen (16:14) igen megnehezítette a későbbi 

ezüstérmes angol lány dolgát. 
Laurincz Boglárka Újkígyós sportjáért kitün-

tetettje, hazánk egyik legtehetségesebb ver-
senyzője két évvel ezelőtt Lengyelország-
ban ünnepelte Európa-bajnoki címét. Ennek 
megfelelően a címvédés reményében érkezett 

az észak-spanyolországi városba. A horvát 
Lorena Jurisicon sajnos nem jutott túl, 
idejekorán búcsúzni kényszerült. 
Laurincz Zoltán a szabadkígyósi szék-
helyű, kick-boxos család legidősebb 

gyermeke 10 pontos különbséggel, tehát 
technikai K.O.-val lépett túl lengyel el-

lenfelén. A negyeddöntőben az angol 
Watkinsszal már nem bírt. A legutóbbi 
Eb-hez és a tavalyi vb-hez hasonlóan 
idén is a legjobb nyolc között zárta a 

viadalt. 
A trió legfiatalabb tagját, Laurincz Pétert 

a Galiba napi ütemes ugrókötél és rúgás-
technika bemutatójáról ismerhetjük, most 
pedig ismét bizonyította, hogy „face to 
face” helyzetben is képes kiemelkedően 
teljesíteni. Az egyik legnépesebb, 18 főt 
számláló súlycsoportban portugál, horvát 
és cseh versenyzőt legyőzve került az elő-
döntőbe, ahol a korosztály egyik legszín-
vonalasabb mérkőzésén az ír Kellytől mi-
nimális, 8:7-es vereséget szenvedett, és lett 
bronzérmes. Drámai módon, az utolsó má-
sodpercekben kétpontos találatot kapva. Jó 
formájának hála, helyet kapott a verseny 
zárónapján tartandó csapatversenyre, ahol 
a kadett 1-es, serdülő válogatott tagja-
ként aranyérmes lett. A szabadkígyósi 
Laurincz testvéreket támogatta: Szabad-
kígyósért Közalapítvány, Lehoczki Zsolt 
alpolgármester, Murvai István vállalko-
zó, Dohar Imre vállalkozó.
Szintén a városnapi formagyakorlatról 
ismerhetjük a csabaszabadi lakhelyű, 
de szintén Újkígyósi színekben indu-
ló Hidvégi Nándort, aki már évek óta 
dolgozik érte, hogy végre érmes helyre 
kerüljön. Sajnos ez idén sem sikerült, 
a német Hellmer egy találat előnnyel 
továbbment a kegyetlen, egyenes ki-
eséses rendszerben. 

Krucsai Gergő 2011-ben szerzett bronz-
érme után igyekezett ismét érmes hely-

re kerülni. Teljes joggal, ugyanis Gergő a 
nemzetközi kvalifikációs versenyeken is 

Pap Nikola büszkén viseli
 a válogatott egyenruháját
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felveszi a versenyt súlycsoportjának legjobbjaival. A sorsolás 
nem nekünk kedvezett: a népes 16 fős mezőnyben azzal az 
orosz Gerasimovval csapott össze, aki két évvel ezelőtt már 
Európa legjobbja volt. Hiába az újkígyósi versenyző kivételes 
gyorsasága, 10:4-gyel az orosz ment tovább, meg sem állva 
újabb Európa-bajnoki címéig. Gergő versenyzését támogatta 
Murvai István vállalkozó.
Harangozó Gábor az utazó csapat rangidős tagját nem csak 
Újkígyós sportjáért kitüntetettjeként ismerhetjük, hanem 
a rimini junior világbajnokság 94 kg-os súlycsoportjának 
győzteseként. Ennek a címnek is köszönhetően Gábor erő-
nyerőként került a döntőbe, ahol az ír Brennan-nel szemben 
fej-fej mellet haladtak egészen a második menet végéig. A 
döntő momentumok az ír versenyzőé voltak. A végeredmény 
18:15 és egy értékes ezüstérem. Gábort segítette a békéscsabai 
Pekárik Gumiszerviz.
A magyar kick-box erősségét jól mutatja, hogy az összetett 
éremtáblázat harmadik helyén végzett a bombaerős orosz és ír 
csapat mögött. Megelőzve olyan nagyobb lehetőségekkel ren-
delkező nemzetek gárdáit, mint a lengyel, olasz, brit és horvát 
válogatott. A sportban dolgozó szakemberek jól ismerik azt 
a tételt, hogy a kis mértékben jobb, erősebb anyagi-és tárgyi 
feltételekkel rendelkező csapatot, versenyzőt jó sportszakmai 
munkával még kompenzálni lehet, fel lehet javulni hozzá, de a 
jelentős különbség már meglátszik a végeredményekben. 
Több kiváló teljesítményről beszámoltunk. Versenyzőink 

elszántságukkal, küzdeni tudásukkal kiválóan helyt álltak 
az év legnagyobb kick-boxos eseményén. A versenynek 
számos sportértéke volt, formálta a közösséget, fejlesztette 
az akaraterőt, megtanította elviselni a kudarcot, helyén ke-
zelni a sikert, és persze életre szóló élményt jelentett. Nem 
csak a verseny, hanem a híres filmfesztivál városában, a 
cannes-i tengerparton eltöltött pihenő, vagy a párizsi 
Disneyland vidámparkban mulatott délután. 

Korcsog László

Kadett 1 (serdülő), lány, 37 kg: Európa-bajnok: 
Francesca Ceci (Olaszország), 5 – 8: Pap Nikola.
Kadett 2 (ifjúsági), fiú, 37 kg: Európa-bajnok: Bálint Martin  
(Magyarország), bronzérmes: Laurincz Péter
Kadett 2 lány: 55 kg: Európa-bajnok: Nesta Baxter  
(Németország), 9-16: Laurincz Boglárka.
60 kg: Eb: Karyna Nikitina (Írország), 9-16: Török Dóra.
Kadett 2, fiú, 57 kg: Európa-bajnok:  Danil Gerasimov 
(Oroszország), 9-16: Krucsai Gergő.
Junior, fiú, 69 kg: Európa-bajnok: Dereece Williams  
(Nagy-Britannia), 5-8: Laurincz Zoltán.
79 kg: Európa-bajnok: Riccardo Albanese (Olaszor-
szág), 9-16: Hídvégi Nándor.
94 kg: Európa-bajnok: Ross Brennnan (Írország), 
ezürtérmes:  Harangozó Gábor.

MOZGAT-ÓRA
„Nem lehet „túl sokat” megtenni a gyermekért,  
csak „túl keveset”

(Vekerdy Tamás)

Kedves Szülők!
Felmerültek már Önökben a következő 
kérdések kisgyermekükkel kapcsolat-
ban? 
Vajon hogyan fog megfelelni gyerme-
kem az iskolai követelményeknek? 
Oda tud-e majd figyelni, meg tud –e 
ülni az órán?
Hogyan tanul majd, érik-e sikerek, ho-
gyan tudok segíteni neki?
Be tud-e illeszkedni, szeret majd isko-
lába járni? 
Az újkígyósi bölcsődés, óvodás és kisis-
kolás korú gyermekek számára kínálunk 
lehetőséget szabadidejük hasznos és vi-
dám eltöltéséhez, és ajánlunk Önöknek 
szakmai segítséget, gyermekük megfele-
lő fejlesztéséhez, abban az esetben is, ha 
a kisgyermek nem rendelkezik hivatalos 
Szakértői véleménnyel. 
A  „MOZGAT-ÓRA”  foglalkozások 
helyben valósulnak meg, mely kényel-
mes, egyszerű megoldás a szülők számá-
ra, ezen kívül az órák díját is kedvezően 
tudtuk kialakítani.

A gyerekek aránylag nagy egyéni elté-
réssel fejlődnek, mégis van egy bizonyos 
út, melyet mindenkinek végig kell járnia.
Ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza  
nem gyakorlódik be eléggé, a kapcsoló-
dó érzékelő és irányító központok nem 
fejlődnek, differenciálódnak megfelelően. 
Több terület elégtelen működése tanulá-
si nehézséghez, viselkedési problémához, 
magatartás-zavarhoz vezethet. Ennek oka, 
hogy a mozgás segítségével járódnak be az 
idegpályák, fejlődnek az agyi rendszerek.
A tanulási nehézségek kialakulásáért az 
esetek 70%-ában az idegrendszer hibás 
szerveződése a felelős. A korai szűrés 
és megfelelő mozgásfejlesztés nagyban 
támogatja az óvodás gyermekek iskola-
érettségének kialakulását.
Tapasztalataink szerint, amennyiben 
ezek a kisgyermekek időben megkap-
ják a  megfelelő fejlesztést, egyszerűbbé 
válik számukra az óvodába történő be-
illeszkedés majd az iskolai elvárásoknak 
való megfelelés.
A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI:
 - a gyermek normál beszéd- és moz-
gásfejlődésének támogatása mellett cé-
lunk, hogy többféle terápiás módszer 
eszközeivel teremtsük meg a gyermekek 

optimális fejlődéséhez szükséges feltéte-
leket, korrigáljuk a az esetleges elmara-
dásokat
 - komplex fejlesztőmódszer alkalmazá-
sa, mely magában foglalja a szenzomo-
toros tréninget, játékterápiát és tanulási 
képesség fejlesztést
 - helyzet-felismerési és problémameg-
oldó képességek fejlesztése és változatos 
mozgásélmények megtapasztalása
 - az iskolaérettséghez szükséges rész-
képességek és kultúrtechnikák (olvasás, 
írás, számolás) megalapozása széleskörű 
eszközpark alkalmazásával
 - diszlexia- és diszkalkúlia-prevenció, 
grafomotoros fejlesztés
 - a közös játék élményének megtapasz-
talása.
A foglalkozásokra a szülők igényei alap-
ján heti 1 vagy 2 alkalommal kerül sor az 
óvoda tornatermében!
Szeretettel várjuk a szülők érdeklődését és 
a mozogni, játszani vágyó gyermekeket! 

Domokos Réka 
gyógypedagógus, TSMT terapeuta

(06-70/218-8579)
Locskainé Szabó Ildikó 

gyógypedagógus, SZIT terapeuta
(06-20/263-9421)
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ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

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, Katona-Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián
Nyomdai előkészítés: Mészáros Gábor • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉSEK:

Tűhegyi Lilien (3450 g, 48 cm), Békéscsaba, 2015. augusztus 
16., édesanyja: Horváth Szilvia, édesapja: Tűhegyi Csaba.
Papp Boglárka (3850 g, 51 cm), Békéscsaba, 2015. augusztus 
23., édesanyja: Barta Emese, édesapja: Papp Zoltán.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2015. augusztus 15., menyasszony: 
Gedó Gyöngyi újkígyósi lakos, vőlegény: Katona Norbert 
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2015. augusztus 15., menyasz-
szony: Lipták Mónika újkígyósi lakos, vőlegény: Benkó János 
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2015. augusztus 29., menyasszony: 
Dankó Erika újkígyósi lakos, vőlegény: Garamvölgyi Tibor Pál 
szolnoki lakos.

Házasságkötés időpontja: 2015. augusztus 29., menyasszony: 
Juhász Mária újkígyósi lakos, vőlegény: Sódar Miklós újkígyósi 
lakos.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÚJKÍGYÓSI 
HELYI SZERVEZETE

2015. OKTÓBER 17-ÉN 18 ÓRAKOR ÉVZÁRÓ  
VACSORÁT RENDEZ A SOPRONI SÖRÖZŐBEN.

Vacsora: 1600 Ft/fő
Menü: raguleves szabad szedéssel; kígyósi tál; sütemény
JELENTKEZNI LEHET: SÁNTHA LÁSZ-
LÓNÉNÁL, FEKETE NÁNDORNÉNÁL ÉS 
TOMCSENKÓNÉ RÁCZ MÁRIÁNÁL

ZENE, TÁNC, TOMBOLA
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!!!

A szervezet minden tagját megkérném, hogy az el-
maradott éves tagdíjakat rendezzék a fogadóóráinkon: 

szeptember 29.,
október 13., 27.,

november 10., 24.
Tomcsenkóné Rácz Mária

szervezet vezetője

HÁZIORVOSOK:
Majorosné dr. Hunya Sarolta

Telefon: 30/985-0816
Rendelési idő:

hétfő, csütörtök, péntek: 800-1200

kedd, szerda: 1300-1700

Dr. Marossy László
Telefon: 401-756, 30/262-4335

Rendelési idő:
hétfő, kedd, szerda: 800-1200

csütörtök, péntek: 1300-1700

Ügyeleti központ telefonszáma: 247-787

GYERMEKORVOS:
Dr. Salajkó Erika

Telefon: 254-486, 30/939-7251
Rendelési idő:

hétfő: 800-1100, 1500-1600

kedd: 800-1100, 1600-1700

szerda: 800-1200

csütörtök: 800-1100, tanácsadás: 1400-1500

péntek: 800-1100, 1500-1600

FOGORVOS:
Dr. Dósa Ida

Telefon: 401-411
Rendelési idő:

hétfő, szerda, csütörtök: 1300-1700

kedd, péntek: 800-1200

Az „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány kuratóriu-
ma a 2015/2016-os tanévre ösztöndíjpályázatokat hir-
det felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére! 
A pályázatokhoz csatolandó:
• iskolalátogatási igazolás
• az utolsó félév tanulmányi eredményének igazolása
• rövid fényképes önéletrajz (amerikai típusú vagy europass)
Az önéletrajznak tartalmaznia kell a pályázó személyes 
adatait (telefonszámmal és email címmel), a felsőokta-
tási intézmény megnevezését (kar, szak, évfolyam meg-
jelölésével), illetve az utolsó lezárt félév súlyozott tanul-
mányi átlagát.
A pályázatokat 2015. szeptember 30-ig lehet benyújtani 
a városi könyvtárban. A pályázatok egyéb részletes fel-
tételeiről a könyvtárban vagy a művelődési házban lehet 
érdeklődni.

„ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány kuratóriuma 


