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Válasz az adóemeléssel kapcsolatos petícióra
Az Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testületéhez érkezett, adó-
emeléssel kapcsolatos petícióra az 
alábbi választ adta Szebellédi Zoltán 
polgármester, melyet minden aláíró 
személyesen is kézhez kapott:
Tisztelettel tájékoztatom, hogy meg-
kaptam az Ön nevét és aláírását is 
tartalmazó „Tiltakozunk a 12 ezer Ft 
Kommunális adó ellen!” című petíciót.  
Először is szeretném megköszönni, 
hogy véleményével megtisztelte Ön-
kormányzatunkat!  A petíción össze-
sen 1115 – néhány esetben dupla – alá-
írás szerepelt, akik hozzávetőleg 865 
háztartást képviselnek.  
Azt gondolom, településünk lakói mél-
tán lehetnek büszkék a vendégként 
hozzánk érkezők által is elismert kiváló 
infrastruktúrájú, rendezett településre, 
melyben magas színvonalú intézményi 
ellátottság jellemző. Az utóbbi évek-
ben az önkormányzati intézmények az 
elnyert pályázatok révén külső meg-
jelenésükben is megújultak. Fontos-
nak tartjuk azonban, hogy a környező 
települések tekintetében is kimagasló, 
korábban elért színvonalat megtartsuk, 
sőt lehetőség szerint továbbfejlesszük 
– több ilyen fontos cél csak teljes egé-
szében saját forrásból vagy részben saját 
forrásból valósítható meg. Ennek egyik 
feltétele az Önkormányzat kiegyen-
súlyozott, fenntartható gazdálkodása. 
Erős közösségünk egyik legalapvetőbb 
értéke az egyéni, és ezen keresztül a kö-
zösségi kötelezettségvállalás. Ezt kíván-
ja erősíteni az állam is – finanszírozásán 
keresztül –, melyben a helyi bevételek 
fontosságát hangsúlyozza. 
A Képviselő-testület a jogszabályok-
nak megfelelően a tavalyi évben fo-
gadta el a helyi adópolitikát megha-
tározó helyi adókról szóló rendeletet.  
A jelenlegi testület a ciklus elején el-
fogadott gazdasági programjában célul 
tűzte ki a helyi adókról szóló rendelet 
felülvizsgálatát.  Ezt az is szükségessé 
tette, hogy az Önkormányzat az álla-
mi feladatalapú finanszírozáson túl, 
az intézményi bevételekből és a helyi 

adóbevételekből tud gazdálkodni. Az 
elmúlt évek költségvetési számai jól 
mutatták, hogy az Önkormányzatnak 
az adóbevételeiből kell biztosítani a 
költségvetés egyensúlyát. 
Az adórendelet elfogadása előtt szá-
mos olyan előkészület folyt, mely a 
Képviselő-testület megalapozott, fe-
lelősségteljes és minden érdeket lehe-
tőség szerint figyelembe vevő döntését 
szolgálták. Ennek keretében szakértő 
közreműködését vettük igénybe, és 
több fórumon biztosítottunk konzul-
tációs lehetőséget a lakosság és a vál-
lalkozók számára. 
A kérdéskör tárgyalásánál jó néhány 
olyan megoldást vett számba a Képvi-
selő-testület és annak bizottságai, me-
lyek eredményeként kialakult a jelen-
leg hatályos rendeleti szövegezés. Ilyen 
szempont volt a korábban Újkígyóson 
egyáltalán nem alkalmazott adóked-
vezmények köre, mely más települések 
esetén jelenleg sem megszokott jogin-
tézmény. 
Oláh Timót úr képviselőként bead-
ványt nyújtott be, melyhez mellékelte 
a petíciót is. A beadványában kérte a 
lépcsőzetes emelés bevezetését, a ked-
vezmény 1-2 gyermekes családokra ki-
terjesztését, valamint lakatlan ingatla-
nok és építési telkek utáni 5000 Ft-os 
mérték bevezetését. 
A Képviselő-testület rendkívüli ülé-
sén tárgyalta a beadványt és a petíció 
kérdéskörét a közben felvetődött ki-
egészítő jellegű adórendelet módosítá-
sára irányuló előterjesztésben (a ked-
vezmények bővítésére, pontosítására a 
gyakorlati tapasztalatok és lakossági 
észrevételek alapján másodízben került 
sor). A szóbeli tárgyaláson részletesen 
áttekintésre kerültek a beadványban 
szereplő felvetések. A képviselők meg-
állapították, hogy a felvetések az elő-
készítő tárgyalásokon értékelve lettek, 
és nem kerültek elfogadásra a többség 
részéről. Ezenkívül kifejtették, elisme-
rik, hogy az emelt mérték megfizeté-
se sokaknak nehézséget okoz, ezeket 
kedvezmények formájában próbálta 

a Képviselő-testület enyhíteni. Nem 
kívánják, hogy az adó emelése éven-
ként visszatérő legyen, ennek nem is 
látják pozitív szerepét. Az időskorú-
ak és az egészségi állapotuknál fogva 
nehéz helyzetben lévőkön túl csak a 
három- vagy többgyermekes családok 
esetében tartják indokoltnak a ked-
vezmény alkalmazását (országosan is 
ez az elismert kedvezményezetti kör). 
Ugyanakkor nem tartják jónak, hogy 
a településen lakatlan házak és üres, 
hasznosítatlan, olykor elhanyagolt tel-
kek legyenek, ezért ezek körében nem 
kívántak alacsonyabb mértéket alkal-
mazni. 
A jegyzőnek a Képviselő-testület ál-
tal biztosított adókedvezményeken 
túl lehetősége van az adómegfizetés 
megélhetést veszélyeztető mértéke 
esetén, egyedi kérelemre, az adó tör-
lését elrendelni vagy annak mértékét 
csökkenteni.
Az így kialakított adópolitika előké-
szítéséről és az elfogadott rendeletről 
igyekeztünk a legteljesebb tájékozta-
tást adni. Kiemelten fontosnak tartjuk, 
hogy Újkígyós város lakói megértsék, 
lehetőség szerint elfogadják a telepü-
lés érdekében meghozott ezen fontos 
döntést is, így kérjük, hogy lehetősége-
ikhez mérten teljes mértékben vegye-
nek részt a közteherviselésben, közös 
ügyeink megfelelő szintű ellátásában!
Ezen gondolkodás miatt a Képvise-
lő-testület nem kívánt külön döntést 
hozni a felvetésekről, hiszen azokról 
korábbi rendeletében már döntött. 
Fontosnak tartotta azonban, hogy a 
petíciót aláírókat tiszteljük meg állás-
pontunkról történő tájékoztatással. 
A részleteket illetően – melyek kifejté-
sére jelen levél keretében nem nyílott 
alkalmam – még észrevétele van, akkor 
szívesen biztosítok személyes konzul-
tációs lehetőséget fogadóórámon vagy 
egyéb megbeszélt időpontban. 
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete nevében:

Szebellédi Zoltán 
polgármester
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Békés Megye Önkormányzatának hírei
Megnyitott „Békés megye kapuja”

Január végétől az utazó közönség rendelkezésére áll a korhű, 
eredeti állapotában felújított vasútállomás épülete. A restaurá-
torok az 1930-as években alkalmazott felújítási technológiákat 
alkalmazva állították helyre a most már régi fényében tündöklő 
műemlék épületet. A megnyitást követően a pénztárak már a 
végleges helyükön, a csarnokban működnek, az utasok is a csar-
nokon, illetve az aluljárón át közelíthetik meg a peronokat. A 
mellékhelyiségek várhatóan néhány héten belül már használha-
tóak lesznek. A liftek elkészültek, de a hatósági használatbavé-
teli engedély kiadásának feltétele az üzemeltetési és karbantar-
tási szerződés megkötése. A felvételi épület és környezetének 
teljes körű felújítása várhatóan április végére készül el.

KEF ülés – fókuszban a droghelyzet
A Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
(BM KEF) soron következő ülésén a droghelyzet volt a fő 
téma. Az ülésen Tolnai Péter, a megyei közgyűlés alelnöke, a 
BM KEF elnöke köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, 
hogy mind a kilenc járásban megalakult a KEF, ami jelentős 
eredmény. Kiemelte: az egyeztető fórumhoz minden olyan 
szervezet csatlakozott, amelyik akar, tud és kötelessége is ten-
ni a kábítószer-fogyasztás megelőzése érdekében.
Kárász László vezető mentőtiszt és Varga Tibor vegyészszak-
értő, a Szegedi Regionális Kábítószer-vizsgáló laboratórium 
munkatársa tartott előadást a mai droghelyzetről, ami aggo-
dalomra ad okot, ugyanis a fogyasztók több mint a fele 18 év 
alatti. Sziszák Katalin, a megyei szociális és gyermekvédelmi 
központ vezetője elmondta, az állami gondozásban lévő fiata-
lok is veszélyben vannak. Az összejövetelen nevelőszülők, ne-
velőszülői tanácsadók, gyámok is részt vettek.

Ülésezett a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Megtartotta idei első munkaülését a Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyűlése. A napirenden több fajsúlyos téma szerepelt, töb-
bek között döntöttek a képviselők a munkaprogramról, a költség-
vetésről, együttműködési megállapodásokról, és módosították a 

TOP felhívások megyei keretösszegének felhasználás-ütemezését.
A területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttmű-
ködési megállapodásokat felülvizsgálata a testület, míg a Békés 
Megyei Néptáncosok Szövetsége Közhasznú Egyesülettel, a 
Békés Megyei Építész Kamarával és a Békés Megyei Mérnöki 
Kamarával együttműködési megállapodást kötöttek. Elfogadta 
a testület a 2016. évi munkaprogramot és az idei költségvetésről 
szóló rendeletet is, és módosították a TOP felhívások megyei 
keretösszegének felhasználás-ütemezését. A 2014-2020 közötti 
programozási időszak operatív programjainak felhívásai 2017 
első félévének végéig megjelennek, ezek teljesüléséhez a koráb-
ban 2017 utánra ütemezett forrásokat a közgyűlés előrehozta, 
és elosztotta a 2016. és a 2017. évek között. A Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése március 11-én ünnepi ülést tartott 
Szabadkígyóson, a következő munkaülés áprilisban lesz.

Már 46 településsel egyeztettek a  
megyei önkormányzat szakemberei 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) ke-
retében Békés megyébe összesen 57,94 milliárd forint érkezhet. 
Az első felhívások 2015 végén és 2016 elején jelentek meg, a 
felhívásokban nevesített összeg több mint 28 milliárd forint. 
Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló keretet a megye 
települései teljes egészében felhasználhassák, fontos, hogy olyan 
pályázatokat adjanak be, amelyek minden kritériumnak meg-
felelnek. A megyei önkormányzat hivatalának területfejlesztési 
szakemberei ezért egyeztetésre invitálták a települések veze-
tőit, szakembereit, és áttekintették a projektjavaslatokat. Ed-
dig több mint 92 órányi megbeszélést folytattak, ezalatt 274 
projektjavaslatot néztek át. A megyei önkormányzat – a me-
gyeszékhelyen kívül – minden településnek kötelezően segít a 
pályázatok során, amennyiben ezt a település kéri, és már nem 
csak a projektmenedzsmenti feladatokban, hanem a pályáza-
tokhoz kapcsolódóan egyéb feladatokban is. A Békés Megyei 
Önkormányzat mindeddig 47 településsel kötött együttműkö-
dési megállapodást a projektmenedzsmenti feladatok ellátására.

„FUSS AZ ÉLETEDÉRT”
Városi Sportnapok

2016. május 19-20.
2016. május 19 (csütörtök): 

Felföldi István Kézilabda Kupa 
2016. május 20. (péntek):

745 óra: Gyülekező, majd közös bemelegítés  
a Petőfi Sándor Művelődési Ház parkolójában

830 óra: FUT A SULI - Közös futás Újkígyós utcáin
900 óra: Sportprogramok az Újkígyósi Széchenyi István 

Általános Iskola szervezésében
2016. május 20. (péntek) 1900 óra: Sportbál és vacsora 
a Soproni Sörözőben a FISE szervezésében. A bálon 

kerül sor az Újkígyósi Sportjáért kitüntetések átadására.
Minden kedves vendéget szeretettel várunk!

2016. május 21-én (szombaton) kb. 9 -11 óra  
között halad át Újkígyóson, a Gyulai úton a 

Békéscsaba-Arad Szupermaraton

futó-, kerékpár- és görkorcsolyaverseny.  
Frissítőpont a Piactérnél lesz.  

Ugyanez visszafelé 2016. május 22-én (vasárnap) 
kb. 13-17 óra között várható.  

Várjuk ide a szurkolókat, hiszen Újkígyósról  
többen is beneveztek e rangos versenybe!
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III. Békéscsabai Vitézi Játékok
Mátyás király és kísérete Békéscsabán

A Munkácsy Mihály Múzeum 2016. április 30-án 
és május 1-jén rendezi meg nemzetközi hagyo-
mányőrző történelmi fesztiválját, a Békéscsa-
bai Vitézi Játékokat a Gabonamúzeumban és a 
CsabaParkban. A kétnapos történelmi játékok a 
megyeszékhely önkormányzatának támogatásá-
val a múzeum, a Békéscsabai Történelmi Íjászkör 
és a CsabaPark közös szervezésében várja majd az 
érdeklődőket színes vásári forgataggal, középkori 
jurtákkal, sátrakkal, hadibemutatókkal, kézműves 
foglalkozásokkal, mintegy száz kosztümös közre-
működő segítségével.
A Munkácsy Mihály Múzeum Zöld Szalonjá-
ban sajtótájékoztató keretében a „kalmár”, Ando 
György múzeumigazgató, az „apród”, Opauszki 
Zoltán, a Békéscsabai Médiacentrum Kft. ügyve-
zető igazgatója és Medgyesi Pál „lovag”, a múzeum 
igazgató-helyettese invitálták a vitézi játékokra az 
érdeklődőket egy igazi páncélos lovag, a testőr-
parancsnok, Bácsmegi Gábor és Domokos Anikó 
Emese úrhölgy jelenlétében.
A tavalyi vitézi játékokon mintegy ötezer vendé-
get üdvözölhettek a szervezők, s az idén ennél is 
több látogatóra számítanak – tudtuk meg Ando 
Györgytől, aki azt is elmondta, hogy soha nem 
látott összefogással valósulhat meg a nemzetközi 
rendezvény. Szarvas Péter polgármester és a bé-
késcsabai önkormányzat képviselő-testületének 
Fidesz-frakciója – akik anyagilag is támogatják a 
rendezvényt – egy emberként állt a múzeum kultu-
rális missziója mellé. Külön köszönet illeti Kerekes 
Attila képviselőt is, aki saját forrásából járul hozzá 
a rendezvény sikeréhez. A III. Békéscsabai Vitézi 
Játékok – Nemzetközi hagyományőrző történelmi 
fesztivál fővédnöke Hanó Miklós gazdasági ügye-
kért felelős alpolgármester, a rendezvényt pedig 
Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú Város pol-
gármestere nyitja meg.
A játékok Mátyás király udvarába, idejébe viszik 
el a látogatókat. Mikoron Mátyás király fiának, 
Corvin Jánosnak felajánlotta a gyulai uradalmat, 
a király látogatást tehetett (volna) Csabán, bár ez 
történelmileg nem igazolható tény. A kései utó-
dok, a szervezők ötlete a vitézi játékok, így ápri-
lis 30-án, 10 órától a Csaba Center elől indul az 
Andrássy úton a városháza felé a középkori vitézek 
felvonulása, majd a király és kísérete bevonul a Ga-
bonamúzeumnál felállított küzdőtérre, és kezdetét 

veszi a haditorna – avatta be a részletekbe Medgyesi Pál 
„lovag” a sajtó képviselőit. Több helyszínen zajlanak majd 
az események: haditábor, mesterségek udvara, fogadó, lo-
varda, apródok udvara a bölcsességek terme, trubadúrok 
udvara ad majd otthont a különböző programoknak a két 
nap alatt. A gyerekeknek játszóház, bábszínházi előadá-
sok, a felnőtteknek ismeretterjesztő előadások teszik még 
színesebbé a programokat, melyek sorában a népzene, a 
táncház, a tánctanulás és a lovaglás is szerepet kap. Ha-
tárainkon túlról Romániából és Szlovákiából is várnak 
vendégeket a szervezők.
Opauszki Zoltán a tájékoztatón elmondta, hogy a III. 
Békéscsabai Vitézi Játékok fő médiatámogatójaként a 
Békéscsabai Médiacentrum Kft. médiafelületeivel és esz-
közeivel – a 7.tv, a behir.hu és a Csabai Mérleg városi 
lap – segítségével kíván széles körű nyilvánosságot biz-
tosítani a rendezvénynek. A vendéglátásról a CsabaPark 
gondoskodik majd, s igazi szenzációnak ígérkezik április 
30-án este az Omega szabadtéri megakoncertje.

Vándor Andrea
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Kiválasztották  
a nyertes ajánlattevőt

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a március 10-én meg-
tartott ülésén a közbeszerzési bíráló 
bizottság által elvégzett értékelés és 
javaslat alapján az „Újkígyós Városi 
Kulturális Centrum kialakítása, II-es 
ütem” tárgyú hirdetmény közzététele 
nélküli közbeszerzési eljárást ered-
ményesnek nyilvánította.
A Békés-kas Kft. (5600 Békéscsaba, 
Bezerédi utca 1.) és a Csorvási Épí-
tőmester Bt. (5920 Csorvás, Kossuth 
u. 9.) ajánlatát a hiánypótlást követő-
en érvényesnek nyilvánította. Az eljá-
rás eredményeként, az eljárás nyerte-
seként a nettó 41 829 297 Ft összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó Csor-
vási Építőmester Bt., (5920 Csorvás, 
Kossuth u. 9.) hirdette ki. 
A testület megbízta a polgármestert, 
hogy a legalacsonyabb összegű el-
lenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot 
tevő ajánlattevővel, a Csorvási Építő-
mester Bt-vel a vállalkozói szerződést 
az ajánlati dokumentációban megha-
tározott feltételekkel kösse meg.
NÉV SZERINTI SZAVAZÁS:

1. Szebellédi Zoltán - igen
2. Bozó József - igen
3. Botyánszki Pál - igen
4. Horváth-Gazsó Adrienn - igen
5. Nagy Balázs - igen
6. Nagy Tiborné - igen
7. Tömösi Károly - tartózkodott
8. Turovszki Krisztián - igen

Beszámolt a szociális szövetkezet
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a március 21-én meg-
tartott ülésén kilenc igen szavazattal 
vette tudomásul az Újkígyósi Szolgál-
tató Szociális Szövetkezet 2015. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót, 
és egyben megköszönte a szövetkezet 
elnökének, tagjainak Újkígyós város 
érdekében kifejtett munkájukat. 

Megállapították a díjakat
A képviselő-testület az alábbiak sze-
rint állapítja meg az élelmezési tevé-
kenységet folytató intézményekben 
alkalmazandó nyersanyag és rezsi té-
rítési díjat:

HATÁROZATOK
Nyers-

anyagnor-
ma (Ft)

Rezsi 
(Ft)

Nettó 
(Ft)

Áfa 
(Ft)

Bruttó 
(Ft)

Bölcsődei gyermekek (4x/nap) 313 167 480 130 610
Óvodában óvodások részére  

(egész napos ellátás 3x) 313 167 480 130 610

Napköziotthonos tanulók étkezése  
100%-ot fizetők (3x) 435 167 602 163 765

Napköziotthonos tanulók étkezése  
50%-ot fizetők (3x) 435 167 602 163 765

Ingyenes étkezők (3x) 435 167 602 163 765
Menzát igénybe vevő tanulók  

100 %-ot fizetők (1x) 232 137 369 100 469

Menzát igénybe vevő tanulók  
50 %-ot fizetők (1x) 232 137 369 100 469

Szociális étkeztetést igénybevevők  
(napi kétszeri) 366 171 537 145 682

Szociális étkeztetést igénybevevők  
(napi egyszeri) 323 171 494 133 627

„Ezüstág” Idősek Otthona gondozottak 600 375 975 263 1238

Nyers-
anyagnor-
ma (Ft)

Rezsi 
(Ft)

Nettó 
(Ft)

Áfa 
(Ft)

Bruttó 
(Ft)

Bölcsődei alkalmazottak 330 70 400 108 508
Óvodai alkalmazottak 330 70 400 108 508

Gondozási központ alkalmazottak 330 70 400 108 508
Általános iskolai nevelők 330 70 400 108 508
Konyhai alkalmazottak 330 70 400 108 508

Önkormányzat dolgozói 330 70 400 108 508
„Ezüstág” Idősek Otthona dolgozói 330 70 400 108 508

Külső személyek részére 330 270 600 162 762
„Ezüstág” lakói 600 375 975 263 1 238

szolgáltatást igénybevevők Nettó 
(Ft)

Áfa  
(Ft)

Bruttó 
(Ft)

Bölcsődei gyermekek (4x/nap) 313 85 398
Óvodában óvodások részére (egész napos ellátás 3x) 313 85 398
Napköziotthonos tanulók étkezése 100%-ot fizetők (3x) 435 117 552
Napköziotthonos tanulók étkezése 50%-ot fizetők (3x) 217 59 276
Menzát igénybe vevő tanulók 100 %-ot fizetők (1x) 232 63 295
Menzát igénybe vevő tanulók 50 %-ot fizetők (1x) 116 31 147

Szociális étkeztetést igénybevevők (napi 1x) 390 105 495
Szociális étkeztetést igénybevevők (napi 2x) 425 115 540

A képviselő-testület a megállapított nyersanyagnorma és rezsiköltség alapján az 
alábbi térítési díjat állapítja meg:

A képviselő-testület az intézmények által megállapított nyersanyagnorma alap-
ján az alábbi térítési díjat határozza meg:
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HATÁROZATOK
A képviselő-testület kilenc igen szava-
zattal elfogadta a határozati javaslatot, 
és felkérte az érintett intézmények ve-
zetőit, hogy ezen díjakat 2016. április 1. 
napjától alkalmazzák.

Vízmű Kft. működése

Nyolc egyhangú igen szavazattal állapí-
totta meg a képviselő-testület, hogy az 
Újkígyósi Vízmű Kft. a határozat meg-
hozatala napjával kezdődő hatállyal, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvénnyel összhangban álló módon 
működik tovább. 

Elfogadták a szakmai programot

Nyolc igen szavazattal elfogadták az 
„Ezüstág” Gondozási Központ Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai 
Programját.

Beszámolt az „Ezüstág”

Az „Ezüstág” Gondozási Központ 2015. 
évi szakmai beszámolóját egyhangú 
szavazással elfogadta a kilenc képviselő, 
és egyben köszönetet mondott intéz-
mény minden dolgozójának az elmúlt 
évben végzett áldozatos munkájukért.

Jóváhagyták a közbeszerzési tervet

Újkígyós Város Önkormányzatának 
2016. évi közbeszerzési tervét kilenc 
igen szavazattal jóváhagyta a testület.  

Álláspályázati kiírás

Kilenc igen szavazattal döntöttek a kép-
viselők arról, hogy az „Ezüstág” Gondo-
zási Központ magasabb vezetői álláshe-
lyére kiírt pályázati felhívást elfogadja, 
és megbízza Szebellédi Zoltán polgár-
mestert a pályázati kiírással kapcsolatos 
további intézkedések megtételével.

Döntöttek pályázati utógondozásról

Újkígyós városban 05/4 hrsz. alatt ta-
lálható rekultivált hulladéklerakó utó-
gondozási, üzemeltetési és projektfenn-
tartási feladatok ellátása tekintetében 
a képviselő-testület visszaveszi a Tár-
sulásra átruházott hatáskörét, és saját 
hatáskörben, saját költségvetéséből, 
kizárólag a saját hulladéklerakója te-
kintetében megbíz egy szakcéget a te-
vékenység ellátásával. Vállalja egyben 

a projektfenntartási időszakban a Tár-
sulás által vállalt kötelezettségeket. A 
határozati javaslatot mind a kilenc kép-
viselő igennel elfogadta.

Visszavonták a határozatot
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 147/2014. (XI. 17.) 
számú határozatát kilenc igen szava-
zattal visszavonta. A Dél-Alföld Regi-
onális Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulásba Újkígyós Város 
Önkormányzatának képviselőjeként 
Szebellédi Zoltán polgármestert, Bozó 
József alpolgármestert és Nagy Balázs 
képviselőt delegálta. Felkérte a testület a 
delegáltakat, hogy a Társulásban végzett 
munkájukról annak szükségessége ese-
tén, de legalább évente egy alkalommal 
tájékoztassák a képviselő-testületet. 

Elfogadták a szerződést
Kilenc igen szavazattal határoztak arról, 
hogy az Újkígyós, Kossuth utcán talál-
ható 1745 hrsz-ú Szent Antal temető 
tekintetében a Szűz Mária Szent Neve 
Plébániával, a köztemető fenntartására 
vonatkozó önkormányzati kötelezettség 
ellátásáról szóló kegyeleti szerződést el-
fogadják.

Lejárt határidejű határozatok jelentései

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 13/2016. (II. 29.), 
14/2016. (II. 29.), 15/2016. (II. 29.), 
16/2016. (II. 29.), 17/2016. (II. 29.), 
18/2016. (II. 29.), 19/2016. (II. 29.), 
20/2016. (II. 29.), 21/2016. (II. 29.) 
számú önkormányzati határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentést kilenc igen 
szavazattal elfogadta.

Pszichológus lehetséges alkalmazása
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megbízta Vida Klára 
intézményvezetőt, hogy a követke-
ző testületi ülésre mérje fel, hogy az 
„Ezüstág” Gondozási Központ, a Közös 
Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intéz-
mény, valamint az Újkígyósi Széchenyi 
István Általános Iskola tevékenységével 
kapcsolatosan milyen mértékben lenne 
szükség pszichológus alkalmazására. 
Ennek alapján a polgármesterrel egyez-
tetve tegyen javaslatot pszichológus 

szakember foglalkoztatására. A határo-
zati javaslatra mind a kilenc képviselő 
igennel szavazott.

Jóváhagyták a házirendet

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Közös Igazgatású 
Óvodai és Bölcsődei Intézmény Óvodai 
Házirendjét kilenc igen szavazattal jó-
váhagyta.

Új villanyoszlopokat  
terveznek beállítani

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete egyöntetű, kilenc sza-
vazattal az Újkígyós, Gyulai út páros 
oldalán – a város nyugati bejárójánál – a 
városhatártól az Újköz utcáig a meglé-
vő lámpatesteket nagyobb teljesítményű 
világító lámpatestekre kívánja cserélni, 
továbbá a szabadidőpark előtti területen 
új villanyoszlopok beállításával és azo-
kon világító lámpatestek elhelyezésével 
új hálózat kialakítását kívánja megva-
lósítani Újkígyós város közvilágításá-
nak fejlesztése céljából. A munkálatok 
kivitelezését az EDF DÉMÁSZ Zrt. 
által szerződésben biztosított fejlesztési 
keretösszeg terhére kívánja megvalósí-
tani. A közvilágítási hálózat létesíté-
se miatt fizetendő díj megfizetéséhez 
bruttó 914 400 Ft-ot biztosít a 2016. 
évi költségvetés terhére.

Pályázatot adnak be  
kerékpárút létesítésére

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazat-
tal döntött arról, hogy pályázatot kíván 
benyújtani a TOP-3.1.1-15 kódszámú, 
Fenntartható települési közlekedésfej-
lesztés című pályázati felhívásra, kerék-
párút létesítésére a 4431. sz. közút északi 
oldalán a korábban megvalósult kerék-
párút folytatásaként, a belterületi Ge-
rendási utcától a 4431-4432. sz. közutak 
kereszteződéséig, bruttó 160 990 647 Ft 
összköltséggel, 100%-os támogatás mel-
lett, önerő biztosítása nélkül. 
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Lakossági felhívás
Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezon-
ban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelő-
berendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem 
megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantar-
tásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében so-
kan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, 
mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezet-
szennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes 
állapotot is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szó-
ló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alap-
ján a háztartási tüzelőberendezésben kizárólag papírhulladék 
és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék 
égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezet-
védelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak 
keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadul-
nak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek 
új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk 
esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizek-
be, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezeté-
ben élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék 
alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és 
egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi 
szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, 
elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehéz-
fémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az 
agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.
Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyes tüzelésre, 
ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és 
olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylera-
kódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag 
használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértéket, mely 
az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését 
okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is 
hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-
utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a ké-
ményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül 
visszaáramlik a lakótérbe, füst, illetve szén-monoxid mérge-
zést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és 
kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és 
belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kémény-
tüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkol-
lásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépü-
let éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő 
bútorzatra. 
A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt 
fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, 
szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az 
anyagi javakat és az emberei életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt 
Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-
mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki 
csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot hasz-
náljon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rend-
szeres ellenőrzését, tisztítását!

Jelenlét
Az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány Fo-
tóklubja „Jelenlét” címmel február 27-én egy ese-
ménydús rendezvényre invitálta a kedves lakosságot. 
A művelődési ház konferencia termében 8 személy 
mutatta be fotóit, egyéni megközelítésű darabjait. 
A rendezvény Ilyés Zsolt plébános ünnepi szavaival 
kezdődött, majd Turovszki Krisztián, az Újkígyósi 
Keresztény Ifjúságért Alapítvány elnöke nyitotta 
meg a fotókiállítást. Kellemes élő zenével átitatott 
hangulatban, melynek előadója, egy fiatal tehetség, 
Szilágyi Attila volt, tekinthettük meg a kiválasztott 
műveket. Néhány bemutatkozó sorban a kiállítók 
személyes élményeit is leírták hobbijukat illetően.
A mintegy 20 db alkotás más-más megvilágításban 
adta elő főként a természet csodáit, de láthattunk 
fotót, melyen Jézus Krisztus is szerepelt.
Az előtérben állófogadás keretében kötetlen beszél-
getésekre is sor került, valamint még több alkotást 
nézhettünk meg a fotóklub tagjaitól, ezúttal kivetítő 
segítségével.
Hála Istennek eredményes estet zárhattunk, ugyanis 
az érdeklődők nagy száma miatt telt ház jött létre.
Úgy gondolom, hogy akik „ jelenlét”-ükkel megtisz-
telték rendezvényünket, nem csalódtak és élmények-
ben gazdagodva tértek haza. Ezúton is köszönjük 
Turovszki-Mancz Fatime Nórának a kiállítás meg-
szervezését, a Petőfi Sándor Művelődési Ház, az Új-
kígyósi Ifjúsági Kezdeményezés és az önkéntesek se-
gítségét!

Horváth Kitti

Újabb 90 éves lakost  
köszöntöttek

2016. március 8-án Sódar István Lajos bácsit 90. 
születésnapja alkalmából emléklappal köszöntötte 
Szebellédi Zoltán polgármester. Ezúton kívánunk 
további jó egészséget Pista bácsinak!
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A Nyugdíjas Érdekvédelmi  
Egyesület programja

Az Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egye-
sülete ezúton tájékoztatja a tagjait és az újkígyósi 
lakosságot a május és június hónapban tervezett 
programjairól:

2016. május 1.  
Majális és Anyák napja a Gazdakör udvarán

2016. május 14. 
Telekgerendáson Orgona Bál

2016. május 14-15.  
Kevi Juhászfesztivál Túrkeve

2016. május 21.  
Tavaszi bál a Soproni Ászok Sörözőben vacsorával

2016. június 7.  
Szalonnasütés a Gazdakör udvarán

2016. június 24-26.  
Rózsafesztivál Szőreg

Jelentkezni és a programok díját bef izetni  
az egyesület tagjainál lehet.

Szeretettel várunk minden kedves vendéget!
Bartyik Pál egyesületi elnök

•	 24 órás távfelügyelet
Távfelügyelet idejére ingyenes GPRS-t 

biztosítunk
•	 24 órás kivonuló szolgálat
•	 riasztórendszer tervezése, szerelése
•	 tűzjelző rendszer tervezése, szerelése
•	 videórendszerek szerelése
•	 objektumőrzés
•	 távfelügyelet esetén kedvező karban-

tartás
•	 ingyenes felmérés - árajánlat készítés
•	 informatikai hálózatépítés 
•	 TEL.: 06-20-9-287-541
•	 E-mail: szabojozsef 2008@freemail.hu

Tisztelt Adózónk!
Felhívom a figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló – 
többször módosított –2003. évi XCII. számú törvény 
14. § (1) bekezdése alapján a helyi iparűzési adóra vo-
natkozó bevallását az adóévet követő május 31-ig kell 

megtennie.
Tájékoztatom, hogy a helyi iparűzési adó mértéke 
2007. január 1. napjától a 27/2006. (XII. 12.) önkor-
mányzati rendelettel módosított, 18/1998. (XII. 16.) 
számú önkormányzati rendelet alapján 2015. december 

31. napjáig az adóalap 1,2 %-a.
2016. január 1. napjától a 24/2015. (XI. 28) számú ön-
kormányzati rendelet alapján az állandó jelleggel vég-
zett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az 

adóalap 2%-ára emelkedett. 
Tisztelettel felhívom a figyelmét, hogy a bevallást in-
ternetről a www.ujkigyos.hu oldalon töltheti le, vagy 
személyesen a Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 

információs pultjánál igényelheti.
A kitöltött bevallásokat 2016. május 31. napjáig adó-
csoportunkhoz (7-es iroda) megküldeni szíveskedjék.

Tavaszköszöntő vacsora
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesüle-
tének Kígyósi Szervezete  tisztelettel és szeretettel 

meghívja Önt és családját, barátait
2016. április 16-án (szombat) 18 órai

kezdettel a Soproni Söröző éttermében tartandó 
tavaszköszöntő vacsorájára.

Menü:
Raguleves szabadszedéssel

Hortobágyi göngyölt hús párizsi bundában,  
zöldséges rizzsel

Csülök pékné módra
Savanyúság
Sütemény

Vacsora ára: 1 800 Ft /fő

Jelentkezni 2016. április 15-ig lehet 
Fekete Nándornénál és Rácz Máriánál  
(Arany János u. 12., +36 20/932-22-92)

A jó hangulatról  
Lustyik István és zenésztársai gondoskodnak

Zene, tánc, tombola

Mindenkit szeretettel várnak!
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„Könyvet házhoz a könyvtárból”
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár új 
szolgáltatást indít, amellyel az idős, beteg, mozgás-
korlátozott, vak- és gyengénlátó, lakáshoz kötött 
emberek számára kíván segítséget nyújtani abban, 
hogy otthonukban közvetlenül hozzáférhessenek a 

könyvtári szolgáltatásokhoz.
Amennyiben Ön vagy valamely ismerőse számára 
hasznos lenne ez a szolgáltatás, olvassa el tájékoz-
tatónkat, és hívja munkatársainkat nyitvatartási idő-
ben: (munkanapokon: 1000-1200-ig, 1300-1700 óráig, 
szombaton: 1000-1200-ig) a 66/254-839-es telefon-
számon, írjon e-mailt (konyvtar@ujkigyos.hu), vagy 

érdeklődjön személyesen.

Hogy lehet igénybe venni a szolgáltatást?
•  A „Könyvet házhoz a könyvtárból” szolgáltatás 
    igénybevétele Újkígyós területén ingyenes.
•  Kizárólag könyvtári tagsággal rendelkező olvasók 
    vehetik igénybe.
•  Egy alkalommal 8 db dokumentum (könyv, 
    hangoskönyv stb.) kérhető.

Szeretettel várjuk a szolgáltatás iránt érdeklődőket!

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete minden évben nettó  
1 millió forintot különít el költség-
vetésében új járda építésére, illetve a 
töredezett, felfagyott, balesetveszélyes 
járdaszakaszok javítására. Ez az összeg  
500 méter új járda magépítésének 
anyagköltségére elegendő.
A Településfejlesztési és Gazdasági 
Bizottság hatáskörébe tartozik az épí-
tendő járdaszakaszok kijelölése, mely-
re a költségvetés elfogadását követően, 
a márciusi bizottsági ülésen kerül sor. 
A lakosság által benyújtott kérelmeket 
megvizsgáltuk, majd azt beterjesztettük 
a bizottságnak, és az idei évben is az a 
döntés született, hogy a kérelmekben 

megjelölt, valóban felújításra szoruló 
járdaszakaszok kerülnek megépítésre, 
kimerítve a keret teljes összegét. 
A bejelentések sorrendjét figyelembe 
véve az alábbi helyszíneken fognak az 
Önkormányzat munkatársai járdaépí-
tést végrehajtani az idei évben:
Dohány utca 4-10. előtt
Öreg utca 12. előtt
Fő utca 38-42-ig
Hosszú utca 3. előtt
Tormási út 24. és 24/2. előtt
Szent István utca páros oldalban
 (a Jókai utca - Iskola utca között, ahol 
járólap van, annak cseréje öntöttre)
Jókai utca 9/1. előtt
Szent Imre parknál (belső Gyulai út 

egy része)
Gyulai út 33. előtt
Radnóti - Öreg utca kereszteződésnél
Dr. Pándy Kámán utca 10. előtt
Béke utca 2/2-től a Hosszú utcáig
Gerendási utca 2. előtt
A felmerült lakossági igények kielégíté-
se érdekében megépítjük továbbá a jár-
dát a Wenckheim parkon keresztül – a 
Vízmű telep kerítése mellet – a József 
Attila utca és az óvoda szilárd burkolatú 
úttal (járdával) történő összekapcsolása 
céljából, melyhez az Önkormányzat az 
éves járda felújítási kereten kívül külön 
forrást biztosított.

Varga Ferenc 
műszaki csoportvezető

Járdaépítés 2016-ban

VII. GALIBA NAPOK
2016. június 10-11. (péntek-szombat): 
gasztronómiai fesztivál a Petőfi Sándor  

Művelődési Házban és a Wenckheim parkban.  
A főzőversenyre várjuk a csapatok jelentkezését!

Díjazás: I-IV. helyezés: értékes wellness hétvégék!
Jelentkezni a művelődési házban vagy  

a muvhaz@ujkigyos.hu e-mail címen lehet. 
Szeretettel várjuk a „falu apraját-nagyját”!  

Tisztelettel számítunk részvételükre!
Részletes program a következő számban.

Meghívó
KEDVES ÚJKÍGYÓSI LAKOSOK!

Az „ Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 
az idén is megszervezi a VI. VIRÁGVÁSÁRT!

Jöjjön el és válasszon a szebbnél-szebb virágok közül!
Helyszín: Újkígyós, Piactér (Gyulai út)

2016. április 23. (szombat) 1400 órától

„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület

  Iroda: Újkígyós, Petőfi u. 38.
  Mobil:  06 20/506-5516
  E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu
  Honlap: http://www.civilosszefogas.x3.hu

Bolhapiac Újkígyóson
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy március 
hónaptól, szombatonként 8-11 óra között bolhapiacot 

tartunk a piactéren az alábbi időpontokban:
2016. április 23.,  

2016. május 14. és 28.,  
2016. június 25.
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Amikor a köszöneté a szó…
Tél végén betörők dézsmálták meg a 92 esztendős Csáki 
László lakattal elzárt, a disznóvágás utáni finomságokkal 
gazdagon megrakott kamrájának tartalmát. „Nincs nyo-
muk, még ujjlenyomatot sem találtak a rendőrök, –töröl-
gette a könnyeket szeme sarkából Csáki Lászlóné Annus 
néni– elvittek mindent, sonkát, szalonnát, sütnivaló kol-
bászt…”
Az Újkígyósért Közalapítvány gyűjtést hirdetett a károsult 
Csáki László és családja javára. Hála a jó szándékú ada-
kozóknak s az összegyűlt adományt kiegészítő Újkígyós 
Város Önkormányzatának Húsvétkor már ott lehetett a 
sonka és kolbász az idős házaspár asztalán. 2016. márci-
us 24-én, nagycsütörtökön a több mint 80 000 Ft értékű, 
a Benkó Hús Kft. által összeállított csomagot Szebellédi 
Zoltán Újkígyós város polgármestere és Harangozó Imre 
az Újkígyósért Közalapítvány kuratóriumának elnöke adta 
át a károsultaknak.
A család a következő köszönetnyilvánítást juttatta el szer-
kesztőségünkhöz:
Meghatottan és hálás szívvel mondunk köszönetet minden 
kedves adakozónak, Szebellédi Zoltán polgármester úrnak, 

Harangozó Imrének az Újkígyósért Közalapítvány elnö-
kének és a Kuratórium tagjainak, valamint mindazoknak, 
akik munkájukkal segítették ezt a jó ügyben tett erőfeszí-
tést. Köszönjük, hogy visszaadták az emberek jóságába ve-
tett hitünket közelgő 65. házassági évfordulónk előtt!
Tisztelettel:

Csáki László és felesége, Csáki Lászlóné Kvasz Anna

Mint arról 2015. május hónapban be-
számoltunk, Újkígyós Város Önkor-
mányzata sikeres pályázatot követően 
kilenc önkormányzati épület energeti-
kai felújítását hajtotta végre az elmúlt 
év elején. A beruházások összköltsége 
251 255 180 Ft volt, saját forrást nem 
kellett hozzá biztosítani, mivel a si-
keres önerőpályázatnak köszönhetően 
összességében 100 %-os támogatottsá-
got nyert a projekt. A munkálatok so-
rán a külső homlokzatok szigetelésén 
és a nyílászárók cseréjén túl megtör-
tént az épületek fűtésének korszerűsí-
tése is. A pályázat elsődleges célja az 
energia hatékonyabb felhasználása ál-
tal az intézmények üzemeltetési költ-
ségeinek (ezen belül is a fűtési költség) 
csökkentése volt, e mellett a beruhá-
zásnak köszönhetően esztétikailag is 
megújultak a település épületei. 

Mivel a beruházás megvalósítása óta 
eltelt egy teljes év, lehetőségünk volt a 
felújított épületek fűtési költségeinek 
összehasonlítására egy olyan évvel, 
amikor a hőszigetelés még nem volt 
elhelyezve a külső homlokzatokon és 
a födémen, valamint a fűtés is korsze-
rűtlenebb volt.
Békés megye évi középhőmérsékle-
te az elmúlt tíz év adatait figyelembe 
véve általában 11,5 °C körül alakul, az 
általunk összehasonlított két időszak 
hőmérsékleti adatai sem térnek el egy-
mástól 1-2 tized foknál többel.
A nyolc érintett épület – Fő utcai óvo-
da épülete, művelődési ház, könyv-
tár, önkormányzati konyha, általános 
iskola, Felföldi István Tornaterem, 
„Ezüstág” Idősek Otthona, Városhá-
za – fűtésére a korszerűsítést megelő-
zően összesen 115 913 m3 földgázt 

használtunk fel, míg a felújítást köve-
tő évben mindössze 83 968 m3-t! (Az 
energetikai korszerűsítésbe be volt 
vonva a Petőfi utcai óvoda épülete is, 
de annak fűtéshez kapcsolódó adatait 
az összehasonlításnál nem vettük fi-
gyelembe, mivel az óvoda időközben 
átköltözött a Kossuth utcai új épület-
be, így az épület más funkcióval üze-
mel.) 
Összegezve a korszerűsítés eredmé-
nyét a 31 945 m3-el kevesebb föld-
gáz felhasználás 28 %-os megtakarí-
tást jelent éves szinten, ami a földgáz  
150 forint körüli m3-enkénti árát fi-
gyelembe véve jelentős összeg fel-
használását biztosítja az Önkormány-
zat számára, közösségünk fejlesztése, 
szebbé, élhetőbbé tétele érdekében.

Varga Ferenc 
műszaki csoportvezető

Energetikai fejlesztések általi megtakarítások Újkígyóson

2007 óta Újkígyós Város Önkormányzata, az Újkígyósi 
Nagycsaládosok Közhasznú Egyesületével közösen min-
den újkígyósi újszülöttet babautalvánnyal ajándékoz meg. 
Az utalványt és a köszöntőlevelet a polgármester, valamint 
a nagycsaládosok elnöke adja át a családnak a babaláto-
gatás alkalmával. Ez a kis csomag március 1-től a városi 

könyvtár ajándékaival egészült ki: egy mesekönyvvel, vala-
mint egy baba olvasójeggyel. A jegy a gyermek nevére szól, 
aki így a könyvtár tagjává válik, és a szülők a gyermekrész-
legről kölcsönözhetnek könyveket a gyermek számára. A 
könyvtárban kéthetenként pénteken baba-mama klub mű-
ködik, melyre szeretettel várják az anyukákat és a babákat.

Olvasójegyet kapnak az újszülöttek
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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: Horváth-Gazsó Adrienn, Katona-Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián
Nyomdai előkészítés: Mészáros Gábor • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

SZÜLETÉS:
Várai Lázár, Békéscsaba, 2016. március 22., édesanyja: 
Gera Barbara, édesapja: Várai János Sándor.

HáZaSSágköTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2016. március 11., menyasszony: 
Rácz Márta békéscsabai lakos, vőlegény: Kovács Zoltán bé-
késcsabai lakos.

HaLáLESETEk:
Dunai Péter, született: 1983. december 13., elhunyt: Gyula, 
2016. március 7., volt Újkígyós, Jókai utca 6/1. szám alatti lakos.

Skaliczki Imréné Elekes Margit, született: 1931. november 
29., elhunyt: Újkígyós, 2016. március 9., volt Újkígyós, 
Radnóti utca 1/1. szám alatti lakos. 

Nádra Károly, született: 1969. április 23., elhunyt: Békés-
csaba, 2016. március 11., volt Újkígyós, Jókai utca 9/1. 
szám alatti lakos. 

Bangó Gábor, született: 1932. március 22., elhunyt: Békés-
csaba, 2016. március 15., volt Újkígyós, Petőfi utca 26-28. 
szám alatti lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK

CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT
Újkígyósról 

 2016. május 12 - 2016. május 15.

Program: 
Indulás: 2016. május 12-én (csütörtök) reggel 6 és 7 óra között – utazás egész nap 

2016. május 13. (péntek): Kirándulás: megbeszélés szerint
2016. május 14. (szombat): Reggeli után zarándoklat indulása Csíksomlyóra. Részvétel a csíksomlyói búcsún, a há-
laadó körmeneten és a szabadtéri szentmisén, a világ magyarságának mára egyik legfontosabbá vált rendezvényén.

2016. május 15. (vasárnap): Reggeli szentmise után hazautazás.
Utazás: 

klimatizált autóbusszal, ára 13 000 Ft személyenként, amely a kirándulásokat is magában foglalja.
Szállás: 

Elhelyezés testvértelepülésünkön, Szépvízen, Csíkszentmiklóson és Borzsován családoknál és panzióban. A szállás 
díja 6 500 Ft/nap/fő, amely félpanziós ellátást tartalmaz (reggeli, vacsora), tehát a 3 napra 19 500 Ft személyenként. 
Amennyiben a jelentkező egyénileg a szállást és étkezést biztosítani tudja magának meglévő kapcsolatai alapján 

Szépvízen, Borzsován vagy Csíkszentmiklóson, akkor csak az utazási költséget kell fizetni.
 Jelentkezni a 13 000 forintos utazási költség (előleg) befizetésével lehetséges a Petőfi Sándor Művelődési Házban 

május 10-ig, valamint a 66/254-844 telefonszámon és a muvhaz@ujkigyos.hu-n. 
A jelentkezés lemondása esetén a 13 000 forintos befizetést a szervezőknek nem áll módjukban visszafizetni.

Szeretettel várjuk Önöket, kedves zarándokok!
A művelődési ház dolgozói

MŰSORVÁLTOZÁS!!!
Kisvárosi Esték 

2016. április 17-én, vasárnap 18 órától a Költészet Napja alkalmából Nemcsák 
Károly színművész, a budapesti József Attila Színház igazgatója zenés, irodalmi 

estje tekinthető meg a Petőfi Sándor Művelődési Házban Újkígyóson.
A rendezvény ingyenes. Belépő helyett adományláda kerül kihelyezésre.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Az április 15-ére, péntekre hirdetett előadás elmarad.


