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2016-ban az „Újkígyós közneveléséért” kitüntetést  
Bozóné Árpádhalmi Katalin kapta 

Bozóné Árpádhalmi Katalin a tanulmá-
nyait 1975 és 1977 között Szarvason, az 
Óvónőképző Főiskolán végezte. Az óvo-

dapedagógiai tevékenységét közel 40 éve, 
1977. augusztus 15-én kezdte Békéscsa-
bán, 1989. augusztus 15-től az Újkígyósi 
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei In-

tézmény aktív dolgozója. Pedagógiai mun-
káját lelkiismeretesen, tudatosan, átgon-
doltan, magas színvonalon végzi. Sokrétű 
szakmai tapasztalatait csoportvezető óvó-
nőként kamatoztatta. Munkájára jellem-
ző az egyéni bánásmód és a differenciálás 
alkalmazása. Tudását, ismereteit lelkesen 
átadta kollegáinak pl. kézművesség- origa-
mi területén. Sok hasznos továbbképzésen 
vett részt, és azokat beépítette a mindnapi 
munkájába. Megbízható, pontos, napra-
kész közösségi ember, aki jó meglátásaival 
segítette és segíti a kollektíva munkáját.
Folyamatosan képes a megújulásra. Szívesen 
vállalt mentori tevékenységet, óvodán kívüli 
szerepléseket a gyerekekkel. Hagyomány-
teremtésében és szakmai programokon az 
óvoda életének meghatározó egyénisége.
Az intézményben működő Kompeten-
cia DIFER képességfejlesztő közösség 
vezetője. Elsőként próbálta ki és adta 
tovább tapasztalatait az óvoda ágazatban 
ezen a területen. A minőségirányítási 
csoport tagja. Közreműködésére mindig 
lehet számítani, véleményét elfogadják, 
hallgatnak rá munkatársai.
A folyamatos és magas színvonalú mun-
kája, közösségépítő és közösséget össze-
tartó tevékenysége példamutató.

Bozóné Árpádhalmi Katalin Szebellédi Zoltántól 
vette át az önkormányzat kitüntetését

Átvehette gyémántdiplomáját Dragán Simonné 
Az iskolai tanévzárón adták át Dragán Simonné Marika 
néninek a diplomája megszerzésének 60 éves évfordulója 
alkalmából a gyémántdiplomát, melyet Korcsokné Erdős 
Zsuzsanna intézményvezetőtől és Szebellédi Zoltán pol-
gármestertől vehetett át az ünnepelt.
Dragán Simonné (Lócskai Mária) általános iskolai tanul-
mányait szülőfalujában, Újkígyóson végezte. Szegeden 
érettségizett, majd a Pécsi Tanárképző Főiskolán biológia-
földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. Gyakorlóévesként 
egy kis faluba, Bácsborsodra helyezték, majd hazajött, és 33 
éven át tanárként dolgozott Újkígyóson.
Munkáját a gyermekek szeretete jellemezte, tanítási elve az volt, 
hogy nem felügyelőjük, hanem barátjuk volt a gyermekeknek. El-
sődleges célja, a tanításon kívül, az volt, hogy a diákok szeressék a bi-
ológiát és szeressenek tanulni. Sok tanítványa szeretettel emlékszik 
az együtt töltött évekre, a nyári táborokra, a szakkörökre. Marika 
néni is jó szívvel gondol vissza ezekre az esztendőkre, és örömmel 
tölti el, hogy tanári pályáját az újkígyósi gyerekek között tölthette. 
Volt diákjainak mosolya, barátsága, néha egy-egy levele vagy tele-

fonos megkeresése teszi szebbé nyugdíjas éveit, és megerősíti ab-
ban, hogy jó döntést hozott, mikor 1956-ban hazajött Újkígyósra. 

Dragánné Marika néni 33 éven át nevelte és oktatta  
az újkígyósi diákokat

Az „Újkígyós közneveléséért” ki-
tüntető cím azon személy részére 
adományozható, aki pedagógusként, 
újkígyósi székhelyű nevelési oktatási 
intézményben legalább egy évtize-
den keresztül kiemelkedő nevelési, 
oktatási tevékenységet végzett, ma-
gánéletében példamutató emberi 
magatartást tanúsított. 
Az „Újkígyós közneveléséért” kitün-
tetés adományozásának szabályai
(1) A kitüntetés átadására az adomá-
nyozás évében a tanévzáró ünnepsé-
gen kerül sor. A kitüntetést első ízben 
2012. évben lehet átadni. 
(2) A kitüntető címre a Széchenyi István 
Általános Iskola és a Közös Igazgatású 
Óvodai és Bölcsődei Intézmény szülőket 
képviselő testületei tesznek ajánlást. A 
képviselő-testületnek a szülőket képviselő 
testületek ajánlásai alapján a Művelődési, 
Ifjúsági és Sport Bizottság tesz javaslatot.
(3) A kitüntetéssel együtt díszoklevél, 
8 cm átmérőjű egyoldalas bronz em-
lékplakett és 50 000 Ft értékű utal-
vány kerül átadásra. A díszoklevelet a 
polgármester és a jegyző írja alá.
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Liba, Liba, Galiba…
2016. június 10-11-én került megren-
dezésre a VII. Újkígyósi Galiba Na-
pok rendezvénysorozat, ahol a házi-
gazda Faragó András, színész volt, és 
nagy örömünkre a testvértelepüléseink: 
Szépvíz-Csíkszentmiklós (Székelyföld) 
és Zápszony (Kárpátalja) csapatai is 
megtisztelték rendezvényünket. A pén-
teki borversenyen a kígyósi borkészítők: 
Gajda József, Lipták Mihály, Gedó Pál, 

Székely Alpár, Vida Zoltán, Domo-
kos Balázs, Újkígyósi Gazdakör, Mezei 
Imre, Lukoviczki Mihály, Varga Ferenc, 
Turovszki Krisztián, Nagy Balázs, Mezei 
Gábor és Tóth Gábor szép eredményeket 
értek el. Szombaton korán reggel indult a 
nagy sürgés-forgás, a csapatok egész nap 
jó hangulatban, nagy gondossággal, íny-
csiklandozó illatok közepette készítették 
ételeiket. Az öttagú zsűrinek, Prohászka 
Béla olimpiai arany érmes mesterszakács 
vezetésével, szintén nem volt könnyű dol-
ga, és a következő eredményeket hozta: I. 
helyezett: „Moulin Rouge”, csapattagok: 
Stefula Szandra, Juhász Zsoltné, Krucsainé 
Dobroczki Szilvia, Csatlós Marianna, II. 
helyezett: „Tanyasi Libák”, csapattagok: 
Locskainé Szabó Ildikó, Vozár Mónika, 
Mézes Mónika, Lóneánné Turzó Szilvia, 
III. helyezett: Békéscsabai Járási Hivatal 
Újkígyósi Kirendeltsége, csapattagok: Dr. 
Marosvölgyi Emese, Forgóné Sütő Ka-
talin, Gazsó Jánosné, Oláhné Csík Klára, 
IV. helyezett: „Ludas Manyi és a Libái”, 
csapattagok: Miszlai Dezső, Miszlainé 
Tuzson Annamária, Burján József, Burján 
Józsefné. Az idén vezettük be először a 
közönségdíjat, amikor a vendégek meg-
kóstolhatták a csapatok ételeit, és szavaz-
hattak az általuk legjobbnak ítélt csapatra. 
Ez jó ötletnek bizonyult, mivel aktivizálta 
a rendezvényre látogató vendégeket, hi-
szen 441-en adták le voksaikat. A közön-
ségdíjat a Szentmiklósról érkező „Tesók” 
csapata nyerte. Ők azonban nem tudják 

igénybe venni a nyereményt, ezért a 2. 
helyezett csapat, a „Sánta Libák” nyerték 
meg az egynapos gyulai wellnesshétvégét. 
Csapattagok: Rácz Mária, Kata Lászlóné, 
Hódi Istvánné, Nagy Andrásné. Szintén 
új elem volt a „Legszebb Galiba-Liba”-
lúdszépségverseny, melynek győztesei kis-
liba kategóriában: Lóneán Tamás, süldő 
liba kategóriában: Rajeczkiné Pilinszki 
Mónika, felnőtt liba kategóriában: Gazsó 
Jánosné libái lettek. A versenyek mellett 
egész nap igen jó muzsikát hallhattunk 
az Alföldi Cigányzenekar, a Rokodál és 
a Termimámor együttes előadásában, va-
lamint láthattunk szép társastánc és har-
cos kick-box bemutatót. Este a Republic 
együttes nagysikerű, élő koncertjét hall-
hatta a tisztelt nagyérdemű.  A mindkét 
napon át tartó „Galiba Kupa” kispályás fo-
cibajnokságon, melynek szervezői Ecker 
Zsolt, volt NB I/B-s kézilabdázó, Szabó 
Zsolt és Gera Dávid voltak, a 12 neve-
zett csapatból a következő eredmények 
születtek: 1. helyezett: Benkó Hús Kft., 
2. helyezett: „Hajszabó FC”, 3. helyezett: 
„Másnap FC”, gólkirály: Dunai Zoltán, 
ifj. Gedó Lóránt,  legjobb játékos: Farkas 
János, legjobb kapus: Zsibrita Gergő, leg-
sportszerűbb csapat: Feltörekvő Ifjúság. 
Hálásan köszönjük minden kedves tá-

mogatónak, segítőnek az önzetlen, kitartó, 
hathatós segítséget, kedves megjelent ven-
dégeinknek pedig azt, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték egymást és minket is, és 
emelték a rendezvény fényét! Kérjük, te-
gyék ezt az elkövetkezendőkben is, prog-
ramjainkat kísérjék figyelemmel Újkígyós 
honlapján, a plakátjainkon és a művelő-
dési ház Facebook-oldalán! Tisztelettel: 

Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó

TámogaTóInk:
Újkígyós Város Önkormányzata, Ekerek 
Bt. Petőfi Tabak, Újkígyósi Nagycsalá-
dosok Közhasznú Egyesülete, Magyar 
Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete, Nyug-
díjasok Érdekvédelmi Egyesülete, GM 
Tánciskola, Horváth-Gazsó Adrienn, 
Turovszki-Mancz Fatime Nóra, Rákóczi 
Antal, Pelle Rita, Csernus Luca,Újkígyósi 
Ifjúsági Kezdeményezés, Harangozó Já-
nosné-Elekes Erzsébet(Petőfi u), Ping Jó-
zsef állatorvos, Korcsog László kick-box 
edző, Újkígyósért Közalapítvány, Újkí-
gyósi Sütőipari Bt., Újkígyósi Keresztény 
Ifjúságért Alapítvány, Újkígyós Város Ön-
kormányzatának Konyhája, Összefogás 
Újkígyósért Közhasznú Egyesület, Arany-
kalász Lovas Club, Máté András-családi 
gazdálkodó, Grill Kamion-Szabadkígyós

A főzőverseny eredményhirdetése a 
győztes csapatokkal

A Republic együttes nagysikerű koncertje 
a nagyszínpadon

A Legszebb Galiba-Liba szépségverseny 
egyik győztese
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Tanév végi jutalmazások az 
Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában

1.a osztály:
Példás szorgalmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért: Gajdács Léna
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért: 
Rákóczi Kolos, Varga Viktor
1.b osztály:
Példás szorgalmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért: Budai Bálint, Bus Milán, 
Csomor Dóra, Király Andrea Stefánia, Szabó  
Csenge
2.a osztály:
Példás szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért: Gál Zétény Gergő
Példás magatartásáért, szorgalmáért és jeles 
tanulmányi eredményéért: Ancsin Hanna, 
Csjaki Ákos, Prágai Ramóna Magdolna
Példás szorgalmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért: Felföldi Ákos
Példás szorgalmáért és kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért általános nevelőtestü-
leti dicséretben részesült: Börcsök Áron, 
Perei Marcell János
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:
Dobrotka Laura, Gyöngyösi Jázmin, Székely 
Márk
ÉVFOLYAMELSŐ: Dobrotka Laura, 
Gyöngyösi Jázmin
2.b osztály:
Példás magatartásáért, szorgalmáért és kitű-
nő tanulmányi eredményéért: Borsi László, 
Cservenák Anna Flóra, Kaplonyi Viktória, 
Kovács Dorottya, Zsigovics Bernadett
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:
Hajgató Jázmin, Sisák Réka
3.a osztály:
Példás szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért: Hegedűs Richárd
Példás magatartásáért, szorgalmáért és je-
les tanulmányi eredményéért: Oláh Tímea
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:
Luptovics Lilla Diána, Rácz Regina
3.b osztály:
Példás szorgalmáért és jeles tanulmá-
nyi eredményéért: Priskin Péter, Rákóczi  
Botond
Példás szorgalmáért és kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért általános nevelőtestü-

leti dicséretben részesült: Bajka Áron, Pap  
Botond, Purecse Bulcsú Benedek, Hőgyes 
Dávid Lajos
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:
Bánfi Boglárka, Baranyi Jázmin Klára, 
Lengyel Erika
ÉVFOLYAMELSŐ: Bánfi Boglárka
4.a osztály:
Példás szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért: Domokos Balázs, Juhász 
István Máté, Pusztai Gergő Imre, Zsilák 
Mátyás
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért:
Marossy Tamás László
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:
Bánfi Bence, Fodor Anna, Gyulai Márton 
Jácint, Liker Lili, Somosi Brigitta, Somosi 
Gabriella, Szabó Csilla
ÉVFOLYAMELSŐ: Bánfi Bence, Liker 
Lili
4.b osztály:
Példás szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért: Ancsin Kata, Szemán Norbert
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:
Szabó Linda
5.a osztály:
Példás magatartásáért, szorgalmáért és jeles 
tanulmányi eredményéért: Réti Krisztián
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:
Kása Soma Zoltán, Stummer Nikolett Csilla, 
Varga Izabella, Zsigovics Márta
5.b osztály:
Példás magatartásáért, szorgalmáért és je-
les tanulmányi eredményéért: Pap Nikola
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért:
Simon Hajnalka
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:
Szász Noémi, Vizi Fanni 
ÉVFOLYAMELSŐ: Vizi Fanni
6.a osztály:
Példás szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért: Pleskonics Tamás

6.b osztály:
Példás magatartásáért, szorgalmáért és je-
les tanulmányi eredményéért: Silló Petra
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:
Borsi Ramóna, Biri Adél, Váradi Szonja
6.c osztály:
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:
Csjaki Nóra
ÉVFOLYAMELSŐ: Biri Adél, Váradi 
Szonja
7.a osztály:
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért: 
Fodor István
ÉVFOLYAMELSŐ: Fodor István
8.a osztály:
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:
Hajgató Simon, Szabó Vivien
ÉVFOLYAMELSŐ: Szabó Vivien
8.b osztály:
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért:
Veszpi Gergő Attila
Példás magatartásáért, szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben részesült:
Ancsin Máté, Gedó Fanni Lili
Csak nyolcadik osztályosoknak adható 
díjak:
Közösségi munkájáért: Figura Richárd 
Imre, Koszna Virág, Petrás Gergő Mór, 
Ragályi Georgina, Sipka Róbert Richárd
Kiemelkedő zenei tevékenységéért:
Hajgató Simon, Tóth Balázs
A közlekedési versenyekért: Ancsin Máté
Zeneművészetért: Oláh Viktor György,
Jó sportoló:
Kézilabda: Bánfi Boglárka, Hajgató Simon, 
Koszna Virág, Márkus Viktor, Sipka Róbert 
Richárd, Szőke Norbert
Labdarúgás: Benkó László
Súlyemelés: Krajcs Norbert
Jó tanuló, jó sportoló: Bakonyi Dóra, 
Szabó Vivien, Török Dóra Melinda
A Szülők Képviselő Testületében vég-
zett lelkiismeretes munkájáért: Ancsinné  
Ruszin Katalin, Bánfiné Csizmadia Ágnes, 
Gyöngyösi Szilvia, Laczkóné Krucsai Andrea
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HATÁROZATOK
Megállapították a különböző összegeket

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a június 13-án megtartott ülésén öt igen, 
két nem és egy tartózkodás mellett állapította meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját bevételeinek 
és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét:

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 2017-2019. év (ezer Ft)
Saját bevétel megnevezése* 2017. év 2018. év 2019. év
Közhatalmi bevétel 113 250 115 000 115 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megil-
lető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel

10 000 11 000 11 000

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel - - -
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel 0 0 150
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel - - -
Részvény értékesítéséből származó bevétel - - -
Részesedés értékesítéséből származó bevétel - - -
Vállalat értékesítéséből származó bevétel - - -
Bírság-, pótlék- és díjbevétel 3 150 3 200 3 200
Kezességgel kapcsolatos megtérülés - - -
Saját bevétel összesen 126 400 129 200 129 350

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2017-2019. év (ezer Ft)

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése** 2017. 
év

2018. 
év

2019. 
év

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás 10 000 10 000 10 000
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás - - -
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás - - -
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás - - -
Aszámviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesí-
tő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

- - -

Egyéb értékpapír vételára - - -
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a 
váltóval kiváltott kötelezettségel  megegyező, kamatot tartalma-
zó értéke

- - -

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő 
megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben 
kikötött tőkerész hátralévő összege

- - -

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi 
szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. 
szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavo-
násig és a kikötött visszavásárlási ár

- - -

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap 
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem 
fizetett ellenérték

- - -

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbö-
zeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett 
fedezeti betétek és azok összege

- - -

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
összesen 10 000 10 000 10 000

**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

Módosították a szerződést
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2016. június 2-án megtartott 
ülésén egyhangú nyolc igen szavazattal el-
fogadta a Békés Megyei Kormányhivatal 
Békéscsabai Járási Hivatal Kirendeltsége 
elhelyezésével kapcsolatos szerződés mó-
dosítását.

Jóváhagyták a szerződés kiegészítését
A képviselő-testület nyolc igen szavazattal 
hagyta jóvá a Gyulai Közüzemi Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági 
Szerződésének alábbi kiegészítését:
A tagok a társasági szerződés 2.)A társaság 
fióktelepei pontját kiegészítik az alábbi-
akkal: „5811 Végegyháza, Külterület 08/4. 
hrsz. Vízmű”

Beszámoltak a lakosság egészségügyi  
helyzetéről

Nyolc igen szavazattal fogadták el a la-
kosság egészségügyi helyzetéről szóló 
tájékoztatást: a Békés Megyei Központi 
Kórház, a vállalkozó háziorvosok, a gyer-
mekorvos, a fogorvos és a védőnők 2015. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztatóit.
A testület köszönetét fejezte ki az orvo-
soknak, a védőnőknek és az egészségügyért 
dolgozóknak az elvégzett munkájukért. Az 
ülés megtartására június 20-án került sor.

Fogászati berendezést vásárolnak
Egyhangú, nyolc igen szavazattal határoztak 
arról, hogy az Önkormányzat 1 db fogásza-
ti RTG berendezést szerez be az újkígyósi 
fogászati rendelőbe, mely berendezést Új-
kígyós lakosainak ellátásához a fogászati 
alapellátást végző fogorvos használatába 
adja. A gép beszerzéséhez legfeljebb bruttó 
1 650 000 Ft összeget biztosít a költségvetés 
általános tartalékalapjának terhére. 

Beszámolt az óvoda
A Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei 
Intézmény 2015-2016. tanévről szóló be-
számolóját nyolc igen szavazattal fogadta 
el a testület.

Elfogadták a közszolgáltatási szerződést
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete nyolc igen szavazattal határozott 
arról, hogy a települési szilárd hulladék 
szállítására, továbbá ártalmatlanítására vo-
natkozó hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási szerződést elfogadja.
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HATÁROZATOK
Új közalkalmazotti státusz  

a művelődési házban
A Képviselő-testület nyolc igen szavazat-
tal határozott az alábbiakról:
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Újkígyós Város Turiz-
musfejlesztési Stratégiáját (2016-2025) 
elfogadja.
2. A Stratégia végrehajtására 2016. au-
gusztus 1-től 1 fő 8 órás közalkalmazotti 
státuszt biztosít a Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház és Könyvtár állományában.
3. Megbízza az intézményvezetőt a stá-
tusz betöltése érdekében szükséges pályá-
zat kiírásával és lebonyolításával. 
4. Megbízza a jegyzőt a létrehozott stá-
tusz kapcsán az önkormányzat szerve-
zeti és működési szabályzata, valamint 
a költségvetési rendelet módosításainak 
előkészítésével. 

Változtatni kívánnak a pályázaton
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az adósságkonszolidációban 
nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása jogcímen nyert 
támogatási összeg
- „1-es cél a település belterületén út, híd 
vagy járda építése, felújítása, karbantar-
tása” sorának módosításával, a Kis utca 
útalapépítés, aszfaltozás költségének 
csökkentésével bruttó 2 757 805 Ft-ot az 
Arany János utca – Kossuth utca keresz-
teződésének útfelújítására kíván fordítani, 
az építéssel kapcsolatos célok összköltsé-
gének változatlanul hagyása mellett.
- „4-es cél önkormányzati tulajdonban 
lévő épület felújítása, fejlesztése, energe-
tikai korszerűsítése” 4. sorszám alatt lévő 
Önkormányzati Konyha, „Ezüstág” Gon-
dozási Központ során szereplő költség 
csökkentésével az építéssel kapcsolatos 
célok összköltségét 130 377 001 Ft-ra kí-
vánja változtatni.  
- „4-es cél önkormányzati tulajdonban 
lévő épület felújítása, fejlesztése, energe-
tikai korszerűsítése” eszközbeszerzés 4. 
sorszám alatt lévő Önkormányzati Kony-
ha során szereplő költség növelésével az 
eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok 
összköltségét 11 030 200 Ft-ra kívánja 
változtatni.  
A testület megbízta a polgármestert, 
hogy a támogatói okirat módosításával, 
valamint az útfelújítással kapcsolatos 
vállalkozói szerződés megkötésével kap-

csolatos intézkedéseket tegye meg. A ha-
tározati javaslatra hét képviselő igennel, 
egy pedig nemmel voksolt.

Alapító okiratot módosítottak
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Újkígyósi Vízmű Kft. 
Alapító Okiratának módosítását a nyolc 
igen szavazattal elfogadta. 

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 68/2016. (V. 23.), 
69/2016. (V. 23.), 70/2016. (V. 23.), 
71/2016. (V. 23.), 72/2016. (V. 23.), 
73/2016. (V. 23.), 74/2016. (V. 23.), 
75/2016. (V. 23.), 76/2016. (V. 23.), 
78/2016. (V. 23.), 80/2016. (V. 23.), 
81/2016. (V. 26.), 82/2016. (V. 26.), 
83/2016. (VI. 02.), 84/2016. (VI. 13.), 
85/2016. (VI. 13.) számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést  nyolc igennel elfogadta.

Nem kötöttek szerződést
A képviselő-testület nyolc igen szavazat-
tal határozott arról, hogy nem ruházza át 
a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdésének 19. pontja szerinti 
hulladékgazdálkodási feladat ellátásának 
jogát a Dél-Alföld Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulásra (a to-
vábbiakban: DAREH Társulás), és en-
nek értelmében nem köt feladatellátási 
szerződést e közszolgáltatás tárgyában a 
DAREH Társulással.
A képviselő-testület abban az esetben tár-
gyalja újra a fenti feladat átruházásának 
kérdését, amennyiben a DAREH Társu-
lás a Taggyűlése által elfogadott „vegyes 
üzemeltetési modell” szerint folytatja a 
működését és alakítja ki a hulladékgaz-
dálkodás üzemeltetésének rendszerét, 
munkaszervezete útján kidolgozza a je-
lenlegi közszolgáltatók üzemeltetésben 
való közreműködésének lehetőségeit.

Jóváhagyták az üzemeltetési szabályzatot
A Gyulai úton lévő, 1533/1 hrsz. alatt 
található kivett vízállás művelési ágú 
ingatlan használata céljából készített 
Gyulai úti Szabadidőpark Üzemeltetési 
Szabályzatát nyolc igen szavazattal jóvá-
hagyta a testület. 

Fejleszteni kívánják  
az Önkormányzati Konyhát

Az Önkormányzati étkeztetési fejleszté-
sek támogatására pályázatot nyújtott be 
a képviselő-testület az alábbi beruházási 
célok megvalósítására: 
•	 Önkormányzati Konyha tetőszerkeze-

tére telepített napkollektor elhelyezése
•	 Önkormányzati Konyha hűtő- és fa-

gyasztókamra kiépítésére, kialakítása
•	 Önkormányzati Konyha szelektív hul-

ladékgyűjtő edények vásárlása
•	 Önkormányzati Konyha szelektív hul-

ladékgyűjtő edények tárolási helyének 
kialakítása

•	 Önkormányzati Konyha eszköz be-
szerzés: pároló eszköz megvásárlása

Pályázati főösszeg 12 214 458 Ft, mely-
hez a képviselő-testület 610 723 Ft ön-
erőt biztosít az önkormányzati költségve-
tés általános tartalékalapjának terhére. A 
határozati javaslatot mind a nyolc képvi-
selő elfogadta.

Pályázatot nyújtottak be
Nyolc igen szavazat mellett határozott ar-
ról a testület, hogy pályázatot nyújt be a 
TOP-3.2.1-15 című pályázati kiírásra. Pá-
lyázati bruttó főösszeg 40 210 722 Ft, mely-
hez bruttó 3 297 771 Ft önerőt biztosít a 
költségvetés fejlesztési célú alap terhére.

Tisztelt Lakosság!
Az EDF DÉMÁSZ Hálózat ez-
úton tájékoztatja Önöket, hogy a 
szolgáltatás minőségének javítá-
sának érdekében végzett hálózati 
munkálatok miatt 2016. július 
22-én (péntek) 730-1130 óra kö-
zött Újkígyóson áramszünet vár-

ható az alábbi területeken:
Ady E. u. 54. - 170., 43. - 139/1.

Akácfa u. 2. - 40., 1. - 35.
Béke u. 24. - 36., 21. - 35.
Dohány u. 2. - 36. 1. - 39.
Kis u. 2. - 52., 1. - 51/1.

Kossuth u. 2. - 84/1., 1. - 83.
Külterület 62/30. - 082

Öreg u. 2/1. - 20., 1. - 25.
Petőfi u. 2. - 98., 31/1. - 115.
Rákóczi u. 2. - 36., 1. - 37.

Tanya 20. - 52/38, 41.
Megértésüket köszönjük!
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Szembe-fordított tükrök…
Turovszki-Mancz Fatime Nóra fényképei az Ezüstágban

„Úgy nőtt fel ellőttünk, mint a hajtás, mint 
a gyökér a szomjas földből.”–mondja a pró-
féta az eljövendő Messiásra vonatkoztat-
va. Esetünkben is igaz a prófécia, hiszen 
Turovszki-Mancz Fatime Nóra a Szege-
di Tudományegyetem Juhász Gyula Pe-
dagógusképző Kar Képi Ábrázolás sza-
kos hallgatója nemcsak szűkebb baráti 
körünkhöz tartozik, hanem tulajdonkép-
pen a tanítványom is, hiszen a Széchenyi 
István Általános Iskolában én voltam a 
hittantanára. Úgy nőtt föl, mint a hajtás, 
mint a gyökér a gyönge földből. Látszott 
rajta egészen fiatal kora óta, hogy ebben 
a lányban van egyfajta többlet. Majdnem 
azt írtam, hogy ennek a többletnek az 
első kibontását láthatjuk itt, hiszen ez az 
első olyan alkalom, amikor egyedül állít 
ki. Nagyon szép ez a kiállítás, de van egy 
még ennél is sokkal nagyszerűbb hajtása, 
egy öt esztendős kislány, úgy hívják, hogy 
Turovszki Boróka. Fatiban mindig meg-
volt a többlet, mindig keresett valamit. 
Eszközt, technikát, eszmét és motívumot 
keresett. Azt hiszem, ezek a képek meg-
győznek bennünket arról, hogy nemcsak 
kereste, de talán az utat már meg is lelte. 
Ilyen többes minőségben kért fel, hogy 
megnyissam, mi több, még írjak is a 
Szembe-fordított tükrök… c. fényképki-
állításáról. Bár gyakran teszek efféléket, 
az erre való készülés vagy az ehhez való 
előzetes gondolkodás –az elmondottak 
okán– mégis kicsit nehezebb volt.
Régóta foglalkoztat a fénykép, vagy in-
kább önmagában képalkotás metamorfó-
zisának modern kori kérdése. Persze nem 
kell itt valami nagyon mély, művészeti-
filozófiai problematikára gondolni. Arról 
az útról van szó csupán, amit a képek –
melyeket a képet megalkotó ember, adott 
esetben Turovszki-Mancz Fatime Nóra 
meglát és megfogalmaz – elkészítése és a 
kiállítás megnyitása között megtesznek. 
Látszólag tehát a jó fotónak nincs más 
dolga, mint hogy az adott helyi értéken 
tudósítson, informáljon, jelentést tegyen 
és elgondolkoztasson. Azt gondolom, 
hogy ez a folyamat évekig, évtizedekig is 
eltarthat, és hozzájárul – egyebek mellett 
– a körülmények változása, az idő múlása, 
a dokumentumérték felerősödése is. Ter-
mészetesnek tartom, hogy a képek ezt az 
utat végigjárják, és úgy érzem, hogy némi 

identitászavart is okoz nekik, hogy ha rö-
vid idő alatt – esetünkben ez egy-két hó-
nap, ami az exponálástól a kiállítás meg-
nyitásáig tart – kell műalkotássá válniuk.
Szembe-fordított tükrök… c. kiállítás 
képei két csoportra oszthatók. Az egyik 
markáns csoport képei fekete-fehérek, és 
az embert ábrázolják abban a világban, 
amiben élünk. Az emberi létezés képei 
ezek, szoros és szerves kapcsolatban áll-
nak a másik képcsoporttal, ami immár 
színes, velük, általuk szűkebb környeze-
tünk, a természet csodáira pillanthatunk. 
A képalkotás, a fényképezés nem más, 
mint kiszakítás a folyamatos és teljes kör-
nyezetből, megállítva a pillanatot, ami 
körbevesz bennünket. Meglátom, felis-
merem a környezetemben lévő dolgok 
jelentőségét, és megállítom a pillanatot 
a fényképezőgépemmel. Keretet vágok 
köré, és azzal az kiemelkedik a saját kör-
nyezetéből. Turovszki-Mancz Fatime 
Nóra jó szemmel ismeri föl ezeket a hely-
zeteket, és meg is tudja ragadni ezeket. 
„Egyetlen ismeret van –választották címet 
is adó mottóul a kiállítás készítői Weöres 
Sándor A teljesség felé című művének so-
kat idézett kulcsgondolatát–, a többi csak 
toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned 
a létra…”
Bizony csak toldás, a földi elismerés, az, 
hogy a világ fiai szeretnek-e vagy utál-
nak, kirekesztenek. Bennünk van a létra.  

Ezt a létrát talán éppen a Teremtő he-
lyezte belénk. Lehet, hogy ezt keresi 
Fatime is a természet képeiben, és keresi 
az emberi világ történéseiben is. Képei 
arról vallanak, hogy nem is sikertelen ez 
a keresés. Nem szabad sem neki, sem ne-
künk elfelednünk, hogy ennek a létrának 
a megtalálása nem egyszeri aktus, sokkal 
inkább egy életre szóló küldetés. Épp 
ezért nagyon találó a Weöres Sándor féle 
mottóválasztás, hiszen ez, a kiállítás leg-
fontosabb üzenete éppen A teljesség felé 
egy másik gondolatával kerekedik ki, válik 
egyetemes érvényű üzenetté: „A bűn nem 
akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és 
bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mi-
kor erénynek álcázza magát…”

Harangozó Imre

Vida Klára intézményvezető és Turovszki-
Mancz Fatime Nóra a kiállítás megnyitóján meghívó

Újkígyósi Városnap 
2016. augusztus 20.

 900 Ünnepi  szentmise a Szűz Mária 
Szent Neve katolikus templomban

1000 Ünnepség a Hazaváró Emlékkútnál
Köszöntőt mond: Szebellédi Zoltán,

Újkígyós polgármestere
Ünnepi szónok: Vantara Gyula, 

országgyűlési képviselő
2016 első kenyerét megszenteli:

Ilyés Zsolt, plébános
„Újkígyós Díszpolgára” és az „Újkígyó-
sért” kitüntető címek adományozása

Az ünnepségen közreműködik a 
Tengelic Énekegyüttes

Az ünnepi megemlékezés műsorköz-
lője: Harangozó Kitti, az „Újkígyósért 

Közalapítvány” volt ösztöndíjasa
1500 Kelet-Magyarország legerősebb 

embere verseny
1700 A nagyszínpadon lovagi torna,  
betyárbemutatók, néptánc- és 

társastánc-bemutatók
2030 Royal Dixieland Band (Gyula) 

élő nagykoncertje
2200 Tűzijáték

2215 Utcabál a Bibuczi Zenekarral
A rendezvény programjai ingyenesek. 
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
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Kedvezményes kamatozású hitelek
helyi vállalkozók részére

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
rendelkezésére áll a helyi mikrohitel alap, amely je-
lenleg még kedvezőbb feltételekkel igényelhető. Az 
új konstrukció lényege, hogy a térségben működő 
mikrovállalkozások még kedvezőbb kamattal tud-
nak hitelhez jutni. Az Alapítvány által biztosított 
mikrohitel akár 1,9 %-ra is lecsökkenhet. A program-
ban preferáltak az induló és fiatal vállalkozók, illetve 
azok a vállalkozások, akik beruházásaikat helyi vállal-
kozókkal valósítják meg. 
A vállalkozások a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és 
a helyi önkormányzat összefogása alapján tudnak ka-
mattámogatású hiteleket igényelni. 
A programban a helyi vállalkozók helyi beruházásaik 
finanszírozására tudnak hitelt felvenni. A támogatha-
tó projektcélok között szerepel ingatlanvásárlás, bérelt 
vagy saját ingatlan felújítása, új ingatlan építése, esz-
közbeszerzés.
A BMVA várja meglévő, és új Ügyfeleit Békéscsabán a 
Gyulai út 1. sz. alatt.
További információ a www.bmva.hu honlapon, illetve 
a 66/442-520-as telefonszámon.

Szupermaraton 2016

Az idén csapatunk újra rajthoz állt, immár második alkalommal, 
a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaratonon. A táv újból 
200 km volt 2 napra felosztva. 5 fős váltónk a tavalyihoz képest 
két helyen változott Buj János és Pécsi Péter személyében. Buj 
János a Gyula Bringa tulajdonosa az idén is a csapat fő támo-
gatója volt. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani neki. Kü-
lön megtiszteltetés, hogy velünk futott Pécsi Péter, többszörös 
Ironman, aki nemrég épült fel egy nagyon súlyos balesetből. A 
csapat további 3 tagja változatlanul Séner Orsolya, Erdős Tímea 
és Lipták István. Szeretnénk még köszönetet mondani kerékpá-
ros kísérőnknek, Korcsog Pálnak, aki mindkét nap végigtekerte 
mellettünk az egész távot. A verseny a nagy melegre való te-
kintettel nem volt könnyű,de minden percét élveztük. Nagyon 
szuper volt 2 napot eltölteni ilyen jó barátok között.
Nem kétséges, hogy jövőre újra találkozunk a rajtvonalnál! Újkí-
gyós lakosságának padig köszönjük a vidám szurkolást!

Üdvözlettel: Lipták István

Lipták István és Séner Orsolya, a váltófutás újkígyósi versenyzői

Élményekben gazdag, egész napos kellemes kiránduláson vettek 
részt az Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület tagjai. 

Június 25-én ellátogattunk a „Szőregi Rózsaünnepre”.

Fotó: Guglava Ilona

Új időpontban a bolhapiac
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a bolhapiac 

időpontja július hónaptól az alábbiak szerint módosul: 
adott hónapban minden második szombaton, 13-15 óra között. 

A bolhapiac időpontjai: 
2016. július 23.; 2016. augusztus 13., 27.; 2016. szeptember 10., 24.;  
2016. október 8.; 2016. november 12., 26.; 2016. december 10.

Újkígyós Város Önkormányzata
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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

ANYAKÖNYVI HÍREK
SzületéSek:

Bánf i Kornél, Békéscsaba, 2016. június 24., édesanyja: 
Csongrádi Tímea, édesapja: Bánfi Krisztián.

Lakatos Kiara Rózsa, Békéscsaba, 2016. június 27., édesanyja: 
Czeglédi Nikolett, édesapja: Lakatos Márk.

Batánovics Viktor, Békéscsaba, 2016. június 30., édesanyja: 
Nyisztor Krisztina Aranka, édesapja: Batánovics József.

HázaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2016. június 11., menyasszony: 
Tar Nikolett újkígyósi lakos, vőlegény: Laurinyecz Pál 
csorvási lakos.
Házasságkötés időpontja: 2016. június 11., menyasszony: 
Balogh Bernadett újkígyósi lakos, vőlegény: Kotroczó Gergely 
újkígyósi lakos.

HaláleSet:
Kotroczó Jenő, született: 1931. október 26., elhunyt: 2016. 
június 10., volt Újkígyós, Petőfi utca 24-26. szám alatti lakos.

FeLHívás!

Az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért 
Alapítvány és Újkígyós Város Önkor-
mányzatának közös kutatómunkája 
eredményeként a Polgármesteri Hi-
vatalban a közeljövőben elhelyezésre 
kerül a Hősök Könyve. Városunk ezen 
könyvvel tisztelegni kíván a hősök em-
léke előtt. Itt kerülnek nyilvántartásra 
az I. és II. Világháborúban elhunyt, 
illetve eltűnt újkígyósi katonák nevei, 
adatai, valamint (lehetőség szerint) 

fényképei is.
Munkatársaink a könyvvel kapcsolatos 
kérésekkel, kérdésekkel kapcsolatosan 
az alábbi helyen és időpontban szíves 
rendelkezésére állnak a tisztelt érdek-

lődőknek:
Újkígyósi Keresztény Ifjúságért  

Alapítvány
Újkígyós, Kossuth utca 39.  

(plébánia óvoda felőli udvar)
2016. július 18-tól augusztus 5-ig

minden munkanap 9-12 óráig.
Tisztelettel:

Turovszki Krisztián
az alapítvány kuratóriumának elnöke

Újkígyós, gyulai út 83. 
szám alatti, régi építésű 
ház eladó. Érdeklődni:  
30/54-35- 443 telefonszámon.


