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JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben. 

Az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő készítői minden olvasójuknak  
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új esztendőt kívánnak!

Forradalom a rendezvényházban
Harangozó Imre időutazásra hívta az újkígyósiakat

A jövő év májusáig tekinthető meg az a kiállítás, amelyet az 
1956-os forradalom hatvanadik évfordulója tiszteletére szer-
vezett az Újkígyósért Közalapítvány, az Ipolyi Arnold Népfő-
iskola, valamint a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár. 
Mindezt november 11-én tudtuk meg a helyi Cz. Kiss Ren-
dezvényházban megtartott hivatalos megnyitón. Itt az is ki-
derült, hogy az ünnepség azért késett néhány hetet az orszá-
gos megemlékezésekhez képest, mert a kiállítás ötletgazdája, 
Harangozó Imre helytörténész egy másik figyelemre méltó 
hír bejelentésével is összekapcsolta a ceremóniát.
A kiállítást — melyet a Közép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1956-os emlékbi-
zottsága támogatott — Vánsza Pál, a POFOSZ történelmi 
bizottságának ügyvivője nyitotta meg.  Bevezetőjéből kide-
rült, többszörös kötődése is van Újkígyóshoz és térségéhez, 
ezért külön örömmel vállalta el a rendezők felkérését. 
Beszéde középpontjában két gyulai forradalmár élete és 
halála állt. Mint elmondta, ott volt azon a végzetes napon, 
amikor a statáriális bíróság a 20 éves Mány Erzsébetet és a 
26 esztendős Farkas Mihályt halálra ítélte. Vánsza Pál elné-
zést kért, hogy a két fiatallal szemben folytatott koncepciós 
per eseményeit máig sem tudja könnyek nélkül felidézni. 
Mielőtt a békéscsabai Kazinczy utcai laktanya udvarában 
az ítéletet végrehajtották volna, Erzsikét és Mihályt fél-
holtra verték a rendőrségi vallatások során. Valószínűleg 
akkor sem épültek volna fel, ha „csupán” börtönbüntetésre 
ítélték volna őket, mint 14 másik társukat. Bűnük csak any-
nyi volt, hogy a Gyulára bevonuló pufajkásokkal szemben 
otthonuk megvédéséért őrt álltak a gyulavári hídnál. Igaz, 
ehhez fegyvereket is szereztek, ám azokat végül visszavit-

ték, összecsapásra nem került sor, mindenki békében ha-
zament. A büntetés azonban olyan elrettentő volt, hogy az 
életben maradt tanúk ma sem tudnak elérzékenyülés nélkül 
szólni róla. 

Vánsza Pál beszélt a Rákosi-rendszer borzalmairól is. Az 
erőszakos kollektivizálás kapcsán a legélénkebb emléke a 
kedvenc csikójának az „államosítása” volt. A személyes tör-
ténetek és emlékek után bejelentette: a forradalom hatvana-
dik évfordulóján Békéscsabán megnyílt a POFOSZ Békés 
megyei szervezetének emlékszobája is, ahol az évtizedek óta 
gyűjtött és rendszerezett anyagok álltak össze gyűjteménnyé. 

FOLYTATÁS A 2. OLdALON > > 

Az újkígyósi Cz. Kiss Rendezvényházban Vánsza Pál a szemtanú 
hitelességével megfogalmazott beszédével megnyílt az Újkígyó-
sért Közalapítvány 1956 eseményeit bemutató poszter-kiállítása.
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HirdetmÉny  tűzifA támogAtás juttAtásáról
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Újkígyós Város Önkormányzatánál tűzifa támogatás igényel-
hető 2017. január 2. napjától, melyhez kérelem a Városháza szociális irodájában (6-os szoba) szerezhető be.  

A formanyomtatvány kitöltésével és a kötelező jövedelemigazolások csatolásával lehet igényelni. 
Benyújtási határidő 2017. január 2. napjától 2017. január 6. napja 10 óráig.

A határidő elmulasztása jogvesztő.
A támogatás abban az esetben adható, amennyiben az egy főre jutó jövedelem család esetében a 42 750 Ft-ot, 

egyedülálló esetében az 57 000 Ft-ot nem haladja meg.
(A jövedelemhatártól naptári évenként egy alkalommal el lehet térni.)

A jövedelmeket igazoló okiratok:
•	 munkaviszonyból származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző 

havi nettó keresetet feltüntető jövedelemigazolás,
•	 nyugdíj, a nyugdíjszerű egyéb ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi folyósítási szelvény vagy 

számlakivonat és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság minden év januárjában megküldött értesítője,
•	 álláskeresési ellátás és szociális ellátás esetén az azt megállapító határozat és a kérelem benyújtását megelőző 

havi folyósítási szelvény vagy hatósági bizonyítvány,
•	 családi pótlék, a gyermekek után folyósított egyéb ellátás.

Újkígyós Város Önkormányzata

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLdALrÓL 
Az újkígyósi tárlat szervezésében élen járó Harangozó Imre 
helytörténeti kutató és gyűjtő is hasonló súlyú bejelentést 
tett a megnyitóra érkezők előtt. Az évtizedek óta gyűjtött 
néprajzi, népzenei hangfelvételeinek túlnyomó része köz-
gyűjteménybe került és a szakemberek számára elérhetővé 
vált a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi In-
tézetének Archívumában.
Hogy mekkora érték egy közösség vagy egy nemzet szá-
mára a rendezett archívum, arról két meghívott vendég, 
Vakler Anna, a Zeneakadémia népzene tanszékének taná-
ra és Dr. Németh István, az MTA Zenetudományi Inté-
zetének nyugalmazott munkatársa, az országos népzenei 
archívum gazdája beszélt az egybegyűlteknek. 
Németh Istvántól megtudtuk, hogy pályája elején, 1969-ben 
csupán 1500 órányi hanganyaggal rendelkezett az archívum, 
2013-ban, nyugdíjba vonulásakor már 16 ezer órás hang-
felvétel állt a kutatók és felhasználók rendelkezésére. Az 
újkígyósi hallgatóság betekintést nyerhetett az archívum 
munkatársainak mindennapi áldozatos munkájába is, mely-
nek során a gyűjtések és a feldolgozások folytak. 
S hogy mindennek mi a napjainkra szóló értéke, értelme, 
arról saját füleivel is meggyőződhetett a közönség. A bé-
késcsabai Bartók Béla zeneiskola két növendéke csodálatos 
népdalcsokorral lepte meg a kígyósi vendégeket. Mint Vakler 
Anna elmondta, a két kislány hangján keresztül egy moldvai 
asszony éneke szólt át valahonnan az idők mélyéből. Többek 
között erre is jó az archívum. Megeleveníteni a múltat, őse-
inket, elődeink kultúráját — nincs ennél nagyszerűbb idő-
utazás a ma élők számára! Épp ezért Vakler Anna csak fel-
sőfokon tudott szólni Harangozó Imre gyűjtéseiről, amelyek 
az Archívumba bekerülve közkinccsé váltak. „Az ilyen em-
berek bástyái egy nagy építkezésnek — mondta. — Imre is  

egy bástya, aki gyűjteményével hozzájárult Újkígyós önálló 
arcának kialakításához.” Ezzel együtt arra is figyelmeztetett, 
hogy archívumainkra vigyázni kell, hiszen „Rómát sem egy 
nap alatt építették, de egy nap alatt le lehet rombolni”. Az 
archívum egy „génbank”, amelyből mindig elő lehet hívni a 
nemzeti emlékezet értékeit. 
Harangozó Imre a gazdag program zárszavaként elmondta, 
immár több mint tíz éve dolgozik azon, hogy az elmúlt három 
évtized alatt összegyűlt anyagai rendezetté, áttekinthetővé vál-
janak. Csupán azt sajnálta, hogy munkája során számos olyan 
lehetőséget volt kénytelen kihagyni, amit ma már sehonnan 
sem lehet pótolni. Az emberek, akik még beszélhettek volna 
értékes régi témákról, eseményekről, ma már nem élnek. Ezek 
a történetek, dalok, mesék pedig végérvényesen az idők homá-
lyába vesztek, s örökre rejtve maradnak a ma élők számára. 

magyar mária

Forradalom a rendezvényházban
Harangozó Imre időutazásra hívta az újkígyósiakat

Az Ipolyi Arnold Népfőiskola előadói, Vakler Anna népzene - népi 
ének szakos egyetemi tanár és dr. Németh István, az MTA Zene-
tudományi Intézet munkatársa, meglátogatták kiállításainkat is.
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Az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete és 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Mézeska-
lács készítő versenyt és kiállítást rendezett.
Az eredményhirdetés november 10-én volt. A nyertesek:
Óvodás kategória:

1. helyezés: Baráth Nóra és Mitykó Nóra
2. helyezés: Juhász Jázmin
3. helyezés: Gajda Csenge

Alsó tagozatos általános iskolás kategória:
1. helyezés: Juhász Vivien
2. helyezés: Nagy Tamás
3. helyezés: Szabó Alíz

Felső tagozatos általános iskolás kategória:
1. helyezés: Pilinszki Anikó
2. helyezés: Bubori Tamás
3. helyezés: Durajda Gergő

Felnőtt kategória:
1. helyezés: Tóth Réka
2. helyezés: Rajeczkiné Pilinszki Mónika
3. helyezés: Bogyó és Babóca csoport és szüleik

A kiállítás december 23-ig a nyitvatartási időben megte-
kinthető a városi könyvtárban.
Gratulálunk a verseny minden résztvevőjének!

Megnyílt a könyvtárban a Mézeskalács-kiállítás

A verseny nyertesei átvették a díjakat

Csillagtúra az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvánnyal 
2016. november 14-én indult útra kis csapatunk, hogy pár 
napos tanulmányi kiránduláson vegyen részt az alapítvány 
szervezésében. Célunk Esztergom és környéke történelmé-
nek, művészetének, vallási életének, építészetének megisme-
rése, s mindeközben egy jó kis csapat összekovácsolása volt. 

Az első napon, úton Esztergom felé, meglátogattuk Zsámbék 
egyedülálló látványosságát, a XIII. századi premontrei temp-
lom maradványait, és megcsodáltuk a Keresztelő Szent János 
Iskolaközpontot. Amikor Esztergomba értünk, még a szállás 
elfoglalása előtt egy kis sétát tettünk a középkori Macskalép-
csőn vagy más néven: Macskaúton. Másnap megcsodálhattuk 
a város látványosságait, történelméről Horváth Kitti tartott 
rövid előadást. Először Európa egyik legnagyobb bazilikájába 
látogattunk. Itt található hazánk egyetlen épen maradt rene-
szánsz kori épülete, a Bakócz-kápolna és a világ legnagyobb, 
egy vászonra festett oltárképe. Az altemplomában esztergomi 
érsekek nyugszanak. A kupola körerkélyéről páratlan kilátás 
nyílik, ehhez több mint 400 foknyi csigalépcsőt kellett leküz-

denünk. Következő állomásunk az Árpád-házi királyok esz-
tergomi vára és palotája, az ország legrégibb kőből épített erő-
dítménye. Várkápolnája nagy hatást tett ránk, valamint igen 
élvezetes, figyelemfelkeltő idegenvezetést hallhattunk. A na-
pot sétával összekötött városnézéssel fejeztük be. Visegrád volt 
a következő célállomás, ahol Gróh Dániel régész társaságában 
körbesétáltuk Mátyás király palotáját, majd meglátogattuk a 
bobpályát, ahol a hideg ellenére is jól éreztük magunkat, és 
sokat nevettünk. Vácon megtekintettük a Tragor Ignác Múze-
umot, ahol többféle kiállítást is láthattunk. Köztük is talán a 
legérdekesebb a MEMENTO MORI című tárlat volt, amely 
a Vác főtérén álló domonkos templomban véletlenül előkerült 
kétszáz éves festett koporsókat és a mumifikálódott testeket 
mutatta be. Végezetül lesétáltunk a Duna partjára, ahol egy 
közösen útjára engedett palackpostával elbúcsúztunk Magyar-
ország csodálatosan szép és látványosságokban igen gazdag 
részétől. Az alapítvány kirándulásért felelős munkatársai az 
általános iskola vezetésének segítségét kérték a kiránduláson 
részt vevő gyerekek kiválasztásakor. Első körben több mint tíz, 
az iskola által ajánlott tanulót kerestünk fel az utazás lehető-
ségével, végül nyolc diákkal indultunk útnak Esztergom felé.  
A gyerekek közös beszámolója szerint a legizgalmasabb él-
ményt a bazilika megmászása és az ott eléjük táruló panoráma 
jelentette nekik. A visegrádi bobozásra is örömmel gondolnak 
vissza, hiszen a nagy izgalmak közepette rengeteget nevetett 
a kis csapat. Borsi Ramóna a sok program közül kiemelte a 
váci múmiák megtekintését, amely feledhetetlen emlék ma-
rad a gyerekeknek. Nagy öröm az alapítvány számára, hogy a 
diákok hálával és boldogan emlékeznek vissza az együtt eltöl-
tött napokra. Közös véleményükben megfogalmazták, nagyon 
tetszett nekik a szállás, a tartalmas programok, de a legma-
radandóbb emlék a fiatalos, lendületes csapat és a sok közös 
önfeledt, baráti pillanat marad számukra. 

Váradiné lászló zsuzsanna

A legmaradandóbb emlék a sok közös, baráti pillanat marad
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HATÁROZATOK
Elfogadták a költségvetési beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a november 21-én meg-
tartott ülésén egyhangú kilenc igen 
szavazattal elfogadta a 2016. évi költ-
ségvetés háromnegyed éves teljesítésé-
ről szóló beszámolót.

Módosították a tervet
A képviselő-testület kilenc igen 
szavazattal határozott arról, hogy a 
122/2007. (VII.16.) számú képviselő-
testületi határozattal elfogadott Tele-
pülésszerkezeti Terv „A+B” tervlapját 
az alábbiak szerint módosítja:
Az Újkígyós Város 1533/1 hrsz.-ú 
földrészlet övezeti besorolása módosí-
tása miatt a terület-felhasználás a ha-
tályos Településszerkezeti Terven jelen 
határozat 1. számú mellékletét képező 
térképrészlet szerint módosuljon.

Elfogadták az SZMSZ-t
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát kilenc igen szavazattal elfo-
gadta a testület, és egyben megbízta az 
igazgatót az SZMSZ hatályba lépésé-
vel kapcsolatos intézkedések megtéte-
lével.

Biztosítják a kötelező felvételt
A képviselő-testület mind a kilenc tag-
ja egyetértett azzal, hogy az Újkígyós 
közigazgatási területén lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
tanköteles korú gyermekek számára a 
kötelező felvételt a 2017/2018. tanév-
ben is az Újkígyósi Széchenyi István 
Általános Iskola biztosítja.

Döntöttek juttatás kif izetéséről
1. Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 
által foglalkoztatott munkavállalók 
egy havi bérnek megfelelő juttatás ki-
fizetését biztosítja.
2. A Pénzügyi Bizottság javaslata 
alapján Szebellédi Zoltán polgármes-
ternek egy havi bérnek megfelelő jut-
tatás kifizetését biztosítja.
3. A juttatások kif izetésére  
22 500 000 Ft forrást biztosít a 2016. 
évi költségvetés terhére.
4. Megbízza a munkáltatói jogkör 
gyakorlóit a juttatás kifizetéséhez 
szükséges intézkedések megtételére.

A határozati javaslatra a jelenlévő 
nyolc képviselő igennel szavazott.

Kamarai tagságról határoztak
Hét igen, egy nem és egy tartózkodás 
mellett döntöttek arról, hogy az Ön-
kormányzat Újkígyós város gazdaság-
fejlesztése érdekében tagként be kíván 
lépni a Német-Magyar Ipari és Keres-
kedelmi Kamarába. A belépéssel vál-
lalja a tagsággal járó kötelezettségeket. 

Lejárt határidejű határozatok
Kilenc igen szavazattal döntöttek az 
alábbiakról: 
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 110/2016. (VII. 26.), 
126/2016. (IX. 19.), 129/2016. (IX. 19.), 
137/2016. (IX. 29.), 138/2016. (X. 4.), 
139/2016. (X. 4.), 140/2016. (X. 4.), 
141/2016. (X. 4.), 142/2016. (X. 4.), 
143/2016. (X. 17.), 144/2016. (X. 17.), 
145/2016. (X. 17.), 146/2016. (X. 17.), 
148/2016. (X. 17.), 149/2016. (X. 17.) 
számú önkormányzati határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
A 87/2016. (VI. 20.) számú képviselő-
testületi határozat végrehajtásának ha-
táridejét 2016. december 31-ig meg-
hosszabbítja.
A 130/2016. (IX. 19.) számú képvise-
lő-testületi határozat végrehajtásának 
határidejét 2017. január 31-ig meg-
hosszabbítja.

Megújították a hitelt
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazattal 
döntött arról, hogy  az OTP Nyrt.-től 
maximum 25 000 000 Ft összegben a 
meglévő folyószámlahitelt 2017. de-
cember 29-ig megújítja. A hitelkeret 
elsődleges fedezete a futamidő alatt az 
önkormányzat mindenkori éves költ-
ségvetése. 
Az Adós vállalja, hogy a Hitel kamatát 
és járulékos költségeit a Hitel teljes fu-
tamideje alatt beépíti a költségvetésé-
be, és az OTP Bank Nyrt. részére más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar 
Államkincstárnál vezetett, vagy ké-
sőbbiekben megnyitásra kerülő vala-
mennyi fizetési számlájára (beleértve 
a Fizetési Számlát és az egyéb szám-
lákat), 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 testület megbízta a pénzügyi osz-
tályvezetőt, hogy hiteligényléshez 
szükséges intézkedéseket tegye meg, 
egyben folyamatosan gondoskodjék 
arról, hogy a folyószámlahitel kizáró-
lag fejlesztésre, beruházásra felhasz-
nált források finanszírozása miatt 
felmerült működési hiányra kerüljön 
felhasználásra.

Állami működtetésbe kerül  
az iskolai épület

A képviselő-testület az Újkígyósi 
Széchenyi István Általános Iskola 
épületét állami működtetésbe adja. 
A működéssel összefüggő, a feladat-
ellátáshoz kapcsolódó létszám át-
adásról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyon, jogok és köte-
lezettségek átadás-átvételéről, va-
lamint az átadott vagyonkezelésről 
szóló szerződést kilenc igen szava-
zattal elfogadja.

Tűzoltóautót vásárolnak
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete tűzvédelmi és mű-
szaki mentési feladatokra alkalmas 
tűzoltóautót szerez be, melyet ingye-
nesen az Újkígyósi Tűzoltó Egyesü-
let használatába adja. A beszerzéshez 
maximum 1 000 000 Ft összeget biz-
tosít a 2016. évi költségvetés terhére. 
A határozati javaslattal nyolc képvi-
selő egyet értett, egy személy tartóz-
kodását fejezte ki. 



52016. deceMber
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Pallér Sándor hentesmester és a felesé-
ge Mónika több mint 10 éve foglalkoz-
nak hagyományos, sertésből készített 
finomságok előállításával Újkígyóson. 
Sándor már évek óta főállásban viszi 
a gazdaságot, a felesége munkahely 
mellett az adminisztrációt végzi, és bi-
zonyos esetekben az áruszállításban is 
közreműködik. Ebben az évben HÍR 
védjegy pályázatot nyújtottak be a Föld-
művelésügyi Minisztérium Eredetvé-
delemért felelős helyettes államtitkár-
ságára, melyet megnyertek az „újkígyósi 
házikolbász” termékükkel. A pályázat és 
magának a védjegynek is célja a hagyo-
mányos, tájjellegű, mezőgazdasági ter-
mékek és élelmiszerek ismertségének 
növelése, az ilyen termékeket gyártók 
piaci lehetőségeinek bővítése. A prog-
ramot a Földművelésügyi Minisztérium 
1998-ban indította el a Nyugat Euró-
pában a ’90-es években futó Euroterrois 
(Európa Vidéki) program hazai adap-
tációjaként, majd létrehozták a ha-
gyományos tájjellegű mezőgazdasági 
termékek gyűjteményét. A program 
szorosan kapcsolódik a Slow Food (ko-

mótos étkezés) mozgalomhoz, ami egy 
nemzetközi kezdeményezés: az egyes 
országok és régiók étkezési hagyomá-
nyainak, a helyi étkezési kultúrának, a 
gasztrokultúrális sokrétűségének meg-
őrzése, védelme érdekében jött létre. A 
pályázat többfordulós volt: először egy 

írásos anyagot kellett beadni, majd egy 
érzékszervi bírálatra került sor. Húsz 
tagú bíráló bizottság előtt mutatkoztak 
be a készítők, és mutatatták be a ter-
méket. Ezek után született meg a dön-
tés, melynek értelmében használhatják 
a pályázott terméken a HÍR logót, ami 
egyúttal egy minőséget megkülönböz-
tető jelzés a vásárló felé.
A család 2016. évi további eredményei:
•	 20. Csabai kolbászfesztivál: Vastag 

kolbász: média zsűri különdíj, kö-
zönség díj, 

•	20. Csabai kolbászfesztivál: VI. 
Krajcsó Pál emlékverseny: Gyúrás: 
1. díj, aranyérem

•	 Gyulai kolbász- és Sódarmustra ver-
seny: Vastag kolbász: 1. díj, Kolozs-
vári szalonna: 1. díj

•	 X. Orosházi Hagyományok Ízek Ver-
senye, Szalámi: 1. hely, aranyérem, 
2. helyezés, ezüstérem, 3. helyezés, 
bronzérem, Kolbász: 3. hely, bronz-
érem. Gyúrás: 2. helyezés, ezüstérem

Újkígyós Város Önkormányzata ezúton 
is gratulál az elért eredményekhez, és 
további sikereket kíván!

Pallér Sándor és Pallérné Benkó Mónika 
használhatják termékükön a HÍR logót

„HÍR”ül vitték az újkígyósi házikolbászt

felhívás a józsef Attila utcai  
közlekedési rend betartására

A Képviselő-testület az önkormányzati utak közleke-
dési rendjének kialakítására irányuló hatáskörét gyako-
rolva döntött arról, hogy a József Attila és Arany János 
utca kereszteződésében STOP táblát helyez el.  A dön-
tés indoka az Arany János utcán megvalósult belterületi 
kerékpárúton közlekedők biztonságának elősegítése. A 
kiépült kerékpárút és a párhuzamosan futó gyalogjárda, 
melyek a kereszteződés és az Arany János utcai közút 
között haladnak el, közel vannak a kereszteződéshez. A 
kereszteződésbe érkező járműveknek különösen kö-
rültekintően kell ezért kihajtani az Arany János utcára.
Az elhelyezett STOP tábla és a felfestett útburkolati jel 
ezen körültekintést kívánja biztosítani kötelező jelleggel.
Kiemelten fontosnak tartjuk, és ezért felhívjuk a fi-
gyelmet, hogy a közlekedők a közúti jelzést tartsák be 
az ott közlekedő lakótársaink biztonsága érdekében. 

Előzzük meg a baleset bekövetkezését!
A rendőrhatóság kiemelt figyelmet kíván fordítani a 
kereszteződés közlekedési szabályainak betartására 

mindannyiunk biztonsága érdekében. 
Újkígyós Város Önkormányzata

Újkígyós város Képviselő-testülete pályázatot hirdetett ki: 

AdjunK neVet ÚjKÍgyós Új ÉttermÉneK!

Egy hiánypótló beruházás keretében szeretett városunk egy 
a’la carte étteremmel fog gazdagodni a jövő év folyamán. 
Az étterem kialakításánál a fő szempont a minél szé-
lesebb kör kiszolgálása, így amellett, hogy a’la carte 
vendéglő lesz, vagyis szabadon választható ételeket 
kínál, hétköznap menü is rendelhető. Ezeken kívül 
családi rendezvények megtartására is lesz lehetőség. 
De nem csak mint étterem fog funkcionálni a léte-
sítmény, hanem mint egy exkluzív kávézó is, ahol 
kávékülönlegességeket, koktélokat és finomabbnál 
finomabb süteményeket lehet kóstolni. Egy elegáns, 

modern környezet várja majd a vendégeket.
Bízva az étterem jövőbeni sikereiben, várjuk mindazon 
bátor jelentkezők pályázatait, akik kreatív ötleteikkel be-

szállnak ebbe a NÉVADÁSI VERSENY-be! 
A pályázatokat a turizmus@ujkigyos.hu email címre küldjék! 
A nyertes pályázó egy 4 fő részére szóló vacsorameghí-

vásban részesül.
Beadási határidő: 2017. január 10.

A pályázatok elbírálását a Településfejlesztési és Gazda-
sági Bizottság, valamint a Művelődési, Ifjúsági és Sport 
Bizottság véleménye alapján a képviselő-testület végzi.
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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:

Szabó Zoltán (3370 g és 50 cm), Békéscsaba, 2016. november 4.,  
édesanyja: Martinecz Melinda, édesapja: Szabó Zoltán.
Pántya Léna (3330 g, 50 cm), Békéscsaba, 2016. november 11., 
édesanyja: Bandrus Nikolett, édesapja: Pántya László Gergely.
Hódi Ákos, Békéscsaba, 2016. november 24., édesanyja: 
Petró Ágnes, édesapja: Hódi István.
Felföldi Léna (3590 g, 51 cm), Békéscsaba, 2016. november 26., 
édesanyja: Lukoviczki Krisztina, édesapja: Felföldi András.

A 65 éven felettiek karácsonyi utalványát az alábbi 
személyek, szervezetek és vállalkozások támogatták:
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület, 
Balogh Zoltán Gergely, Cédrus-Bokor Kft., Csatlós 
László vállalkozó, Felföldi István Sport Egyesület, 
Hoch-Ker Kft., Kereszténydemokrata Néppárt Új-
kígyósi Alapszervezete, Kovácsné Domokos Szilvia, 
Krizsán Pál és Krizsán Pálné, Mozgáskorlátozottak 
Kígyósi Szervezete, Muntyán György, Szebellédi 
Zoltán, Újkígyós Város Önkormányzata, Újkígyósi 
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, Újkígyósi 
Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft., Vöröskereszt 

Helyi Szervezete, Forgács és Társa Bt.
Önzetlen segítségüket ezúton is köszönjük!

fise KAráCsony

2016. december 17-én (szombat) 13 órától  
a Felföldi István Tornateremben

Bemutató mérkőzéseket játszanak a Felföldi 
István Sport Egyesület csapatai a legkisebbektől a 

felnőtt korosztályig

Program
13-17 óra gyermekmérkőzések
17 óra női nosztalgia mérkőzés

18 óra FISE – Újkígyósi KC férfi mérkőzés
1930 óra zenés, táncos évzáró mulatság  

a Soproni Sörözőben

Vacsorajegy ára 2000 Ft, mely december 16-ig 
(péntek) a Soproni Sörözőben vásárolható meg

A jó hangulatról a Melody zenekar gondoskodik

Hangolódjuk együtt az ünnepekre!

felföldi istván sport egyesület

A Dévaványai Folkműhely Egyesület ebben az évben is meg-
rendezte a településük szülöttjéről elnevezett Kádár Ferenc 
Népzene és Néptáncversenyét, melyen újkígyósi versenyzők 
is indultak. Népzene kategóriában Rácz Gyula itthon is jól 
ismert tanítványai léptek fel: Priskin Péter, Mészáros Gréta 
és Oláh Viktor ezüst, a Párta Banda arany fokozatot szerzett.
Ezzel egy időben az országos hatáskörű, szakmai minősítése-
ket kiadó szervezet, a KÓTA minősítésén Mészáros Gréta és 
Oláh Viktor Térségi Dicséretes, a Párta Banda Térségi Kiváló 
címet kapott.
Ugyanezen a versenyen Népdal kategóriában a Tengelic 
Énekegyüttes János Hajnalka felkészítésével Arany fokozat-
ban részesült, és a KÓTA minősítésen Térségi Kiváló foko-
zatot ért el.
Egy korábbi regionális meghívásos versenyen, a Viharsarki 
Népdalkörök Találkozóján, melyet szeptemberben Gyulán 
rendeztek, Mészáros Gréta bronz, Oláh Viktor ezüst, a Párta 
Banda arany fokozatot ért el citerázásával.

Újkígyósi sikerek a dévaványai 
népzeneversenyen

A Párta Banda tagjai: Oláh Viktor, Magyar István, Bánfi Viktória, 
Mészáros Gréta, Bálint Adrienn, Molnár Dániel, Oláh Márk

(Fotó: Internet)


