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Mint sokak számára ismeretes, Újkí-
gyós Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2016. áprilisi ülésén döntött arról, 
hogy megvásárolja a volt tsz-központot, a 
valamikori József-majort. A vételhez kor-
mányzati engedéllyel 150 M Ft hitelt vett 
fel az önkormányzat, amelyből kifizettük a 
138,2 M Ft vételárat, illetve a fennmaradó 
összegből azóta felújítottuk, használhatóvá 
tettük az egyik csarnokot ipari aljzatbe-
ton készíttetésével és a tető cseppmente-
sítésével. Így az 500 m2-es raktárcsarnok 
bérbeadására is lehetőség nyílt, várjuk az 
esetleges érdeklődőket. Másik három épü-
letet már tavaly júniustól bérbe adtunk a 
Bondulle-nek, amely bérleti díj szinte teljes 
egészében fedezetet nyújt a hitel tőketarto-
zás részének éves költségére.

Vannak, akik kételkednek abban, hogy 
az önkormányzatnak feladata-e ennek a te-
rületnek a megvásárlása és hasznosítása. A 
kérdést úgy is föltehetjük: az önkormányzat-
nak feladata-e a munkahelyteremtés? Ezt a 
kérdést én is sokszor föltettem magamnak. 
A válasz az, hogy igen, feladata az önkor-
mányzatnak a munkahelyteremtés, bár a 
maga sajátos eszközeivel. Munkahelyet 
teremtünk és tartunk fönn, amikor közfel-
adatot, kötelező önkormányzati feladatot 
ellátva intézményeket működtetünk. Mun-
kahelyet teremtünk és tartunk fönn, amikor 
nem kötelező feladatokat végzünk, pl. idősek 
bentlakásos otthonát működtetünk, vagy 
az önkormányzat kft.-jében, az Újkígyós 
Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. által 
építőipari tevékenységet végzünk, éttermet 
üzemeltetünk. A cél olyan tevékenységek 
végzése, amelyek az itt élő polgárok érdekeit 
szolgálják, olyan szolgáltatásokat nyújtanak, 
amelyek egyébként nem lennének elérhető-
ek a településen. Ráadásul ezt úgy tehetjük 
meg, hogy nem vagyunk profit-kényszerben. 
Nem baj, ha van profit, de az is elegendő, ha 
a becsületes munka végzése mellett azokat a 
munkahelyeket fenn tudjuk tartani, amelye-
ket ezáltal létrehoztunk.

De az önkormányzatnak abban is fe-
lelőssége van, hogy a helyi gazdaságot a 
maga eszközeivel támogassa, adott eset-
ben kibontakoztassa. Így a Békés Megyé-
ért Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal 

együttműködve kamatmentes hitelhez 
segítjük hozzá az újkígyósi kis- és közép-
vállalkozásokat. Az iparterület-fejlesztéssel 
kialakítunk egy olyan infrastruktúrát, amely 
lehetőséget biztosít helyi vagy máshonnan 
ide érkező vállalkozásoknak a letelepedésre, 
vállalkozásuk működtetésére, a foglalkoz-
tatás bővítésére. Azt, hogy ez feladata az 
önkormányzatnak, az is alátámasztja, hogy 
a TOP-os pályázatok keretében csak ön-
kormányzatoknak volt lehetőségük iparte-
rület- fejlesztésre pályázatot beadni. 

Nagy örömünkre május elején meg-
kaptuk a várva várt értesítést, hogy 
499 995 950 Ft összeget nyert önkor-
mányzatunk a régi József-major iparterü-
letté való fejlesztésére. A pályázatból meg-
valósul a területhez vezető út felújítása, a 
telken belüli utak felújítása és kiépítése, a 
villany, gáz, víz, szennyvíz hálózatok ki-
alakítása, új kerítés építése, a térvilágítás, 
biztonsági rendszer, informatikai rendszer 
kivitelezése, valamint két csarnok elkészí-
tése. A csarnokok használatával kapcsola-
tosan vállalkozókkal tárgyalunk. Bízunk 
abban, hogy rövidesen lezáródnak ezek 
a tárgyalások, és elkezdődhet a tervezés, 
majd a közbeszerzés, amelynek befejező-
dése decemberben lesz leghamarabb.

Mint az élet minden területén, vannak 
drukkerek és ellendrukkerek. Bár olyan 
közügyről van szó, amelyben nem nagyon 
érthető az ellendrukkerek álláspontja. Ez 
már olyan szinten van, hogy az egyik le-
hetséges beköltözőt is próbálják elbizony-
talanítani. Ez nem szép dolog! A munka-
helyteremtés közös ügyünk(nek kellene 
lenni). Vannak kérdések, nehézségek, de 
mi, akik dolgozunk ennek a nemes célnak a 
megvalósulásáért, inkább a feladatot látjuk, 
amit meg kell oldani. Közösen, mert úgy 
könnyebb. Úgyhogy minden jó szándékú 
újkígyósit hívunk ennek a közös célnak a 
megvalósulásáért. Ha bárki tud valamivel 
segíteni – jó szóval, gazdasági kapcsolatok-
kal, lehetséges beköltöző cégek ajánlásával 
–, az tegye meg, hogy Újkígyós gazdaságát 
közösen fejleszteni tudjuk, hogy több mun-
kahely legyen városunkban.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Iparterület-fejlesztés a József-majorban

Június 9-én és 10-én rendezték 
meg Kecskeméten a „Barátunk a 
természet” levelezős verseny or-
szágos fordulóját, ahova három 
újkígyósi csapat is meghívást ka-
pott. Alsó tagozatos diákjaink 
közül két csapat, a 3. osztályosok 
csapata: Cservenák Flóra, Juhász 
Vivien, Sisák Réka, Börcsök Áron, 
a 4. osztályosok csapata: Bánfi Bog-
lárka, Pap Botond, Purecse Bulcsú 
és Rákóczi Botond utazhatott a 
megmérettetésre. Felső tagozaton 
a 6. osztályosok – Stummer Niko-
lett, Varga Izabella, Kása Soma és 
Seben Péter – már visszatérő sze-
replői a döntőnek.

Az alsósok egynapos, a felsősök 
kétnapos versenyen vannak túl.

Diákjaink nagyon szépen helyt-
álltak, öregbítették iskolánk hírne-
vét. Ez igazi csapatmunka volt!
Eredmények:
3-4. osztályos korosztály:
I. hely: Újkígyós (4. osztályos csapat)
III. hely: Újkígyós (3. osztályos 
csapat)
5-6. osztályos korosztály:
IV. hely: Újkígyós
Felkészítők: Such Judit Nikolett, 
Kovács Attila, Valachné Csajági 
Ildikó

Valachné Csajági Ildikó

A győztes csapat: 
Pap Botond, Bánfi Boglárka,  

Rákóczi Botond, Purecse Bulcsú
Felkészítő: Such Nikolett

Tanulóink  
országos versenyt 

nyertek
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Szentjánosbogár-tábor Újkígyóson
2017. június 25. és 30. között – immár ötödik alka-

lommal – Szentjánosbogár Lelki Napok lesznek Újkígyó-
son. Nagyon sokan találkozhattak már valamilyen formában 
a Szentjánosbogár közösséggel, akár úgy, hogy befogadó 
család voltak bármelyik tábor alatt, akár mert találkoztak a 
résztvevőkkel, vagy éppen valamelyik rokonuk, ismerősük 
részt is vett ilyen alkalmakon. 

Aki nem hallott még soha erről a közösségről, annak 
hadd mutassam be néhány mondatban, miről is szól a „bo-
garasság”. A Szentjánosbogarat Dunakeszin két plébánia több 
mint tíz családja hozta létre a ’80-as évek második felében 
azzal a céllal, hogy saját gyermekeik részére tartalmas kikap-
csolódást nyújthassanak keresztény körülmények között az ál-
taluk szervezett gyerekklubban – olvashatjuk a Szentjános-
bogár honlapján a kezdet történetét. Az évek múlásával 
akkora közösséggé váltak, hogy ma már több korosztály-
nak is szerveznek évente táborokat: gyerektábort 6 hely-
színen, ifjúsági tábort 2 településen, emellett lelki napok 
lesznek még a 21+ korosztálynak, a családosoknak is. A 
táborok mellett egyre több településen alakulnak meg a 
Bogárklubok, ahol év közben is várják a fiatalokat, vannak 
Bogárbálak, bogaras misék, lelkigyakorlatok.

Én személy szerint 1999-ben csöppentem 
bele a „bogárságba”, amikor a második tábort 
szervezték településünkön. Előző évben még 
csak befogadtunk gyerekeket, de nem volt kér-
dés, hogy amint lehet, én is csatlakozom a „kisbogarakhoz”. 

Nem bántam meg. Valamilyen formában mai napig az éle-
tem része maradt a közösség. Először gyermektáborokban, 

Közös munka, közös élmény

20. ( jubileumi) Békéscsaba – Arad – Békéscsaba  
Nemzetközi Szupermaraton 

2017. május 20-21.
Három Újkígyósi Tekergő NŐ
Pacsikáné Juhász Andrea - aki az újkígyósi tekergő fiúkat 
is megelőzte
159. hely, a női mezőnyben: 9. hely
Locskainé Szabó Ildikó - akit a gyerekek transzparenssel 
vártak
217. hely, a női mezőnyben: 18. hely
Laurinyeczné Buday Veronika - aki a 200 km tekerés után 
még levezényelt egy kézilabda meccset
318. hely, a női mezőnyben:  38. hely
Három Újkígyósi Tekergő FÉRFI
Virág József - az „ősbicajos”akinek mindig van kedve fény-
képezni
178. hely
Felföldi András - aki az újonc a csapatban, és örömmel fo-
gadtuk
241. hely
Ragály László - aki tiszteletbeli újkígyósi, és mindig vidám
456. hely
Egy Újkígyósi Tekergő CSALÁD
Priskin János - az apuka, aki a legjobb férfi tekergőnk, de 
most elsősorban a családjáért izgult
166. hely
PRISKIN PÉTER - az Újkígyósi Tekergők idei hőse, aki 
a legfiatalabb olyan résztvevője a Szupermaratonnak, aki 
végigtekerte a 200 km-t, és akire a legbüszkébbek vagyunk:
515. hely (több mint 600 felnőttet maga mögött hagyva)

Priskinné Bondár Ildikó - az anyuka, aki együtt tekert a 
kisfiával, és csak egy hajszállal maradt le tőle
516. hely, a női mezőnyben: 85. hely
2 nap, 200 km, 1200 versenyző, TEKERÉS
RAJT: sok–sok energia, vidámság, TEKERÉS
biciklis barátságok, suhogó kerekek a bolyban, TEKERÉS
Aradon városszéli szállodák és az 1000 mécses éjszakája 
hőség, emberpróbáló szembeszél és erős oldalszél, TEKERÉS
CÉL: taps, öröm, kimerültség, büszkeség, LETEKERTÜK!
Nagyon köszönjük a biztatást, ismét jó érzés volt újkígyósi-
ként Újkígyóson áthaladni!
Jövőre újra jövünk! 

Locskainé Szabó Ildikó

A háromszor három Újkígyósi Tekergő
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Nagy élményben volt része négy újkígyósi diáknak 
május 31-én.

Liker Lili, Árgyelán Ágnes, Gyulai Márton és Ár-
gyelán Barnabás az aradi nagyszínházban mutathatták 
be néptánctudásukat Sztankó Károly néptáncoktatónak 
köszönhetően, aki 9 éve jár Aradra néptáncot oktatni. 

Az újkígyósi gyerekek ötször léptek színpadra, és 
nagy sikert arattak. 

A közel 250 táncos lábú gyerek lélegzetelállító elő-
adása minden nézőt lenyűgözött. Ők valamennyien 
Karcsi bácsi tanítványai. 

Reméljük, minél több tanuló követi az újkígyósi nép-
táncosok példáját! Szeretnénk megköszönni az önkor-
mányzat támogatását. 

Gyulainé Molnár Boglárka

2006-tól kamasztáborokban voltam résztvevő, 2008-tól pe-
dig magam is vezettem már gyerekcsoportokat. Idén a helyi 
szervezésben van szerepem, így a tábormenet újabb oldalába 
nyerek betekintést. 

A táboroknak megszokott, állandó programjai vannak, 
a gyerekek korosztályonként csoportokba szerveződve dél-
előttönként beszélgetnek, játszanak, énekelnek, komoly té-
mákban merülnek el, vagy éppen bolondozva kergetőznek, 
délutánonként pedig különböző programokon vesznek 
részt: sportverseny, a település megismerése, akadályver-
seny, kirándulás, tábortűz. 

Hiába érkezünk ezekre a helyekre az ország más-más 
szegletéből, mégis mindannyiunknak van egy közös alap-
ja: Bogarak vagyunk. És ez nagyrészt minden helyzetben 
éppen elég kezdésnek. A közösen eltöltött napok igazi 
csapattá kovácsolják össze a résztvevőket, olyan barátságok 
alakulnak itt ki, amelyek évek múltán is fennmaradhat-
nak. Ha pedig valaki annyira megszereti ezt a hangulatot, 
a tábort, hogy a következő évben is jelentkezik, rengeteg 
ismerős arccal találkozhat, és az újabb Bogarak megisme-
résének lehetőségével élhet. Az pedig szívünknek különösen 
kedves érzés, ha jártunkban-keltünkben valahol egy „boga-
ras” póló fut velünk szemben az utcán.

A tábor utolsó napján van egy kedves, mindenkit lázba 
hozó hagyomány: harmonikát írunk egymásnak. A csopor-
tokban körbejárnak a papírlapok, az alján a nevekkel,  hogy 
tudjuk, éppen kiét tartjuk a kezünkben. Erre a papírra kerül-
nek azok a jellemzések, gondolatok, közös élmények, ame-
lyek emlékezetessé válnak rólunk a társainkban. Az évek alatt 
rengeteg megerősítést, lelket melengető mondatot olvastam 
a harmonikáimban. A hétköznapok forgatagában még egy 
gyermeknek, fiatalnak is jól esik olyan visszajelzéseket olvas-
ni, amelyek azt mondják: Te is értékes vagy; jó, hogy vagy; 
örülök, hogy találkoztam Veled! 

A Bogártáborok hangulata valami egészen különleges, 
nagyon nehezen megfogalmazható atmoszféra, amit gyer-
mekként csak élvez az ember, főleg, ha nyitottá válik rá, 
idősebb korában pedig már tudatosabban képes beletenni 
saját magát ebbe a közösségbe, hogy aztán még többet kap-
hasson vissza a társaitól. 

Ez a hangulat a befogadó családokat is megérintheti. A 
résztvevő gyerekek éppen azért vannak családoknál elszál-
lásolva, hogy lehetőség legyen személyes kapcsolatok kiala-
kítására is a helyiekkel. Nem az a cél, hogy 80-100 gyerek 

csak úgy megjelenjen a településeken, aztán egy hét múlva 
egyszerűen eltűnjenek onnan, mintha nem is lett volna a 
tábor. Korábbi befogadók közül mesélték, hogy még ma is 
tartják a kapcsolatot olyan „kisbogárral”, aki évekkel ezelőtt 
valamelyik táborban náluk aludt. A gyerekek az egész napot 
a csoportjukkal töltik, így a befogadó családokat mindössze 
arra kérjük: reggelivel, vacsorával, szállással járuljanak hoz-
zá a gyerekek táborozásához (a gyerekek laticelt is hoznak 
magukkal). 

Az újkígyósi tábor egy remek lehetőség arra, hogy kicsit 
nyissunk a külső világunk felé, más emberek felé is. A min-
dennapi mókuskerékbe könnyű belerekedni, de egy kis nyi-
tottsággal a hétköznapok rutinja mellett új kapcsolatokkal, 
ismerkedéssel, ezek örömével színesíthetjük az életünket. 
Éppen ezért mindenkit bátorítok, akinek lehetősége, nyitott 
szíve, segítő szándéka van arra, hogy ezek a gyerekek jól érez-
hessék magukat a városunkban: járuljon hozzá együttműkö-
déssel, befogadással a tábor sikeres lebonyolításához, hogy 
minden gyerek az újkígyósiak vendégszeretetének, egy nagy-
szerű tábornak a hírével térhessen haza saját településére! 

Kérem, aki szívesen fogadna be legalább két gyermeket az 
otthonába, keressen meg személyesen engem vagy Szabó Ju-
likát (Postás Julika – 30/4448-172), szívesen válaszolunk bár-
milyen táborral vagy akár a közösséggel kapcsolatos kérdésre. 

Szebellédi Katalin

Néptáncos növendékek Aradon

Gyulai Márton, Liker Lili, Sztankó Károly, Árgyelán Ágnes,  
Árgyelán Barnabás

Egy csapat vagyunk
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HATÁROZATOK
Elfogadták a kick-boxosok  

beszámolóját

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a május 22-én megtar-
tott ülésén az 52/2017. (IV. 24.) számú 
határozatának 2. pontját visszavonja, az 
Újkígyósi Szabadidő Sport Klub 2016. 
évben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja. Megköszönte 
az egyesületnek a település érdekében 
kifejtett munkáját, és egyben felhívta 
az elnök figyelmét, hogy a jövőben fo-
kozott figyelmet fordítson az egyesület 
tevékenységéről szóló beszámoló kép-
viselő-testületnek történő benyújtására. 
A határozati javaslatot a jelenlévő nyolc 
képviselő egyhangúlag elfogadta.

Beszámolt a rendőrség

Nyolc igen szavazattal elfogadta a tes-
tület az Újkígyós város 2016. évi köz-
biztonsági helyzetéről szóló rendőrségi 
beszámolót, és egyben megköszönte a 
rendőri szerveknek a település közbiz-
tonsága érdekében kifejtett munkáját.

Megtartotta a beszámolóját  
a tűzoltóság

A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó- 
parancsnokságnak a 2016. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját kilenc 
igen szavazattal elfogadta a testület, és 
megköszönte a tűzoltóságnak a telepü-
lés érdekében kifejtett munkáját.

Beszámolt a polgárőrség

Az Újkígyósi Polgárőr Szervezet 
2016. évi tevékenységéről szóló be-
számolót a képviselők egyhangú ki-
lenc igen szavazattal elfogadták, és 
megköszönték a polgárőröknek a te-
lepülés közbiztonsága érdekében ki-
fejtett munkájukat.  

Elfogadták a mezőőri beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a mezei őrszolgálat 
2016. évi tevékenységéről szóló be-
számolót kilenc igennel elfogadta, és 
megköszönte a mezőőröknek eddig 
elvégzett munkáját.

Beszámolt a tűzoltó egyesület

Az Újkígyósi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület alakulása óta végzett tevé-

kenységéről szóló beszámolóját kilenc 
igen szavazattal elfogadta a testület, 
és megköszönte az egyesületnek a te-
lepülés érdekében kifejtett munkáját.

Elfogadták  
a közalapítványi beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az „Újkígyósért” Köz-
alapítvány 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, valamint a Köz-
alapítvány 2016. évi közhasznúsági 
jelentését kilenc igen szavazattal el-
fogadta, és megköszönte a Közalapít-
vány kuratóriumának és minden köz-
reműködőnek az előző évben végzett 
munkáját.  

Beszámolt a BKSZ PLUSZ Kft.

Kilenc igen szavazattal elfogadta a 
képviselő-testület a BKSZ PLUSZ 
Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját és a társaság 2017. évi 
üzleti tervét.

Értékesítik  tulajdonrészt

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a BKSZ Plusz Non-
profit Kft.-ben fennálló tulajdonré-
szét tulajdon átruházás formájában 
névértéken értékesíteni kívánja Békés 
Város Önkormányzat részére. Megál-
lapítja, hogy a táraságban a fentiekben 
meghatározott üzletrésze per-, teher- 
és igénymentes tulajdonát képezi, és 
garantálja, hogy senkinek semmilyen 
joga arra vonatkozólag nincs, hogy 
az üzletrészt megszerezze, ill. bün-
tetőjogi felelőssége teljes tudatában 
kijelenti, hogy valamennyi, a Társasá-
got és az átruházott üzletrészt érintő 
esetleges jogviszonyról, jogügyletről 
írásban tájékoztatja a Vevőt. A Tár-
sasággal szembeni igényről, követe-
lésről és tartozásról nincs tudomása. 
A határozati javaslatra mind a kilenc 
képviselő igennel voksolt.

Érvénytelenné nyilvánították  
a pályázatot

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Kalmár Veronika 
Nóra, Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár igazgatói álláshelyre ér-
kezett pályázatát megismerte. Köz-
művelődési szakértő a pályázatot 

megvizsgálta, és megállapította, hogy 
a jogszabályban előírt képesítési elő-
írást nem teljesíti, a kötelező, legalább 
5 év szakmai gyakorlat hiányzik, to-
vábbá a kötelezően előírt vezetési, 
fejlesztési programot nem csatolta, 
így pályázata érvénytelen. A Kép-
viselő-testület a szakértői vélemény 
alapján, egyhangú szavazás mellett,  
Kalmár Veronika Nóra álláspályáza-
tát érvénytelennek nyilvánítja.  

Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója

A testület 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló beszámolót kilenc igen szava-
zattal elfogadta.

Régi új igazgató  
a művelődési ház élén

A képviselő-testület hét igen és 
két tartózkodás mellett döntött ar-
ról, hogy – Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben biztosított 
hatáskörében – 5 év meghatáro-
zott időtartamra, 2017. augusztus 
1. napjától 2022. július 31. napjáig 
megbízza Lukoviczkiné Rozsnyai 
Ildikót, a Petőfi Sándor Művelődé-
si Ház és Könyvtár közalkalmazott-
ját a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár vezetői munkakörének 
ellátásával. Illetményét 161 000 Ft 
alapilletményben, 35 000 Ft munkál-
tatói döntésen alapuló illetményben, 
10 000 Ft nyelvpótlékban, 24 000 Ft 
kulturális illetménypótlékban, veze-
tői pótlékát a pótlékalap 250 %-ában, 
50 000 Ft-ban határozta meg.

Pályázat a sportcsarnok  
korszerűsítésére

Nyolc igen szavazattal döntöttek arról, 
hogy Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete hozzájárul a tulaj-
donában lévő Felföldi István Sportcsar-
nok világításkorszerűsítéséhez, valamint 
napelemek felszereléséhez, amelynek 
megvalósítására a Felföldi István Sport 
Egyesület pályázatot kíván benyúj-
tani a Magyar Kézilabda Szövetség-
hez. A pályázat önerejéhez szükséges 
6 992 187 Ft összeget az Egyesület szá-
mára támogatásként biztosítja a 2018. 
évi költségvetésében.
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HATÁROZATOK
Lejárt határidejű határozatok

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 24/2017. (II. 27.), 
32/2017. (III. 9.), 48/2017. (III. 27.), 
49/2017. (IV. 18.), 50/2017. (IV. 18.), 
51/2017. (IV. 18.), 52/2017. (IV. 24.), 
53/2017. (IV. 24.), 54/2017. (IV. 24.), 
55/2017. (IV. 24.), 56/2017. (IV. 24.), 
57/2017. (IV. 24.), 58/2017. (IV. 24.), 
59/2017. (IV. 24.), 62/2017. (IV. 24.), 
63/2017. (IV. 24.), 65/2017. (IV. 24.), 
66/2017. (IV. 24.), 67/2017. (IV. 24.), 
68/2017. (IV. 24.), 69/2017. (V. 3.), 
70/2017. (V. 3.), 72/2017. (V. 3.) 
számú önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést nyolc 
igennel elfogadta.

Polgármesteri tájékoztató
A képviselő-testület nyolc igen sza-
vazattal tudomásul vette a Tájékozta-
tó az Önkormányzat és intézményei 
2017. április havi fontosabb esemé-
nyeiről szóló tájékoztatót. 

Elfogadták a TESZK módosítást

Nyolc igen szavazattal Újkígyós Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárult a 126/2016. (IX. 19) kép-
viselő-testületi határozattal indított 
TESZK 5. számú módosítás partner-
ségi egyeztetési és a véleményezési 
szakaszának lezárásához az alábbiak 
szerint:
Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a 
város Településrendezési Eszközé-
re vonatkozó 5. számú módosítás 

terveit. A tervezett módosítással 
kapcsolatban a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendeletben meg-
határozott véleményezésre biztosí-
tott határidőn belül a partnerségi 
egyeztetésbe bevontak és az állam-
igazgatási szervek részéről érke-
zett tájékoztatást és észrevételeket 
megismerte, tudomásul vette, azo-
kat elfogadja. Eltérő vélemény nem 
maradt fenn, ezért Újkígyós Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Településrendezési Eszközök 5. 
számú módosítására vonatkozó vé-
leményezési és partnerségi egyezte-
tési szakaszt lezárja. Újkígyós Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
38/2017. (III. 27.) számú határoza-
tát visszavonta.

Közös pályázat  
Nagyzerind településsel

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a május 29-én meg-
tartott ülésén hat igen, egy nem és 
egy tartózkodás mellett döntött ar-
ról, hogy  Nagyzerind (Zerind) tele-
püléssel közösen pályázatot nyújt be 
a ROHU-5/b kockázat-megelőzés 
és katasztrófakezelés témakörben 
kiírt pályázati felhívásra. A pályázat 
címe: Együttműködés a kockázat-
megelőzés és a katasztrófakezelés 

területén Nagyzerind és Újkígyós 
határmenti térségben (Cooperating 
on risk prevention and disaster ma-
nagement in the Zerind-Újkígyós 
cross-border area - RiskMan). A 
pályázatba foglalt főbb tevékeny-
ségek: 2 000 literes tűzoltógépjár-
mű-fecskendő teljes málha és szak-
felszereléssel történő megvásárlása, 
önkéntes tűzoltó tagok és szaktevé-
kenységet végző állomány elméleti 
és gyakorlati képzése, kommuniká-
ciós és projektmenedzsment tevé-
kenységek, melyek megvalósításához 
a szükséges erőforrásokat biztosítja. 
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 700 000 Ft pályázat 
előkészítési díj kifizetésének össze-
gét és a megvalósításhoz szükséges 
költséget biztosítja, beleértve az ön-
erőt is (5%, azaz 11500 EUR-t) a 
ROHU-5/b kockázat-megelőzés és 
katasztrófakezelés témakörben be-
adni kívánt pályázathoz. 

Módosították a szerződést

Újkígyós Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint társtulaj-
donos a Gyulai Közüzemi Nonprofit 
Kft. (5700 Gyula, Szent László u. 16., 
Cg. 04-09-003599) társasági szerző-
désének módosítását nyolc igen sza-
vazattal elfogadta.

Jóváhagyták  
a pályázati jogügyletet

A képviselő-testület a Gyulai Közüze-
mi Nonprofit Kft. által benyújtott és 
támogatásban részesített TOP-3.2.1-
15-BS1-2016-00044 azonosító számú 
projekttel kapcsolatos támogatási jog-
ügyletet nyolc igen szavazattal jóvá-
hagyta, és felhatalmazta Újkígyós város 
polgármesterét, hogy a fentieket a tár-
saság taggyűlésén képviselje, egyben a 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. ügy-
vezetőjét, hogy a projekttel kapcsolatos 
Támogatási Szerződését aláírja.

Ha végre itt a nyár…, akkor Park On!
Idén nyáron ismét akusztikus koncertekkel várunk titeket szombat es-
ténként a művelődési háznál, a park felől. Kellemes környezet, élőzene, 

hideg italok, barátok.
Júliusi koncertek:

Július 15. szombat 2000 óra – Park On szezonnyitó  
meglepetés vendéggel

Július 22. szombat 2000 óra – Unplugged koncertek
További részletek hamarosan a Park On – M42 facebook oldalon, valamint 
figyeljétek a plakátokat, a művelődési ház facebook oldalát, a netes megosztá-

sokat, szóbeszédet. Gyertek minél többen, és csináljuk együtt a fesztivált! 
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2017.05.25. 
Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
„ÖNKÉNT A NAGYCSALÁDOSOKÉRT”

Az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete az EFOP-1.3.5-16-00168 
azonosítószámú „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” 
(Önként a Nagycsaládosokért) című pályázata 24 999 960 Ft európai uniós támoga-
tás segítségével a Széchenyi 2020 program támogatásával valósul meg.

Támogatási időszak: 2017. május 1. – 2020. május 1.
A szervezet a jelen projekt keretében elsősorban a 14-35 év közötti és a 60 év feletti esélyegyenlőségi célcsoport 

tagjait és a családalapítás előtt állókat, a gyermekes szülőket és a nemzetiségi csoportokhoz tartozókat kívánja 
megszólítani, annak érdekében, hogy a mindennapjaikban felmerülő problémás helyzetekben segítséget kapjanak, 
mélyüljön identitástudatuk és társadalmi szerepvállalásuk, közösségi aktivitásuk erősödjön. A projekt keretében 
előtérbe kerülnek az intergenerációs programok, amelyeken lehetőség nyílik arra, hogy a településen élő fiatalok, 
középkorúak és idősek egyaránt jobban megismerjék egymást. Az intergenerációs események célja, hogy a helyi 
társadalom toleránsabbá váljon egymás irányába, jobban megismerjék egymás szokásait, gondolkodásmódját és 
világképét, ezáltal empatikus, harmonikusan együtt élő, egymás felé nyitottabb helyi közösség alakuljon ki.

A projekt időtartama alatt megrendezésre kerül 40 db program, 30 db esemény és 6 db rendezvény.
Első lépésként megnyitjuk az Önkéntes Szervező Irodát a Civil Házban, 5661 Újkígyós, Petőfi u. 44. alatt.
Az irodában dolgozó kollégák felelnek a projekt sikeres szakmai megvalósításáért. Az irodában a munka-

társak meghatározott ügyfélfogadási rend alapján segítik a hozzájuk forduló lakosokat, továbbá koordinálják a 
beindított közösségépítő és önkéntes programokat. Az érdeklődők információt kaphatnak a jelenlegi önkéntes 
lehetőségekről, annak módjáról, valamint érdeklődés esetén a munkatársak kiközvetítik az érdeklődőt az ön-
kéntest fogadó szervezethez. Az iroda feladata az önkéntesség népszerűsítése, a civil szervezetek motiválása 
önkéntesek fogadására, az önkéntesek felkészítésének megszervezése, valamint az önkéntes lehetőségek 
rögzítése az önkéntes.gov.hu oldalon.

Az önkéntes programok működtetésén és az önkéntesség népszerűsítésén túl az iroda feladata a célcsoporttal 
történő folyamatos kapcsolattartás, a személyek mentorálása.

Az ügyfélfogadási rend elérhető a csalad.kigyos.net weboldalon.

Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete
EFOP-1.3.5-16-2016-00168 „Önként a nagycsaládosokért”

5661 Újkígyós, Arany János u. 42.
Telefon: +36/30/3616520 e-mail: ujkigyosne@gmail.com

Web: csalad.kigyos.net
Adószám: 18378698-1-04

Számlaszám: 53600044-10020951

Tisztelt Szülők!
Ezúton kérem Önöket, hogy a 2017/18-as tanév általános iskolai étkeztetéshez kapcsolódó nyilatkozatokat 2017. 
augusztus 20-ig legyenek szívesek leadni! A nyilatkozat szükséges akkor is,  ha a gyermeke/gyermekei semmilyen 

kedvezményben nem részesülnek. 
A nyilatkozat feltétele az étkezésnek.

Az előző tanévben leadott nyilatkozatokat és a bármilyen térítési kedvezményre jogosító igazolásokat újra le kell adni, 
mert a régi igazolások nem érvényesek a 2017/2018-as tanévre. Akkor sem, ha még a jogosultság érvényben van.

A nyilatkozatot kitöltve, aláírva az Önkormányzati konyhára (Újkígyós, Arany János utca 43.) kérjük eljuttatni!
A nyilatkozat kérhető az általános iskola portáján, illetve letölthető Újkígyós város honlapjáról.

Schríffert Béla 
élelmezésvezető
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Támogatóink: Erzsébet Nagy Szálloda  (Paks) – Süli János, fővédnök felajánlása, Wellness Hotel Kager  (Harkány), 
Hunguest Hotel Erkel  (Gyula), Újkígyós Város Önkormányzata, Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, Ekerek 
Bt. Petőfi Tabak, Újkígyósi Turisztikai Egyesület, Újkígyós Város Önkormányzatának Konyhája, Magyar Vöröskereszt Újkígyósi Szer-
vezete, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, GM Tánciskola, Dragán Simonné, Turovszki-Mancz Fatime Nóra, Rákóczi Antal, 
Pelle Rita, Csernus Luca, Újkígyósi Ifjúsági Kezdeményezés, Viharsarok AMSE, Harangozó Jánosné-Elekes Erzsébet (Petőfi u.), 
Dr. Ping József állatorvos, Korcsog László kick-box edző, Újkígyósi Sütőipari Bt., Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesü-
let, Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány, Park Étterem és Kávézó, Összefogás Újkígyósért Közhasznú Egyesület, Aranyka-
lász Lovas Club, Máté András - családi gazdálkodó, Polgárőrség Újkígyósi Szervezete, Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület

2017. június 23. (péntek):
1600 óra: VIII. Újkígyósi Amatőr Borverseny (batyus) a 
Szent Vince Borrend és az Újkígyósi Amatőr Borász Szö-
vetség képviseletében, nevezési díj: 300 Ft/borminta.
1600 óra: „GALIBA Kupa” - műfüves kispályás focibajnok-
ság (szombaton is), szervező: Ecker Zsolt. Tel.: 30/705-53-28.  
Nevezési díj: 8 000 Ft/csapat. 
2030 óra: NAGY FERÓ és a BEATRICE élő nagykoncertje. 
Előzenekar: SÁSNÉ 

2017. június 24. (szombat): 
700-900 óra: Regisztráció, főzősátrak elfoglalása  
800-1200 óra: Véradás az egészségházban 
1000 óra: Ünnepélyes megnyitó - Süli János, a fesztivál 
fővédnöke, Szebellédi Zoltán polgármester, Prohászka 
Béla, a zsűri elnöke. Házigazda: Rákóczi Antal 
1000-1500 óra: Főzőverseny a regisztrált csapatoknak  
(nevezési díj: 13 000 Ft/csapat) 
10-től egész nap: a Viharsarok AMSE szervezésében 
autókiállítás
1300-1800 óra: KÉZMŰVES és TERMELŐI VÁSÁR: 
házi sajtok és tejtermékek, lekvárok, szörpök, termelői 
méz és mézeskalács, sonka, kolbász, csili termékek, vitá-
lis magyar élelmiszerek, szappanok, ajándékok, egyedi 
gyöngyékszerek, kézi szövésű szőnyegek, ősi magyar ru-
hák, kézműves, textil termékek, kötött, horgolt termékek, 
lakásdekoráció és sok más egyedi kincs
1100 óra: Alföldi Cigányzenekar, „Jó ebédhez szól a nóta”, 
Balassi Néptáncegyüttes, társastánc és hastánc bemutatók, 
az újkígyósi gyerekek kick-box bemutatója 
1300-1500 óra: főzőcsapatok vendégkóstoltatása közönség-
szavazathoz (szavazólap a helyszínen, a zsűrisátornál) 
1500 óra: Legszebb Galiba-Liba - lúdszépségverseny 
(nevezés a helyszínen 12 óráig)
1700 óra: EREDMÉNYHIRDETÉS, díjak kiosztása 
(főzőverseny, focibajnokság) 
2100 óra: Dj Hlásznyik 
2200 óra: UNIQUE együttes fellépése  
2300 óra: Dj Hlásznyik 
0000 óra: Dj ZÉ

Mindkét nap YES, CHEF burgerezője, kézműves sör a 
BÉKÉSSZENTANDRÁSI SÖRFŐZDE csapolójából, 
kézműves pálinka a GUSTO PÁLINKAFŐZDÉTŐL, 
gyereksarok: ugrálóvár, trambulin, arcfestés, kézműves 
foglalkozások.

A programok ingyenesek.
Nevezzenek a versenyekre!

Kóstolják meg a fesztivál ételeit!
Szavazzanak a leg jobb főzőcsapatra!

Szeretettel várjuk a város apraja-nagyját!
Tisztelettel számítunk részvételükre!

VIII. Galiba Napok és Kézműves Fesztivál Újkígyóson - 2017. június 23-24.
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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

születések:

Benkő Dominik (3370 g, 48 cm), Békéscsaba, 2017. május 3., 
édesanyja: Tóth Tímea, édesapja: Benkő József.

Katona Zsófi (3290 g, 50 cm), Szeged, 2017. május 13., édes-
anyja: Korda Ildikó, édesapja: Katona Gergő.

HÁzAssÁGkÖtések:

Házasságkötés időpontja: 2017. május 6., menyasszony: 
Turovszki Bernadett újkígyósi lakos, vőlegény: Árgyelán Norbert 
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2017. május 13., menyasszony: 
Muntyán Tímea újkígyósi lakos, vőlegény: Hrobár László 
újkígyósi lakos.

HAlÁlesetek:

Csányi Józsefné Puskás Ilona, született: 1930. június 15., el-
hunyt: 2017. április 1., volt újkígyósi lakos.

Molnár Gáborné Mezei Anna, született: 1958. március 16., 
elhunyt: 2017. május 1., volt újkígyósi lakos.

Elekes Margit, született: 1941. május 7., elhunyt: 2017. május 
17., volt újkígyósi lakos.

id. Jarabek Imre, született: 1953. március 23., elhunyt: 2017. 
május 18., volt újkígyósi lakos.

Domokos Lászlóné Pribránszki Ildikó, született: 1966. április 
25., elhunyt: 2017. május 18., volt újkígyósi lakos.

Békési Pál, született: 1953. november 5., elhunyt: 2017. május 
29., volt újkígyósi lakos.

KöSZöNeTNyILVáNíTáS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik Drága feleségem, édesanyánk, nagymamánk 

Molnár Gáborné Mezei Anna
gyászszertartásán megjelentek, 

sírjára koszorút és virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló férje és családjai.

ANYAKÖNYVI HÍREK


