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Az MVM Csoport Magyarország legna-
gyobb nemzeti tulajdonú energetikai társa-
ságcsoportja, több mint ötvenéves iparági 
tapasztalattal rendelkezik. A társaságcsoport 
megújuló energiatermeléssel foglalkozó le-
ányvállalata az MVM Hungarowind Kft. 
jelenleg is egy 23 MW beépített kapacitású 
szélerőmű parkot üzemeltet Győr-Moson-
Sopron megyében. Emellett az ország egyik 
legnagyobb, 10 MW beépített kapacitású 
naperőmű-beruházását valósította meg si-
keresen a pécsi Tüskésréten 2016-ban.

Az MVM Hungarowind Kft. hét projekt 
keretében országosan 110 naperőművet épít 
Európai Uniós társfi nanszírozással 2018-ban. 
A 110 naperőmű összkapacitása meghaladja a 
100 MW teljesítményt, és ezzel az MVM a 
legnagyobb naperőművi kapacitással rendel-
kező, piacvezető megújulóenergia-termelő 
vállalat lesz Magyarországon.

Önkormányzatunk és a MVM Hungaro-
wind Kft. között lezajlott előzetes tárgyalások 
eredményeként Újkígyóson egy 0,5 MW-os 
névleges teljesítményű, a legmodernebb tech-
nológiát felvonultató naperőmű épül. 

A naperőmű a rekultivált szeméttelep hul-
ladékmentes területén került megvalósításra. 
Ezen terület más irányú hasznosítására csak 
mérsékelt mezőgazdasági jelleggel lett vol-
na lehetőség, ezért különösen örültünk an-
nak, hogy a naperőmű létesítésével a hosszú 
távú, környezettudatos felhasználására nyílik 
lehetőség. A megvalósuló projekt nemcsak 
energetikai és környezetbarát szempontból 
előnyös beruházás, hanem a terület haszná-
latáért az üzemeltető számottevő mértékű 
használati díjat fi zet, míg az üzemelésből 
származó bevétel iparűzési adó formájában 
az önkormányzat költségvetését gazdagítja.

A napenergiát hasznosító erőművek zaj-
talanul, tisztán, károsanyag-kibocsátás nélkül 
termelnek villamos energiát, amellyel nagy-
mértékben hozzájárulnak a környezetünket 
érő terhelés mértékének csökkentéséhez.

A beruházás a település számára pozitív 
hírértékkel bír, aminek gazdaságélénkítő 
hatása lehet, és további fejlesztéseket gene-
rálhat a környéken.

Az erőmű létesítése és üzemeltetése eduká-

ciós célokat is szolgál, mi-
vel segíti a helyi közösség 
környezettudatos gondol-
kodásának előmozdítását. 

Egy 0,5 MW kapacitá-
sú naperőmű éves szinten 
közel 600 tonnával csök-
kenti az ország szén-dio-
xid-kibocsátását. Ez 300 
személyautó átlagos éves 
futásteljesítménye során 
kibocsátott károsanyag 
mennyiségének felel meg.

Újkígyós Város Önkormányzata és az MVM Hungarowind Kft. 
együttműködése fotovoltaikus kiserőművek létesítésére

A fotovoltaikus (napelemes) rendszerek a nap 
energiáját alakítják át elektromos energiává

KISVÁROSI ESTÉK
A Cz. Kiss Rendezvényházban

PROGRAM
2018. október 22. (hétfő)
1700: Szebellédi Zoltán polgármester köszöntője,

• Tóth László, ezredes, a Magyar Honvédség Geoinformációs 
Szolgálatának korábbi szolgálatfőnöke előadása: Kígyós puszta 
a tatárjárás idején

• Dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója 
előadása Kunhalmok és emberek az évezredek sodrában címmel 

Az est házigazdája: Harangozó Imre, 
az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület elnöke

2018. október 23. (kedd)
1000: Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve katolikus templomban
1100: Ünnepi megemlékezés a Cz. Kiss Rendezvényházban

• Köszöntőt mond: Szebellédi Zoltán, Újkígyós város polgármestere
• Ünnepi szónoklatot tart: Tóth László, ezredes, a Magyar Honvédség 

Geoinformációs Szolgálatának korábbi szolgálatfőnöke
• Ünnepi műsor az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola 

7.a osztályos tanulóinak előadásában
• Felkészítő tanár: Nagyné Kovács Valéria
• Közreműködik: a Tengelic Énekegyüttes

Az „Újkígyósért” Közalapítvány ösztöndíjainak átadása.
A díjakat átadja: Harangozó Imre, a Közalapítvány elnöke

Az Év vállalkozója díj átadása.
A díjat átadja: Szebellédi Zoltán polgármester

Az ünnepség után az ’56-os emléktábla megkoszorúzása
Helyszín: Gazdakör székháza

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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Tamási Áron címben szereplő mondatát is idézte Kelemen  
Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke október 
6-án, az Aradon 1849-ben kivégzett vértanúkra emlékező rendezvé-
nyen, amelyen Magyarországot Vargha Tamás államtitkár képviselte.

Újkígyós Város Önkormányzata és az Újkígyósi Széchényi Ist-
ván Általános Iskola 9 éve minden alkalommal részt vesz az aradi 
Szabadság-szobornál tartott megemlékezésen. Idén városunkból 
Szebellédi Zoltán polgármester, Kunstár Anna Mária intézmény-
vezető, valamint az iskola nyolcadikos tanulói közül Czakó Tibor  
Roland, Molnár Dániel, Seres Ajna Boróka, Simon Hajnalka, Stummer 
Nikolett Csilla és Zsótér Katalin Julianna volt jelen az ünnepségen, 
amelynek keretében közösen helyezték el az emlékezés koszorúját. 
A központi ünnepség előtt az újkígyósi delegáció ellátogatott az 
aradi vesztőhelyhez is, ahol nemzeti himnuszunk eléneklése után 
egy-egy szál virággal emlékeztek a tizenhárom aradi vértanúra.

Emlékezz magyar! – buzdít a felirat az újkígyósi 1848-49-es 
emlékmű talapzatába építve. Ennek szellemében kerül sor évről-
évre a diákokkal együtt az aradi látogatásra, hozzájárulva a nem-
zeti öntudat erősödéséhez.

 „A madárnak szárnya van és szabadsága,  
az embernek egyetlen szülőföldje és sok kötelessége”

A Maros partján felépült vártól délre lévő Vesztőhelyen 
álló, 1881. október 6-án átadott obeliszknél egy-egy 

szál virággal emlékeztek a vértanúkra. 

A Magyar Labdarugó Szövetség a Bé-
kés Megyei Igazgatóság ajánlásával az 
Országos Polgárőr Szövetségen keresztül 
80 000 Ft vissza nem térítendő támogatás-
ban részesítette egyesületünket.

A támogatást az Országos Polgárőr 
Szövetséggel megkötött támogatási szer-
ződésben rögzített célok megvalósítására 
használtuk fel.

A szerződés alapján a támogatási összeg-
ből a polgárőri feladatok ellátásának maga-
sabb színvonalú végrehajtását segítettük elő.

A támogatásból az alábbiakat valósítot-
tuk meg:

•	 hivatalos polgárőr egyenruha beszerzése
•	 védőruha és védőfelszerelés biztosítása
•	 híradás technikai fenntartási költsé-

gek biztosítása.
Köszönjük a Magyar Labdarugó Szö-

vetség támogatását, mellyel hozzájárultak 
egyesületünk munkájához!

Mazán Csaba
elnök

Az Újkígyósi Polgárőr 
Egyesület Támogatási 

tájékoztatója
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A Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Egyesületének 

november havi programja
  november 5-én 13 órakor: fogadóóra
  november 5-én 14 órakor: vezetőségi ülés
  november 7-én 15 órakor: klubdélután
  november 15-én 15 órakor:

bevásárlónap Szabadkán
  november 21-én 15 órakor: klubdélután

Újkígyósi 
Szolgáltató Szociális Szövetkezet

H-5661 Újkígyós, Szent István utca 24/1 sz.

 Mobiltelefon: +36 70 324 6553

Adószám: 25090864-2-04:* Cg.: 04-02-00176

TÁJÉKOZTATJUK a tisztelt Lakosságot, hogy 

az Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövetkezet

az alábbi szolgáltatásokat kínálja:

•	 fűnyírás: 12 Ft/m2

•	 kertek rotálása: 12 Ft/m2

•	 gallyazás, bozótirtás: 1200 Ft/üzemóra

•	 fák kivágása – mérettől függően, előzetes 

felmérés alapján

•	 gallyak, ágak elhelyezése telephelyre 

történő beszállítással

 Újkígyós, Tormási út 26. (volt ÚFA telep)

ÁRAINK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK

Tel.: 06 70/324-6553, 06 30/205-9638

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

DAREH BÁZIS Nonprofi t Zrt.

2018. október 27-én (szombat), 
lomtalanítási napot tart. 

Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot, 
melyet cégünk díjmentesen szállít el, 

reggel 600 óráig helyezzék ki az ingatlan elé!
NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:

  az építési törmelék, 
  elektromos háztartási eszköz, 
  gumiabroncs,
  veszélyes hulladék (akkumulátor, festék, 
fáradt olaj, hígító, növényvédőszer stb.),

  zöldhulladék.
Kérjük a fentiek betartásával 

járuljon hozzá a település tisztaságához!

2018. szeptember 21-én az Újkígyósi Széchenyi István Álta-
lános Iskola is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét rendezvé-
nyeihez: diákjainknak Autómentes Napot szerveztünk. A kör-
nyezettudatos, helyes és biztonságos közlekedést népszerűsítő, 
szemléletformáló programunk megrendezéséhez az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium pályázatán nyert támogatást Új-
kígyós Város Önkormányzata. Az előre meghirdetett esemény 
kapcsán többen „autómentesen” érkeztek iskolába, amiért juta-
lomban részesültek. A nap folyamán a kerékpár, a roller, a gör-
deszka és a görkorcsolya használata került előtérbe: ügyességi és 
gyorsasági versenyen mutathatták meg tudásukat tanulóink. A 
gyerekek KRESZ tudását az oktatást követően egy totó kitöl-
tésével ellenőriztük. Ökos közlekedéssel kapcsolatos kézműves 
foglalkozásokat is szerveztünk: a kisebbek gyurmából, papírból 
vonatot, kerékpárt készítettek, rajzoltak, festettek; a nagyobbak 
társasjátékot és plakátot állíthattak össze. Reméljük, hogy prog-
ramunk nemcsak önfeledt szórakozást nyújtott diákjainknak, 
hanem a környezetbarát és fenntartható közlekedés népszerű-
sítéséhez is nagymértékben hozzájárult! 

Autómentes nap 

A versenyen minden diák részt vett, 
a legügyesebbek jutalmat kaptak
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HATÁROZATOK
Elfogadták a költségvetés 

féléves beszámolóját

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2018. évi költségvetés 
féléves teljesítéséről szóló beszámolót 
kilenc igen szavazattal elfogadta.

Jóváhagyták a művelődési ház 
alapító okiratának módosítását

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Petőfi  Sándor Mű-
velődési Ház és Könyvtár alapító 
okiratának módosítását és egységes 
szerkezetét kilenc igen szavazattal el-
fogadta.
Megbízták Máténé Kiss Mária aljegy-
zőt a törzskönyvi nyilvántartással kap-
csolatos intézkedések megtételével.

Elfogadták a gördülő fejlesztési tervet

A Képviselő-testület egyhangú kilenc 
igen szavazattal elfogadta a vízellátási 
és szennyvíz-szolgáltatási vagyonele-
mek 2019–2033. évre vonatkozó 15 
éves gördülő fejlesztési tervét, mely-
nek forrása vízellátási és szennyvíz-
szolgáltatási vagyonelemek tekinte-
tében a bérleti díj. Elfogadta, hogy a 
terv készítésénél a rendelkezésre álló 
keretösszegből (évente fi zetendő bér-
leti díj) a tervben szereplő összegeken 
felüli rész év, mint év tartalékkeret-
ként került betervezésre. 
Egyben megbízták a Gyulai Köz-
üzemi Nonprofi t Kft-t azzal, hogy a 
gördülő fejlesztési tervet a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz 2018. szeptember 30-ig 
jóváhagyásra nyújtsa be, és a teljes ha-
tósági eljárás alatt az ellátásért felelőst 
képviselje. A megbízás a gördülő fej-
lesztési terv jóváhagyásáig érvényes.

Ösztöndíjrendszer 
csatlakozásáról döntöttek

A képviselők kilenc igen szavazat 
mellett döntöttek arról, hogy csatla-
kozni kívánnak a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2019. évi fordulójához, 
az erre vonatkozó Nyilatkozatot eljut-
tatja a Támogatáskezelő részére. 
Megbízták Szebellédi Zoltán pol-
gármestert, hogy a pályázati kiírást a 
helyben szokásos módon tegye közzé.

Biztosítják az iskolakezdési 
támogatást

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2018. évben iskola-
kezdési támogatásra 2 075 000 Ft 
összeget biztosít, mely határozati ja-
vaslatra mind a kilenc képviselő igen-
nel voksolt.
Megbízták Szebellédi Zoltán polgár-
mestert, hogy a keret összegéig az is-
kolakezdési támogatás kifizetésével 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határozat módosításáról döntöttek

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 91/2017. (V. 29.) 
számú KT határozat 2.) pontját mó-
dosítja - a határozat egyéb részeinek 
változatlanul hagyása mellett - az 
alábbiak szerint: 
„Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 700 000 Ft pályázat 
előkészítési díj kifi zetésének ösz-
szegét és a megvalósításhoz szüksé-
ges költséget biztosítja, beleértve az 
önerőt is (5%, azaz 11 502,30 €-t) a 
ROHU-5/b kockázatmegelőzés és 
katasztrófakezelés témakörben be-
adott pályázathoz.” 
Megbízták a polgármestert, hogy a 
támogatási összeg felhasználásával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
A határozati javaslatot mind a kilenc 
képviselő egyhangúlag elfogadta.

Értékesítésre került 
az egykori bölcsőde épülete

A Képviselő-testület az Újkígyós, 
Petőfi utca 21. szám alatt található 
(egykori bölcsőde épülete) ingatlant 
nyilvános árverés eredményeként 
5 000 000 Ft értékben Ecker György 
Zoltán vevő számára értékesíti, me-
lyet egyhangú kilenc igen szavazattal 
elfogadtak a képviselők.
Megbízták Szebellédi Zoltán polgár-
mestert a szerződés aláírásával és az 
értékesítéshez szükséges egyéb intéz-
kedések megszervezésével.

Ajándékutalvány 
átadásáról döntöttek

A képviselők kilenc igen szavazattal 
döntöttek arról, hogy 2018. évben az 
önkormányzati foglalkoztatottak ré-

szére, ideértve a saját tulajdonú kft. 
dolgozóit is, – az önkormányzati hi-
vatal köztisztviselői kivételével – cse-
kély értékű ajándékutalvány átadására 
6 000 000 Ft keretösszeget biztosíta-
nak a 2018. évi költségvetés tartaléká-
nak terhére.
Megbízták a munkáltatói jogkör gya-
korlóit, hogy saját döntésük alapján a 
kifi zetéshez szükséges intézkedéseket 
tegyék meg.

Lejárt határidejű határozatok

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 73/2018. (VII. 16.), 
74/2018. (VII. 16.), 75/2018. (VII. 16.), 
78/2018. (VII. 16.), 80/2018. (VII. 16.),  
81/2018. (VII. 16.),  82/2018. (VII. 16.),  
83/2018. (VII. 16.), 84/2018. (VII. 16.),  
85/2018. (VIII. 3.), 87/2018. (VIII. 30.), 
88/2018. (VIII. 30.), 89/2018. (VIII. 30.), 
90/2018. (VIII. 30.), 91/2018. (VIII. 30.),
95/2018. (IX. 6.) számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szó-
ló jelentést kilenc igen szavazattal 
elfogadta.

Polgármesteri tájékoztató

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Önkormányzat és 
intézményei 2018. július és augusztus 
havi fontosabb eseményeiről szóló tá-
jékoztatót kilenc igen szavazattal tu-
domásul vette.

Telek megosztásáról döntöttek

Egyöntetű kilenc igen szavazattal 
döntött a Képviselő-testület arról, 
hogy az Újkígyós, Petőfi utca 45/A. 
szám alatti 1320 hrsz.-ú ingatlant 
telekkönyvileg meg kívánja osztani, 
a telekmegosztás során kialakított 
ingatlan területe feletti telekrészt 
az 1319 hrsz.-ú ingatlan területéhez 
kívánja csatolni. A telekalakításhoz 
szükséges forrást a 2018. évi költ-
ségvetésében biztosítja. 
Megbízták a polgármestert a telek-
megosztáshoz szükséges intézkedések 
megtételével.
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„Minden művész saját lelkébe mártja ecsetét, 
és saját szívét viszi a vászonra.”

(Henry Ward Beecher)

MEGHÍVÓ

„Ön Art kép”

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú 
Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves 

családját, barátait, ismerőseit az újkígyósi 

II. Amatőr Alkotók kiállítás
megnyitójára.

Program: 

1600 – Köszöntő – Nagy Tiborné az egyesület elnöke

1605 – Jarabek Imre – skótduda

1610 – Megnyitó – Horváth-Gazsó Adrienn
művésztanár gondolatai

1635 – Árgyelán János – gitár

1640 – Hajgató Zoltán – zongora

Állófogadás – kötetlen beszélgetés az alkotókkal.

Alkotók:
• Baranya Sándor
• Bimbó Ildikó
• Domokos Jánosné
• Horváthné Bohus Mária
• Nagy Szilvia
• Szűcs Istvánné
• Tóth Jánosné /Hürkecz Anna/

Időpont:
2018. október 20. (szombat) 1600 órakor

Helyszín:
Petőfi Sándor Művelődési Ház, nagyterem

Cím:
5661 Újkígyós, Arany János utca 42.

Sok szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt!

Kígyósi Advent 2018 - előzetes
2018. december 1-én szombaton délelőtt 10 órától 

egész napos adventi készülődés lesz a művelődési házban. 

Este 6 órától a HARASZTI IKREK 

adventi koncertjére kerül sor a katolikus templomban. 

A Haraszti ikrek a „Fölszállott a páva” 

énekes szólisták és énekegyüttesek kategóriájában 

a fődíjat nyerték meg 2015-ben. 

További részletek a következő számban.

Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolába
egy fő TANÍTÓT keresünk 

határozatlan idejű szerződéssel 
2018. november 1-től. 

A hirdetés a 
kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=t1cg2egve5 

oldalon található. 
Érdeklődni lehet személyesen az iskolában, 

valamint a +36 30 321 0550-es telefonszámon 
és az iskola@ujkigyos.hu e-mail címen.



6 2018. október
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

SZÜLETÉS:
Darida Benedek (4020 g, 50 cm), Gyula, 2018. szeptember 
18., édesanyja: Bíró Adrienn Erika, édesapja: Darida József.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2018. szeptember 7., menyasz-
szony: Varga Mária Györgyi csabaszabadi lakos, vőlegény: 
Pataki Zsolt újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2018. szeptember 15., menyasz-
szony: Varga Júlia  szabadkígyósi lakos, vőlegény: Nátor János 
újkígyósi lakos.

HALÁLESETEK:
Rozsnyai Istvánné Csatlós Terézia, született: 1939. október 28., 
elhunyt: Újkígyós, 2018. augusztus 14., volt újkígyósi lakos.

Somogyvári János, született: 1947. november 20., elhunyt: 
Újkígyós, 2018. szeptember 2., volt újkígyósi lakos.

Harangozó Imre, született: 1948. március 16., elhunyt: Új-
kígyós, 2018. szeptember 6., volt újkígyósi lakos.

Szőke Lajos, született: 1952. június 29., elhunyt: Újkígyós, 
2018. szeptember 8., volt újkígyósi lakos.

Szabó Imre, született: 1946. december 22., elhunyt: Újkígyós, 
2018. szeptember 10., volt szabadkígyósi lakos, tartózkodási 
helye: Újkígyós.

Máté András, született: 1951. szeptember 14., elhunyt: 
Újkígyós, 2018. szeptember 18., volt újkígyósi  lakos.

Harangozó Illésné Bacsa Veronika, született: 1924. szep-
tember 15., elhunyt: Újkígyós, 2018. szeptember 22., volt 
újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK

Újkígyósi	Önkormányzati	Értesítő	•	Újkígyós	város	havonta	megjelenő,	ingyenes	időszaki	kiadványa	•	Kiadja:	Petőfi		Sándor	Művelődési	Ház	és	Könyvtár,	
5661	Újkígyós,	Arany	János	utca	42.	•	Telefon:	66/254-844	•	E-mail:	muvhaz@ujkigyos.hu	•	Felelős	kiadó:	Lukoviczkiné	Rozsnyai	Ildikó	intézményvezető
A	szerkesztőbizottság	elnöke:	Kunstár	Anna	Mária	•	A	szerkesztőbizottság	tagjai:	Gombkötőné	Kmetykó	Bianka,	Horváth-Gazsó	Adrienn,	Lukoviczkiné	
Rozsnyai	Ildikó,	Turovszki	Krisztián	•	Nyomdai	előkészítés:	Mészáros	Gábor	•	Nyomdai	munkák:	Kolorprint	Kft.,	5600	Békéscsaba,	Teleki	utca	6.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik Drága Édesanyánk, Nagymamánk, Testvérünk

Rozsnyai Istvánné, 
született Csatlós Terézia

gyászszertartásán megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, és 

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Köszönettel: a gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Legyen ez a pár sor köszönet és hála mindazoknak, 

akik szeretett Férjem, Édesapánk, Tatánk, Testvérünk,

Szőke Lajos
temetésén szeretetük, tiszteletük jeléül részvétü-
ket fejezték ki, a család fájdalmában osztoztak.

Gyászoló felesége, f iai, menyei, unokái

VÍZ- GÁZ- 
FŰTÉSSZERELÉS

Vasadi Tibor
06/20/588-4535

Mozgáskorlátozottak 
szervezetének programjai

október 27-én (szombat): 
Családi nap, a Szent Imre Panzió átadó-
jával egybekötve. Gyerekprogramokkal és 

ebéddel kedveskedünk. 

Fogadóórák:

november 13-án 13 órától

november 27-én 13 órától

ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMAI
Felnőtt ügyelet: 66/555-424
Gyermek ügyelet: 66/555-362


