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December végéhez közeledve összetorlódnak a mindennapok, reklámok 
áradata halmoz el fokozottan bennünket. Igen nagy a kísértés, hogy csak egy 
dologra koncentráljunk: miként tegyük az ünnepet konfortosabbá, szerethe-
tőbbé, emlékezetesebbé. Az eredmény könnyen kimerülhet csak a vásárlásban, 
a takarításban, a főzésben, sütésben. A lényeg esetleg valahol elvész: megállni, 
megpihenni, odafi gyelni, együtt lenni, egyáltalán CSAK SZERETNI! Mert-
hogy a Karácsony üzenete igazából erről szól.

Ezért hát csak azt kívánom Varga Gyöngyi Áldáskönyvéből vett idézettel:
„A magasságos Isten, aki érted is emberré lett,
őrizzen meg Téged szeretetében.
Ajándékozza neked a gyermek bizalmát,
a kicsiség szépségét és erejét,
a holnap reménységét,
az ünnep békességét,
és töltse be szívedet jelenléte örömével.”

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag új esz-
tendőt kívánok a Képviselő-testület nevében Újkígyós minden lakójának!

Szebellédi Zoltán
polgármester

Az ünnepre készülve

Kígyósi Advent 2018
2018. december 21. (péntek) 18 órától: 

a SZENTEGYHÁZI FILHARMÓNIA adventi koncertje
Az együttest Haáz Sándor tanár alakította meg 1982-ben. A megalakulást köve-
tően évről évre növekedett hazai ismertségük. Működésük első három évtizedében 
megközelítőleg nyolcszázszor léptek fel hazai és külföldi közönség előtt. Koncert-
jeiken mintegy száz kórustag és negyven zenekari tag lép fel székely népviseletben.
A koncert helyszíne: Szűz Mária Szent Neve katolikus templom
A templom előtti gyertyagyújtás a koncert után lesz. A templom melletti sátorban az Újkígyósi Nagycsaládosok 
Közhasznú Egyesülete és az Újkígyósi Polgárőr Egyesület tagjai fi nom süteménnyel, teával és forralt borral kí-
nálják meg a kedves vendégeket.
A koncert idejére a templomajtónál adományládát helyezünk ki, és tisztelettel kérjük, hogy aki teheti, anyagilag is tá-
mogassa a koncertet. Segítő jó szándékukat előre is tisztelettel köszönjük!
TÁMOGATÓINK: Újkígyós Város Önkormányzata, Szűz Mária Szent Neve Plébánia Hivatal, Honvédelmi Minisz-
térium, Gallicoop Zrt. - Erdélyi István, Szentegyházi Gyermekfi lharmónia, Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola, 
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény, „Ezüstág” Gondozási Központ, Békés Megyei Népművészeti Egyesü-
let, Ipolyi Arnold Népfőiskola, Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, 
Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft., „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület, „Újkígyósért” Közalapít-
vány, Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület, Önkormányzati Konyha, Mozgáskorlátozottak Újkígyósi Szervezete, 
Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete, Baptista Mosolyklub, Újkígyósi Polgárőr Egyesület, Újkígyósi Turisztikai Egyesület

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

Vizi Fanni 8.b osztályos tanuló rajza
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A nap zárásaként az ünneplő vendégek körében tombola-
sorsolásra került sor, ahol sok-sok értékes nyeremény, fődíj-
ként pedig egy vadonatúj kerékpár talált gazdára.

Sok-sok köszönettel tartozunk a Szent Imre Panzió épületé-
nek létrejöttével kapcsolatban: külön köszönetünket fejezzük ki 
Herczeg Tamás képviselő úr közbenjáró támogatásáért, melynek 
köszönhetően a panzióhoz vezető út is (Iskola utca) felújításra ke-
rült mintegy 17 millió forint értékben - szintén a Belügyminisz-
térium idei pályázata által. Köszönjük a Képviselő-testület pozitív 
hozzáállását, Újkígyós Város Önkormányzata, az Újkígyósi Vá-
rosgazdálkodási és Fejlesztési Kft., a Petőfi  Sándor Művelődési 
Ház és a többi intézmény dolgozóinak, akik rengeteg munkával 
járultak hozzá ahhoz, hogy a panzió átadásra kerülhessen. Köszö-
netünket szeretnénk kifejezni Bánfi  Zsolt tervezőnek és terve-
zőtársainak, a munkálatokban részt vevő minden vállalkozásnak, 
köztük több újkígyósi vállalkozónak, a közreműködő hatóságok-
nak az elkészült műért. Hálásan köszönjük az átadó ünnepség 
megszervezését, támogatását minden intézménynek, egyesü-
letnek, köztük leginkább a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesületének és az Újkígyósi Helyi Szervezetnek. Köszönjük az 
adományozóknak a panzió díszítésére szolgáló sok-sok virágot, 
festményt és képeket. Munkatársaink közül külön is köszönetün-
ket szeretnénk kifejezni Araczki Krisztina turisztikai referensnek, 
aki az átadáshoz szükséges utolsó simításokat összefogta.

További támogatóink: Csorvási Építőmester Bt., Békéstherm-
Plusz Kft., Ecker Invest Kft., Hajdú Tibor egyéni vállalkozó, 

Susán Gazdabolt - Susán József, Széknet Kft. - Fedelin János, 
Ergofém Kft. - Domokos Balázs, Szabó Biztonságszolgáltató 
Kft., Szabó Zoltán - egyéni vállalkozó, Bíborcsiga Függöny-
stúdió – Baji Zoltán, Kmetykó Pál, Nefelejcs virágüzlet - Bene 
Julianna, Ildikó Dekor – Kovácsné Skoperda Ildikó, Bádvill 
Kft. - Laczkó Antal, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, 
Újkígyósi Polgárőr Egyesület, Újkígyósi Nagycsaládosok Köz-
hasznú Szervezete, Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület, 
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület, Aranykalász 
Lovas Klub, Szűz Mária Szent Neve Plébánia, Mozgáskor-
látozottak BM-i Egyesületének Kígyósi Csoportja (tombola), 
Kígyós Művészeti Egyesület, „Ezüstág” Gondozási Központ, 
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény, Felföldi 
István Sport Egyesület, Kolorprint Kft., Briliáns Ker Kft., 
Gekko Háztartási Üzlet, Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, 
Sarki Fűszeres - Bánf i Péterné, Szabó Tünde Zsuzsanna, 
Harangozó Imre, Szőke László, Szőke Sándor 

Virágot felajánlók: Faragóné Bánf i Mária, Tomán Imréné, 
Priskinné Miszlai Judit, Baloghné Éva, Domokosné Ani, Sas 
Jánosné, Horváthné Babi, Krucsai Lászlóné, Pallérné Benkó 
Mónika, Tóth Istvánné, Oláh Istvánné, Virág Tiborné, Oláh 
László, Nagy Szilvia, Ecker Gábor, Székely Alpár, Varga Norbert, 
Hürkecz Anna, Tar Ferenc, Börcsökné Novák Mariann, 
Horváth Antalné, Réti Antal

Gombkötőné Kmetykó Bianka
kommunikációs referens

Iskolánk november 10-én 
pályaorientációs napot tartott, 
ahol a diákok életkoruknak 
megfelelően vehettek részt 
előadásokon, szakmai bemu-
tatókon és üzemlátogatásokon. 
A legfőbb célja ennek a nap-
nak az volt, hogy a gyerekek 
betekintést nyerjenek közvet-
len lakóhelyük és a környező 
települések életébe, a munka 
világába, megkönnyítve ezzel a 
majdani pályaválasztásukat.  

A Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara munka-
társai pályaorientációs előadást 
tartottak a 7-8. osztályosok-
nak, és üzemlátogatást szer-
veztek Gyulára a nyolcadikosoknak, akik 
a kórház és az egyik hotel működésébe 
tekinthettek bele. 

Az 5.a és a 6.a osztály Békéscsabán 
töltötte a délelőttöt a megyei könyvtár-
ban. Egy pályázat keretében vettek részt 
élménypedagógiára épülő természettu-
dományos foglalkozásokon.

A harmadikosok és a negyedikesek 
Szabadkígyósra látogattak el a pék-cuk-
rász tanműhelybe.

Három osztályunk egy gumiszerelő 

műhely napi feladataival ismerkedett, 
két osztályunk egy állattenyésztő telepre 
kerékpározott el.

A kisebbek 1-1 órára visszamentek az 
óvodába, ahol megindító szeretettel ölel-
ték át újra az óvónéniket és a dadákat.  

Az iskolában hét helyszínen várták a 
gyerekeket a meghívott vendégek, a kü-
lönböző szakmák képviselői: A Békés 
Megyei Mentőszolgálat dolgozói első-
segélynyújtást, újraélesztést tanítottak, 
bemutatták hivatásukat a nagyszámú lel-

kes érdeklődőnek. A település 
védőnői az egészségügyi szak-
mákról, saját munkájukról és az 
egészséges életmódról tartottak 
interaktív előadást. A Békés-
csabai Napsugár Bábszínház 
művésze is nagy sikert aratott 
bemutatójával. Berendeztünk 
egy „szépségszalont”, ahol fod-
rász, kozmetikus és műkörmös 
kápráztatta el a lányokat, és 
persze beszélt a szakma meg-
szerzésének útjáról, munkájuk 
szépségéről és nehézségeiről. 
Egy helyi mezőgazdasági vál-
lalkozó a munkagépeit állította 
ki az udvaron. A Békés Megyei 
Kormányhivatal munkatársai 

pályaorientációs teszttel és játékos fel-
adatokkal várták a gyerekeket. A Gyulai 
Szakképzési Centrum Harruckern János 
Szakiskolája kiállítással egybekötött tájé-
koztatót tartott az aulában. 

Iskolánk tanulói és pedagógusai nevé-
ben ezúton is köszönöm mindenkinek, 
aki hozzájárult ahhoz, hogy tanulóink 
segítséget kapjanak a pályaválasztáshoz, 
és igazi, testközeli munkatapasztalatok-
hoz jussanak.

Biriné Csiernik Éva

Pályaorientációs nap az újkígyósi iskolában

A diákok a szabadkígyósi pék-cukrász tanműhelyben lel-
kesen vettek részt a munkafolyamatokban.

ISKOLA A SZENT IMRE-TELEPEN
Az 1920. évi 36. törvénycikk, amely hivatalosan 

„a földbirtok helyesebb megoszlását szabályozó rendel-
kezésről” címet viselte, közkeletű néven a Nagyatádi-féle 
földreform, alapján számos újkígyósi család is földhöz ju-
tott, a község pedig jelentős legelőterülethez. Ezzel össze-
függésben a település – szinte generációnként jelentkező 
– túlnépesedése miatt 1921-ben a Gyulai úttól északra eső 
terület, belterületté nyilváníttatott. Az így felparcellázott 
s ennek nyomán benépesedett Újtelepen vagy Újkígyóson 
máig nevezik a „Portán” Kovács Márton plébános kez-
deményezésére, mintegy 62 000 pengő állami támogatás 
igénybevételével iskolát építtetett. Meghívták a kifejezet-
ten az oktatás és nevelés céljával Gerhardinger Boldog Te-
rézia által alapított Miasszonyunkról Nevezett Szegény Is-
kolanővérek kongregációjának nővéreit, s az épületet eleve 
úgy tervezték meg, hogy az a három tanterem mellett a 
szerzetes-tanítók számára megfelelő lakhatási feltételeket 
is biztosítson. Az 1924-ben induló tanévben összesen 231 
tanköteles gyermek kezdte itt az iskolát. 

SZENT IMRE PANZIÓ 
Megújult az egykori újkígyósi zárdaiskola

A II. világháború idején a Nővérek házaikba ország-
szerte menekülteket, sebesülteket fogadnak be. Új-
kígyóson – e falak között – Budapestről, konkrétan 
a holokauszt borzalmai elől titokban kicsempészett 
zsidó vallású kislányokat rejtegettek.

A két világháború között virágzott a hitélet Magyar-
országon. A Miasszonyunkról Nevezett Szegény Isko-
lanővérek ebben az időszakban a Trianon után Ma-
gyarországon maradt 10 alapítás mellé 9 új helyen, 
– közöttük Újkígyóson – vetették meg a lábukat.

Nem sokkal a terület benépesülése után, az országo-
san meghirdetett Szent Imre-év hatása nyomán az új te-
lepülésrész hivatalosan is a Szent Imre-telep nevet kapta. 
Szent Imre-évnek nevezzük az 1930. május 18. – 1931. 
május 3-ig tartó időszakot, azaz a herceg halála emléké-
nek 900. évfordulója kapcsán megszervezett ünnepség-
sorozatot. Ennek keretében a nemzeti és egyházi jelleg 
egyaránt megnyilvánult, kifejezve a magyar állam és az 
Egyház történelmi összetartozását.

Harangozó Imre

Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony, 
Főosztályvezető Úr!
Tisztelt Elnök Asszony, Plébános Úr! 
Tisztelt Elnök Úr!
Kedves Vendégek!

Ipolyi Arnold nagyváradi püspök szerint „az a nemzet, 
amelyik emlékeit veszni hagyja, az a saját síremlékét készíti és 
az vesztesége az egész emberiségnek”. Azért jöttünk ma ösz-
sze, hogy tanúbizonyságát adjuk annak, hogy mi itt Újkígyóson 
nem akarjuk emlékeinket veszni hagyni. Az 1924-ben a Portán, 
illetve a Szent Imre-telepen községi és állami pénzből őseink 
által épített Zárdaiskola épülete már-már veszni látszódott, 
miután a kibővített központi iskola épületébe átköltöztek az it-
teni osztályok. Megvásárolta ugyan az egyházközség, hogy a 
misézőhelyet fenntartsa, illetve hogy megfelelő funkciót talál-
jon az épületnek, de ez a terv nem valósulhatott meg. Ezért a 
Képviselő-testület a Belügyminisztérium által biztosított nem 
konszolidált települések támogatási forrásából többek között 
a Zárdaiskola visszavásárlása, felújítása, átalakítása mel-
lett döntött. Ez az első olyan épület Újkígyóson, amelyiket az 

Önkormányzat helyi védettség alá
helyezett. Jó példával elöljárva 
megmentettük az enyészettől, re-
mélhetőleg megfelelő, Újkígyós 
javát szolgáló funkciót találva. 
Pályázati forrásból közel 142 mil-
lió forintot, saját forrásból még 
további 2 millió forintot fordítunk 
a Szent Imre Panzió épületének 
kialakítására. Tettük ezt azért, 
hogy megmentsük kevés építé-
szeti örökségünk egyikét, ezzel 
fejlesszük a Szent Imre-telep köz-
pontjának tekinthető részét. De a 
14 fő szálláshelyet biztosító – egyes szobákban pótágyazható 
– Panzióval egyet lépünk előre a helyi turizmus fejlesztésben 
is, nem véletlen, hogy a turisztikai referens munkatársunk szék-
helye is lesz egyben a létesítmény. Fontos azonban az is, hogy 
munkahelyek jöhetnek létre vagy őrizhetők meg, nem mellesleg 
egy újabb színvonalas szolgáltatás alapjait tettük le ezáltal. 

Az újkígyósiak egy részének szép emlékek kötődnek ehhez 
az épülethez. Ezek a szép emlékek nemcsak emlékek maradnak 
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Az Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, az 
„Ezüstág” Gondozási Központ és Újkígyós Város Önkor-
mányzata által megrendezésre került 2018. szeptember 30-án 
az Idősek Világnapja alkalmából tartandó ünnepség.  Ez al-
kalomból Szebellédi Zoltán, polgármester és Bánfi Erzsébet, 
anyakönyvvezető köszöntötte a jubiláló házaspárokat. A ren-
dezvény fővédnöke Herczeg Tamás, országgyűlési képviselő 
volt. A rendezvényen sor került az Újkígyós Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete által megszavazott „Újkí-
gyós egészségügyi és szociális ellátásáért” kitüntetés átadására. 

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 93/2018. 
(VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozatában úgy döntött, 
hogy 2018. évben az „Újkígyós egészségügyi és szociális ellátásá-
ért” kitüntetést Czifrák Andrásné részére adományozza az egész-
ségügy területén hosszú évek óta tanúsított helytállása, Újkígyós 
lakosságának egészségvédelme érdekében kifejtett tevékenységéért.

Czifrák Andrásné Zsótér Magdolna 1954. október 20-án  
született Újkígyóson, édesapja, Zsótér Balázs és édesanyja, 
Zsótér Magdolna első gyermekeként.

Egyetlen testvére született, Mária, 1956-ban.
Szülei fiatal házaspárként Szabadkígyóson kezdték kö-

zös életüket.
Általános iskolai oktatásban Szabadkígyóson, a lakóhe-

lyén részesült.
Ezt követően, 1969-ben kezdte középiskolai tanul-

mányait Békéscsabán, a Kemény Gábor Szakközépisko-
la egészségügyi szakán, ahol 1973-ban szerzett általános 
ápoló és általános asszisztens képesítést. 

A középiskola elvégzése után, 1973. augusztus 11-én 
kötött házasságot Czifrák Andrással, akivel 29 évig éltek 
boldog házasságban, mígnem 2002-ben súlyos betegség 
miatt férjét elvesztette.

Szeretett férjével két gyermekük született, András 
1974-ben, majd Gábor 1976-ban. Fiai három fiú unokával 
ajándékozták meg: András fiának két gyermeke született, 
Máté 1995-ben és Benett 2012-ben. Gábor fiának egy gyer-
meke van, a legkisebb unokája, Kende 2014-ben született.

Az újkígyósi orvosi rendelőben 1975. szeptember 3-án 
kezdett el dolgozni dr. Juhász Béla, majd dr. Marossy László 
asszisztenseként. 

1977-ben visszaköltöztek Újkígyósra családjával, ahol 
azóta is él.

Tanulmányait munka mellett is folytatta, 1981-ben 
szakirányú minősítő vizsgát tett, ezután 1983-ban fiziko-
terápiás asszisztensi szakképesítést szerzett.

Szívből reméli, hogy az eddig eltelt 43 év alatt sikerült a 
lakosság megelégedésére, egészségi állapotának jobbítása 
érdekében munkálkodnia, amit ebben a szellemben igyek-
szik folytatni.

Munkáját a mai napig lelkiismeretesen végzi.

Átadták az „Újkígyós egészségügyi és szociális ellátásért”  
kitüntetést

A kitüntetéssel járó díszoklevelet, a bronz emlékplaket-
tet és az 50 000 Ft értékű utalványt Szebellédi Zoltán, 
polgármester, dr. Csatlós László, jegyző és az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság elnöke, Turovszki Krisztián 

adta át a kitüntetett részére.

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:
•	 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

Azon személy részére, aki  újkígyósi székhelyű egész-
ségügyi és szociális intézményben legalább egy évtize-
den keresztül kiemelkedő egészségügyi vagy szociális 
tevékenységet végzett, vagy ilyen tevékenységet nem 
valamely intézményben, de Újkígyós város lakosainak 
szolgálatában végezte, magánéletében példamutató em-
beri magatartást tanúsított, „Újkígyós egészségügyi és 
szociális ellátásáért” kitüntetés adományozható.

– ami legalábbis az épületet illeti. A tervek alapján egyszer-
re lett modern, a mai követelményeknek megfelelő és a múltat 
visszaidéző létesítmény, hiszen új nyílászárókat építettünk be, 
de az eredeti formában; visszaállítottuk a ’60-as években el-
bontott déli oldalon lévő díszes homlokzatot és a harangot is 
befogadó huszártornyot. Így újra fog szólni a Szent Imre-tele-
pen is reggel, délben és este a harang. Bár még van fejleszte-
nivaló a létesítményen (például ezután fogunk parkosítani, a 
klimatizálást egy másik pályázatból szeretnénk megvalósíta-
ni), de ha bejárják az átadó ünnepség után a szobákat, látni 
fogják, hogy az így kialakított Panzió minőségi szolgáltatást 
fog nyújtani, akár félpanziós kiszolgálást is biztosítva. Kérjük, 
ajánlják bátran távol lakó rokonaiknak, ismerőseiknek. 

A kialakított szolgáltatási csomagokat a működési enge-
dély megszerzéséig közre fogjuk adni. A Panzió egyébként a 
Petőfi  Sándor Művelődési Ház és Könyvtár intézményi kereté-
ben fog működni, hiszen a kulturális, illetve gasztroturizmust, 
a slow turizmust tekintjük a számunkra megfelelő turisztikai 
fejlesztési iránynak. Feladata az intézménynek a helyi értékek 
felkutatása, bemutatása, megőrzésének elősegítése, amelyhez 
egyik nagyon fontos eszköz lesz a most átadandó Panzió.

Sok-sok köszönettel tartozunk a Szent Imre Panzió épü-
letének létrejöttével kapcsolatban először is a Kormánynak, 
amelynek a támogatásával – egyébként nemzeti forrásból 
– újabb csoda történhetett Újkígyóson. Itt teszek említést ar-
ról, hogy mint láthatják, az ide vezető út is felújításra került 
mintegy 17 millió forint értékben, szintén a Belügyminisztéri-
um idei pályázata által, amellyel kapcsolatosan köszönetünket 
fejezzük ki Herczeg Tamás képviselő úr közbenjáró támogatá-
sáért. Köszönöm a Képviselő-testületnek a pozitív hozzáállást, 
a Hivatal, az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. 
– amely egyébként a kivitelező fővállalkozó volt –, a Műve-
lődési Ház és a többi intézmény dolgozóinak, akik rengeteg 
munkával járultak hozzá ahhoz, hogy a mai napon most itt 
lehetünk. Köszönetemet fejezem ki Bánfi  Zsolt tervezőnek és 
tervezőtársainak, a munkálatokban részt vevő minden vállal-
kozásnak, köztük több újkígyósi vállalkozónak, a közreműködő 
hatóságoknak az elkészült műért. Hálásan köszönöm az átadó 
ünnepség megszervezését, támogatását minden intézménynek, 
egyesületnek, köztük leginkább a Mozgáskorlátozottak Békés 
Megyei Egyesületének és az Újkígyósi Helyi Szervezetnek. 
Köszönöm az adományozóknak a Panzió díszítésére szolgáló 
sok-sok virágot, festményt és képeket –  a támogatók névsora 
egyébként hátul, a terasz mellett megtekinthető. És talán nem 
szólnak meg érte, ha munkatársaink közül külön is köszönete-
met fejezem ki Araczki Krisztina turisztikai referensnek, aki 
az átadáshoz szükséges utolsó simításokat összefogta, illetve 
aki ennek a létesítményt üzemeltető feladatnak a felelőse lesz. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Örülök, hogy ismét egy önkormányzati épület megújulá-

sának lehetünk a részesei, örülök, hogy együtt ünnepelhe-
tünk. Kérem, hogy vigyék jó hírét Újkígyós fejlődésének, a 
Szent Imre Panziónak, hogy ne csak szép, hanem fenntart-
ható is legyen ez az épület. Köszönöm, hogy meghallgattak!

Szebellédi Zoltán, polgármester
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Jarabek Szabolcs 1973. november 
2-án született.

Általános iskolai tanulmányait Újkí-
gyóson végezte, majd a Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági Szakközépiskolába járt. 
Ezt követően felsőfokú képesítést szerzett 
kereskedelemből a Gál Ferenc 
Főiskolán. Főiskolás éveit kö-
vetően a Soproni Egyetem 
Innovációs Központjába je-
lentkezett, ahol furnérgyártás 
és felhasználás szakirányon 
végzett.

Feleségével, Jarabek Nórá-
val két gyermekük született, 
Zita 3 éves, Dalma 1 éves.

Fő hobbija, a kézilabda 
mellett szívesen tölti szabad-
idejét a természetben.

A fafeldolgozással az Új-
kígyósi Falemezüzem Bt. al-
kalmazottjaként ismerkedett 
meg, ahol feladata a rönkfa 
alapanyag beszerzése volt. Ezt 
a munkát több mint 15 éven 
keresztül végezte, jelentős ta-
pasztalatokat szerezve a faipa-
ri kereskedelmi folyamatokról. Az em-
lített cég megszűnését követően tisztán 
látszott, hogy a rönk alapanyag piacon 
egy óriási rés van. Erre a látható lehető-
ségre alapozva hozta létre 2009. évben a 
Bek-Holz Kft.-t, és a cég megvásárolta 
az ÚFA telephelyének rönkfeldolgozó 
részét.

Sokan kérdezik, hogy mi az a Bek-
Holz. Nos, a „Bek” a Jarabek név utol-
só három betűje, míg a „Holz” német 
nyelven fát jelent.

Természetesen a kezdet nem volt 
egyszerű, gyakorlatilag egy több éve 
nem üzemelő technikát és technológi-
át kellett életre kelteni. A furnérgyár-
tást 2010 novemberében indították el 
próbaüzem jelleggel, 2011-ben már a 

termelés folyamatos volt. A cég dina-
mikusan fejlődött, volt olyan időszak, 
amikor a forgalom egyik évről a má-
sikra 900%-kal megemelkedett. Ez a 
tendencia egészen 2012. október 5-ig 
tartott, amikor is egy jelentős tűzeset 
történt, gyakorlatilag a gyártási tech-
nológia mintegy 80%-ban teljesen 
megsemmisült, illetve az épületben is 
jelentős károk keletkeztek. Ezután is-
mét egy nagyon nehéz időszak követ-
kezett, újra kellett tervezni gyártási fo-

lyamatokat, újra életet kellett lehelni a 
gépekbe, építményekbe, dolgozókba és 
saját magába is. Ebben az időszakban 
példaértékűen álltak a cég mellé a saját 
családja, a dolgozók, a vevők, a beszál-
lító partnerek, a műszaki stáb és még 

sokan mások.
A tűzeset után azt a célt 

tűzték ki maguk elé, leg-
később egy hónap múlva 
készárut kell, hogy tegye-
nek a piacra, akkor van esé-
lyük túlélni ezt a helyzetet. 
Október 5-én történt a tűz-
eset, és november 2-án elin-
dult a kamion Norvégiába. 
A helyreállítási munkálatok 
több mint két évig tartot-
tak, de sikerült elérni, hogy 
műszaki szempontból egy 
teljesen újszerű fafeldolgo-
zó üzemet kaphassanak.

Beruházási tervük a kö-
vetkező évben: egy teljesen 
új gyártású 2 MW teljesít-
ményű Polytechnik hőköz-
pont, ami magasan megfelel 

minden károsanyag kibocsátási normá-
nak, illetve várhatóan 95% feletti hatás-
fokkal képes üzemelni. Ez a beruházás 
nagyban hozzá fog járulni a Bek-Holz 
Kft. üzemmenetének stabilitásához.

Célja az újkígyósi hámozott fur-
nérgyártás megszerzett európai hírne-
vének rendezett körülmények közötti 
továbbvitele és fejlesztése, valamint a 
termelési mennyiség 10-15%-kal való 
növelése úgy, hogy ez semmiképpen se 
menjen a minőség rovására.

A kitüntetéssel járó díszoklevelet, a bronz emlékplaket-
tet és az 50 000 Ft értékű utalványt Szebellédi Zoltán, 
polgármester, dr. Csatlós László, jegyző és a Település-
fejlesztési és Gazdasági Bizottság elnöke, Nagy Balázs 

adta át a kitüntetett részére.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.  
augusztus 30-án megalkotta a gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályozásáról szóló rendeletét, mely 2018. augusz-
tus 31-én lépett hatályba. A rendeletben a gyermekek és 
fiatal felnőttek pénzbeli ellátásainak formáiként beve-
zetésre került az újszülött-támogatás és az iskolakezdési  
támogatás.

Az újszülött-támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kérel-
met benyújtó, gyermekkel közös háztartásban élő törvényes 
képviselő legalább egy éve újkígyósi lakóhellyel rendelkezzen. 
Iskolakezdési támogatásra jogosult a nevelési vagy oktatási 
intézményben a nevelési oktatási év első napján jogviszonnyal 
rendelkező, 25 életév alatti, nappali tagozaton tanulmányokat 
folytató, újkígyósi lakóhellyel rendelkező személy, ha a közös 

háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 
mindenkori minimálbér háromszorosát.

Az iskolakezdési támogatást 426-an igényelték, akik közül 
21 kérelem elutasításra került, mivel nem rendelkeztek újkí-
gyósi állandó lakcímmel. A 405 jogosult 5 000 Ft iskolakezdési 
támogatásban részesült, összesen 2 025 000 Ft értékben. Az 
óvodás, általános iskolás és középiskolás igénylők Újkígyóson 
felhasználható vásárlási utalvány formájában, a felsőoktatás-
ban résztvevők bankszámlára utalva kapták meg a támogatást. 

A támogatást nagyon sok szülő köszönte meg. Örülünk, 
hogy az Önkormányzat, még ha csak jelképesen is, segíthe-
tett az iskolakezdés anyagi terheinek könnyebbé tételében.

Szebellédi Zoltán
polgármester 

Iskolakezdési támogatással segítette az Önkormányzat  
a családokat

4 2018. nOVeMber
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

2018-ban, a Családok Évében a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesülete 3 év szünet után immár nemzetközi tren-
dek alapján pályázatot írt ki Családbarát Önkormányzat 
Díj elnyerésére az önkormányzatok részére.

2014-ben az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesülete pályázata alapján Újkígyós Város Önkormány-
zata már elnyerte a Családbarát Önkormányzat Díjat. 2018. 
október 19-én  Budapesten az Országház Vadásztermében 
a közel félszáz beérkezett pályázatból 30 önkormányzat, 
köztük Újkígyós városa is átvehette - immár második alka-
lommal - a Családbarát Önkormányzat elismerését.

A díjat Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke adta 
át Szebellédi Zoltánnak, városunk polgármesterének. A 
rendezvényen köszöntőt mondott Novák Katalin, Család 
és Ifjúságügyért Felelős Államtitkár, valamint Pogácsás 
Tibor Önkormányzati Államtitkár. Luciano Malfer a 
trentói Agenzia per la Famiglia igazgatója bemutatta a 
Trentino Famiglia olaszországi családpolitikáját, Szvo-
rák Katalin Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar 
népdalénekes, előadóművész műsorával emelte fényét az 
ünnepségnek. A nagycsaládosok országos vezetője a be-
szédében elmondta, hogy a NOE honlapján lehetőséget 
fognak biztosítani a díjazott önkormányzatoknak a jó 
gyakorlatok bemutatására.

Köszönjük az elismerést a Nagycsaládosok Országos 

Egyesületének, köszönjük az együtt munkálkodás lehető-
ségét minden újkígyósi érintettnek, elsősorban az Újkígyó-
si Nagycsaládosok Közhasznú Egyesületének! Az elisme-
rés minden újkígyósi embernek szól. Legyünk büszkék rá, 
és továbbra is közösen tegyünk a boldogabb családokért!

Másodszor nyerte el településünk  
a Családbarát Önkormányzat Díjat

Békési Attila, az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesületének vezetője, Szebellédi Zoltán, Újkígyós 
polgármestere és Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsa-

ládosok Országos Egyesületének elnöke 

Újkígyós Város Önkormányzata,  
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár és az „Újkígyósért” közalapít-
vány által került megrendezésre 2018. 
október 22-23-án a Kisvárosi Esték 
programsorozat.  Október 22-én az est 
házigazdájaként köszönthették Ha-
rangozó Imrét, az Ipolyi Arnold Nép-
főiskola Kulturális Egyesület elnökét. 
Elsőként az Újkígyósról elszármazott 
ezredes, valamint a Magyar Honvédség 
Geoinformációs Szolgálatának korábbi 
szolgálatfőnöke, Tóth László előadását 
hallgathatták meg a kedves érdeklődők 
a Kígyós puszta a tatárjárás idején témát 
felölelve. Ezt követően dr. Rákóczi Attila,  
a Békés Megyei Kormányhivatal főigaz-
gatója tartott előadást Kunhalmok és 
emberek az évezredek során címmel.

Október 23-án az ünnepi szentmisét 
követően került sor az 1956-os forrada-
lom megemlékezésére. Az ünnepséget 
a Tengelic Énekegyüttes nyitotta meg 
dalcsokrával, majd az Újkígyósi Szé-
chenyi István Általános Iskola 7.a osz-
tályos tanulóinak műsorát tekinthették 

meg a megemlékezésen résztvevők. A 
diákokat Nagyné Kovács Valéria törté-
nelem-angol szakos tanár készítette fel. 
Köszöntőt mondott Szebellédi Zoltán, 
polgármester, majd ünnepi szónoklatot 
tartott Tóth László, Újkígyósról elszár-
mazott ezredes, a Magyar Honvédség 
Geoinformációs Szolgálatának korábbi 
szolgálatfőnöke. Ezt követte az „Újkí-
gyósért” Közalapítvány ösztöndíjainak 
átadása, majd a Gazdakör székházánál 
lévő ’56-os emléktábla megkoszorúzása. 
Az ünnepségen sor került az Újkígyós 
Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által megállapított „Év vállal-
kozója” kitüntetés átadására is.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 108/2018. (IX. 24.) számú képvise-
lő-testületi határozatában úgy döntött, hogy 
2018. évben az „Év vállalkozója” kitüntetést 
Jarabek Szabolcs részére adományozza, aki 
tevékenységével jelentős mértékben hozzájá-
rul Újkígyós gazdasági fejlődéséhez, mellyel 
településen kívül is elismerést vívott ki, aktív 
szerepet vállalva az újkígyósi lakosok munka-
helyének megteremtésében és megtartásában.

Jarabek Szabolcs részére adták át az „Év vállalkozója” kitüntetést

Az „Év vállalkozója” kitüntető 
cím azon Újkígyóson gazdasági 
tevékenységet végző vállalkozás 
vezetője részére adományozha-
tó, aki termelő, szolgáltató tevé-
kenységével jelentősen hozzájárul 
Újkígyós gazdasági fejlődéséhez 
és a helyi foglalkoztatáshoz, ma-

gánéletében példamutató emberi 
magatartást tanúsít.
Évente egy kitüntetés adományoz-
ható. A kitüntetés minden évben az 
október 23. napja alkalmából szer-
vezett ünnepségen kerül átadásra.
A kitüntető címre a cím adományo-
zását megelőző évben a foglalkoz-
tatás és az adózás tekintetében tíz 
legjelentősebb vállalkozás vezetője 
tehet javaslatot. A Képviselő-testü-
letnek a beérkezett ajánlások alap-
ján a Településfejlesztési és Gazda-
sági Bizottság tesz javaslatot. 

 Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony!
Tisztelt Vendégek!
Tisztelt Újkígyósiak!

Az embert alakító egyik legna-
gyobb erő az a vágy, hogy öröksé-
get hagyjon utódaira. 

A ránk bízott örökségért 
hálát kell adnunk elődeink-
nek. Ugyanakkor dolgoz-
nunk kell, hogy megőriz-
zük a jövő nemzedékének, 
és ne csak megőrizzük, de 
gyarapítsuk is azt. Az új-
kígyósiak folyamatosan bizonyosságát adják annak, hogy 
birtokában vannak ennek az erőnek. Építik, szépítik telepü-
lésüket, miközben a rájuk bízott örökséget is megbecsülik.

Bő két héttel ezelőtt a Szivárvány Apartmanház átadásán 
vehettem részt, s most újabb nagyívű fejlesztés ad okot az 
örömre. 142 millió forintból készült el a Szent Imre Panzió, 
amely egyszerre 14 fő számára biztosít majd szállást, étke-
zési lehetőséget. Az itt élők tisztában vannak az épület múlt-
jával, s az utóbbi évtizedbeli hányattatott sorsával. Az, hogy 
most a felújított, funkcióval ellátott épület ismét megnyitja 
ajtaját és a város büszkeségeként ragyog megújult pompá-
jával, a település önkormányzatát, vezetését dicséri. A kép-
viselő-testület felelős, sikeres gazdálkodásának köszönhető, 
hogy pályázati forrás érkezhetett az épület felújítására. Azt 
is fontos kiemelni, hogy a város vezetésének döntései mögött 
mindig ott található a jobbító, előremutató szándék, az örök-
ség megőrzése és az értékek gyarapítása érdekében.

A Szent Imre Panziónak nemcsak a helyi védettség 
alatt álló épülete, de a falaiból áradó szellemisége is 
olyan örökség, amelynek megőrzése, gondozása a jelen 
döntéshozóinak kötelessége. Ennek a kötelességüknek 
pedig maradéktalanul eleget tesznek. A város fejlesztésé-
ben, az értékek gyarapításában határozott, megvalósít-
ható tervekkel és messzire mutató célokkal rendelkeznek. 
A Szent Imre Panzió felújítása, funkcióval ellátása része 
a jól átgondolt fejlesztési koncepciónak. Olyan terv része, 
amelyben összefonódik az örökségvédelem és az oktatás.

Az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület 
1990 óta nagyon fontos örökségvédelmi tevékenységet vé-
gez Harangozó Imre néprajzkutató vezetésével. Ennek kö-
szönhetően Újkígyós városa is azon települések közé tar-
tozik, ahol várhatóan létrejön az országosan kialakítandó 
járási népfőiskolai központ. A most megújult létesítmény 
– a belügyminisztériumi pályázati forrásból szintén most 
felújított ide vezető úttal – megfelelő alapot biztosíthat 
ennek a nagyon értékes nemzeti kulturális programnak a 
helyi megvalósításához. Ehhez kívánok erőt, kitartást!

Gratulálok a sikeres beruházáshoz, amelynek eredmé-
nyeként ismét élettel telhetnek meg a patinás épület falai.

Herczeg Tamás
Újkígyós város országgyűlési képviselője
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Jarabek Szabolcs 1973. november 
2-án született.

Általános iskolai tanulmányait Újkí-
gyóson végezte, majd a Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági Szakközépiskolába járt. 
Ezt követően felsőfokú képesítést szerzett 
kereskedelemből a Gál Ferenc 
Főiskolán. Főiskolás éveit kö-
vetően a Soproni Egyetem 
Innovációs Központjába je-
lentkezett, ahol furnérgyártás 
és felhasználás szakirányon 
végzett.

Feleségével, Jarabek Nórá-
val két gyermekük született, 
Zita 3 éves, Dalma 1 éves.

Fő hobbija, a kézilabda 
mellett szívesen tölti szabad-
idejét a természetben.

A fafeldolgozással az Új-
kígyósi Falemezüzem Bt. al-
kalmazottjaként ismerkedett 
meg, ahol feladata a rönkfa 
alapanyag beszerzése volt. Ezt 
a munkát több mint 15 éven 
keresztül végezte, jelentős ta-
pasztalatokat szerezve a faipa-
ri kereskedelmi folyamatokról. Az em-
lített cég megszűnését követően tisztán 
látszott, hogy a rönk alapanyag piacon 
egy óriási rés van. Erre a látható lehető-
ségre alapozva hozta létre 2009. évben a 
Bek-Holz Kft.-t, és a cég megvásárolta 
az ÚFA telephelyének rönkfeldolgozó 
részét.

Sokan kérdezik, hogy mi az a Bek-
Holz. Nos, a „Bek” a Jarabek név utol-
só három betűje, míg a „Holz” német 
nyelven fát jelent.

Természetesen a kezdet nem volt 
egyszerű, gyakorlatilag egy több éve 
nem üzemelő technikát és technológi-
át kellett életre kelteni. A furnérgyár-
tást 2010 novemberében indították el 
próbaüzem jelleggel, 2011-ben már a 

termelés folyamatos volt. A cég dina-
mikusan fejlődött, volt olyan időszak, 
amikor a forgalom egyik évről a má-
sikra 900%-kal megemelkedett. Ez a 
tendencia egészen 2012. október 5-ig 
tartott, amikor is egy jelentős tűzeset 
történt, gyakorlatilag a gyártási tech-
nológia mintegy 80%-ban teljesen 
megsemmisült, illetve az épületben is 
jelentős károk keletkeztek. Ezután is-
mét egy nagyon nehéz időszak követ-
kezett, újra kellett tervezni gyártási fo-

lyamatokat, újra életet kellett lehelni a 
gépekbe, építményekbe, dolgozókba és 
saját magába is. Ebben az időszakban 
példaértékűen álltak a cég mellé a saját 
családja, a dolgozók, a vevők, a beszál-
lító partnerek, a műszaki stáb és még 

sokan mások.
A tűzeset után azt a célt 

tűzték ki maguk elé, leg-
később egy hónap múlva 
készárut kell, hogy tegye-
nek a piacra, akkor van esé-
lyük túlélni ezt a helyzetet. 
Október 5-én történt a tűz-
eset, és november 2-án elin-
dult a kamion Norvégiába. 
A helyreállítási munkálatok 
több mint két évig tartot-
tak, de sikerült elérni, hogy 
műszaki szempontból egy 
teljesen újszerű fafeldolgo-
zó üzemet kaphassanak.

Beruházási tervük a kö-
vetkező évben: egy teljesen 
új gyártású 2 MW teljesít-
ményű Polytechnik hőköz-
pont, ami magasan megfelel 

minden károsanyag kibocsátási normá-
nak, illetve várhatóan 95% feletti hatás-
fokkal képes üzemelni. Ez a beruházás 
nagyban hozzá fog járulni a Bek-Holz 
Kft. üzemmenetének stabilitásához.

Célja az újkígyósi hámozott fur-
nérgyártás megszerzett európai hírne-
vének rendezett körülmények közötti 
továbbvitele és fejlesztése, valamint a 
termelési mennyiség 10-15%-kal való 
növelése úgy, hogy ez semmiképpen se 
menjen a minőség rovására.

A kitüntetéssel járó díszoklevelet, a bronz emlékplaket-
tet és az 50 000 Ft értékű utalványt Szebellédi Zoltán, 
polgármester, dr. Csatlós László, jegyző és a Település-
fejlesztési és Gazdasági Bizottság elnöke, Nagy Balázs 

adta át a kitüntetett részére.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.  
augusztus 30-án megalkotta a gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályozásáról szóló rendeletét, mely 2018. augusz-
tus 31-én lépett hatályba. A rendeletben a gyermekek és 
fiatal felnőttek pénzbeli ellátásainak formáiként beve-
zetésre került az újszülött-támogatás és az iskolakezdési  
támogatás.

Az újszülött-támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kérel-
met benyújtó, gyermekkel közös háztartásban élő törvényes 
képviselő legalább egy éve újkígyósi lakóhellyel rendelkezzen. 
Iskolakezdési támogatásra jogosult a nevelési vagy oktatási 
intézményben a nevelési oktatási év első napján jogviszonnyal 
rendelkező, 25 életév alatti, nappali tagozaton tanulmányokat 
folytató, újkígyósi lakóhellyel rendelkező személy, ha a közös 

háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 
mindenkori minimálbér háromszorosát.

Az iskolakezdési támogatást 426-an igényelték, akik közül 
21 kérelem elutasításra került, mivel nem rendelkeztek újkí-
gyósi állandó lakcímmel. A 405 jogosult 5 000 Ft iskolakezdési 
támogatásban részesült, összesen 2 025 000 Ft értékben. Az 
óvodás, általános iskolás és középiskolás igénylők Újkígyóson 
felhasználható vásárlási utalvány formájában, a felsőoktatás-
ban résztvevők bankszámlára utalva kapták meg a támogatást. 

A támogatást nagyon sok szülő köszönte meg. Örülünk, 
hogy az Önkormányzat, még ha csak jelképesen is, segíthe-
tett az iskolakezdés anyagi terheinek könnyebbé tételében.

Szebellédi Zoltán
polgármester 

Iskolakezdési támogatással segítette az Önkormányzat  
a családokat
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2018-ban, a Családok Évében a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesülete 3 év szünet után immár nemzetközi tren-
dek alapján pályázatot írt ki Családbarát Önkormányzat 
Díj elnyerésére az önkormányzatok részére.

2014-ben az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesülete pályázata alapján Újkígyós Város Önkormány-
zata már elnyerte a Családbarát Önkormányzat Díjat. 2018. 
október 19-én  Budapesten az Országház Vadásztermében 
a közel félszáz beérkezett pályázatból 30 önkormányzat, 
köztük Újkígyós városa is átvehette - immár második alka-
lommal - a Családbarát Önkormányzat elismerését.

A díjat Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke adta 
át Szebellédi Zoltánnak, városunk polgármesterének. A 
rendezvényen köszöntőt mondott Novák Katalin, Család 
és Ifjúságügyért Felelős Államtitkár, valamint Pogácsás 
Tibor Önkormányzati Államtitkár. Luciano Malfer a 
trentói Agenzia per la Famiglia igazgatója bemutatta a 
Trentino Famiglia olaszországi családpolitikáját, Szvo-
rák Katalin Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar 
népdalénekes, előadóművész műsorával emelte fényét az 
ünnepségnek. A nagycsaládosok országos vezetője a be-
szédében elmondta, hogy a NOE honlapján lehetőséget 
fognak biztosítani a díjazott önkormányzatoknak a jó 
gyakorlatok bemutatására.

Köszönjük az elismerést a Nagycsaládosok Országos 

Egyesületének, köszönjük az együtt munkálkodás lehető-
ségét minden újkígyósi érintettnek, elsősorban az Újkígyó-
si Nagycsaládosok Közhasznú Egyesületének! Az elisme-
rés minden újkígyósi embernek szól. Legyünk büszkék rá, 
és továbbra is közösen tegyünk a boldogabb családokért!

Másodszor nyerte el településünk  
a Családbarát Önkormányzat Díjat

Békési Attila, az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesületének vezetője, Szebellédi Zoltán, Újkígyós 
polgármestere és Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsa-

ládosok Országos Egyesületének elnöke 

Újkígyós Város Önkormányzata,  
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár és az „Újkígyósért” közalapít-
vány által került megrendezésre 2018. 
október 22-23-án a Kisvárosi Esték 
programsorozat.  Október 22-én az est 
házigazdájaként köszönthették Ha-
rangozó Imrét, az Ipolyi Arnold Nép-
főiskola Kulturális Egyesület elnökét. 
Elsőként az Újkígyósról elszármazott 
ezredes, valamint a Magyar Honvédség 
Geoinformációs Szolgálatának korábbi 
szolgálatfőnöke, Tóth László előadását 
hallgathatták meg a kedves érdeklődők 
a Kígyós puszta a tatárjárás idején témát 
felölelve. Ezt követően dr. Rákóczi Attila,  
a Békés Megyei Kormányhivatal főigaz-
gatója tartott előadást Kunhalmok és 
emberek az évezredek során címmel.

Október 23-án az ünnepi szentmisét 
követően került sor az 1956-os forrada-
lom megemlékezésére. Az ünnepséget 
a Tengelic Énekegyüttes nyitotta meg 
dalcsokrával, majd az Újkígyósi Szé-
chenyi István Általános Iskola 7.a osz-
tályos tanulóinak műsorát tekinthették 

meg a megemlékezésen résztvevők. A 
diákokat Nagyné Kovács Valéria törté-
nelem-angol szakos tanár készítette fel. 
Köszöntőt mondott Szebellédi Zoltán, 
polgármester, majd ünnepi szónoklatot 
tartott Tóth László, Újkígyósról elszár-
mazott ezredes, a Magyar Honvédség 
Geoinformációs Szolgálatának korábbi 
szolgálatfőnöke. Ezt követte az „Újkí-
gyósért” Közalapítvány ösztöndíjainak 
átadása, majd a Gazdakör székházánál 
lévő ’56-os emléktábla megkoszorúzása. 
Az ünnepségen sor került az Újkígyós 
Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által megállapított „Év vállal-
kozója” kitüntetés átadására is.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 108/2018. (IX. 24.) számú képvise-
lő-testületi határozatában úgy döntött, hogy 
2018. évben az „Év vállalkozója” kitüntetést 
Jarabek Szabolcs részére adományozza, aki 
tevékenységével jelentős mértékben hozzájá-
rul Újkígyós gazdasági fejlődéséhez, mellyel 
településen kívül is elismerést vívott ki, aktív 
szerepet vállalva az újkígyósi lakosok munka-
helyének megteremtésében és megtartásában.

Jarabek Szabolcs részére adták át az „Év vállalkozója” kitüntetést

Az „Év vállalkozója” kitüntető 
cím azon Újkígyóson gazdasági 
tevékenységet végző vállalkozás 
vezetője részére adományozha-
tó, aki termelő, szolgáltató tevé-
kenységével jelentősen hozzájárul 
Újkígyós gazdasági fejlődéséhez 
és a helyi foglalkoztatáshoz, ma-

gánéletében példamutató emberi 
magatartást tanúsít.
Évente egy kitüntetés adományoz-
ható. A kitüntetés minden évben az 
október 23. napja alkalmából szer-
vezett ünnepségen kerül átadásra.
A kitüntető címre a cím adományo-
zását megelőző évben a foglalkoz-
tatás és az adózás tekintetében tíz 
legjelentősebb vállalkozás vezetője 
tehet javaslatot. A Képviselő-testü-
letnek a beérkezett ajánlások alap-
ján a Településfejlesztési és Gazda-
sági Bizottság tesz javaslatot. 

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

200 esztendeje, hogy a kí-
gyósi gányók (dohánykertész 
ősök) jöttek gróf Wenckheim 
József Antal hívó szavára és 
1814. szeptember 1-jén aláír-
ták azt az árendás (földbér-
leti) szerződést, amely alap-
ján szabad bérlőként kezdték 
meg életüket ezen a tájékon. 
Tisztelgünk az értékteremtő 
emberi munka előtt, amely 
a pusztából oázist terem-
tett. Ez a kétszáz esztendő 
sok munkával, küzdelemmel, 
örömmel, bánattal telt, de a 
kemény munka meghozta gyümölcsét, hiszen a település 
folyamatosan gyarapodott lélekszámban és gazdasági 
tekintetben egyaránt. Virágzó közösségi életének bizonyí-
téka az 1920-as években megalakult Polgári Olvasókör 
és az Önkéntes Tűzoltótestület. 1939-ben új mozija lett a 
községnek, 1942-ben megépült a színházteremmel is ren-
delkező leventeotthon.

Amikor az 1990-es évek elején Harangozó Imre létre-
hozta az Ipolyi Arnold Népfőiskolát, azt hiszem, kevesen 
voltak, akik fogadtak volna, hogy megéri a 25. évfordu-
lót. Mert az Ipolyi Arnold Népfőiskola nemcsak megérte 
negyedszázados jubileumát, de egyre számottevőbb sze-
repet tölt be a hagyományos műveltségünk őrzésében, 
terjesztésében, elsősorban népünk vallási szokásainak 
bemutatásában, a térség pásztortársadalma emlékeinek 
összegyűjtésében és a moldvai csángómagyarok szellemi 
és tárgyi örökségének minél szélesebb körben való meg-
ismertetésében. Ha van rá lehetőség, magam is szívesen 
megtekinteném a csángó kiállítást.

A település 2014-ben, utána 2018-ban immár második 
alkalommal kapta meg a Családbarát Önkormányzat elis-
merést. Az idén 9. alkalommal megrendezett Galiba Napok 
és Kézműves Fesztivál és a Hazaváró Emléknap után nagy 
öröm a Szent Imre Panzió átadása. A régi Zárdaiskola gyö-
nyörűen helyrehozott épülete remélhetően a közeljövőben 
régi funkciójának egy részét is visszakapja, megfelelő alapot 
biztosíthat a megalakuló járási népfőiskolái központnak.

Újkígyós lakói büszkék lehetnek az elmúlt 200 eszten-
dőre: a megmaradásra, az eredményekre, a fejlődésre, 
azokra, akik kinőttek ebből a kis közösségből és helyben 
vagy a világ bármely más táján, tehetségük révén szolgál-
ják embertársaikat. Újkígyós a példa arra, mekkora meg-
tartó erő a föld szeretete, a becsületes és kitartó munka, 
az innovatív gondolkodás és a hagyományok tisztelete.

Köszönöm megtisztelő fi gyelmüket!
Krucsainé Herter Anikó 

kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős 
helyettes államtitkár

Áldott karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kíván 

az Ipolyi Arnold Népfo” iskola Kulturális Egyesület 
és az Újkígyósért Közalapítvány Kuratóriuma!

Jelen számunkat az Újkígyósért Közalapítvány 
támogatásával adhattuk közre.

VII. ÉVFOLYAM 8–9. SZÁM
2012. AUGUSZTUS–SZEPTEMBER

ÚJKÍGYÓS

DECEMBER



6 2018. december
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

HATÁROZATOK
Elfogadták a feladatellátási szerződést 

Csanádapácával
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Csanádapáca Község 
Önkormányzata Képviselő testületének 
kezdeményezése alapján a feladat-ellátási 
megállapodás szerint 3 fő számára böl-
csődei ellátást biztosít a Közös Igazgatású 
Óvodai és Bölcsődei Intézményében.
Megbízták a polgármestert a megállapo-
dás aláírásával, az intézményvezetőt annak 
végrehajtásához szükséges intézkedések 
megtételével. E határozati javaslatot mind 
a kilenc jelen lévő képviselő elfogadta.

A Bölcsőde feladatellátási szerződése 
Pusztaföldvárral

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Pusztaföldvár Község 
Önkormányzata Képviselő testületének 
kezdeményezése alapján a feladat-ellátá-
si megállapodás szerint 2 fő számára böl-
csődei ellátást biztosít a Közös Igazgatá-
sú Óvodai és Bölcsődei Intézményében.
Megbízták a polgármestert a megálla-
podás aláírásával, az intézményvezetőt 
annak végrehajtásához szükséges intézke-
dések megtételével, melyre mind a kilenc 
képviselő igennel voksolt.

Elfogadták a költségvetés beszámolóját
A Képviselő-testület egyhangú kilenc 
igen szavazattal elfogadta a 2018. évi 
költségvetés háromnegyedéves teljesí-
téséről szóló beszámolót.

A véleményezési szakasz 
lezárásáról döntöttek

Nyolc igen szavazattal járult hozzá Új-
kígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 94/2018. (IX. 6.) számú 
képviselő-testületi határozattal indított 
Településrendezési eszközök 7. számú 
módosítás partnerségi egyeztetési és a 
véleményezési szakaszának lezárásához 
az alábbiak szerint:
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megismerte a város Település-
rendezési eszközére vonatkozó 7. számú 
módosítás terveit. A tervezett módosí-
tással kapcsolatban a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről szó-
ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 
meghatározott véleményezésre biztosított 

határidőn belül a partnerségi egyeztetésbe 
bevontak és az államigazgatási szervek ré-
széről érkezett tájékoztatást és észrevéte-
leket megismerte, tudomásul vette, azokat 
elfogadja. Eltérő vélemény nem maradt 
fenn, ezért Újkígyós Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Településren-
dezési eszközök 7. számú módosítására 
vonatkozó véleményezési és partnerségi 
egyeztetési szakaszt lezárja.

Elfogadták a művelődési ház 
programtervét

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Petőfi  Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár 2019. évről szóló programter-
vét kilenc igen szavazattal elfogadta.

A Kft. negyedévi beszámolója
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Újkígyósi Városgazdálko-
dási és Fejlesztési Kft. I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló adatait 
öt igen, három nem és egy tartózkodás 
mellett tudomásul vette.
A fennálló helyzettel kapcsolatos további 
feladatokat a 131., 132., 133. és 134/2018. 
(XI. 26.) számú határozatokban rögzíti.

Térítési díjak emeléséről döntöttek
Öt igen, három nem és egy tartózkodás 
mellett döntött a Képviselő-testület az 
alábbiakról:
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Újkígyósi Városgaz-
dálkodási és Fejlesztési Kft. által az 
étkezési térítési díjra vonatkozó áraján-
latot az alábbiak szerint elfogadja:

2019. évi
nyers-
anyag 
norma 

rezsi nettó áfa bruttó 

Bölcsőde gyermek 
(4x /nap) 366 214    580    157 737

Óvoda 
(egész napos ellátás 3x) 366 214    580    157 737    

Napköziotthonos tanulók 
étkezése 100% fi zető (3x) 509 214    723    195 918

Napköziotthonos tanulók 
étkezése 50% fi zető (3x) 509 214    723    195 918

Napköziotthonos 
tanulók étkezése 
(ingyenes étkezők)

509 214    723    195 918

Menzát igény bevevő 
tanulók 100%-ot fi zető (1x) 291 175    466    126 592

Menzát igénybe vevő 
tanulók 50%-ot fi zető (1x) 146 175     321    87 408

Szociális étkeztetést 
igény bevevő (2x) 428 219    647    175 822

Szociális étkeztetést 
igény bevevő (1x) 378 219    597    161 758

„Ezüstág” Idősek 
Otthona - bentlakók 702 480    1182    319 1501

Szünidei étkezés 449 ― 449 121 570

2. Megbízták a pénzügyi osztály veze-
tését, hogy a számlákat ezen ajánlatnak 
megfelelően fogadja be.

Felülvizsgálatot kérnek
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete egyhangú kilenc igen voks-
sal döntött arról, hogy kéri az Újkígyósi 
Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft.-vel 
kötött „közhasznú tevékenység ellátásá-
nak feltételeiről” szóló megállapodás fe-
lülvizsgálatát.
Továbbá a Képviselő-testület megbízta a 
jegyzőt az Újkígyósi Városgazdálkodási 
és Fejlesztési Kft. ügyvezetőjével kötött 
munkaszerződésének és munkaköri le-
írásának felülvizsgálatával.
Jóváhagyták a feladatellátási tevékenység 

más formában történő lehetőségét
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megbízta az Újkígyósi 
Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy 
az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fej-
lesztési Kft. működési rendjét vizsgálja 
felül, az esetleges módosítási javaslato-
kat tegye meg.
A Képviselő-testület megbízta az Új-
kígyósi Városgazdálkodási és Fejlesz-
tési Kft. ügyvezetőjét a Kft. 2019. évi 
üzleti tervének, költségvetési koncep-
ciójának és a zavartalan működéshez 
szükséges számviteli rendjével kapcso-
latos döntések előkészítésével. A hatá-
rozati javaslatra mind a kilenc képvise-
lő igennel voksolt.

Rendelet módosításáról döntöttek
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az „Ezüstág” Gondozási 
Központ intézményvezetőjét megbízta 
azzal, hogy a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások intézményi 
térítési díjait tartalmazó rendelet mó-
dosítását a 2019. januárban tartandó 
képviselő-testületi ülésre készítse elő. E 
határozati javaslatra mind a kilenc kép-
viselő igennel voksolt.

Általános iskolai körzethatár
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete egyhangú kilenc igen sza-
vazattal egyetértett azzal, hogy az Újkí-
gyós közigazgatási területén lakóhellyel, 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
tanköteles korú gyermekek számára a 
kötelező felvételt az Újkígyósi Széche-
nyi István Általános Iskola biztosítja.
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HATÁROZATOK
Megbízták dr. Csatlós László jegyzőt a 
további intézkedések megtételével.

Lejárt határidejű határozatok
A Képviselő-testület a 86/2018. (VIII. 
30.), 102/2018. (IX. 24.), 103/2018. 
(IX. 24.), 111/2018. (X. 29.), 112/2018. 
(X. 29.), 113/2018. (X. 29.), 115/2018. 
(X. 29.), 116/2018. (X. 29.), 117/2018. 
(X. 29.), 118/2018. (X. 29.), 119/2018. 
(X. 29.), 120/2018. (X. 29.), 121/2018. 

(X. 29.), 122/2018. (X. 29.), 123/2018. 
(X. 31.) számú önkormányzati hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló jelen-
tést kilenc igen szavazattal elfogadta.

Fakivágás engedélyezése
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete Újkígyós, Öreg utca - Petőfi  utca-
sarkon lévő platánfák kivágására hat igen, 
kettő nem és egy tartózkodás mellett enge-
délyt adott, a közterületen lévő fa kivágá-

sának költségeit az önkormányzat vállalja.
Megbízták a műszaki csoport vezetőjét, 
hogy a kivágás előtt tisztázza a tulajdon-
viszonyokat, illetve egyeztessen az NKM 
áramszolgáltatóval.

Polgármesteri tájékoztató
Kilenc igen szavazattal fogadták el a 
képviselők az Önkormányzat és intéz-
ményei 2018. október havi fontosabb 
eseményeiről szóló tájékoztatót.

Újkígyós Város Önkormányzata idén is megszervezi a 
Szolidáris Karácsonyt, rászoruló újkígyósi családok segíté-
sét. A legrászorultabb családok kiválasztása az Önkormány-
zat szociális munkatársai, a Védőnői Szolgálat, az „Ezüstág” 
Gondozási Központ és a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai segítségével történik, akik a Gyer-
mekjóléti Szolgálattal egyébként együttműködésben állnak.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is várjuk azon jószán-
dékú vállalkozóknak és magánszemélyeknek pénzbeni ado-
mányát, akik szívesen támogatják Karácsony közeledtével e 
nemes cél megvalósulását.
A pénzadományaikat átadhatják az Önkormányzati Hivatal 

információs pultjánál, az Újkígyósért Közalapítvány számla-
számára átutalva (kérjük közleményként írják le: „Szolidáris 
Karácsony”), számlaszám:

OTP  11733199-20010379-00000000
illetve a Kígyósi Advent templomi hangversenyei alkalmá-
val az ott kihelyezett adományládában.
A pénzbeli támogatásokat 2018. december 20-ig (csütörtök) 
várjuk.
Előre is köszönjük a segítő támogatásokat a Szolidáris 
Karácsony megvalósításához!

Szebellédi Zoltán
polgármester

Adománygyűjtés - Szolidáris Karácsony

Besegítünk az ünnepi készülődésbe
Rendelje meg a PARK ÉTTEREM & 
KÁVÉZÓBAN az ünnepi fogásokat!

Halászlé (0,5 l/adag)
• Alaplé      900 Ft/adag
• Ponty halászlé 1 300 Ft/adag
• Harcsa halászlé 1 600 Ft/adag

Sültes tál (4 személyre)
• 100 telepes tál

(betyáros töltött borda, fokhagymás csülök szele-
tek, szárnyas nyárs, rántott sajt, rántott gombafe-
jek, párolt rizs és vegyes friss saláta kíséretében)

7 590 Ft
• Karácsonyi sültes tál

(ropogósra sült kacsacomb, rántott pontypatkó, pá-
rizsi bundás harcsa� lé, kígyósi töltött borda, fűsze-
res steak burgonya és párolt lilakáposzta körítéssel)

11 990 Ft
Előrendelés leadásának utolsó napja: 

2018. december 18.

Rendelés leadható a 
+36 20 552 7534

telefonszámon

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:

•	 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

Előrendelés leadásának utolsó napja: 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

turisztikai referens munkakörbe
határozott idejű – várhatóan 2020. decemberéig tartó - teljes munkaidős, 
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkatársat keres.
Az állás az elbírálást követően betölthető.
Ellátandó feladatok: A Szent Imre Panzió működésével kapcsolatos feladatok ellá-
tása, Újkígyós bekapcsolása a Békés megyei turisztikai vérkeringésbe, a Turisztikai 
Stratégiában meghatározott folyamat irányítása, szervezése; Alföld Slow Egye-
sület titkári feladatainak ellátása; a Hungarikum és Értéktárgyűjtés koordinálása
Pályázatbeadással kapcsolatos elvárás: Újkígyós Város Turizmusfejlesztési  
Stratégiája (2016 – 2025) alapos ismerete, annak alapján elkészített szakmai 
turisztikai programterv (megtalálható az alábbi linken: http://ujkigyos.hu/sites/
default/files/userfiles/turizmusfejlesztesi_strategia_2016._ujkigyos_vegleges.pdf )
Általános feltételek:
•	 magyar állampolgárság
•	 büntetlen előélet
•	 cselekvőképesség
•	 egészségügyi alkalmasság
•	 főiskolai vagy egyetemi turisztikai, marketing vagy közgazdász végzettség
•	 „B” kategóriás vezetői engedély

Előnyt jelent:
•	 újkígyósi lakóhely
•	 szakmai gyakorlat
•	 középfokú „C” típusú angol nyelvvizsga
•	 olasz nyelvismeret
•	 közszférában szerzett tapasztalat

Pályázat részeként benyújtandó iratok:
•	 végzettséget igazoló okmányok másolata
•	 szakmai önéletrajz
•	 nyilatkozat büntetlenségről (felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány)
•	 hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez
•	 szakmai turisztikai programterv (max. 4 oldalban)

Illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelke-
zései szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 31.
Benyújtásának módja: 
Borítékban Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
5661 Újkígyós, Arany János utca 42. címre kérjük. 
A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „turisztikai referens”.
A pályázatok elbírálásának időpontja: 2019. január 10.
További felvilágosítás kérhető a művelődési házban a (66) 254-844 és a  
30/722-93-56 telefonszámon Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó – intézményvezetőnél.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•	 a www.ujkigyos.hu honlapon 
•	 a facebook-on
•	 az önkormányzat hirdetőtábláján
•	 a kábeltelevízióban
•	 az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő decemberi számában

Első véradók:
Vasas Brigitta, Pántya Imre, Virág 
Máté, Mátó Péterné, Mátó Zoltánné, 
Vizi Helga, Turcsán Zsoltné, Turcsán 
Zsolt, Gyulainé Molnár Boglárka,  
Szabó Zoltánné, Kolynok Geraldine

Tízszeres véradók:
Békési Attila, Gyuricza Tímea, Kiss 
Krisztina, Kása Árpád, Pleskonics István, 
Sisákné Vincze Anita, Szűcs Mária, 
Valach Péter, Zsilákné Sódar Erika

Hússzoros véradók:
Kovács László, Krucsai László, Nagy 
Balázs, ifj. Petrovszki Mihály, Stefula 
Tünde, Vasas Mátyás

Huszonötszörös véradók:
Baloghné Tóth Erika, Benkó László,  
Leszkó Csaba, Leszkó Henrietta,  
Szabó Jolán

Harmincszoros véradók:
Bohács András Péter, Ilyés Sándorné, 
Kaszás Mihály, Rusznák Kitti, Török 
Mónika

Negyvenszeres véradók:
Bálint Attila, Kiss Lászlóné, Pásztor  
István, Susán Éva, Varga Mátyás,  
Vecsernyés Anna

Ötvenszeres véradók:
Lipták János, Nagy Tibor, Tóth Anna, 
Varga Norbert

Hetvenszeres véradók:
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna, Szőke Lajos,  
Süle Csaba

Nyolcvanszoros véradó:
Gyöngyösi Györgyné

Kilencvenszeres véradók:
Török Mihály, Vizi Alajos

Akikre büszkék vagyunk  
véradói kitüntetettek 2018
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Pillanatképek a Kígyósi Advent 2018. rendezvénysorozat 
első két szombatjáról

A képek megtalálhatóak a Petőfi  Sándor Művelődési Ház facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/petofi sandormuvhaz/).
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Nem akarok ünneprontó lenni, 
ugyanakkor hiteles tájékoztatást sze-
retnék nyújtani az Újkígyósi Város-
gazdálkodási és Fejlesztési Kft. mű-
ködésével kapcsolatosan, hiszen téves, 
nem valós információk alapján keltett 
híresztelések terjednek a városban. A 
késlekedés oka, hogy időre van szükség 
az információk pontosítása, elemzése, 
a helyes következtetések levonása, va-
lamint a megfelelő döntések meghoza-
tala kapcsán.

A tények:
• A Kft. tevékenységének három 

fő összetevője van: városüzemelte-
tés (önkormányzati kötelező feladat, 
amelynek keretében a közterületek 
és középületek rendben tartása, kar-
bantartása, fejlesztése történik meg); 
konyha és étterem üzemeltetés (a köz-
étkeztetés kötelező, az étterem működ-
tetés önként vállalt feladat); építőipari 
tevékenység és egyéb szolgáltatások 
(önként vállalt feladat). 

• A közétkeztetés külső szolgáltató 
igénybe vétele által vagy önkormány-
zat feladatellátásában végezhető. Újkí-
gyóson mindig az önkormányzat látta 
el ezt a feladatot, amely jogszabály 
alapján különálló intézmény, meglévő 
intézmény részfeladata vagy önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaság 
keretében valósulhat meg. Mivel egyik 
intézmény tevékenységi körébe sem il-
lik bele ez a feladat, illetve párhuzamo-
san működik az éttermi szolgáltatás is, 
ezért kézenfekvő volt a Kft. feladatává 
tenni ezt a tevékenységet.

• A közterületekkel, középületekkel 
kapcsolatos feladatellátás praktikus 
módon van a Kft.-nél, hogy az elvárt 
építőipari tevékenységgel együtt az 
erőforrások minél jobb felhasználása 
által történjen meg.

• A Kft. könyvelőjével és ügyvezető-
jével szeptember első napjaiban egyez-
tettem személyesen, amikor tájékoztat-
tak a féléves könyvelés alapján, hogy 
jelentősen túllépett egyes költségkere-
teket a vállalkozás.

• Ekkor kértem az adatok pontosí-
tását év közbeni mérleg elkészítésével, 
illetve a költségek ágazatonkénti, illet-
ve közfeladat-vállalkozási tevékenység 
szerinti szétbontását, ennek alapján 
a forráshiány helyének, mértékének, 

okának pontos megjelölését. Mivel 
külső könyvelőcég látja el a számviteli 
feladatokat, illetve a közétkeztetés-
étterem vonatkozásában bonyolult a 
számviteli szétválasztás, ezért ez több 
hetet vett igénybe.

• A számviteli adatok alapján megál-
lapítottuk, hogy a vállalkozói típusú te-
vékenység ágazatonként (étterem-üze-
meltetés, építőipari tevékenység) nem 
ráfizetéses, a közfeladat ellátás vonat-
kozásában (városüzemeltetés, közétkez-
tetés) viszont a rendelkezésre bocsátott 
források felett jelentős költségtúllépésre 
került sor. Egyszerűbben fogalmazva 
a feladat biztonságos, jó minőségben 
történő ellátása érdekében a Kft. több 
pénzt költött, mint amennyit az ön-
kormányzat havonta a rendelkezésére 
bocsátott (városüzemeltetés), illetve 
amennyit a szolgáltatást igénybe vevő 
intézmények számára kiszámlázhattak 
(gyermekétkeztetés, szociális feladatel-
látásban étkeztetés). 

• A költségtöbblet felhasználás azért 
történhetett meg, mivel a Kft.-nél je-
lentősebb összeg állt rendelkezésre a 
beruházásokkal kapcsolatosan, ezért 
„észrevétlenül” kerültek felhasználás-
ra olyan feladatok finanszírozására, 
amelyre ezt az összeget nem lehetett 
volna felhasználni.

• A Kft. vezetője, a cég számviteli 
feladatait ellátó munkatársa súlyosan 
hibázott abban, hogy a jelentős for-
ráshiányt nem vette észre időben, arról 
nem tájékoztatta a tulajdonos önkor-
mányzatot, illetve a hiány megszünte-
tésére nem tett intézkedéseket.

Az érintettekkel együtt a Hivatal a 
tények mellett az okokat is vizsgálta. A 
több ezer számla áttekintésére és rész-
letes elemzésére a mindennapi felada-
tok ellátása mellett hosszabb időre van 
szükség, azonban több megállapítás 
biztonsággal kimondható:

• A közfeladatok ellátásával kapcso-
latos költségtöbblet-felhasználás a meg-
felelő szintű munkavégzéshez szükséges 
volt, ez utólag ugyan igazolható, de nem 
jogszerűen történt meg, ugyanis annak 
forrásáról a Képviselő-testület dönthet. 
A költségvetési fegyelem betartására 
minden intézményvezetőnek, ebben az 
esetben a Kft. vezetőnek is különös fi-
gyelmet kell fordítania.

• A közétkeztetési szolgáltatás for-
rása az oktatási és szociális intézmé-
nyek felé kiszámlázott étkezési díj, 
amelyet az arra kötelezett igénybe 
vevő vagy jogszabály alapján az intéz-
mény (végső soron az állami finanszí-
rozást is igénybe vevő önkormányzat) 
fizet ki. Ezek a díjak 2015 óta vál-
tozatlanok, miközben a bérköltsé-
gek 39%-kal, a nyersanyagköltségek 
20-30% -kal emelkedtek (ez utóbbi 
legjelentősebb mértékben ebben az 
esztendőben változott). A konyha 
dolgozói megfeszített munkát végez-
nek, de ezt olykor csak túlóra elren-
delésével tudják megtenni, amely to-
vábbi költségnövekménnyel jár. Ez a 
két tényező jelentős többletköltséget 
eredményezett ebben az ágazatban.  
(Képviselői kérésre összehasonlítás-
ként adatot kértünk a hasonló mére-
tű Csorvás Város Önkormányzatától, 
ahol 2017-ben 68 000 adag ételt 11 fő 
munkatárs segítségével készítettek el, 
míg ugyanebben az időszakban Újkí-
gyóson 118 000 adag ételt 9 munka-
társ állított elő és szállított ki az in-
tézményekbe.)

• A városgazdálkodási feladatellátás 
vonatkozásában ezidáig csak átfogó 
vizsgálatot tudtunk végezni. Ennek 
alapján elmondható: bérjellegű kiadá-
sok tekintetében nem történt jelentős 
túllépés; az üzemanyag felhasználás 
jelentősen kevesebb volt, mint az előző 
években; a többlet költségeket a fel-
adat ellátáshoz szükséges anyag, esz-
köz és szolgáltatás vásárlásnövekmé-
nye okozta. Ennek egy része szükséges 
és egyeztetett volt (pl. gurulóállvány, 
klímaberendezés a gyermekétkezőbe). 
Ezeknek megvásárlására annak tuda-
tában adtam engedélyt, hogy annak 
forrása a vásárlás idején már kiterme-
lésre került a vállalkozási tevékenység 
nyereségéből. Másik része szükséges, 
de az önkormányzattal nem egyez-
tetve történt (pl. virágosítás, járművek 
vizsgáztatásához kapcsolódó jelentős 
költségek, működéshez kapcsolódó 
eszköz- és anyagvásárlás).

• A Kft. nem rendelkezett üzle-
ti tervvel/költségvetéssel, számviteli 
szabályzattal és egyéb, a működést és 
ellenőrzést segítő dokumentumokkal, 
azt sem a Hivatal, sem a Képviselő-

Polgármesteri tájékoztatás, hogy az igazság is elhangozzék…
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testület (beleértve a polgármestert is), 
sem a Felügyelő Bizottság nem köve-
telte meg, nem készíttette el, illetve 
nem segített elkészíteni, mint az más 
intézményeinknél megtörténik. En-
nek következtében nagyobb szerepe 
lett volna annak, hogy az ügyvezető, 
a könyvelő, illetve az adminisztrációt 
segítő munkatársak észrevegyék a fi -
nanszírozási problémákat.

Az eddig hozott és a közeljövőben 
szükséges döntések:

• Az eddig könyvelt, illetve az idén 
még várható bevételek és költségek fi -
gyelembevételével a Képviselő-testület 
október 29-i ülésén a likviditás bizto-
sítása érdekében 6 hónapra elosztva 
41 millió forint fi nanszírozási előleget 
biztosított. (2018-ban a költségvetésben 
tervezett, de még meg nem valósított 
saját beruházások költségének terhé-
re 15,5 millió forintot, 2019-ben 25,5 
millió forintot a jövő évi költségvetés 
terhére. Ezt az összeget csökkenteni 
fogja a későbbi könyvelési adatok alap-
ján bevételként jelentkező 9,5 millió 
forint visszaigényelhető ÁFA. Fentiek-
ből is látható, hogy ezt a kérdést nem 
lehet összefüggésbe hozni azzal, hogy 
van-e lehetőségünk jutalom kifi zetésére 
a dolgozóinknak, hiszen annak korábbi 
gyakorlat szerinti költségmértéke kb. 30 
millió forint. Erre a költségvetésünket 
érő egyéb tényezők miatt csak abban az 

esetben lenne lehetőség, ha a beadott 56 
millió forint mértékű rendkívüli kiegé-
szítő támogatáskérelmünk pozitív elbí-
rálásban részesülne. Egyébként pedig 
minden dolgozónk 41 400 Ft Erzsébet 
utalvány formájában kapott jutalomban 
részesült év közben.)

• A Képviselő-testület a novem-
ber 26-i ülésén a Kft. étkezési térítési 
díjra vonatkozó árajánlatát elfogadta, 
amely korrigálja, „helyére teszi” a 2015 
óta nem emelt térítési díjak hiányából 
eredő bevételi forrásokat a közétkez-
tetésben. A gyermekétkeztetésben 
ez 2019 januárjától fog érvényesülni, 
míg a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások intézményi térítési 
díjait tartalmazó rendelet módosítá-
sára a jogszabályok fi gyelembe vé-
telével a 2019 januárjában esedékes 
testületi ülésen kerülhet sor. Hang-
súlyozandó, hogy a várható szükséges 
mértékű térítésidíj-emelkedés nem az 
előző időszak forráshiányát hivatott 
pótolni – azt az önkormányzat magá-
ra vállalta –, hanem az ételek előállí-
tásával kapcsolatos aktuálisan fennál-
ló költségeket fedezi.

• Még ebben az évben, de legké-
sőbb jövő év januárjában dönteni fog 
a Képviselő-testület a Kft. 2019. évi 
üzleti tervének elfogadásáról, annak 
az önkormányzati költségvetési kon-
cepcióba történő beágyazásáról; a za-

vartalan működéshez szükséges szám-
viteli tevékenységet ellátó szervezeti 
feltételek esetleges módosításáról, a 
számviteli rend, a hatékony ellenőr-
zési rend kialakításáról; a közhasznú 
tevékenység ellátásnak feltételeiről 
szóló megállapodás felülvizsgálatáról; 
az ügyvezető munkaszerződésének, 
munkaköri leírásának, adott esetben 
a felelősségre vonást is tartalmazó 
felülvizsgálatáról. Ezek az előterjesz-
tések azt is tartalmazni fogják, hogy 
a különböző információk alapján ja-
vasolja-e a Hivatal a Kft. struktúrájá-
nak, munkaköreinek, az azokat betöltő 
személyek megváltoztatását.

A fent leírtak arról tesznek tanúsá-
got, hogy több hiba, negatív tendencia, 
valamint jelentősnek mondható emberi 
mulasztás történt, nem minden esetben 
jogszabály szerint megalapozott döntés 
született, de ezek egyike sem veti fel az 
érintett személyek becsületességének 
megkérdőjelezhetőségét. A hibákat ki 
kell javítani, a szükséges szervezeti és 
személyi változásokat meg kell tenni, 
hogy az egyébként jól működő önkor-
mányzati intézményrendszer ne csak 
megfelelő minőségben, hanem a költ-
ségvetésre vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően működhessen Újkígyós 
polgárainak javára és megelégedésére.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Szeretne a Folia Cargo Pack Zrt. partnere lenni? 
Hogy fóliatermékeink közül mi lesz az Ön számára a nyerő: a micro- vagy macroper-
forált, egy, illetve ikersoros perforációval, termikus, permetszerre ellenálló vagy pára-
mentes vagy fagykár ellen a termikus alagútfólia, illetve extra vastag UV-védelem-
mel 23 gr/m2 fátyolfólia, esetleg sátorfólia, ami 4 °C-kal melegebb a hagyományosnál?

Almának, sárgarépának, burgonyának keres dizájnos csomagolótasakot?
Új generációs fóliáink között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfele-

lőbbet. Kedvező év végi ajánlatokkal készültünk a készlet erejéig.
12 m x 60 m x 180 mic. KERTÉSZETI – AGROFÓLIA

3 éves garanciával, termikus coex. fényszűrős, extra vastag 
Bruttó: 134 500 Ft/tek.

Talajtakaró fóliák 1200 mm x 20-30 mic. x 1500 fm/tek.
Kis alagútfóliák termikus, víztiszta, UV-védelemmel

1600 mm / 1800 mm / 2000 mm x 22-30 mic. x 1000 fm/tek.
Gyommentesítő kapálást kiváltó microperforált sorköz takarófóliák

1200 mm / 2200 mm x 30 mic. x 1000 fm/tek.

Legyen Ön is partnerünk!
Amennyiben termelőtársaival igénylik, szívesen jövünk vevőtalálkozóra, ahol igényes 
prezentációval mutatjuk be termékeinket, és termelői áron adhatják le megrendeléseiket.
Tisztelettel:  FOLIA CARGO PACK ZRT.          6792 Zsombó, Szegedi út 71.
Telefon: (+36) 62 595-140    Fax: (+36) 62 595-141    Mobil: (+36) 20 3379-084

E-mail: mezogazdasag@foliacargopack.hu     Web: www.foliacargopack.hu

Gyommentesítő kapálást kiváltó microperforált sorköz takarófóliák

Kovács Mónika 5.a osztályos tanuló rajza
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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.

Az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő készítői
minden olvasójuknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket 

és sikeres, boldog új esztendőt kívánnak!

SZÜLETÉS:

Rajki Flóra született: Cegléd, 2018. november 1., édesanyja: 
Bánfi  Hajnalka, édesapja: Rajki János Csaba.

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Házasságkötés időpontja: 2018. november 10., menyasszony: 
Bánfi  Tünde újkígyósi lakos, vőlegény: Szabó János Hunor  
tótkomlósi lakos.

HALÁLESETEK:

Petrás Mihály, született: 1953. február 20., elhunyt: Békés-
csaba, 2018. november 1., volt újkígyósi lakos.

Hegedűs György, született: 1946. május 20., elhunyt: Békés-
csaba, 2018. november 20., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK

ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMAI

Felnőtt ügyelet: 66/555-424
Gyermek ügyelet: 66/555-362

Fenyőfa vásár Újkígyóson!
2018. december 10-től megkezdtük 

vágott, illetve töves luc, ezüst és normand fenyőfák értékesítését. 

Helyszín: Újkígyós, Gyulai úti piactér (Yes, Chef !)

Értékesítés időpontja: 2018. december 10–23. 1200-1900 óráig

Békés, boldog karácsonyt kíván a


