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2019. június 21-22. péntek-szombat: 

X. Újkígyósi Galiba Napok 
és Kézműves Fesztivál

a Petőfi  Sándor Művelődési Házban és a Wenckheim parkban. 
A fesztivál fővédnöke: Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár 

TÁMOGATÓK: Kultúráért Felelős Államtitkárság, Újkígyós Város Önkormányzata, Süli János-Újkígyós Díszpolgára, Bora Ital-
nagykereskedelmi Kft., Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, Újkígyós Város Önkormányzatának Konyhája, Újkígyósi 
Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft., Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, Újkígyósért Közalapítvány, Mozgáskorlátozottak
Újkígyósi Szervezete, Összefogás Újkígyósért Közhasznú Egyesület, Újkígyósi Polgárőr Egyesület, Aranykalász Lovas Club, Magyar 
Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete, Újkígyósi Ifjúsági Kezdeményezés, Erdei Róbert-gazdálkodó, Újkígyósi Király Team Kick-box 
Akadémia, Újkígyósi Sütőipari Bt., Smoke 71, Aerof it DSE-Békéscsaba, Zsibrita Termelői Bolt-Zsibrita János és Zsibrita Gergő

Itt vásárolható az Újkígyós Kultúrájáért támogató jegy. Kedves csapatok, készüljenek, nevezzenek, hiszen 
ez az Önök fesztiválja! Várjuk a nevezéseket a borversenyre, a főzőversenyre és a kispályás focira. 

Tisztelettel számítunk részvételükre! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

2019. június 21. péntek
14 óra: Alföld Slow konferencia a Cz. Kiss Rendezvényházban
16 óra: X. Újkígyósi Amatőr Borverseny a Szent Vince 
Borrend bírálatában. Nevezési díj: 400 Ft/borminta, ne-
vezni lehet fehér-, vörös- és desszertbor kategóriában a 
művelődési házban. 
17 óra: GALIBA Kupa - műfüves kispályás focibajnokság, 
szervező: Zsibrita János 30/501-2743 és Zsibrita Gergő 
30/477-2464 Nevezési díj: 10 000 Ft/csapat

2019. június 22. szombat:
Főzőverseny: SZARVASMARHA, BIRKA és LIBA hús-
félékből lehet nevezni, nevezési díj: 15 000 Ft/csapat mind-
három kategóriában, amely magában foglalja a húst (6-8 kg 
marhahús vagy 8 kg birkahús vagy 2 db liba), a gázpalac-
kot és az égőfejet, a pavilont és egy asztalt két paddal. A 
főzéshez szükséges eszközökről a csapatok gondoskodnak. 
7-9 óra: Regisztráció, főzősátrak elfoglalása
8-12 óra: Véradás az Egészségházban a Vöröskereszt 
Újkígyósi Szervezete jóvoltából 
10 óra: Ünnepélyes megnyitó: Fekete Péter, a fesztivál 
fővédnöke, Szebellédi Zoltán, Újkígyós város polgár-
mestere, Prohászka Béla, Venesz-díjas olimpiai arany-
érmes mesterszakács, a zsűri elnöke. 
10 órától egész nap: kézműves és termelői vásár: házi sajtok 
és tejtermékek, lekvárok, szörpök, termelői méz és mézeska-

lács, csili termékek, fajátékok, horgolt termékek, ásvány éksze-
rek, kézműves szappan, bőrdíszműves termékek, egyedi játékok
13-15 óra: Főzőcsapatok vendégkóstoltatása a közön-
ségszavazathoz/KÖZÖNSÉGDÍJHOZ (szavazólap a 
helyszínen, a zsűrisátorban).
Közben a nagyszínpadon folyamatosan kulturális programok: 
Csaba Néptáncegyüttes, Ludas Zenekar, Csorvási Fúvósze-
nekar és Majorette csoport, Black Rose Project, Újkígyósi 
Király Team Kick-box Akadémia, Aerofi t DSE bemutatói
Kézműves foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár, trambulin.
17 óra: Főzőverseny, Galiba Kupa eredményhirdetése
2030 óra: APOSTOL Együttes élő koncert, majd nagy-
szabású szabadtéri DISCO Dj Hlásznyik és Dj Dandee

A főzőverseny díjazása mindhárom hús kategóriában 
(szarvasmarha, birka, liba) külön-külön: 
I. hely: Hunguest Hotel Erkel (Gyula): négy fő 
részére, két éjszaka, félpanziós wellnesshétvége. 
Közönségdíj: Wellness Hotel Kager (Harkány): 
négy fő részére, két éjszaka, félpanziós wellnesshétvége

Itt vásárolható az Újkígyós Kultúrájáért támogató jegy. Kedves csapatok, készüljenek, nevezzenek, hiszen 
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Békés megye szempontjá-
ból az elmúlt évtizedek legje-
lentősebb fejlesztése az M44 
gyorsforgalmi út építése. A 
beruházás alapjaiban változ-
tatja meg a térségben élők 
közlekedését, és új lendületet 
ad a gazdasági fejlődésnek. A 
Tiszakürt-Kondoros közöt-
ti, 62 km-es szakasz építése 
a befejezéséhez közeledik. A 
gyorsforgalmi út készültségi 
fokáról Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselőt, vala-
mint képviselőtársait, Dankó 
Bélát és dr. Kovács Józsefet a 
NIF Zrt. igazgatója, Pántya József tájé-
koztatta a májusi bejáráson.

Arra, hogy egyszerre egy ilyen hosz-
szú útszakaszt adjanak át Magyarorszá-
gon, még nem volt példa – fogalmazott 
Herczeg Tamás a Tiszakürt-Kondoros 
közötti szakasz tervezett őszi átadásá-
val kapcsolatban. Hozzátette, a munka 
nem áll meg, folytatódik a gyorsforgal-
mi út építése Békéscsaba felé, illetve 
a Tisza vonalától Kecskemét irányá-
ba. Az országgyűlési képviselő azt is 
elmondta, az M44 megépítése nagy 
mértékben hozzájárulhat, hogy Békés 
megye leszakadása mérséklődjön; a 

térség ezáltal bekapcsolódhat az ország 
gazdasági vérkeringésébe. A bő másfél 
év múlva elkészülő, 5,2 km-es fürjesi 
elkerülővel a Dél-Békés irányából ér-
kezők közvetlenül becsatlakozhatnak a 
gyorsforgalmi útba, így tehermentesül 
Békéscsaba az átmenő forgalomtól, és 
a közlekedés is felgyorsul.

A bejárás során Pántya József út-
fejlesztési igazgató kijelentette: a Ti-
szakürt-Kondoros szakasz készültségi 
foka meghaladja a kilencvenöt százalé-
kot, így annak átadása ez év őszén meg-
történik. Nem kell sokat várni a Kon-
doros-Békéscsaba közötti, 18 km-es 

szakasz befejezésére sem; az 
ütemezési tervek szerint egy 
év múlva ezt is birtokba ve-
hetik az autósok. A fejlesztés 
utolsó részeként megépül 
a fürjesi elkerülő, amely az 
M44-est, a Békéscsabáról 
Csanádapáca irányába ha-
ladó 4432 jelű közúttal köti 
össze. Így a Dél-Békés felől 
(például Csabaszabadi, Ge-
rendás, Újkígyós) közleke-
dők közvetlenül érhetik el a 
gyorsforgalmi utat, nem kell 
áthaladniuk a megyeszékhe-
lyen. Az 5,2 km-es, párhu-

zamosan szerviz- illetve kerékpárúttal 
épülő út kivitelezőjének kiválasztása 
jelenleg közbeszerzési eljárás kereté-
ben zajlik. A szerződéskötés után még 
idén megindulhat a munka, amelynek 
elkészülési határideje 2022. január 31.

Az M44 átadásával nem csak Békés-
csaba, de az egész térség fejlődése vehet 
új lendületet. A megyeszékhelyet kör-
nyező településekről 15-20 percen be-
lül elérhetővé válik az a gyorsforgalmi 
út, amely közel egy órával lerövidítheti 
a menetidőt Budapestre.

Malatyinszki András
sajtófőnök

Az elkerülő megépítése után közvetlenül elérhető lesz a 
gyorsforgalmi út

Idén sebességet váltunk
Ősszel átadják az M44 gyorsforgalmi út 62 km-es szakaszát

A 2018. december 14-én megtartott képviselő-testületi 
ülésen született döntés arról, hogy a vállalkozás élére 2019. ja-
nuár 1-től új ügyvezető kerül kinevezésre, és a továbbiakban 
a könyvelési, munkaügyi feladatokat az Újkígyósi Közös Ön-
kormányzati Hivatalnak kell ellátnia. A döntések alapján 2019. 
január 1. napjától vettem át az Újkígyósi Városgazdálkodási és 
Fejlesztési Kft. irányítását. Mint az már ismert, a kft. a 2018. 
III. negyedévére pénzügyi stabilitását elvesztette, kötelezettsé-
geit nem tudta teljesíteni, ezért a képviselő-testület az utolsó 
negyedévben a likviditási helyzet helyreállítása érdekében fi-
nanszírozási kiegészítő előleg biztosításáról döntött, valamint 
további határozatokban rögzítette a nehéz helyzetbe került 
vállalkozás pénzügyi stabilitásához szükséges lépéseket. 

Ezek közül a település lakosságát leginkább érintő döntés 
a 2019. januártól alkalmazandó étkezési térítési díjak mérté-
kének megállapítása, megemelése volt. Erre azért volt szük-
ség, mert a nyersanyagok árának, valamint a munkabéreknek 
a jelentős növekedése évek óta nem került beépítésre az érté-
kesített étel árába, így azt veszteséggel adták el, de fogalmaz-

hatunk úgy is, hogy az önkormányzat hosszabb időn keresztül 
ezt a többletköltséget átvállalta az érintettektől.

Mivel a kft. végzi az önkormányzat intézményeiben a napi 
karbantartási munkálatokat, részt vesz az önkormányzat által 
szervezett összes rendezvény előkészítésében, lebonyolításá-
ban, és a közfeladatok nagy részét is ellátja, ezért a tulajdonos 
számára működési hozzájárulást biztosít. Ennek az ún. „áta-
lánynak” a korábbi mértéke sem fedezte a kiadásokat, ezért 
azon is módosítani, emelni kellett.

A stabil működést biztosító intézkedések, döntések meg-
felelőnek és szükségesnek bizonyultak, a cég működésében a 
pozitív elmozdulások jelei már látszódnak, mint az a kft. 2019. 
I. negyedévi működéséről készített – a képviselő-testület által 
május hónapban 9 igen szavazattal, nem és tartózkodó sza-
vazatok nélkül elfogadott – beszámolóban is kirajzolódik. Je-
lenleg beszállítóink felé lejárt esedékességű tartozásunk nincs, 
feladatainkat, munkánkat igyekszünk mindig legjobb tudá-
sunk szerint, a lakosság megelégedésére végezni!

Varga Ferenc ügyvezető

Tájékoztatás az Újkígyósi Városgazdálkodási  
és Fejlesztési Kft. működéséről
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2019. május 26-án 
rendben lezajlott Újkí-
gyóson is az európai par-
lamenti választás. Annak 
végleges eredménye a mel-
lékelt táblázatban látható.

Újkígyóson a választó-
polgárok 35,53%-a élt vá-
lasztójogával. Bár ez elma-
rad az országos átlagtól, de 
jelentősen több, mint 5 év-
vel ezelőtt. Újkígyós Város 
Önkormányzat Képviselő-testület nevében köszönetünket 
fejezzük ki minden aktív választópolgárnak, hiszen fontos, 
hogy a választások alkalmával véleményt nyilvánítsanak. Bí-
zunk benne, hogy a most távol maradók legközelebb – át-
érezve ennek jelentőségét – fognak élni a szavazás jogával.

Magyarország Kormánya a választási eredmények alap-

ján erős felhatalmazást kapott az eddig képviseltek tovább-
vitelére. Mi, itt Újkígyóson azt kérjük és várjuk, hogy ahogy 
eddig is, ezután is minden esetben a magyar nemzet érde-
keit tartsák szem előtt a bennünket képviselők az Európai 
Parlamentben is. 

Szebellédi Zoltán  polgármester

Tisztelt Újkígyósiak!

A gyermeknap margójára
Voltak ugyan korok, vannak országok, 

amelyekben a gyermeknap elsősorban 
politikai céloknak volt alárendelve, mégis 
nagyon fontos értéket képvisel. Ilyenkor 
minden a gyerekek, családok szórakozá-
sáról szól. Újkígyóson is volt ugrálóvár, 
trambulin, arcfestés, óriásbuborék-show, 
népi kézműves játszóház, bábszínház, 
tombola (szép piros kerékpárral), ebédet 
is kaptak a gyermekek. Sok-sok önkéntes 
segítette a nap programjait, méltó, hogy 
köszönetünket fejezzük ki az érintett 
civil szervezeteknek és támogatóknak: 
Békés Megyei Népművészeti Egyesület, 
Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális 
Egyesület, Újkígyósi Nagycsaládosok 
Közhasznú Egyesülete, Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesülete, Mozgáskor-
látozottak Újkígyósi Szervezete, Paletta 
Papír Írószer, Vas-Műszaki Bolt, Panni 
Fodrászata. De Újkígyós Város Önkor-
mányzata, a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár és az Újkígyósi Város-
gazdálkodási és Fejlesztési Kft. is kivette 
a részét a költségekből, feladatokból.

Mégis – a mindennapi tapasztalat 
alapján – felvetődik a kérdés: Kapnak-
e elég figyelmet, szeretetet, törődést a 
gyermekek elsősorban ott, ahol a legin-
kább meg kell kapniuk, a családokban? 
Sok példamutató család él környeze-
tünkben, ám a gyermekekkel, családok-
kal kapcsolatba kerülő szakemberek, 
védőnők, óvónők, tanítók, tanárok, if-
júsági szakemberek, orvosok gyakori 
megtapasztalása, hogy a szülők keveset 

vannak együtt, keveset foglalkoznak 
gyermekeikkel, esetleg valamilyen szem-
pontból elhanyagolják gyermekük testi-
lelki-szellemi fejlődését, esetleg rosszul 
értelmezett szeretetükkel nem a helyes 
értékeket közvetítik gyermekeik részére.

Sok szakkönyv, folyóirat foglalkozik 
a gyermeknevelés problémáival, bukta-
tóival. Egy amerikai hírportál 5 gyakori 
súlyos hiba alapján ezeket a következ-
tetéseket vonja le a gyermekneveléssel 
kapcsolatosan:
• Nem kell félni a hisztitől. A gyermek-

nek meg kell tanulnia, hogy nem kap-
hat meg mindent, ami az eszébe jut.

• Legyenek az életkornak megfelelő 
elvárásaink gyermekeinkkel szem-
ben (illem, tisztelet, munka, önura-
lom). Ezek aztán az életük részévé 
válnak minden életkorban és élet-
helyzetben.

• Eltűnőben van a „közös nevelés”. 
Nemhogy a buszsofőr, az utcán sétá-
ló felnőtt, a bolti eladó nem szólhat 
rá a gyermekre a helytelen viselke-
dést látva, de mivel a szülők tökéletes 
gyermeket szeretnének, ezért nem 
hisznek a tanároknak vagy bárki 
másnak, amikor azok valamilyen vi-
selkedési problémáról számolnak be. 
A tanító nénit okolják, ahelyett, hogy 
megfegyelmeznék a gyermeküket.

• Mindig az egyszerűbb utat választ-
juk. Egyszerűbb bekapcsolni a tele-
víziót, mint mesét mondani. Egysze-
rűbb a kezébe adni a gyermeknek a 

mobiltelefont vagy tabletet, mint be-
szélgetni az aznap történtekről. Egy-
szerűbb megírni a gyermek helyett a 
leckét, mint rávezetni a helyes meg-
oldásra. Egyszerűbb „békén hagyni a 
gyereket”, mint megkövetelni vagy 
együtt elvégezni egy munkát.

• A családban a gyermek igényei dik-
tálnak. Ez bizonyos mértékig helyes 
is, manapság azonban túl messzire 
mentek ebben a szülők, teljesen fél-
redobva saját igényeiket és mentális 
épségüket a gyermek érdekében.
Ezek a jelenségek, hibák súlyos követ-

kezményekkel járnak mind a családban, 
mind a tágabb környezetben (óvoda, is-
kola). Deviáns, egoista, kezelhetetlen 
tagjai lesznek a közösségüknek, amitől a 
környezetük „megbolondul”, szétrombol-
ják a közösséget, tönkreteszik ezzel má-
sok életét. Azonban ezáltal ők sem lesz-
nek boldogok, sok esetben a társadalmon 
kívül rekedt emberi roncsokká válnak 
szenvedélybetegségekkel és magánnyal. 

De hogy kerül a cipő az asztalra? 
A gyermeknapról miért ez jutott az 
eszembe? Mert a gyermeknap elsődle-
ges üzenete, hogy gyermekeknek a leg-
jobbat akarjuk. Ezért gyermeknap al-
kalmából minden gyermeknek kívánok 
szerető, következetes, valódi értékeket 
közvetítő, követelményeket támasztó, a 
gyermekeikre minőségi időt áldozó, ne-
met is mondani tudó, jó tanácsokat el-
fogadó, mindig fejlődni képes szülőket!

Szebellédi Zoltán polgármester
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HATÁROZATOK
Jóváhagyták a rendőrségi 

beszámolót
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Újkígyós város 2018. 
évi közbiztonsági helyzetéről szóló 
rendőrségi beszámolót nyolc igen sza-
vazattal elfogadta.
Megköszönték a rendőri szerveknek 
a település közbiztonsága érdekében 
kifejtett munkáját.

A tűzoltóság beszámolója
A képviselők nyolc igen szavazattal 
fogadták el a Békéscsabai Hivatásos 
Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi te-
vékenységéről szóló beszámolóját.
Megköszönték a tűzoltóságnak a te-
lepülés érdekében kifejtett munkáját.

Elfogadták a polgárőrség 
beszámolóját

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Újkígyósi Polgárőr 
Egyesület 2018. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót nyolc igen szavazat-
tal elfogadta.
Megköszönték a polgárőröknek a te-
lepülés közbiztonsága érdekében ki-
fejtett munkájukat.

Beszámolt az Újkígyósi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A Képviselő-testület nyolc igen sza-
vazattal elfogadta az Újkígyósi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Megköszönték az egyesület tagjainak 
az eddig elvégzett munkájukat.

A mezei őrszolgálat beszámolója
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a mezei őrszolgálat 
2018. évi tevékenységéről szóló beszá-
molóját nyolc igen vokssal jóváhagyta.
Megköszönték a mezőőröknek az ed-
dig elvégzett munkájukat.

Jóváhagyták az Újkígyósért 
Közalapítvány beszámolóját

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az „Újkígyósért” Köz-
alapítvány 2018. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját, valamint a Köz-
alapítvány 2018. évi közhasznúsági 
jelentését kilenc igen szavazattal el-
fogadta.
Megköszönték a Közalapítvány ku-

ratóriumi tagjainak és minden köz-
reműködőnek az előző évben végzett 
munkáját.

Az ÚVF Kft. beszámolója
Hét igen és két tartózkodás mellett 
fogadta el a Képviselő-testület az 
Újkígyósi Városgazdálkodási és Fej-
lesztési Kft. 2018. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót, a 2018. évi mérle-
get, eredménykimutatást és főkönyvi 
kivonatot. 

Elfogadták az ÚVF Kft. 
2019. I. negyedévi beszámolóját

Az Újkígyósi Városgazdálkodási és 
Fejlesztési Kft. 2019. január 1. – 2019. 
március 31. közötti időszak támogatás 
felhasználásáról és gazdálkodásáról 
szóló beszámolóját kilenc igen szava-
zattal fogadták el a képviselők.

Ügyvezetői munkakör betöltése
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2019. július 1. napjától 
2020. június 30-ig az ügyvezetői fel-
adatok ellátásával négy órás munka-
körben megbízza Varga Ferenc műsza-
ki csoportvezetőt. A feladatellátással 
kapcsolatban havi bruttó 210 000 Ft ja-
vadalmazást, valamint elszámolás alap-
ján legfeljebb havi 50 000 Ft gépkocsi 
költségtérítést állapít meg.
A fenti változásoknak megfelelően a 
Képviselő-testület az Újkígyósi Vá-
rosgazdálkodási és Fejlesztési Kft. 
alapító okiratát módosítja. E határo-
zati javaslatot egyhangú kilenc igen 
szavazattal fogadta el a Képviselő-
testület.

Jóváhagyták a gyermekjóléti 
beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2018. évi gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatok el-
látásáról szóló beszámolót kilenc igen 
vokssal elfogadta.
A Képviselő-testület felkérte Máténé 
Kiss Mária aljegyzőt, hogy a beszá-
molót tájékoztatásul küldje meg a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal Gyám-
ügyi és Igazságügyi Osztály részére.

Elfogadták a 2. közbeszerzési kiírást
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közbeszerzési bíráló 

bizottság által elvégzett értékelés és 
javaslat alapján az „500 m3-es vasbe-
ton víztorony rekonstrukciója” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a benyújtott 
ajánlatokat az alábbiak szerint kilenc 
igen szavazattal érvényesnek nyilvá-
nította:
- a DUNAKOR 2002. Korrózióvé-
delmi, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. által benyújtott ajánlat érvényes.
- a Vertikor-Alpin Korrózióvédelmi 
és Általános Vállalkozási Kft. által be-
nyújtott ajánlat érvényes.
- a SPECIAL CONSTRUCT Épí-
tőipari Kft. által benyújtott ajánlat 
érvényes.
A bizottság javaslata alapján a Kbt. 
73. § (1) bekezdése e) pontja alap-
ján a Higyed Károly és Társa Ipari 
Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánította, tekin-
tettel arra, hogy nem tartalmaz ára-
zott költségvetést, sem excel, sem pdf 
formátumban.
Az eljárást eredményesnek nyilvá-
nította, és a legjobb ár-érték arányú 
ajánlatban foglalt ajánlati ár szerinti 
összeget, nettó 51 958 290 Ft (bruttó 
65 987 028 Ft) a 2019. évi költségve-
tés terhére biztosítja.
Ajánlatkérő az eljárás nyertesét az 
alábbiak szerint határozta meg:
DUNAKOR 2002. Korrózióvédelmi, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. net-
tó 51 958 290 Ft-os ajánlati árral.
Megbízták a polgármestert, hogy a 
szerződéskötéshez szükséges intézke-
déseket tegye meg.

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 144/2018. (XII. 14.), 
40/2019. (III. 25.), 42/2019. (IV. 16.), 
44/2019. (IV. 29.), 45/2019. (IV. 29.), 
47/2019. (IV. 29.), 48/2019. (IV. 29.),
49/2019. (IV. 29.), számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szó-
ló jelentést kilenc igen szavazattal 
elfogadta.

Polgármesteri tájékoztató
Kilenc igen szavazattal fogadta el a 
Képviselő-testület az Önkormány-
zat és intézményei 2019. április havi 
fontosabb eseményeiről szóló tájé-
koztatót.
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HATÁROZATOK
Pályázat járdaépítésre

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az önkormányzat fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatására kiírt felhívás c) alcéljára 
(belterületi utak, járdák, hidak felújí-
tása) pályázatot kíván benyújtani, me-
lyet kilenc igen szavazattal fogadott el 
a Képviselő-testület.
A pályázat keretében járólapból kira-

kott járda helyett 2 010 m2 területen 
új járdát kíván építeni a Hosszú utca 
(hrsz.: 665) 300 méter hosszú sza-
kaszán, az Arany János utca (hrsz.: 
2088) 70 méter hosszú szakaszán, a 
Rákóczi utca (hrsz.: 1008/2) 450 mé-
ter hosszú szakaszán,
a Gyulai út (hrsz.: 601) 380 méter 
hosszú szakaszán, a Széchenyi utca 
(hrsz.: 77, 467) 450 méter hosszú sza-

kaszán, a Szt. István utca (hrsz.: 193, 
344) 360 méter hosszú szakaszán.
A beruházás megvalósításának teljes 
összege bruttó 17 645 790 Ft, mely-
ből bruttó 15 000 000 Ft a támoga-
tás összege, melyhez 2 645 790 Ft-ot 
biztosít a 2019. évi költségvetés átcso-
portosításával.
Megbízták a polgármestert a szüksé-
ges intézkedések megtételével.

A 2019. május 24-én megrendezésre kerülő Sport Gálava-
csorán kerültek átadásra az Újkígyós Sportjáért kitüntetések, 
melyet 2019-ben ifj úsági kategóriában Balogh József, felnőtt 
kategóriában pedig Biriné Csiernik Éva érdemelt ki. A kitün-
tetéssel járó oklevelet, emlékplakettet, valamint az utalványt 
Szebellédi Zoltán polgármestertől, dr. Csatlós László jegyző-
től és Horváth-Gazsó Adrienn bizottsági elnöktől vehették át 
a kitüntetettek. A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk!

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2019. 
(III. 25.) számú határozatával az Újkígyós Sportjáért kitünte-
tést, i� úsági kategóriában, Balogh József részére adományozza.

Balogh József Ákos 1999. szeptember 8-án született Bé-
késcsabán. Édesanyja Góg Anna, édesapja Balogh József.

Az Újkígyósi Katolikus Óvodába járt, majd az óvoda utol-
só évét az Önkormányzati Óvodában töltötte.

Az általános iskolát Békéscsabán a Savio Szent Domonkos 
Katolikus Általános Iskolában kezdte, de a felső tagozatot már 
az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában végezte el.

Középiskolás éveit a Békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakkö-
zépiskolában töltötte. Itt érettségizett le 2018-ban.

A sport már egészen kicsi korában mindennapjai részévé 
vált. A labda szeretete hamar látszott, de kezdetben nem tu-
dott dönteni a foci és a kézilabda között.

Az általános iskola alsó tagozatában Békéscsabán, a 2. 
Számú Általános Iskolában kézilabdázott Forczekné Vera 
néni keze alatt, de felsőben már Újkígyóson dobta a labdát, 
edzője ekkor Dézsi Róbert volt.

A 2016-2017-es idényben már az NB II-es felnőtt baj-
nokságban is játszott. Ebben az idényben az ifi  csapattal 
ezüstérmet szerzett, alig csúsztak le az első helyről.

2017-2018-ban Békéscsabára igazolt a Békéscsabai 
DKSE csapatába, ahol Volent János lett az edzője.

2018. tavaszán próbajátékra hívták a Nemzeti Kézilabda 
Akadémiára, Balatonboglárra. A következő szezont már itt 

kezdte, és jelenleg is itt játszik, edzője Sótonyi László.
Kiemelt ifi  bajnokságban épp a kitüntetés hétvégéjén tar-

tották azt a négyes döntőt Szigetszentmiklóson, ahol a NEKA 
csapata mellett a Pick Szeged, a Veszprém és a Dabas első osz-
tályú ifi  csapatai között dőlt el, hogy ki a legjobb az országban. 
A NEKA férfi  szakága eddigi legjobb szezonját zárta hiszen 
a négyes döntőbe bejutva egy ifj úsági aranyérmet szerzett.

Csapatával ezen kívül NB I/B felnőtt bajnokságban is 
szerepelt, ahol bronzérmet szereztek a nyugati csoportban.

A kézilabda mellett jelenleg is tanul, edzői tanfolyamot végez, 
de középiskolás évei alatt a játékvezetői tanfolyamot is elvégezte.

Balogh József Ákos kitüntetését édesapja, Balogh József vette át.
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2019. 

(III. 25.) számú képviselő-testületi határozatával úgy döntött, 
hogy az Újkígyós Sportjáért kitüntetést, felnőtt kategóriában, 
Biriné Csiernik Éva részére adományozza.

Biriné Csiernik Éva Újkígyóson él férjével, Biri István-
nal és két gyermekével, Ákossal és Adéllal. 1997 óta dolgozik 
az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában, jelenleg 
intézményvezető-helyettesként. 1998 óta a Felföldi István 
Sport Egyesület edzője, 7 éve a diák szakosztály vezetője is.

Általános iskolás tanulmányait Újkígyóson végezte, 
majd a Rózsa Ferenc Gimnáziumban érettségizett. A Kő-
rösi Csoma Sándor Főiskolán szerezte tanítói diplomáját, 
később az edzői végzettséghez 2 évig tanult a Testnevelési 
Főiskolán. Három évvel ezelőtt a Gál Ferenc Főiskolán 
gyógytestnevelésből szakvizsgázott. 

Átadták az Újkígyós Sportjáért kitüntetéseket

Az „Újkígyós Sportjáért” kitüntető cím azon személy 
részére adományozható, aki újkígyósi székhelyű sport-
egyesületben igazolt sportolóként megyei, területi, or-
szágos vagy nemzetközi sportversenyen kiemelkedően 
szerepelt, vagy újkígyósi székhelyű sportegyesület ered-
ményességét tevékenységével segíti, és magánéletében 
is kivívja az emberek megbecsülését.

Horváth-Gazsó Adrienn bizottsági elnök, 
dr. Csatlós László jegyző, Biriné Csiernik Éva kitüntetett 

és Szebellédi Zoltán polgármester
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A két hetedik osztály 
egy káprázatos kirándulást 
köszönhet a Határtalanul! 
Tanulmányi kirándulás he-
tedikeseknek című pályázat-
nak. Zemó Lászlóné tanárnő 
adta be a pályázatot, amelyen 
1 935 000 Ft-ot nyerve si-
került eljutnunk Erdély leg-
csodálatosabb tájaira. Má-
jus 8-án indultunk. Az első 
állomásunk Nagyszalonta 
volt, ahol jártunk a Csonka-
toronyban, a főtéren láthat-
tuk legnagyobb magyarjaink 
szobrait, és lefotózhattuk a 
település első írásos emlékét őrző követ is.  A verespataki 
aranybányában egy kedves idegenvezető kalauzolt bennün-
ket a sárgán csillogó falak között. Megtudhattuk, hogy ezen 
a helyen már a rómaiak is bányásztak aranyat. A legnagyobb 
élményünk az volt, hogy aranyat is hozhattunk ki a bányából. 
Persze csak a talpunkon. Amennyi a cipőnkre ragadt, az a 
miénk lehetett. Mondanunk sem kell, nem lettünk millio-
mosok, csupán „aranyosabbak”.  

Ezt követően eljuthattunk arra a helyre, ahol kétszer kel 
fel a nap. Ez a hely Torockó, a mögötte álló meredek Szé-
kelykővel. A mostani hatodikosoktól azt hallottuk, ha jövőre 
ők is megnyerik a Határtalanul pályázatot, szeretnék meg-
mászni ezt a hegyet. Mi csak a szemünkkel másztuk meg, 
de már ez is elég nehéz volt, úgyhogy előre is sok sikert kí-
vánunk nekik. Persze a Székelykő legendáját mi is meghall-
gattuk, csak éppen a főtéren, a jellegzetes fehér falú házak 
között sétálgatva, és finom kürtös kalácsot fogyasztva. 

A Tordai-hasadékot eddig csak a Szent László legendájából 
ismertük, most személyesen is végigmehettünk a kettéhasadt 

hegy egyik peremén. Láthat-
tuk a szakadék mélyén zúgó 
patakot, és erősen kapaszkod-
tunk a „hegyi fogantyúkba”, 
nehogy lecsússzunk a mélybe. 
Nekünk, alföldi diákoknak 
hatalmas élmény volt bejárni 
ezt a terepet. És ha még azt is 
hozzágondoljuk, hogy László 
király valóban láthatta ezt a 
helyet, hát egészen elképesztő 
érzés alakul ki az emberben. 

Ennyi inger után jólesett a 
pihenés a tordatúri vendég-
házban. Másnap aztán folyta-
tódott a kalandok sora. A só-

bányában kezdtünk, ahol olyan fényesek voltak a falak a sótól, 
akár a tükör. És persze kipróbáltuk a fantasztikus visszhangot 
is, amiről már korábban annyi érdekeset hallottunk. Ha el-
kiabáltuk magunkat, hogy „só”, azt hússzor hallottuk vissza. 
Hihetetlen, de igaz. Azt is megnézhettük, régen milyen tech-
nológiával hozták a felszínre „az ételek királyát”. A bányászati 
eszközök fából készültek, mert a vasat megette volna a só. Hát 
nem érdekes? A sót az emberek fogyasztják, a só meg a vasat 
eszi…  Jártunk egy olyan teremben, ami 13 emelet magas, az 
alján van egy 8 méter mély tó, szóval úgy éreztük magunkat, 
mintha az óriások országában pottyantunk volna bele valami 
sóval bélelt kondérba. Azt is megtudtuk, hogy azért van ját-
szótér a bánya fenekén, mert a sós levegő tisztítja a tüdőt, és az 
asztmás vagy tüdőbeteg gyerekek akár véglegesen is meggyó-
gyulhatnak néhány itt eltöltött óra után. Szóval a játszóteret 
számukra építették. 

A sós élmények után Szovátán ebédeltünk, majd a Medve-tó 
partján sétálgattunk.  A tavat a Székelyföld Balatonjának is ne-
vezik. A heliotermikus tó azért meleg, mert a benne lévő sókris-

Talpunk az aranytól, szemünk az ámulattól csillogott
Festői tájakon és varázslatos történelmi helyeken járhattunk  

a Határtalanul pályázatnak köszönhetően

A csíkszeredai és az újkígyósi gyerekek közösen látogattak el 
a Makovecz Imre tervezte „angyalos” templomba

A kézilabda sporttal az általános iskolában ismerkedett 
meg, majd a gimnáziumi és a főiskolai csapatban játszott. 
1997-ben az újraszerveződött újkígyósi női kézilabdacsa-
pat tagja lett, ahol Buday György személyében olyan edzője 
volt, akitől játékosként és edzőként is rengeteget tanult, és 
akinek biztatására lett kézilabdaedző.

Felnőtt játékosként a legkedvesebb emléke a megyei baj-
nokság megnyerése volt, később pedig a 3. hely az NB II-ben.

21 éve edzősködik. Edzett fiúkat, lányokat egyaránt, taní-
tott szivacskézilabdázást, vezetett általános iskolai, serdülő és 
ifjúsági csapatot is. Bár hosszú ideje csak lányokat edz, legjobb 
eredményeit a fiú csapataival érte el: a fiúkkal a gyermekbaj-
nokságban többször nyertek megyei döntőt, 5-ször jutottak 
el az országos elődöntőig, vagyis az ország legjobb 16 csapata 
közé. Az 1999-ben születettekkel bejutottak az országos dön-
tőbe, és ott 6. helyezést értek el. Ez az edzői pályafutása legjobb 
eredménye. Nála szerezte meg a kézilabdázás alapjait, és már 
akkor is kiváló sportoló volt Rákóczi Gábor, Mohácsi Balázs, 

Bak Balázs, Balogh József Ákos, Biri Ákos és Masa Miklós.
Lány csapataival többször nyert megyei serdülő és megyei 

ifjúsági bajnokságot. A jelenlegi női csapatból Zahoránné Már-
ton Brigitta, Almási Rita, Markó Zsuzsanna, Rákóczi Andrea, 
Laurinyecz Emese és Vozár Mercédesz szintén nála nevelkedett.

Jelenleg NB II-es lány ifjúsági csapatot edz, lányaival a 7. 
helyen zárták a bajnokságot.

Pedagógusként és edzőként is fontosnak tartja, hogy erő-
sítse a gyerekekben a csapatszellem és az összetartozás ér-
zésének kialakulását, és a pályán kívül is közös élményekhez 
juttassa őket. Ennek szellemében nyári napközis edzőtábo-
rokat szervez, zánkai nyaralásokra pályázik. Minden évben 
megszervezi a hagyományos Felföldi Kupát és a gyerekek ki-
utazását a csíkszeredai Nagy Imre Kupára.

Büszke arra, hogy a Felföldi István Sport Egyesület edzője 
lehet, hogy több száz gyermeket ismertetett meg a kézilabda 
sporttal, hogy tanítványai közül sokan felnőtt játékosként is 
– akár magasabb osztályban is – helytállnak.
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tályok összegyűjtik a nap sugarait, és „befűtik” a meder tartalmát. 
Azt is megtudtuk, hogy itt még az is fennmarad a víz tetején, 
aki sose tanult úszni, ugyanis ez a víz nyolcvanszor sósabb, mint 
a tengeré.  Csíkszeredán találkoztunk testvériskolánk diákjaival, 
kézilabdáztunk és fociztunk is velük. Nagyon kedvesen fogadtak 
bennünket, minden kérdésünkre készségesen válaszoltak. Mi 
pedig, hálából a vendégfogadásért, egy nagy doboznyi magyar 
nyelvű könyvvel ajándékoztuk meg őket. A könyveket, hogy 
mindenki hozzáférhessen, az iskola könyvtárában helyezték el.  

A harmadik nap a csíkszeredai gyerekek kísértek el bennün-
ket az angyalos templomba és egy székely múzeumba. Mindkét 
helyen felejthetetlen élményekben volt részünk. A Makovecz 
Imre által tervezett templom négy égtáj felé néző rézangyalalai 
szeles időben „fütyülni” szoktak. Mivel a templom belső bo-
rítása fűzfából készült, itt különösen poénosan hangzik az a 
virágnyelvű magyar káromkodás, hogy „Azt a fűzfán fülyülő 
rézangyalát”. Az angyalos templomban két osztálytársunkat 
összeadott a pap. Még gyűrűt is kaptak. A rögtönzött menyeg-
ző alanyai azonban nem járultak hozzá, hogy nyilvánosságra 
hozzuk a nevüket, így ez a hetedikes évfolyam titka marad. 

Ezután — a kísérőinknek búcsút mondva — folytattuk to-
vább utunkat. Egy rövid időt a segesvári várban töltöttünk, ahol 
négy tornyot néztünk meg abból a kilencből, amiket az egykor 
itt működő céhek mesterei építtettek. A sétánk közben az is 
kiderült, hogy eredetileg tizennégy torony állt ezen a helyen. 

Mi, hazai magyarok Vajdahunyad várának hallatán elsősor-
ban a Budapesten lévő Alpár Ignác tervezte épületegyüttesre 
gondolunk, amely az 1896-os millenniumi ünnepségre épült. 
Az eredeti vár, a Hunyadiak dicsősége, a „várak királya” azonban 
Erdélyben van, és kirándulásunk alkalmával mi is meglátogat-
hattuk. Káprázatos érzés volt látni azt, amit láthatott Hunyadi 
János, a nagy törökverő, Mátyás, az igazságos (igaz, ő inkább 

csak gyermekkorában tartózkodott itt) és a vár későbbi tulajdo-
nosa, az Erdélyt felvirágoztató fejedelem, Bethlen Gábor. 

Másnap felsétáltunk Déva várához, ami a hírének megfele-
lően igen „magos” volt. De megérte a fáradságot, mert csodála-
tos kilátásban lehetett részünk! A vár nevével még hatodikban 
találkoztunk a Kőmíves Kelemenné című népballada kapcsán, 
de most azt is megtudhattuk, milyen sokszor cserélt gazdát ez 
az építmény. Többek között Dobó István várkapitány is tulaj-
donosa volt egy időben, amikor Eger győzelme után Szamo-
sújvárral együtt ezt is adományba kapta a királytól.  

Dévától 20 kilométernyire, a Maros folyó partján fekszik 
Marosillye, ahol Bethlen Gábor fejedelem született. A telepü-
lésen megnézhettük a magyar történelem jeles alakjának szü-
lőházát. Hazafelé megálltunk Máriaradnán, a csodák övezte 
kultikus zarándokhelyen.  A környékbeliek szerint kegytemp-
lomuk hosszú idő óta csodák helyszíne. A döbbenetes esemé-
nyek sorozata akkor kezdődött, amikor a török felgyújtotta a 
templomot, és a legenda szerint a tüzes cserepek a gyújtogatók 
fejére hullottak, miközben egy papírból készült Mária-kép a 
lángok közepette is épen maradt. Nem csoda, hogy ez a hely 
hamar zarándokhellyé vált, és a híre még Újkígyósra is elju-
tott. Településünk ősei közül sokan jártak a kegyhelyen, s egy 
alkalommal emléket is hagytak maguk után. A kígyósiak ke-
resztjét mi is megkerestük, sőt, meg is koszorúztuk. 

A Határtalanul pályázatnak köszönhetően több mint 1400 
kilométert tettünk meg Erdélyben. Ha csak néhány napra is, 
de átélhettük azt a csodát, hogy valaha ez a terület a miénk volt. 
Köszönet Zemóné Erzsike néninek, aki az utat megtervezte, a 
pályázatot megírta, és osztályfőnökeinknek, Valika néninek és 
Csilla néninek, akik vállalták, hogy elkísérnek bennünket Er-
dély legmesésebb tájaira. 

Liker Lili és Skorcz Petra  7. a osztályos tanulók

A Vöröskereszt világnapja alkal-
mából május 27-én díszoklevelet 
vehetett át Békéscsabán Szebellé-
di Zoltán polgármester, amellyel 
dr. Göndöcs Zsigmond, a Magyar 
Vöröskereszt elnöke köszönte meg 
Újkígyós Város Önkormányzatának 
az együttműködést, a folyamatos 
támogatást. A díszoklevelet dr. Pár-
ducz László megyei elnök és Do-
monkos Illésné országos vezetőségi 
tag adta át, miután Tóth Zoltánné 
megyei igazgató méltatta a város 
pozitív hozzáállását a véradás meg-
szervezéséhez, illetve a szervezet 
karitatív munkájának segítéséhez.

A Nemzetközi Vöröskereszt és 
Vörös Félhold Mozgalomnak a vi-
lág szinte minden országában 17 
millió önkéntese és 450 ezer alkal-
mazottja van, akiken keresztül 160 
millió embert ér el évente. Magyar-
országon a szociális segélyezés és a 
véradásszervezés az elsődleges ön-

ként vállalt feladatuk. Újkígyóson a 
helyi szervezet is elsősorban ezekre 
a tevékenységekre összpontosít. Az 
Önkormányzat ehhez helyiséget 
biztosít, ahol az adományok gyűj-
tése és szétosztása megvalósulhat, 
illetve évente 250 000 Ft keretösz-
szeg támogatás áll rendelkezés-
re a véradás megszervezéséhez és 
a jubiláns véradók jutalmazására.

Újkígyós Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete köszönetét 
fejezi ki, és hálás szívvel gondol 
mindazokra, akik a Vöröskereszt 
helyi szervezetének önkéntesei-
ként, szabadidejük jelentős részét 
feláldozva segítik a rászorulókat, 
illetve megszervezik évenként több 
alkalommal a véradást. Az Önkor-
mányzat részére átadott díszokle-
vél elsősorban az ő odaadó tevé-
kenységük érdeme. Isten segítse 
további közösségért végzett ön-
kéntes munkájukat!

Vöröskeresztes elismerés ÚjkígyósnakTisztelt Szülők!
Kérem önöket, hogy a 2019/2020 tanév 
általános iskolai étkeztetéshez szükséges 
nyilatkozatokat kitöltve 2019. augusztus 
20-ig adják le. A nyilatkozat szükséges 
akkor is, ha a gyermeke-gyermekeik sem-
milyen kedvezményben nem részesülnek. 

A nyilatkozat feltétele az étkezésnek! 
Az előző tanévben leadott nyilatkozato-
kat és bármilyen térítési kedvezményre 
jogosító igazolásokat újra le kell adni. 
A régi igazolások nem érvényesek a 
2019/2020 tanévre, akkor sem, ha még 

a jogosultság érvényben van.
A nyilatkozatot kitöltve, aláírva az ön-
kormányzati konyhára (Újkígyós Arany 

János utca 43.) kell eljuttatni.
A nyilatkozat letölthető Újkígyós honlap-
járól (www.ujkigyos.hu), illetve elkérhető 

az önkormányzati konyha irodájából.
Schríffert Béla 

élelmezésvezető
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SZÜLETÉSEK:
Szabó Levente János (3240 g, 52 cm), Gyula, 2019. május 
15., édesanyja: Bánfi  Tünde, édesapja: Szabó János Hunor.

Korcsog Diána (3190 g, 50 cm), Békéscsaba, 2019. május 16., 
édesanyja: Lestyán Bernadett, édesapja: Korcsog László.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2019. május 4., menyasszony: Biró 
Nikolett Renáta újkígyósi lakos, vőlegény: Tóth Tamás újkí-
gyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2019. május 11., menyasszony: 
Bánfi  Zsuzsanna újkígyósi lakos, vőlegény: Szabó Zsolt Pál
gyulai lakos.

Házasságkötés időpontja: 2019. május 13., menyasszony: 
Horostyák Andrea Zsanett újkígyósi lakos, vőlegény: Szakál 
Imre újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2019. május 17., menyasszony: 
Antal Krisztina békési lakos, vőlegény: Bálint Zoltán békés-
csabai lakos.

HALÁLESET:
Zsigovics Mihályné Hürkecz Ilona, született: 1929. november 
10., elhunyt: Újkígyós, 2019. április 2., 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.

Belicza Pálné 90. születésnapját ünnepelte 2019. május 23-án. 
Szebellédi Zoltán polgármester az „Ezüstág” Idősek Otthonában 
ez alkalomból emléklappal és virágcsokorral köszöntötte az ün-
nepeltet a családja körében. Újkígyós Város Önkormányzata ne-
vében szeretettel gratulálunk, és további jó egészséget kívánunk!

Belicza Pálné 90. születésnapja

Családja körében ünnepelt Belicza Pálné

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

Mentőszolgálat telefonszáma: 112

Budapesten a Vajdahunyad várában 
tartotta éves küldöttgyűlését a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége, 
amelyen több Békés megyei önkormány-
zat küldötteként vett részt Szebellédi 
Zoltán polgármester. A legnagyobb lét-
számú magyar önkormányzati érdek-
védelmi szervezet 30 éve kezdte meg 
munkáját, azért az ülés első részében a 
köszöntőkön volt a legnagyobb hangsúly, 
majd az önkormányzatiság fontosságáról 
beszélt előadásában Prof. Dr. Stumpf Ist-
ván alkotmánybíró. Az önkormányzatok 
helyzetéről Pogácsás Tibor önkormány-
zati államtitkár tartott tájékoztatót, de 
értékes információk hangzottak el, elő-
remutató prezentációkat mutattak be az 
önkormányzati tájékoztatás, a korszerű 
közvilágítás-fejlesztés kérdéskörében is.

A kötelező küldöttgyűlési feladatok 
mellett (zárszámadás, költségvetés elfo-
gadása) egyhangú szavazással fogadták 
el a résztvevők a TÖOSZ önkormány-

zati rendszerrel kapcsolatos kormányzat 
felé megfogalmazott kezdeményezéseit, 
amelynek kiemelt elemei:
• kérik a több éve változatlan feladat-

fi nanszírozás felülvizsgálatát, korrek-
cióját;

• javasolják a gépjárműadó teljes mérték-
ben történő helyben maradását a belte-
rületi utak fejlesztésének érdekében;

• javasolják a rendkívüli működési tá-
mogatás feltételeinek felülvizsgálatát, 
miszerint csak olyan település része-
sülhessen ebben a támogatási formá-
ban, amely bevonta a helyi magánsze-
mélyeket és vállalkozásokat a helyi 
adóztatásba (fontos a felelős, öngon-
doskodó magatartás);

• javasolják a fejlesztési források elosz-
tási elvének átdolgozását a szakszerű-
ség, szolidaritás és egyenlőség elvének 
fi gyelembe vételével;

• fontosnak tartják az EGT és Norvég 
Alap mielőbbi elindítását, valamint a 

Modern Falu program további szélesí-
tését és növekvő költségvetési forrását, 
hiszen számos települési önkormányzat 
számít e fontos programra a gazdasági 
és társadalmi felzárkózás érdekében;

• elvárásukat fogalmazzák meg az ön-
kormányzati köztisztviselői bérezés-
sel kapcsolatosan, hogy azok azonos 
mértékűek legyenek a kormányzati 
tisztviselők bérezésével.
Szebellédi Zoltán polgármester a 

TÖOSZ küldöttgyűlése után egyeztetést 
folytatott az E.ON Energiakereskedelmi 
Kft. szakembereivel a világításkorszerűsí-
tési folyamatok lehetséges megvalósítási 
módjairól, hiszen Újkígyós Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a ma kor-
szerűnek számító LED-es közvilágítási 
rendszer kialakítására készíttetett előzetes 
terveket. Mivel ennek megvalósítására 
nincs pályázati forrás, ezért az önerős be-
ruházás lehetséges módozatait keresi az 
Önkormányzat.

Újkígyós is képviseltette magát a jubileumi TÖOSZ küldöttgyűlésen


