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Beszámoló a közmeghallgatással egybekötött testületi ülésről
2020. január 27-én lezajlott az év első 

közmeghallgatása, azaz lakossági fóru-
ma. A fórumon Botyánszki Pál, Újkígyós 
város polgármestere az alábbi gondola-
tokat osztotta meg a jelenlévőkkel: „A 
mai nap egyfajta számadás az elmúlt 
év eseményeiről és azokról a tervekről, 
feladatokról, melyek mentén képvise-
lőtársaimmal közösen megtervezzük 
az idei év működését, gazdálkodásunk 
fontosabb eseményeit. A 2019-es évről 
elmondhatjuk, hogy egy rendkívül moz-
galmas eseménydús év volt, mind a kép-
viselő-testület, mind a település életében. 
Az évkezdet és a költségvetés megal-
kotása rendkívül emberpróbáló feladat 
volt, hiszen a város gazdasági helyzete 
már 2019 elején is látható nehézségekkel 
állt szemben, a költségvetés egyensúlyba 
hozatala komoly megpróbáltatás elé állí-
totta a testületet. Tudvalevő, hogy a tele-
pülésünk nem tartozik a gazdag városok 
közé, mely megállapítást sajnos az adó-
erő-képesség mutatónk is alátámasztja. 
Látnunk kell, hogy bevételeink növelése 
véges, és ahhoz, hogy költségvetésünk 
egyensúlyban maradjon, nagyon oda kell 
figyelnünk minden kiadásra. Az elmúlt 
évről, Újkígyós kulturális életét tekintve 
elmondható, hogy 2019-ben viszonylag 
magas számú kulturális esemény, ren-
dezvény zajlott le településünkön. Ez 
egyrészt azt is mutatja, hogy városunk-
ban van igény a tartalmas és színvonalas 
programok megszervezésére. Sajnos, költ-
ségvetési számadatainkból azonban már 
látszik, hogy hasonló mennyiségű és mi-
nőségű program lebonyolításához, meg-
rendezéséhez sokkal nagyobb mértékben 
van szükség a pályázatok által nyújtott 
pénzügyi segítség bevonására. Itt szeret-
ném megemlíteni civil szervezeteinket, 
melyek munkája mindig is nagy segítség 
volt a számunkra, és akikre a település 
mindig számíthatott és számíthat. Ezúton 
is köszönjük tevékenységüket! 

Visszatérve az elmúlt év eseményeire, 
azon belül is az elmúlt 100 napra. Ok-
tóberben rendben lezajlottak az önkor-
mányzati választások, megalakult az új 
összetételű testület, akik letették a hiva-
talos esküt, melyben megfogadták, hogy 

a település érdekeit szem előtt tartva 
fogják a lakosság és Újkígyós város mű-
ködését biztosítani. A testület élén én 
magam is megkaptam a bizalmat, hogy 
a legjobb tudásommal irányítsam a tele-
pülés életét, gazdálkodását. Rendben és 
határidőn belül megtörtént az átadás-
átvétel folyamata. Munkatársaimmal és 
képviselőtársaimmal közösen áttekin-
tettük a folyamatban lévő feladatokat és 
projekteket. Itt szeretném megköszön-
ni az intézményvezetők és valameny-
nyi munkatársam elmúlt évben végzett 
munkáját, fáradozását. Nagyon fontos az 
intézményeinkben folyó szakmai munka 
és az az odaadás, ami jellemzi gyermeke-
ink oktatását, fejlesztését. A mi köteles-
ségünk biztosítani azokat a feltételeket, 
ami alapján itt maradnak és itt képzelik 
el az életüket. Talán mondanom sem 
kell, hogy itt élő gyermekeink jelentik 
számunkra a jövőt. Egy település addig 
él, amíg van bölcsődéje, óvodája, iskolája 
és természetesen sok-sok gyermeke, akik 
benépesítik ezeket az intézményeket.

Gyermekeinken túl, az idősebb ge-
nerációra is gondolnunk kell. Nagyon 
fontos számunkra, hogy a településen élő 
nyugdíjas lakosság életét is megkönnyít-
ve gazdálkodjunk. Vegyük figyelembe 
azokat a kéréseket, javaslatokat, amelyek 
őket érintik. Jelenleg közel 1200 fő 65 év 
feletti ember él településünkön. 

Végül, de annál nagyobb nyomatékkal 
említeném meg Újkígyós fejlődésének 
mozgatórugóit, azokat a vállalkozáso-
kat, melyek a városban működnek és az 
általuk befizetett iparűzési adóból tud a 
település talpon maradni. Ezúton sze-
retném megköszönni, hogy foglalkoz-
tatásuk révén nyújtanak sok embernek 
megélhetést. Az alábbiakban tábláza-
tokban éppen ezért tartottam fontosnak 
bemutatni azt is, hogy melyek azok a cé-
gek, vállalkozások, melyek a legerősebb 
befizetőink.

Most pedig, az általánosságok után 
térjünk rá a számadatokra, melyek sok-
szor beszédesebbek, mint magyarázatuk. 
Szeretném néhány táblán felvázolni a 
költségvetés számadatait, a demográfiai 
tényezőket.”

Lakosságszám alakulása
2019. január 1-jén 5103 fő
Született gyermekek száma 36 fő
Elhunyt lakosok száma 95 fő
Újkígyósra költözött lakosok száma 140 fő
Újkígyósról elköltözött lakosok száma 119 fő
2020. január 1-jén 5065 fő
Eredmény -38 fő

Oktatásban-nevelésben részesülők száma
Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola
2018. október 1. 317 fő
2019. október 1. 294 fő

Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény
Óvoda

2018. október 1. 135 fő
2019. október 1. 141 fő

Bölcsőde
2018. október 1. 19 fő 
2019. október 1. 17 fő

Önkormányzati közhatalmú bevételek 2019.
Adónem Kivetés Befizetés

Magánszemé-
lyek kommuná-
lis adója

26 648 600 Ft 25 162 917 Ft

Iparűzési adó 99 466 563 Ft 89 259 570 Ft
Gépjármű adó 35 207 901 Ft 13 883 795 Ft
Egyéb közha-
talmi bevétel 4 208 513 Ft 3 918 393 Ft

Összesen 132 224 675 Ft

Adóbefizetés
2016 -ban 124 193 000 Ft
2017 -ben 141 918 000 Ft
2018 -ban 138 799 000 Ft
2019 -ben 132 224 675 Ft

Helyi adó kintlévőség
Adónem 2018 2019

Magánszemé-
lyek kommuná-
lis adója 

13 760 000 Ft 15 420 444 Ft

Iparűzési adó 5 168 000 Ft 10 378 377 Ft
Gépjármű adó 9 336 000 Ft 10 503 154 Ft
Egyéb  
(pl. pótlék) 5 863 000 Ft 6 217 492 Ft

Összesen 34 128 000 Ft 42 519 462 Ft

Legtöbb adót befizetők 2019.
Bek-Holz Kft., Furnér-Pack Kft., 
Speedlog Bt., Gazdabolt – Susán József, 
Ergofém Kft., Proventus Agro Kft., 
Timotex Kft., Benkó Hús Kft., Fekete 
Béla, Harangozó László
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DAREH - ÚJKÍGYÓS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK

Kommunális hulladék  
I. körzet  

(Hosszú utcától délre):
2020. február 17. hétfő
2020. február 24. hétfő
2020. március 2. hétfő
2020. március 9. hétfő
2020. március 16. hétfő
2020. március 23. hétfő
2020. március 30. hétfő

Salak és hamu I. körzet:
2020. március 4. szerda
2020. április 1. szerda

Kommunális hulladék  
II. körzet (Hosszú utca  

és attól északra):
2020. február 18. kedd
2020. február 25. kedd
2020. március 3. kedd
2020. március 10. kedd
2020. március 17. kedd
2020. március 24. kedd
2020. március 31. kedd

Salak és hamu II. körzet:
2020. március 5. csütörtök
2020. április 2. csütörtök

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a he-
lyi adókról 24/2015. (XI. 28.) szóló önkormányzati rende-
letében a fizetendő 12 000 Ft kommunális adó összegéből 
kérelemre kedvezményt biztosít:

 y 70. életévét betöltött személy az után az ingatlan után, mely-
ben lakóhelye van vagy ott életvitelszerűen él, és családjában 
az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
minimálbér nettó összegének 120%-át (2020-ban: 128 478 
Ft), egyedülálló esetében 130%-át (2020-ban: 139 185 Ft) 

 y egészségkárosodás mértéke 60%-ot meghaladja az után az in-
gatlan után, melyben lakóhelye van vagy ott életvitelszerűen 
él, és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori minimálbér nettó összegének 120 %-át (2020-ban: 
128  478 Ft), egyedülálló esetében 130%-át (2020-ban: 139 185 Ft)

 y az után az ingatlan után, melyben életvitelszerűen három 
vagy több kiskorú, vagy tanulói (hallgatói) nappali tagozatos 
jogviszonyban álló, önálló keresettel nem rendelkező, de a 18. 
életévét már betöltött gyermeket nevelő adóalany(ok)

 y saját háztartásukban fogyatékkal élő személy tartásáról gon-
doskodnak, függetlenül attól, hogy a fogyatékos személy ré-
szesül-e valamilyen jogcímen járadékban.

A kedvezményben részesülők által fizetendő adó összege 7500 Ft/év. 

Adókedvezmények és  
adómentességek lehetősége

Szelektív hulladék:
2020. március 5. csütörtök

Zöldhulladék:
2020. február 27. csütörtök
2020. március 26. csütörtök

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a salakot és a hamut 
zsákba szedve, az összegyűjtést megelőző napon szíves-

kedjenek kihelyezni a közterületre!

Tisztelt Újkígyósiak!
Az „Újkígyósért” Közalapítvány köszönetet mond azok-
nak, akik a tavalyi évben adójuk 1%-át alapítványunk-

nak ajánlották fel!
Kérünk minden jó szándékú újkígyósi lakost, hogy to-
vábbra is támogassa adója 1%-ának felajánlásával az 
„ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány munkáját, hiszen a 
támogatással tehetséges újkígyósi diákok tanulmányi 

kiadásaihoz járulhat hozzá!
A kedvezményezett neve:  

„ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány
A kedvezményezett adószáma: 19059765-1-04

Előre is köszönjük felajánlásaikat!
Az „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány Kuratóriuma

Táncolj és mozogj velem!
Információ: Vozár Virág 06 70/703-6602

Beiratkozás: telefonon keresztül
Óvodásoknak (4 éves kortól): 
keddenként 1700-1745

Iskolásoknak:
1-2. osztályosoknak: 
keddenként 1615-1700

3-4. osztályosoknak: 
szerdánként 1615-1700

Az órák díja: 3500 Ft/hó

Az ár tartalmazza a terembérletet és kisebb apróságokat

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház kisterem

Kedves Támogatóink! Kedves Újkígyósiak!
Az Újkígyósi Polgárőr Egyesület nevében szeretném meg-
köszönni a SZJA 1% felajánlásokat! A 2019-es évben ösz-

szesen 176 294 Ft támogatást kaptunk. 
Kérjük, hogy a 2020-as évben is segítse Ön is szervezetünk 
tevékenységét az adója 1%-ának felajánlásával, hogy biz-

tonságosan élhessünk településünkön! 
Készséggel állunk a lakosság rendelkezésére a nap 24 órájában!
A kedvezményezett neve: Újkígyósi Polgárőrség, adószáma: 
18371299-1-04, OTP számlaszáma: 11733199-20010386.

Telefonszám: 06 30/655-1637
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!

 Mazán Csaba, az Újkígyósi Polgárőr Egyesület elnöke

Intézmények működési költsége 2019-ben

 Intézmény
Működési 

költség 
(Ft)

Állami 
támogatás 

(Ft)

Saját  
bevétel  

(Ft)

Egyenleg 
(Ft)

Újkígyós Közös Ön-
kormányzati Hivatal 152 984 154 122 385 000 15 139 000 -15 460 154

Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház és Könyvtár 53 929 885 6 712 920 5 003 626 -42 213 339

„Ezüstág” Gondozási 
Központ 176 980 413 106 836 406 64 325 945 -5 818 062

Közös Igazgatású 
Óvodai és Bölcsődei 
Intézmény

145 280 931 111 242 576 2 065 396 -31 972 959

Újkígyós Város 
Önkormányzata 302 046 056 100 842 100 254 759 692 53 555 736

ebből ÚVF Kft.: 64 169 909    
Összesen  448 019 002 341 293 656 -41 908 778
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Harangozó Imre Szabadlélek című verseskötetét 2018 
nyarán vehette először kézbe a közönség a békéscsabai Mun-
kácsy Mihály Emlékházban. Erre az alkalomra állt össze az a 
kis társulat (s készült el maga a műsor is), akik 2020. február 
1-jén Újkígyóson, a Cz. Kiss Rendezvényházban is bemu-
tatták. Az első előadás óta immár ez talán a 10. alkalom, s 
különböző helyszíneken mindig változó a közönség is – ám 
változatlanul élénk a siker. Újkígyóson, a szerző szülővárosá-
ban a mostani előadás ősbemutatónak számított.

A kötet és az előadás kapcsán kérdeztük meg Dr. B. Kis 
Attila irodalomtörténész, főiskolai docens szakmai véleményét.

Elsőként személyes és szakmai kapcsolatukról kérdezem:
Harangozó Imrét úgy ismertem meg, mint aki fáradha-

tatlan középpontja egy hatalmas, szerteágazó, vidékeken, 
határokon, generációkon, társadalmi rétegeken, felekeze-
teken átnyúló közösségnek. Egy összetartó, élő, magyar – 
vendégszerető magyar – közösségnek. A szerző közismerten 
magnetikus hatású mesemondó is, és ha megszólal, akkor a 
mese már nem mese többé: nincs, aki kételkedne az igazá-
ban. Ha vele vagyunk egy társaságban, akkor egy pillanatig 
sem kételkedünk abban, hogy nemcsak egymás útját vélet-
lenül keresztező, egymás felé okkal bizalmatlan idegenek 
vagyunk, hanem egy tarka múltú, jó kedélyű, erős identitású 
közösség tagjai. Megszokásból néprajzkutatóként szoktuk 
felcímkézni – a dél-alföldi és a moldvai népi vallásosság el-
ismert szakértője –, de sokoldalúságát, energikusságát, lelki 
gazdagságát ismerve (egyebek mellett népfőiskola-alapító, 
hitoktató, könyvek, rádió- és tévéműsorok tucatjainak szer-
zője, aktív „facebook-blogger” közel négyezer-ötszáz napi 
szintű rajongóval) nincs semmi meglepő abban, hogy most 
a verseskötetét vehetjük kezünkbe.

Irodalomtörténészként hogyan látja a viszonyt a szerző 
különböző habitusai, a tanári, a néprajzkutatói, és ha úgy 
tetszik költői énje között?

A költőség jóval nehezebb hivatás, mint a néprajzkutatás. A 
költőnek nem adatik meg a hűvös kívülállás, a hipotézisállítás, 
alogikus érvelés, a viták és új tények súlya alatti lassú elévülés, 
tudósoknak kijáró méltósága. Az utószó tanúsága szerint a 
költőként való megnyilvánulása a szerző legsebezhetőbbnek 
érzett, és csak hosszas vívódás után megmutatott arca. A kötet 
sokértelmű címe – Szabadlélek – talán részben apologetiku-
san került a versek élére. Az egybeírt jelzős szerkezet nem 
feltétlen csak az alanyi versek lírai megszólalója által képviselt 
erkölcsi autonómiára utal. A néprajztudomány szerint a ma-
gyar hitvilágban a fejben lakozó„szabadlélek” kapcsolja össze 
az élőt az ősök közösségével. A cím sugallata szerint akárcsak 
ezen lélek szabad mozgása, úgy a versalkotás is, csak félig-
meddig a szerző szándékától függő, akaratlagos tevékenység. 
Harangozó Imrének muszáj volt ezeket a verseket megírja, 
hogy elkerülje a „koponyalékelést”. 

Ön szerint elhelyezhetők ezek a szövegek a kortárs ma-
gyar líra palettáján?

A kötet által képviselt, a mai trendtől távol eső felfogás 
szerint a személyes, hétköznapi sors jelentősége eltörpül az 

ősök által hitelesen megélt és ránk hagyott tradíció mellett. 
A költő személyes életéből vett jelenetekből inkább az átme-
netek, áttűnő pillantatok, határhelyzetek elevenednek meg. A 
hajnal (pünkösdi napvárta), de még inkább az alkony (májusi 
áhítat, szűkre húzott pásztori szem) elragadtatott pillanatai; a 
leánykérés–születés, de még jobban az elmúlás, a temetés zsá-
nerei. A harminckilenc vers közül kilenc gyászvers, búcsúz-
tató, sirató. A látomásos versek jellegzetesen szintén a határ-
ra kalauzolják az olvasót. A falu végére, a már csak romként 
elénk táruló pásztori–tanyasi világba, Arad és Radna, a nem-
zeti gyásztér és a dél-alföldi búcsújáró hely magaslata közé és 
a Kárpátok gyepűjére, Etelközbe, ahol a „táltoshegyek” egyút-
tal mindig nagy emberi és közösségi drámák tanúi is.

Végezetül arra kérem, hogy talán egy kicsit összegzésként 
is mondjon néhány szót arról a benyomásról, amely Önben 
fogalmazódott meg a szövegek olvasása közben!

A versek túlnyomó többsége elégikus–balladisztikus 
hangvételű. A szerző egyszerre konstatálja rezignáltan 
„nyelvbéli hazánk”, a hagyományos kultúra végleges le-
tűnését, és eleveníti azt meg „utolsó utáni mohikánként” 
nagy nyelvi láttató erővel. Remek stílusgyakorlat a csángó 
dialektusban írt két vers, amely az anyaországiak számá-
ra, még ha távolról ismerősen cseng is, ma már nehezen 
hozzáférhető, szinte idegen nyelv. A siratók búcsúztatják a 
szakrális nyelvet és hagyományt még ismerő és tartó utolsó 
öregeket – a névtelen asszonyokat, pásztorokat, tanyasia-
kat –, a korunk napi tapasztalatairól szóló szatirikus dara-
bok pedig az ő „földszemükkel” nézve tárják elénk keserű 
számvetéssel a mai generációk által megélt és teremtett 
„árnyékvilágot”. 

A kötet címéhez, hangvételéhez és témájához szépen il-
lenek Vadászné Ablonczy Emőke grafikái, növényi motívu-
mokká áttűnő lélekmadarai. Az illusztrációk egységesek, akár 
önálló sorozatot is alkothatnának, mégis érzékenyen kifejezik 
a versekben megelevenedő hajdani világ törékeny–múlékony–
felfedezendő nagyszerűségét.

Köszönöm a beszélgetést!
Gedó László

Versekbe zárt keresztút
Harangozó Imre Szabadlélek című kötetéről

Az ősbemutatónak számító előadás Újkígyóson

„Nem a gonosz a rossz és nem is jó már a jó,  
A nyári nap csak éget, s télen nem hull a hó”

(Harangozó Imre:  Advent előtt)
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HATÁROZATOK
Január hónapban Újkígyós Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
az alábbiakról döntött:

Támogatási kérelmet 
nyújtanak be

Nyolc igennel és egy tartózkodás-
sal megszavazta a TOP-1.1.1-15-
BS1-2016-00019 azonosító számú, 
„Keleti Iparterület kialakítása Új-
kígyóson” című pályázattal kapcso-
latban, hogy az építési beruházás 
költségeire 14,85 % mértékű (brut-
tó 74 249 399 Ft) kiegészítő forrás 
igénylésére támogatási kérelmet kí-
ván benyújtani. A támogatás meg-
ítélése esetén a szerződéskötéshez 
szükséges saját forrás összegét (brut-
tó 4 239 033 Ft-ot) a 2020. évi költ-
ségvetés terhére biztosítja. 

Határon átnyúló pályázatról 
tárgyaltak

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közbeszerzési bíráló 
bizottság által elvégzett értékelés és 
javaslat alapján a „Tűzoltógépjármű 
és hozzá tartozó eszközök beszerzé-
se (ROHU54)” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a benyújtott ajánlatokat az 
alábbiak szerint érvényesnek nyilvá-
nítja:
I. rész vonatkozásában
az Ergofém Gyártó és Szolgáltató 
Kft-t. benyújtott ajánlat érvényes.
II. rész vonatkozásában
az Ergofém Gyártó és Szolgáltató 
Kft-t. benyújtott ajánlat érvényes.
a Hyppolit Műszaki Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft-t. által benyújtott 
ajánlat érvényes.
A testület az eljárást az I. rész tekinte-
tében eredményesnek nyilvánítja. Vál-
lalja a rendelkezésre álló anyagi fede-
zet (nettó 42 976 377 Ft), valamint a 
rendelkezésre álló anyagi fedezet és a 
legalacsonyabb árú ajánlatban foglalt 
ajánlati ár (nettó 44 677 165 Ft) kö-
zötti nettó 1 700 788 Ft különbözet 
mértékének biztosítását a 2020. évi 
költségvetése terhére. Az ajánlatkérő 

az eljárás nyertesét az I. rész tekinte-
tében az alábbiak szerint határozza 
meg: Ergofém Gyártó és Szolgáltató 
Kft.-t nettó 44 677 165 Ft-os ajánlati 
árral.
Az eljárást a II. rész tekintetében 
eredményesnek nyilvánítja. Vállal-
ja a rendelkezésre álló anyagi fede-
zet (nettó 6 047 244 Ft), valamint a 
rendelkezésre álló anyagi fedezet és 
a legalacsonyabb árú ajánlatban fog-
lalt ajánlati ár (nettó 6 420 000 Ft) 
közötti nettó 372 756 Ft különbözet 
mértékének biztosítását a 2020. évi 
költségvetése terhére. 
Az ajánlatkérő az eljárás nyertesét a 
II. rész tekintetében az alábbiak sze-
rint határozza meg:
A Hyppolit Műszaki Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-t. nettó 6 420 000 Ft-os 
ajánlati árral.
Névszerinti szavazás:
1. Oláh Timót – igen
2. Balogh József – igen
3. Korcsog László – igen 
4. Nagy Balázs – igen 
5. Tömösi Károly – tartózkodás
6. Zsótérné Skoperda Katalin – igen 

Elfogadták a tájékoztatót
Az Újkígyósi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elmúlt időszakban 
végzett tevékenységéről szóló tájé-
koztatást a képviselők egyhangúlag 
tudomásul vették.

Módosították az együttműködést
A képviselő-testület az Újkígyósi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testületével kötött együtt-
működési megállapodást felülvizs-
gálta, azt egyhangú szavazással mó-
dosította. 

Jóváhagyták 
a szakmai programot

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Közös Igazgatású Óvo-
dai és Bölcsődei Intézmény bölcsődei 
tagintézményének szakmai programját 
kilenc igen szavazattal jóváhagyta.

A BÓLEM Kft. 
ajánlatát fogadták el

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közbeszerzési bírá-
ló bizottság által elvégzett értékelés 
és javaslat alapján, a „Keleti Iparte-
rület kialakítása Újkígyóson” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban, a benyújtott 
ajánlatok közül a BÓLEM Építőipa-
ri Kft. által benyújtott ajánlatot érvé-
nyesnek nyilvánította.
A Békés „kas” Épületszigetelő és Szak-
ipari Kft. által benyújtott ajánlatot 
érvénytelennek nyilvánította tekin-
tettel arra, hogy az ajánlat egyéb mó-
don nem felel meg az eljárást meg-
indító felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jog-
szabályokban meghatározott feltéte-
leknek. A határozati javaslatra min-
den képviselő igennel voksolt.

Döntöttek részvények vásárlásáról
A testület kilenc igen szavazattal ha-
tározott arról, hogy 5 darab, egyen-
ként 14 000 Ft névértékű részvényt 
vásárol az Alföldvíz Regionális Vízi-
közmű-szolgáltató Zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársaságtól. 

Lejárt határidejű határozatok
Kilenc igen szavazattal elfogadták a 
106/2018. (IX. 24.), 122/2019. (XI. 25.), 
123/2019. (XI. 25.), 130/2019. (XII. 10.), 
131/2019. (XII. 16.), 132/2019. (XII. 16.), 
133/2019. (XII. 16.), 135/2019. (XII. 16.), 
136/2019. (XII. 16.), 1/2020. (I. 7.) szá-
mú önkormányzati határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentést.

Iskolai felvétel biztosítása
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete egyetértett azzal, 
hogy az Újkígyós közigazgatási te-
rületén lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező tanköteles korú 
gyermekek számára a kötelező fel-
vételt – 2020/2021. tanévben is – az 
Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskola biztosítja.
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A Felföldi István SE legfontosabb feladata, hogy hasznos, 
egészséges elfoglaltságot biztosítson a település fi ataljainak, 
megismertesse és megszerettesse a kézilabdázást, biztosítsa 
a sportági felkészítést és a versenyeztetést. 

Büszkék vagyunk arra, hogy jelenleg 130 utánpótláskorú 
sportolónk van. Legtöbben az Újkígyósi Széchenyi István 
Általános Iskola tanulói (103 diák), ifj úsági korú játékosa-
ink nagy része a környező középiskolákban tanul. Szabad-
kígyósról tízen járnak át edzéseinkre. 

Kilenc utánpótláscsapatunk versenyez a különböző or-
szágos bajnokságokban.

Az 1-2. osztályosok szivacskézilabdázást tanulnak heti 
egy alkalommal. Számukra február végén kezdődik a Kis-
iskolás Bajnokság, addig a mozgás- és játéktanulás a fő fe-
ladat. A lányok 13-an vannak, edzőjük Laurinyeczné Buday 
Veronika, a fi úk 18-an, őket Balogh József edzi.

A 3-4. osztályosok az U11-es Országos Gyermekbajnokság-
ban versenyeznek. Heti két edzésük van, 10 mérkőzést játszot-
tak ősszel. Ebben a korosztályban nincs tabella, nem hirdetnek 
győztest és nincsenek vesztesek sem. A versenyeztetés kizárólagos 
célja a tapasztalatszerzés, a tanulás és a kudarc nélküli játék. A lány 
csapatnak 14 tagja van, edzőjük Laurinyeczné Buday Veronika, a 
fi úk 11-en vannak, edzőjük Balogh László. Az U13-as (5-6. osz-
tályosok) Országos Gyermekbajnokságba is két csapatot nevez-
tünk, 19 lány sportolót, edzőjük Balogh-Bodor Anikó, és 11 fi út, 
edzőjük Szabó Zsolt. A gyerekek hetente három edzésen vesznek 
részt, 10 mérkőzést játszottak ősszel. Teljesítményük egészen ki-
váló, a lányok 6, a fi úk 7 mérkőzésüket megnyerték.

Az U15-ös (7-8. osztályos) lányoknak heti három edzést tart 
Laurinyeczné Buday Veronika. A csapat tagjai hosszú évek óta 
együtt kézilabdáznak, jelenleg az Országos Gyermekbajnokság-
ban. Az edzőjük elmondása szerint a lányok lelkesek, céltuda-
tosak, nagy munkabírásúak, akik közül hárman már az ifj úsági 
csapatban is játéklehetőséget kapnak. A bajnokságban 13 mér-
kőzésből négyet sikerült megnyerniük, egy döntetlent játszottak, 
nyolc alkalommal az ellenfél erősebbnek bizonyult. 

Az NB II-es lány ifj úsági csapatunk heti háromszor 1,5 órát 
edz. Edzőjük Biriné Csiernik Éva. A bajnokságban 10 mérkő-
zésből 5 alkalommal győztek és 5 alkalommal maradtak alul az 
ellenféllel szemben. Edzőjük optimista, mert a bajnokság legfi a-
talabb csapata a mienk, minden játékos 3-4 évig még ifj úsági korú 
marad, és lesz lehetőségük jobb eredményeket is elérni. Játékukra 
jellemző, hogy jól cselező, technikás irányítóval, és mindkét szélen 
sokat vállaló, gólerős szélsőkkel rendelkeznek. Nagy vesztesége 
volt az őszi szezonnak, hogy az egyik balátlövő, aki a tavalyi év 
házi gólkirálya volt, sérülés miatt egy meccsen sem tudott játsza-
ni. Remélhetőleg tavasszal már pályára tud lépni ő is. A lányok 
sport iránti szeretete és kitartása példaértékű. Mind a pályán, és a 
pályán kívül is jó közösséget alkotnak. Érték számukra a tanulás, 
mindannyian gimnáziumba vagy szakgimnáziumba járnak. 

Az NB II-es fi ú ifj úsági csapatunk a felemás őszi szezon után 
(2 győzelem, 1 döntetlen 4 vereség) azzal a céllal kezdte a felké-
szülést, hogy stabilabbá váljon mind támadásban mind, védeke-
zésben. Heti két alkalommal készül a csapat. Az edzések fő célja 
az állóképesség, a dinamika fejlesztése kombinatív, párkapcsola-
tokra épülő gyakorlatok formájában. Továbbra is kiemelt feladat 
a fi atalabb játékosaink beépítése csapatunkba. A felkészülési sze-
zonban az edzések mellett két edzőmérkőzés nyújt mindenkinek 

lehetőséget a formába lendülésre. Szabó Zsolt edző derűlátó a 
tavaszi szezonnal kapcsolatban, hiszen öt hazai mérkőzés mellett 
csak kétszer játszunk idegenben.

Az idén a Békés megyei bajnokságban induló férfi  csapatunk 
ismét azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megnyeri a bajnokságot 
és ősszel már újra az NB II-es bajnokságban szerepel. A tavalyi 
szezon után jelentősen átalakult a csapat, többen más csapat-
hoz igazoltak. A felnőtt csapat őszi mérlege: hat nyert meccs és 
három vereség. Kellett egy kis idő mire a csapat szépen össze-
szokott, megismerte az ellenfeleit. A gárda megerősödve várja 
a tavaszi folytatást. A végső győzelem is elérhető közelségben 
van, hiszen az őszi szezon végén a 2. helyen áll a FISE, 2 ponttal 
lemaradva az éllovas mögött.  Balogh József edző bizakodó a jö-
vőt tekintve. Hiszi, hogy a feljutás után, a magasabb osztályban 
is megállja a helyét a csapat, amelyet szeretne új játékosokkal is 
megerősíteni és rászolgálni a szurkolók bizalmára.

Várunk minden sportbarátot a tavaszi szezon mérkőzései-
re is szeretettel! A meccsidőpontok megtalálhatók a Felföldi 
István Sport Egyesület Facebook-oldalán és a felfoldise.hu 
egyesületi honlapon.  HAJRÁ FISE!

A Felföldi István Sport Egyesület 2019. évi őszi szezonjának beszámolója

GYERE ÉS SZURKOLJ!
A FISE februári mérkőzései:

2020. február 14. (péntek) 1730

Női ifj úsági mérkőzés: FISE – Tigrisek Csongrádi KSE
2020. február 29. (szombat) 900-1525

Gyermekbajnokság Fiú U13
2020. február 29. (szombat) 1600

Férfi  ifj úsági mérkőzés: FISE – Bácska SZSE
2020. február 29. (szombat) 1800

Női ifj úsági mérkőzés: FISE – Kiskunhalas UKSC
A mérkőzések helyszíne: Felföldi István Tornaterem

GYERTEK, SZURKOLJUK KI 
A GYŐZELMET!

A Felföldi István SE NBII-es lány ifjúsági csapata

A FISE februári mérkőzései:

A GYŐZELMET!
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SZÜLETÉSEK:
Tóth Rebeka (3280 g, 50 cm), Békéscsaba, 2020. január 2., 
édesanyja: Vasas Márta, édesapja: Tóth Pál
Fadgyas Zsombor (2850 g, 51 cm), Nagykanizsa, 2020. január 
2., édesanyja: Lőrincsik Renáta, édesapja: Fadgyas János.
Kovács Dorina Nikolett, Békéscsaba, 2020. január 7., édes-
anyja: Tomasovszki Nikolett, édesapja: Kovács János.
Mata Levente Imre (3690 g, 56 cm), Budapest, 2020. január 
14., édesanyja: Kovács Nóra, édesapja: Mata Imre.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2020. január 4., menyasszony: 
Mucsi Zsuzsanna újkígyósi lakos, vőlegény: Bán Róbert Sándor
békéscsabai lakos.
Házasságkötés időpontja: 2020. január 4., menyasszony: Kis 
Magdolna újkígyósi lakos, vőlegény: Vallerjanovics István új-
kígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2020. január 6., menyasszony: 
Kovács Zsanett Helén újkígyósi lakos, vőlegény: Faragó József
újkígyósi lakos.

HALÁLESETEK:
Fodor Ferenc Dániel, született: 1974. február 9., elhunyt: Új-
kígyós, 2020. január 1., volt újkígyósi lakos.
Lengyel József, született: 1939. október 8., elhunyt: Békés-
csaba, 2020. január 3., volt újkígyósi lakos.
Cifrák Andrásné Kabay Erzsébet, született: 1926. július 7., 
elhunyt: Újkígyós, 2020. január 6., volt újkígyósi lakos.
Farkas Béláné Csigariga Magdolna, született: 1958. augusztus 
21., elhunyt: Békéscsaba, 2020. január 9., volt újkígyósi lakos.
Volfart Péter, született: 1938. október 4., elhunyt: Gyula, 
2020. január 13., volt újkígyósi lakos.
Barát Andrásné Hidvégi Matild, született: 1947. október 
10., elhunyt: Újkígyós, 2020. január 14., volt gyulai lakos.
Niedermayer Ádámné Csjaki Ilona, született: 1941. július 5., 
elhunyt: Újkígyós, 2020. január 14., volt újkígyósi lakos.
Juhász Andrásné Lipták Eszter, született: 1931. február 1., 
elhunyt: Újkígyós, 2020. január 24., volt újkígyósi lakos.
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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: Katona-Gedó Gyöngyi • A szerkesztőbizottság tagjai: Horváth-Gazsó Adrienn, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, 
Turovszki Krisztián, Vozár Virág • Nyomdai előkészítés: Mészáros Gábor • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., 5600 Békéscsaba, Teleki utca 6.

Újkígyós Város Önkormányzata 
és a Petőfi  Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 

tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait
az 1848/49-ES FORRADALOM és 

SZABADSÁGHARC alkalmából rendezett 
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE

2020. március 15.

1000 Ünnepi szentmise 
a Szűz Mária Szent Neve katolikus templomban

1100 Ünnepi megemlékezés a Cz. Kiss Rendezvényházban 
majd, néptáncos átvonulás és koszorúzás a ’48-as emlékműnél

A menetet vezeti Makoviczki Ákos
Köszöntőt mond Botyánszki Pál polgármester

Ünnepségünkön közreműködnek az Újkígyósi Széchenyi 
István Általános Iskola 6. és 8. osztályos tanulói, a néptáncos 

gyerekek és a Tengelic Énekegyüttes
Felkészítő tanárok: Magyar Mária és Farkas Lilla

Eső esetén helyszín a művelődési ház.

Kérünk mindenkit, aki koszorú elhelyezésével kíván tiszteleg-
ni a hősök emléke előtt, hogy ezen szándékát 2020. március 

13-ig jelezni szíveskedjen a 66/254-844-es telefonszá-
mon vagy a muvhaz@ujkigyos.hu e-mail címen!

VÍZ- GÁZ- 
F Ű TÉSSZERELÉS

Vasadi Tibor
06/20/588-4535

F Ű TÉSSZERELÉS

AZ ÉV OLVASÓJA
A Petőfi  Sándor 

Művelődési Ház és Könyvtár 
versenyt hirdet 

az alábbi kategóriákban:
 A 2020. év gyermek olvasója
 A 2020. év felnőtt olvasója 

A verseny időtartama: 
2020. január 20 - 2021. január 20. 

Aki ebben az időszakban 
a legtöbb könyvet olvassa el, 

díjazásban részesül 
és a könyvtár szolgáltatásait 

kedvezményesen veheti 
igénybe egy éven keresztül!
A verseny részletes feltételeit 

keresd a könyvtárban!
Gyertek be a könyvtárba egy 

KÖNYV-KINCS-VADÁSZAT-ra, 
amikben élmények, 

kalandok várnak Mindenkit 
és legyél Te az év olvasója!


