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Tisztelt Képviselőtársaim, tisztelt Jelenlévők és 
tisztelt Újkígyósi Lakosok!

Szeretettel köszöntöm mindnyájukat, 
köszöntelek benneteket, a több mint 
három hónapos távolságtartás után,  az 
első testöleti ülésen, amit úgy gondolom, 
mindnyájan nagyon vártunk már.

Egy mindennapinak, szokványosnak 
egyáltalán nem mondható, igen nehéz, 
embert próbáló időszakon vagyunk túl, 
olyanon, amelyre a mi életünkben nem 
volt még példa. 

Ez a pandémiás három és fél hónap 
mindannyiunkat sosem próbált hely-
zetek, de ugyanakkor gyorsan meg-
oldandó feladatok elé állított, próbá-
ra tette alkalmazkodóképességünket, 
türelmünket, önfegyelmünket. Egyik 
napról a másikra bezártak az iskolák, 
a vendéglátóhelyek, az üzletek, szigo-
rú szabályok szerint kellett élnünk az 
életünket. A szerencsésebbek munka-
helyüket megtartották, s feladatukat 
otthonról végezhették, de sajnos na-
gyon sokan ebben a nehéz időszakban 
munkahelyüket is elvesztették.

E rendkívüli és példátlan helyzet 
után, kötelességemnek érzem, hogy 
az újraindult élet első testületi ülését 
egy őszinte köszönetnyilvánítással 
nyissam meg.

Engedjék meg, hogy ezúton köszön-
jem Újkígyós város teljes lakosságának 
a türelmét, a lehetőségekhez mért ön-
fegyelmét, amit ebben az időszakban 
tanúsított, hiszen tudomásom szerint 
komolyabb büntetést a szabályok be 
nem tartása miatt városunkban nem 
kellett kiszabni. 

Külön köszönetet szeretnék mon-
dani az orvosoknak és az Egészségház 
minden dolgozójának, akik ebben az 
időszakban, a helyzethez alkalmazkod-
va, a rendeleteket követve végezték to-
vább munkájukat. S tették ezt úgy, hogy 
orvosaink mindegyike, de az asszisz-
tenseink nagy része is a 65 év feletti, 
veszélyeztetett korosztályba tartoznak. 
Természetesen ebből a körből nem 
maradhatnak ki a gyógyszertári dol-
gozóink és a védőnőink sem, hiszen ők 

is rengeteg plusz erőfeszítést végeztek 
a pandémia alatt. Köszönet a gyógy-
szertárnak, hogy gondolva az idősek 
immunerősítésére, minden 65 év feletti 
lakosunknak felajánlott egy üveg bé-
rescseppet, melyet az Önkormányzat, 
bár nem teljesen zökkenőmentesen, de 
igyekezett pontosan, gyorsan kijuttatni 
az érintetteknek.

Köszönet illeti a bolti, különösen 
az élelmiszerbolti eladókat, hiszen ők 
is ahhoz a csoporthoz tartoznak, akik-
nek ebben az időszakban különösen 
megfeszítetten, folyamatosan az újabb 
és újabb rendeletekhez alkalmazkodva 
kellett munkájukat végezni. Minde-
mellett a jól kialakított házhozszállítás-
sal a lakosság biztonságos élelmiszerel-
látásához is tevékenyen hozzájárultak, 
amelyért különös köszönet.

Köszönet továbbá a rendőrségnek 
és a polgárőrségnek, akik szintén lel-
kiismeretesen tették és teszik most is 
a dolgukat.

Azt hiszem az egyik legkülönösebb 
helyzet az oktatásban következett be, 
amikor is március 16-tól online oktatá-
si rendre kellett átállnia pedagógusnak, 
diáknak és szülőnek, úgy, hogy erre 
fölkészülnie a teljes rendszernek min-
dössze 2-3 napja volt. Láttam peda-
gógusaink arcán akkor az aggodalmat, 
mégsem mondták, hogy ezt nem le-
het megvalósítani. Döbbenetes, ahogy 
ebbe beleálltak és belejöttek, bizonyít-
va, hogy valóban nincs lehetetlenség, 
csak tehetetlenség. Köszönet és gratu-
láció érte. Ha valami pozitívat hozott a 
pandémia, akkor talán az online térben 
elért fejlődésünket említhetnénk meg.

Ezen a ponton viszont feltétlenül 
meg kell álljak, és nagyon erősen ki 
kell hangsúlyoznom, hogy mindez 
működésképtelen lett volna a legfon-
tosabb társadalmi egység, a család, 
azon belül is a szülők, nagyszülők 
nélkül. Úgy gondolom, hogy ennek az 
egész rémes időszaknak a legnagyobb 
szenvedő alanyai a szülők, és legin-

kább a kisgyermekes szülők voltak, 
akik a megfeszített munka előtt, után, 
közben még felügyelték gyermekük 
tanulását, visszaküldték, esetleg néha 
még meg is írták a leckét, s közben 
próbáltak még mosolyogni is hozzá. 
Őszinte köszönet.

Feltétlenül szeretnék még szólni az 
idei ballagásokról. Köszönet az óvo-
davezetőknek és dolgozóknak, hogy 
megszervezték és lehetővé tették óvo-
dásaink számára, hogy ők is elballag-
hassanak.

Külön szólnék az általános isko-
lai ballagásról, amelyről szerintem 
sokan azt gondoltuk, hogy hát ez az 
idén nem lesz az igazi. Ezzel szem-
ben, 2020. június 13-án, azt gondo-
lom, hogy az iskola életének egyik 
legmeghittebb, legszebb ballagásán 
vehettünk részt, melyhez ezúton is 
gratulálok.

A köszönetnyilvánítás sorában utol-
jára hagytam az „Ezüstág” Gondozási 
Központ dolgozóit. Utoljára, de nem 
utolsó sorban szeretném megköszönni 
az idősotthon dolgozóinak, valamint a 
házi segítségnyújtásban és a családse-
gítésben dolgozók áldozatos munkáját, 
akik nap, mint nap bizonyították ráter-
mettségüket, kitartásukat. 

Végezetül az idősotthon lakóinak 
megköszönöm a 3 és fél hónapos al-
kalmazkodást, az idős lakosaink és 
hozzátartozóik türelmét, kitartását. 

Nekik együtt kellett, mint a leg-
veszélyeztetettebb helyzetben lévő 
intézménynek, a legtöbb megpró-
báltatáson keresztül menni. 3 és fél 
hónap se ki, se be, nincs látogatás, 
nincs kimozdulás, ehelyett állandó 
ellenőrzés, fegyelem, állandó és teljes 
körű fertőtlenítés. Köszönet a lakók-
nak és a dolgozóknak, és név szerint 
Vida Klára intézményvezetőnek, aki 
az elmúlt időszakban rendkívüli fel-
készültségéről tett tanúbizonyságot.

Botyánszki Pál
polgármester
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A 2020-as tavaszi szezont minden 
csapatunk izgatottan várta, mert most 
is, mint általában remek lehetőséget 
szokott nyújtani arra, hogy tanuljunk 
az őszi szezon hibáiból és kijavítsuk 
őket, vagy folytassunk egy bravúros 
szériát. 

A legkisebb játékosaink, az U9-ben 
versenyző 1. és 2. osztályos fiúk és lá-
nyok bajnokságát az első forduló után 
lezárta az MKSZ, de így is kaptak a 
gyerekek egy kis ízelítőt, hogy milyen 
a versenyhangulat a kézilabdapályán. 

Az országos gyermekbajnokságban 
szereplő többi csapatunk szerencsére 
az ősszel is versenyzett, de nagy re-
ményekkel várták a tavaszt. Minden 
csapatunk számára egy forduló után 
befejeződött a tavaszi szezon. Az 
U11-es korosztályú csapataink szépen 
szerepeltek, edzőik megelégedésére. 
Az U13-as korosztályú fiúk abban a 
szerencsés helyzetben voltak, hogy a 

szezon első és egyben utolsó fordulóját 
hazai közönség előtt játszhatták. Az 
U13-as lányok hozták az ősszel is be-
mutatott jó formájukat, míg az U15-ös 
korosztályú lányaink szerettek volna 
feljebb jutni a tabellán, de egy forduló 
alatt ez nem sikerülhetett. 

Az NB II-es bajnokságban, felnőtt 
keret nélkül indított ifjúsági csapata-
inkat is megállította a kialakult egész-
ségügyi vészhelyzet. Így a 11 csapatból 
álló bajnokságban a FISE lányai a 4. 
helyen zártak, ami remek eredmény. A 
bajnokságban 16 mérkőzésből kilenc 
alkalommal győztek és hét mérkőzé-
sen maradtak alul az ellenféllel szem-
ben. A fiú ifjúsági csapatunk számára 
is nagy lehetőséget jelentett volna a ta-
vaszi szezon az őszi mérleg javítására. 

Végül 4 győzelemmel, 1 döntetlennel 
és 5 vereséggel, a 8 csapatból álló baj-
nokság 5. helyén végeztek a kígyósiak.

A Békés megyei bajnokságban in-
dult FISE férfi csapata a 2019/2020-as 
idényben, Balogh József vezetésével 
az első helyre pályázott. Viszont a 
járvány miatt félbeszakadt bajnok-
ság végén a Békés Megyei Kézilabda 
Szövetség nem hirdetett eredményt. A 
cél továbbra is az, hogy újra visszake-
rüljön a csapat a III. osztályba. Pozi-
tívum, hogy egy újabb év áll a rendel-

kezésükre annak érdekében, hogy egy 
még összeszokottabb, még felkészül-
tebb gárdával vágjanak neki a bajnok-
ságnak. Balogh József edző bizakodó a 
jövőt tekintve. 

A Felföldi István Sport Egyesület 
minden tagját egyaránt megviselték 
a pandémia miatt bevezetett korláto-
zások, de közös erővel, összefogva és 
egymást támogatva sikerült átvészelni 
ezt az időszakot. 

Ahogy a FISE facebook oldalán 
közzétett videósorozatban is dokumen-
táltuk (https://www.facebook.com/
FelfoldiIstvanSE/), edzőink az előírt 
kritériumoknak megfelelően online 
edzésekkel tartották formában a játé-
kosaikat.  Jelenleg a játékosaink nyári 
pihenőjüket töltik, de augusztusban 
már újra elkezdődnek a felkészítő edzé-
sek a várva várt következő szezonra.

Hajrá FISE!

A Felföldi István Sport Egyesület összefoglalója a 2019/20-as szezonról
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Kedves Gyerekek!
A FISE hagyományos nyári kézilabdás táborát au-
gusztus 3-7. között rendezzük meg az idei évben. 
Reggel 800-tól 1600 óráig szervezzük a foglalkozásokat. 

A szokásos módon:
napi 3 edzés

háromszori étkezés
strand (lehetőség szerint) vár titeket.

A tábor költsége 8000 forint, amelyből 3000 forintot 
a jelentkezéskor kell befi zetni. 

Jelentkezési lapot az iskola portájáról lehet elvinni, a 
kitöltött jelentkezési lapot az előleggel ugyanitt le-
het leadni. Az első 30 jelentkezést tudjuk elfogadni. 
Érdeklődni a +36 20/ 366-43-33-as számon lehet, 

Biriné Csiernik Évánál!

Meghívó - Előzetes
Újkígyósi Városnap 2020. augusztus 20. 
a Petőfi  Sándor Művelődési Ház melletti 

Wenckheim parkban 
Augusztus 20. (csütörtök):

900 óra Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve 
katolikus templomban

1000 óra Ünnepség a Cz. Kiss Rendezvényházban
„Újkígyósért” kitüntető cím adományozása

Az ünnepségen közreműködik a Tengelic Énekegyüttes
17 óra a Borostyán bábszakkör bábelőadása a művelődé-
si ház nagytermében (felkészítő pedagógus: Horváthné 
Bohus Mária), majd élő koncertek a színpadon: GALÓC 
Együttes, New Snakes Revival, CSILLAGERDŐ
(Szeged). Közben az Újkígyósi Szűz Mária Szent Neve 
plébánia kerámia szakkör alkotóinak kiállítása a kon-
ferenciateremben, néptánc bemutató, kutya bemutató.
KÉZMŰVES és TERMELŐI VÁSÁR, amelyre vár-

juk a helyi termelők, kézművesek jelentkezését! 
Jelentkezni személyesen a művelődési házban, a muv-
haz@ujkigyos.hu-n vagy telefonon, a 254-844-es szá-

mon lehet 2020. augusztus 10-ig.
Gyereksarok: kézműves foglalkozások, arcfestés, 

csillámtetoválás, ugrálóvár, trambulin.
Büfé: a Park Étterem szolgáltatása.

2000 óra a KirályTeam Kick-box Akadémia gálaműsora 
dr. Busa Gabriella Exatlon Hungary győztessel.

21 óra MEDITERRÁN zenekar koncertje

TÁMOGATÓK: Újkígyós Város Önkormányzata, Újkí-
gyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft., Önkormány-
zati Konyha, Park Étterem és Kávézó, Újkígyósi Szűz 
Mária Szent Neve plébánia, Közös Igazgatású Óvodai 
és Bölcsődei Intézmény, „Ezüstág” Gondozási Központ, 
Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület, Újkígyósi 
Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, Nyugdíjasok Ér-
dekvédelmi Egyesülete, Mozgáskorlátozottak Újkígyósi 
Szervezete, Felföldi István Sport Egyesület, Összefogás 
Újkígyósért Közhasznú Egyesület, Viharsarok AMSE, 
Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete, Újkígyósi Sütő-
ipari Bt. - Pauló Mátyás, Polgárőrség Újkígyósi Szervezete 

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
A műsorváltoztatás jogát fönntartjuk!

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:

5661 Újkígyós, Arany János utca 42.
a Pető�  Sándor Művelődési Ház épületében

Ügyfélfogadási idő: 
2020. július 13.  hétfő  830-1030 óra
2020. július 27.  hétfő  830-1030 óra
2020. augusztus 10.  hétfő  830-1030 óra
2020. augusztus 24.  hétfő  830-1030 óra
2020. szeptember 7.  hétfő  830-1030 óra
2020. szeptember 21.  hétfő  830-1030 óra

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi 
központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon: +36 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnk� .hu

Személyesen vagy postai úton:
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

(hétfő és szerda: 800-1500, csütörtök: 700-1900)

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről 
a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.



4 2020. júLIuS
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

“EGYÜTTMŰKÖDÉS A 
KOCKÁZAT-MEGELŐZÉS ÉS A KATASZTRÓFAKEZELÉS TERÜLETÉN NAGYZERIND ÉS ÚJKÍGYÓS HATÁR-MENTI TÉRSÉGBEN”
“COOPERATING ON RISK PREVENTION AND DISASTER MANAGEMENT IN THE ZERIND-ÚJKÍGYÓS CROSS-BORDER AREA”

Lakossági tájékoztató 
Tisztelettel tájékoztatjuk Újkígyós város lakosságát, hogy az INTERREG V-A Románia-Magyarország határon át-
nyúló program keretében meghirdetett első nyílt felhívás 5/b – egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni 
ellenállóképességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások támogatása – beruházási priori-
tására Nagyzerind Község, mint vezető partner, partnerségben Újkígyós Város Önkormányzatával „Együttműködés 
a kockázat-megelőzés és a katasztrófakezelés területén Nagyzerind és Újkígyós határ-menti térségben” (RiskMan) 
címmel pályázat lebonyolítása van folyamatban.  A pályázat megvalósításának feltétele 20 fő önkéntes tűzoltó részvé-
telével 40 órás alaptanfolyam elvégzése és a tűzoltóautó vezetésére jogosító pályaalkalmassági vizsga sikeres teljesítése.

A projektmenedzsment tevékenységet ellátó Békés Megyei Önkormányzati Hivatal közreműködésével sikeresen benyúj-
tásra kerültek a Partner Jelentések, a projekt keretében ezidáig megvalósult tevékenységek vonatkozásában. A projekt 
célját szolgáló eszközök és tűzoltógépjármű vonatkozásában eredményes volt a beszerzési eljárás. A vezetőpartnerrel 
folyamatosan zajlanak a szükséges egyeztetések, a zerindi partnerrel karöltve elkezdődött a közös gyakorlatok szer-
vezése. A COVID-19 vírushelyzet nyomán kialakult állapot kisebb akadályt gördített az egyes projekt tevékenységek 
tervezett ütemezését illetően, mely következtében a projekt megvalósítási ideje – előreláthatólag – 3 hónappal hosz-
szabbodik. Az erre irányuló módosítási igény előkészítésre került. Az eszközök, védőruházat beszerzése a közbeszer-
zési kiírásnak megfelelően, rendben megtörtént. A tűzoltóautó gyártása, illetve leszállítása jelenleg is folyamatban van. 
A Projekt Partnerrel együttesen megvalósítandó „Mentési Nap” előkészítése lesz a következő állomás a tevékenysége-
ket illetően, mely előreláthatólag az őszi időszakban, illetve a tűzoltógépjármű leszállítását követően fog megvalósulni. 

A képeken a beszerzett eszközök a teljesség igénye nélkül
Susán Éva pályázati referens

 Partnerség egy jobb jövőért      www.interreg-rohu.eu 

Értesítés a „Családi konyhakert program Újkígyóson” című pályázatban résztvevő családok számára

Újkígyós Város Önkormányzata pályázati felhívással fordult a tisztelt lakosság felé, melynek célja a Kiskert Programban 
való részvétel volt. Sajnálattal közöljük a pályázatban résztvevő családokkal, hogy 2020. június 17-én értesítést kaptunk 
a pályázat kiírójától, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől, mint támogatótól, hogy a SZOC-FP-20-KK kódjelű 
pályázati kiírásra benyújtott SZOC-FP-20-KK-0010 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett „Családi kony-
hakert program Újkígyóson” című pályázatunk a támogató döntése alapján forráshiány miatt elutasításra került.
Amennyiben lehetőség nyílik a következő évben támogatás elnyerésére, tájékoztatni fogjuk a lakosságot a jelentkezési lehetőségről. 

Susán Éva pályázati referens
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Projekt állapot ismertetése a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00013 
azonosítószámú, „Zöld város kialakítása Újkígyóson” című pályázat 

támogatás felhasználásáról
Újkígyós Város Önkormányzata 154 475 180 Ft támogatást nyert a „Zöld 
város kialakítása Újkígyóson” című pályázat megvalósításához. A beruházás 
folyamatban van, előreláthatólag 2020. év őszén fejeződik be. A kiépítendő „zöld 
város” a település központjának funkcionális kérdéseit kezeli (pihenés, szórakozás, 

aktív sport), és kulturális mintául is szolgál a lakosság számára. 
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00013 „Zöld város kialakítása Újkígyóson”

A projekt keretein belül megújul a Wenckheim park, ahol füvesítés, fásítás, 
burkolt gyalogút kiépítés,  futópálya, szabadtéri felnőtt tornapálya épül.
Névtelen utca, a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény-
nyel szemben lévő plébánia kerítés zöldfal kialakítása történik meg.
A Szűz Mária Szent Neve templom mellett lévő régi épület lebontá-
sa, újraépítése során, a Rekreációs Központ építésével, 3 üzlethelyiség, 
2 akadálymentes és 2 hagyományos mosdó helyiség, klub- és sószoba 

kerül kialakításra.
A beruházás előreláthatólag 2020. év őszén fejeződik be.

Susán Éva pályázati referens

Projekt állapot ismertetése a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00004 
azonosítószámú, „Újkígyósi helyi termékek, szolgáltatások piacra 
jutását segítő infrastruktúra kialakítása” című pályázat támogatás 

felhasználásáról
Újkígyós Város Önkormányzata támogatást nyert az „Újkígyósi helyi termé-
kek, szolgáltatások piacra jutását segítő infrastruktúra kialakítása” című pályá-
zat megvalósításához. A projekt a Szé chenyi 2020 program kereté ben való sul meg 
154 475 180 forint euró pai unió s tá mogatá s segí tsé gé vel. A beruházás folyamatban van, 

előreláthatólag 2020. év végén fejeződik be. 

TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00004 „Újkígyósi helyi termékek, szolgáltatások piacra jutását segítő infrastruktúra kialakítása”
A projekt a Tormá si ú ti telephelyen való sul meg. A telep fő  funkció ja az ú jkí gyó si vá llalkozá sok termé keinek, szolgá ltatá sainak 
lehető sé g szerinti befogadá sa, ezé rt a meglévő  é pü leteket szü ksé g szerint felú jí tá k, elké szü l egy 300 m2-es raktá r, gé ptá roló , 
elbontá sra kerü l a rossz á llagú  betonlapos kö nnyű szerkezetes-, lapostető s é pü let. A telek forgalmi rendszere megmarad, de 
nagyobb té rburkolat é pí tendő  ki, a kamionok megfordulá sa pedig a nagy csarnok elő tti té rbeton kibő ví té sé vel oldható  meg. 
Az é pü letek (a funkció bó l adó dó an is) akadá lymentes kialakí tá sú ak, ehhez kerü l kialakí tá sra egy akadá lymentes parkoló  is.

Susán Éva 
pályázati referens

Projekt állapot ismertetése a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00013 
azonosítószámú, „Zöld város kialakítása Újkígyóson” című pályázat 

Újkígyós Város Önkormányzata 154 475 180 Ft támogatást nyert a „Zöld 
város kialakítása Újkígyóson” című pályázat megvalósításához. A beruházás 
folyamatban van, előreláthatólag 2020. év őszén fejeződik be. A kiépítendő „zöld 
város” a település központjának funkcionális kérdéseit kezeli (pihenés, szórakozás, 

aktív sport), és kulturális mintául is szolgál a lakosság számára. 
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00013 „Zöld város kialakítása Újkígyóson”

A projekt keretein belül megújul a Wenckheim park, ahol füvesítés, fásítás, 

Projekt állapot ismertetése a TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00004 
azonosítószámú, „Újkígyósi helyi termékek, szolgáltatások piacra 
jutását segítő infrastruktúra kialakítása” című pályázat támogatás 

Újkígyós Város Önkormányzata támogatást nyert az „Újkígyósi helyi termé-
kek, szolgáltatások piacra jutását segítő infrastruktúra kialakítása” című pályá-
zat megvalósításához. A projekt a Szé chenyi 2020 program kereté ben való sul meg 
154 475 180 forint euró pai unió s tá mogatá s segí tsé gé vel. A beruházás folyamatban van, 
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HATÁROZATOK
Elfogadták az óvodai beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a június 29-én 
megtartott ülésén egyhangú kilenc 
igen szavazattal elfogadta a Közös 
Igazgatású Óvodai és Bölcsődei 
Intézmény 2019-2020. tanévről 
szóló beszámolóját. Külön is meg-
köszönte Balogh Lászlóné intéz-
ményvezetőnek a pályafutása alatt 
végzett áldozatos munkáját, illetve 
az intézmény dolgozóinak elvégzett 
munkájukat.

Beszámolt az „Ezüstág”
Kilenc igen szavazattal elfogadták a 
képviselők az „Ezüstág” Gondozá-
si Központ intézményvezetőjének 
2019. évi szakmai beszámolóját és 
megköszönték az intézmény dolgo-
zóinak áldozatos munkáját.

Új intézményvezetőt választottak
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete egyhangú szavazás-
sal döntött arról, hogy öt év hatá-
rozott időtartamra, 2020. augusztus 
1. napjától 2025. július 31. napjáig 
megbízza Farkas Miklósnét, a Közös 
Igazgatású Óvodai és Bölcsődei In-
tézmény közalkalmazottját, a Közös 
Igazgatású Óvodai és Bölcsődei In-
tézmény intézményvezetői munka-
körének ellátásával.
Farkas Miklósné alapilletmé-
nyét 2020. augusztus 1. napjától 
337 995 Ft-ban, az intézményvezetői 
pótlékot az illetményalap 80 száza-
lékában, 146 160 Ft-ban, keresetét 
mindösszesen havi 484 155 Ft-ban 
állapította meg.

Pályázatot nyújtanak be 
járdaépítésre

Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az önkormány-
zat feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatására kiírt felhívás c) 
alcéljára (belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása) pályázatot kíván 
benyújtani. 
A pályázat keretében meg kívánja va-
lósítani Radnóti utca szakasz (hrsz.: 
2134) 77 m; Öreg utca - (hrsz.: 
2171; 1008/1) 30 + 22 = 52 m; Petőfi 
utca - (hrsz.: 1190) 123 m; Kossuth 
utca - (hrsz.: 803) 23 m; Dohány 
utca - (hrsz.: 856) 64 m; Akácfa utca 
- (hrsz.: 889) 37 m; Rákóczi  utca - 
(hrsz.: 1008/2) 5 m; Kis utca - (hrsz.: 
1131, 2247) 446 + 620 = 1 066 m; 
Apponyi utca - (hrsz.: 166, 222) 
37 + 35 = 72 m; Temető utca - (hrsz.: 
249) 38 m; Szent István utca - (hrsz.: 
344) 30 m; Iskola utca - (hrsz.: 254) 
26 m; Gyulai utca - (hrsz.: 599) 
98 m; Ady utca - (hrsz.: 780, 1051) 
21 + 70 = 91 m; Béke utca - (hrsz.: 
718) 50 m; Hosszú utca - (hrsz.: 
1244) 10 m; Park  utca - (hrsz.: 
2092/1) 150 m; Rózsa utca - (hrsz.: 
890) 20 m; Jókai utca - (hrsz.: 314, 
376, 432, 506) 5 + 10 + 25 + 28 = 68 m. 
Összesen 2 100 m területen kivite-
lezhető új járda építése.
A beruházás megvalósításának teljes 
összege bruttó 23,5 millió Ft, mely-
ből bruttó 20 millió Ft a támogatás 
összege, melyhez 3,5 millió Ft-ot 
biztosít a 2020. évi költségvetés át-
csoportosításával. A határozatot 
mind a kilenc képviselő támogatta.

Elfogadták az ellenőrzési tervet
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalá-
nak Ellenőrzési Csoportja által 2019. 
évről készített éves ellenőrzési jelen-
tését kilenc igen szavazattal elfogadta.

Meghosszabbították az ügyvezetői 
megbízatást

A Képviselő-testület kilenc igen sza-
vazattal határozott arról, hogy 2020. 
július 1. napjától 2020. szeptember 
30-ig Varga Ferenc műszaki cso-
portvezető ügyvezetői megbízatását 
változatlan feltételek mellett meg-
hosszabbítja. A fenti változásoknak 
megfelelően az Újkígyósi Városgaz-
dálkodási és Fejlesztési Kft. alapító 
okiratát módosítja.

Lejárt határidejű határozatok
Nyolc igen és egy tartózkodás mel-
lett döntöttek arról a képviselők, 
hogy a 10/2020. (II. 26.), 13/2020. 
(II. 26.), 14/2020. (II. 26.), 15/2020. 
(II. 26.), 16/2020. (II. 26.), 18/2020. 
(II. 26.) számú önkormányzati hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló jelen-
tést elfogadják, a 12/2020. (II. 26.) 
számú határozat végrehajtásának 
határidejét 2020. szeptemberi soros 
ülésre módosítják.

Döntöttek a pénzmaradványról
A maradványt az alábbi feladatokra javasolja a Testület engedélyezni:

2019. évi beszámoló alapján az önkormányzat összevont maradványa: 924 897 142 Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány 2020. évi költségvetés beruházás fedezete: 900 886 876 Ft
Ezüstág elkülönített számla 21 120 005 Ft
Gépjárműadó számla 582 588 Ft
Idegen bevételi számla 310 621 Ft
Önkormányzat környezetvédelmi számla 652 428 Ft
Ezüstág Intézmény számla 162 320 Ft
Óvoda Intézmény számla 66 114 Ft
Műv.ház Intézmény számla 759 505 Ft
PH Intézmény számla 105 261 Ft
Alaptevékenység szabad maradványa: 251 424 Ft

Újkígyós Város Önkor-
mányzata a TOP-2.1.1-16-
BS1-2017-00004 azonosí-
tószámú, „Újkígyósi helyi 
termékek, szolgáltatások piacra 
jutását segítő infrastruktúra 
kialakítása” című projekt kere-
tein belül helyi termék bemu-
tatót, termelői vásárt rendez a 
2020. augusztus 20-án meg-
rendezésre kerülő városnapon, 
amelyre várjuk a helyi terme-
lők, kézművesek jelentkezé-
sét! Jelentkezni személyesen 
a művelődési házban, a muv-
haz@ujkigyos.hu-n vagy tele-
fonon, a 254-844-es számon 
lehet 2020. augusztus 10-ig.
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Valamivel több mint egy éve indult útnak városunk-
ban az a hiánypótló kezdeményezés, amely egy új sportág 
bevezetését szorgalmazta. A településen működő három 
alapsportág mellett egy olyan lehetőség látott napvilá-
got, amely nem elsősorban a rendszeres edzések melletti 
versenyzésben ölt testet, sokkal inkább a szabadidősport 
szemszögéből igyekszik bevonni azokat az újkígyósi 
gyerekeket, akiknek szimpatikus ez a népszerű játék. A 
strandröplabda olimpiai sportág, ahol két csapat játssza 
az eredeti röplabdát homokon.

 A csepeli székhelyű Strandröplabda Sport Kft.-vel 
együttműködve már városunkban is elérhetővé tettük a 
teremröplabda rendkívül népszerű homokban űzhető 
változatát. A gyerekek elsősorban az iskolai testnevelés 
órák keretein belül ismerkednek a röplabda alapjaival. Itt 
zajlik a toborzás is, amely eddig olyan sikeresnek bizo-
nyult, hogy csaknem ötven újkígyósi tanulót már igazolt 
strandröplabda játékosként tartunk számon. A könnyített 
szabályokkal rendszeres gyakorlási lehetőséget is biztosí-
tunk az egyesület által szervezett versenyeken.

Szabadidősport ide vagy oda, itt is igazolással és érvé-
nyes sportorvosi vizsgálattal lehet részt venni a megméret-
tetéseken. Könnyített röplabdát képzeljünk magunk előtt. 
Először a „zsinórlabda” nevű játékkal kezdődik az oktatás, 
majd a röplabdázás alapérintéseit megtanulva, könnyített 
játék oktatásával zajlik a sportág technikájának megta-
nulása. Ez úgy valósul meg, hogy a röplabdában általá-
nos három érintés közül az egyik „fogható” érintés, tehát 
a nyitást vagy a fogadást követően megfogható a labda, 
majd innen elpattanó érintéssel továbbítható.  Ugyanis le-
hetőség van könnyített szabályokkal is versenyezni, mér-
kőzéseken részt venni. Így az alapokat megtanuló gyere-
kek is könnyen sikerélményt szerezhetnek.

„Látva a sportág helyi népszerűségét, terveim között sze-
repel rendszeres edzési lehetőség a sportcsarnokban. Az egye-
sület röplabdákat biztosít számunkra és háló felállítására 
is van lehetőség. További célom, hogy városunkban is létre-
hozzunk egy vagy két pályát, amellyel nem csak a rendsze-
res edzés és gyakorlási lehetőséget teremtenénk meg, ha nem 
a lakosság számára is új kínálatot nyújtanánk a rekreációs és 
szabadidős tevékenységekhez. Amúgy is jó iránynak tartom 
a mostani kezdeményezéseket, a Gyulai úti konditerem lét-
rehozását, valamint a Wenckheim parkban hamarosan bir-
tokba vehető futópálya és szabadtéri konditerem megépülését. 
Bízzunk benne, hogy szeptemberben újraindulhat az iskola 
és akkor számítunk azokra a gyerekekre, akiknek vonzó ez 
a rendkívül népszerű és látványos játék. Célunk, hogy minél 
több gyermek találja meg a számára ideális sportolási lehető-
séget”- összegezte gondolatait a helyi strandröplabdázás 
vezetője, Korcsog László.

Népszerű lett a strandröplabda Újkígyóson

Egységes mezben az újkígyósi strandröplabdázók 
még 2019-ben

A koronavírus-járvány után Regionális Polgárőr Napok-
kal tér vissza rendes vágányára a polgárőr élet. A hat hely-
színből álló, rendhagyó rendezvénysorozat első részeként 
június 25-én Sárospatakon, 26-án Lajosmizsén, 27-én pedig 
Felsőtárkányon találkoztak az önkéntesek.

Dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, Magyarország 
belügyminisztere levélben köszönte meg az ország valameny-
nyi polgárőrének önkéntes és áldozatos munkáját, amely va-
lamennyi helyszínen felolvasásra került.

Mindhárom járási találkozón adtak át elismeréseket, jutalma-
kat azon polgárőröknek, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

„Polgárőr város” címet három város kapott:
• Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Mátészalka
• Bács-Kiskun megyéből Kecel
• Békés megyéből Újkígyós

Forrrás: https://www.opsz.hu/szabolcs-szatmar-bereg-me-
gye/regionalis-szinten-unnepeltek-a-polgarorok-fotok

Polgárőr város címet kapott 
Újkígyós

Az idei évben részint a COVID vírus miatt kialakult 
helyzet kapcsán, másrészt egyéb okból több képviselői 
és bizottsági tiszteletdíjról történő lemondásra került 
sor. Balogh László Csaba külső bizottsági tag 2020. 
február hónaptól december hónapig egyéb okból mon-
dott le a tiszteletdíjáról.

A vírushelyzet miatt 2020. április hónaptól júni-
us hónap végéig minden külső bizottsági tag – Buday 
György, Erdei Róbert, Harangozó Imréné, Marottyi 
Csaba, Nagy Tiborné, Rákóczi Antal, Zubán Károly-
né – lemondott tiszteletdíjáról. Horváth-Gazsó Adrienn 
képviselő 2020. június hónaptól december hónapig 
mondott le a tiszteletdíjáról. Botyánszki Pál polgármes-
ter kéthavi költségtérítéséről mondott le ezen időszak-
ban. Ez az összeg több mint 1,7 millió Ft.

dr. Csatlós László 
jegyző

Tiszteletdíjakról történő  
lemondás
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1.a osztály:
Példás szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredmé-
nyéért:
Gáll Zalán
Gräff Petra Panka
Kovács Hanna Andrea
Létai Levente József
Oláh Johanna
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanul-
mányi eredményéért:
Csatlós Erzsébet Émi
Ferkovics Alicia Kincső
Gajda Csenge
Harangozó Dorka
Kiss Dóra
Kovács Bence
Marossy Kira Nikolett
Nagy Boglárka
Pintér Dóra
Suhajda Jázmin
Szabó Viktória
Szemán Tímea Ildikó
Vasas Karolina Viktória

2.a osztály:
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és jeles tanulmá-
nyi eredményéért:
Lengyel Hunor Dániel
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanul-
mányi eredményéért:

Elek Noémi Éva
Gál Mira Sára
Marossy Martin
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben 
részesült:
Elek Noémi Éva

2.b osztály:
Példás szorgalmáért és jeles 
tanulmányi eredményéért:
Elek Réka Anna
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és jeles tanulmá-
nyi eredményéért:
Fodor Félix
Lipták Dóra
Példás szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredmé-
nyéért:
Juhász Márk
Kurucz Noémi
Mészáros László

ÉVFOLYAMELSŐ:
Elek Noémi Éva

3.a osztály:
Példás szorgalmáért és jeles 
tanulmányi eredményéért:
Gajdács Ábel

Példás magatartásáért, szor-
galmáért és jeles tanulmá-
nyi eredményéért:
Forgács Nóra
Példás szorgalmáért és kitű-
nő tanulmányi eredményé-
ért általános nevelőtestületi 
dicséretben részesült:
Kvasz Áron
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben 
részesült:
Bencze Noémi
Bencsik Rebeka
Elekes-Séner Rebeka
Erdei Márk
Seres Rebeka

3.b osztály:
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben 
részesült:
Szabadkai Gréta

ÉVFOLYAMELSŐ:   
Elekes-Séner Rebeka

4.a osztály:
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és jeles tanulmá-
nyi eredményéért:

Gedó Gergő
Zsilák Márton
Mihálik Szabina
Priskin Zita
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanul-
mányi eredményéért:
Bene Dorka
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben 
részesült:
Bajka Joel
Erdei Zsombor
Kaplonyi Krisztina
Tolnai Nóra
Vandlik Dávid

4.b osztály:
Példás szorgalmáért és jeles 
tanulmányi eredményéért:
Bohács Bence
Marossy Gábor Máté
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és jeles tanulmá-
nyi eredményéért:
Bánf i Hanna
Fábián Zoé
Hegedűs Ramóna Szonja
Sajben Árpád

Tanév végi jutalmazások 
az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában

Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola peda-
gógiai programja szerint a magatartásból legalább jó minő-
sítésű tanulóknak tanév végén tárgyjutalom adható:

 � „Széchenyi István” díj annak a végzős tanulónak, aki a 
nyolc tanév során kiemelkedő tanulmányi eredményt ért 
el, tanulmányi versenyeken sorozatosan jól szerepelt vagy 
legalább egy alkalommal kiemelkedően teljesített, az évek 
során többször érdemelte ki az évfolyamelső kitüntetést 
(nem szükségszerű a díj kiadása minden tanévben) 

 � „Jó tanuló, jó sportoló” díj a végzős tanulóknak, akik 
egész iskolai életük során kiemelkedő tanulmányi és 
sporttevékenységet mutattak. (Nagyobb értékű tárgyi 
ajándék évente 3 fő részére. A létszámtól a tantestület 
döntése alapján el lehet térni).

 � „Jó sportoló díj” annak a végzős diáknak adható, akinek 
testnevelés órai és testnevelés órán kívüli sportteljesít-
ménye is kiemelkedő. Iskolai tevékenysége alapján pél-
daként állítható társai elé.

 � „Jó sportoló díj” annak a végzős diáknak adható, aki 
testnevelés órai és testnevelésórán kívüli sportteljesít-
ménye is kiemelkedő. Iskolai tevékenysége alapján pél-
daként állítható társai elé.

 � „Képzőművészetért”, „Zeneművészetért”, „Táncművé-
szetért” és egyéb művészeti díj annak a végzős diáknak 
adható, aki az adott művészeti ágban kimagaslóan tel-
jesített. 

 � „Évfolyamelső” kitüntető cím annak a tanulónak, aki az 
adott tanévben tanulmányi munkája, magatartása, szor-
galma és közösségi tevékenysége szerint az évfolyamon 
a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtotta. A díj meg-
osztható legfeljebb két tanuló között. 

 � Könyvjutalom minden tanuló részére, akinek szorgalma 
példás, magatartása legalább jó, és első évfolyamon ki-
váló, második, harmadik évfolyamon legfeljebb egy „jó” 
osztályzata van, a többi jeles, negyedik-nyolcadik évfo-
lyamon legfeljebb két „jó” osztályzata van, a többi jeles.
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Példás szorgalmáért és kitű-
nő tanulmányi eredményé-
ért általános nevelőtestületi 
dicséretben részesült:
Fördös Jázmin Dóra
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben 
részesült:
Dobrotka Lilien
Perei Judit Pálma
Szabó Alíz
Szőke Hanna Barbara
Varga Réka

ÉVFOLYAMELSŐ: 
Erdei Zsombor
Varga Réka

5.a osztály:
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és jeles tanulmá-
nyi eredményéért:
Nagy Tamás
Zsigovics  Gábor
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben 
részesült:
Rákóczi Kolos
Varga Viktor

5.b osztály:
Példás szorgalmáért és jeles 
tanulmányi eredményéért:
Csomor Dóra
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és jeles tanulmá-
nyi eredményéért:
Purecse Zsombor
Szabó Csenge
Szántó Bernadett

ÉVFOLYAMELSŐ: 
Rákóczi Kolos

6.a osztály:
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és jeles tanulmá-
nyi eredményéért:
Ancsin Hanna
Székely Márk

Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben 
részesült:
Börcsök Áron
Dobrotka Laura
Felföldi Ákos
Gyöngyösi Jázmin

6.b osztály:
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és jeles tanulmá-
nyi eredményéért:
Cservenák Anna Flóra
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben 
részesült:
Hajgató Jázmin
Sisák Réka
Kaplonyi Viktória

ÉVFOLYAMELSŐ: 
Börcsök Áron
Hajgató Jázmin

7.a osztály:
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és jeles tanulmá-
nyi eredményéért:
Nagy Virág Petra
Vereska Viktória
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben 
részesült:
Luptovics Lilla Diána
Rácz Regina

7.b osztály:
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és jeles tanulmá-
nyi eredményéért:
Bánf i Boglárka
Lengyel Erika
Purecse Bulcsú Benedek
Tolnai Petra
Példás szorgalmáért és ki-
tűnő tanulmányi eredmé-
nyéért:
Pap Botond

Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben 
részesült:
Rákóczi Botond

ÉVFOLYAMELSŐ:
Rákóczi Botond

8.a osztály:
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és jeles tanulmá-
nyi eredményéért:
Somosi Brigitta
Somosi Gabriella
Szabó Csilla
Példás szorgalmáért és kitű-
nő tanulmányi eredményé-
ért általános nevelőtestületi 
dicséretben részesült:
Bánf i Bence
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben 
részesült:
Fodor Anna
Liker Lili

8.b osztály:
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és jeles tanulmá-
nyi eredményéért:
Szemán Norbert

ÉVFOLYAMELSŐ:
Liker Lili

Csak nyolcadik 
osztályosoknak 

adható díjak:
Kiváló énekkari munkáért 
jutalomkönyvet kapott:
Fodor Anna
Somosi Brigitta
Somosi Gabriella

Közösségi munkáért juta-
lomkönyvben részesült:
Németh Gergő
Szabó Linda
Szemán Norbert

Az iskolai, városi ünnepsé-
geken szereplésért könyvju-
talmat kapott:
Csima Zsóf ia
Szemán Norbert

Zeneművészetért plakettet 
kapott:
Gyulai Márton Jácint
Liker Lili

Táncművészetért plakettet 
kapott:
Árgyelán Barnabás

Jó sportoló díjban részesült:
Ancsin Kata
Domokos Balázs
Emenet Ádám Miklós
Forgács Luca
Gyulai Márton Jácint
Ilyés Noémi Fruzsina
Marossy Tamás László
Skorcz Petra Gabriella
Somosi Brigitta
Somosi Gabriella
Szabó Csilla
Szabó Linda

Jó tanuló, jó sportoló díjat 
kapott:
Bánf i Bence
Fodor Anna

A Szülők Képviselő 
Testületében végzett 
áldozatos munkáért 

könyvjutalmat kapott:
Ancsinné Ruszin Katalin
Emenet Miklósné
Marossyné Katona Márta

VÍZ- GÁZ- 
F Ű TÉS-

SZERELÉS

Vasadi Tibor

06/20/588-4535
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SZÜLETÉSEK:
Ancsin Róza Jusztina, Budapest, 2020. május 21., édesanyja: 
dr. Sulyok Annamária, édesapja: Ancsin László.
Nagy Norina Mirabella (3760 g, 52 cm), Budapest, 2020. 
június 19., édesanyja: Pap Debóra Lídia, édesapja: Nagy 
Tamás.
Gera Petra (3810g, 50 cm), Békéscsaba, 2020. június 20., 
édesanyja: Kiss Anikó, édesapja: Gera Attila.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2020. június 5., menyasszony: 
Bajusz Nikolett újkígyósi lakos, vőlegény: Skoperda Ákos
újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2020. június 20., menyasszony: 
Nagy Erika újkígyósi lakos, vőlegény: Tarr Bence újkígyósi 
lakos.
Házasságkötés időpontja: 2020. június 22., menyasszony: 
Faur Klára újkígyósi lakos, vőlegény: Rédai János újkígyósi 
lakos.
Házasságkötés időpontja: 2020. június 26., menyasszony: 
Bánfi  Gerda újkígyósi lakos, vőlegény: Vágó Gyula újkígyósi 
lakos.

HALÁLESETEK:
Lászk Istvánné Pilán Flóra, született: 1936. november 7., 
elhunyt: Újkígyós, 2020. május 30., volt újkígyósi lakos.
Gajda József, született: 1947. október 13., elhunyt: Deszk, 
2020. május 29., volt újkígyósi lakos.
Oláh Zoltán, született: 1950. június 8., elhunyt: Békéscsaba, 
2020. június 7., volt újkígyósi lakos.
Németh Imre, született: 1932. július 5., elhunyt: Újkígyós, 
2020. június 18., volt újkígyósi lakos.
Papp János, született: 1954. november 30., elhunyt: Újkígyós, 
2020. június 25., volt újkígyósi lakos.
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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.

DAREH - ÚJKÍGYÓS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK

Kommunális hulladék 
I. körzet 

(Hosszú utcától délre):

2020. július 20. hétfő
2020. július 27. hétfő
2020. augusztus 3.       hétfő
2020. augusztus 10.     hétfő
2020. augusztus 17.     hétfő
2020. augusztus 24.     hétfő
2020. augusztus 31.     hétfő
2020. szeptember 7.    hétfő
2020. szeptember 14.  hétfő
2020. szeptember 21.  hétfő 
2020. szeptember 28.  hétfő

Kommunális hulladék 
II. körzet

(Hosszú u. és attól északra):

2020. július 21. kedd 
2020. július 28. kedd
2020. augusztus 4.        kedd
2020. augusztus 11.      kedd
2020. augusztus 18.      kedd
2020. augusztus 25.      kedd
2020. szeptember 1.     kedd
2020. szeptember 8.     kedd
2020. szeptember 15.   kedd
2020. szeptember 22.   kedd
2020. szeptember 29.   kedd

Szelektív hulladék:
2020. augusztus 6.  csütörtök
2020. szeptember 3.  csütörtök

Zöldhulladék:
2020. július 30.  csütörtök
2020. augusztus 27. csütörtök
2020. szeptember 24.  csütörtök

ORVOSI ÜGYELET

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

Mentőszolgálat telefonszáma: 112


