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Újkígyós Város Önkormányzata 2012. 
évben 12 676 508 Ft értékben támoga-
tást nyert „A térfigyelő kamerarendszer 
kialakítása Újkígyóson” című pályázaton. 
A pályázathoz 2 695 006 Ft önerőt biz-
tosít az önkormányzat. A pályázat célja 
térfigyelő kamerarendszer kialakítása, a 
hozzá tartozó eszközbeszerzés a közbiz-
tonság javításának érdekében. A beruhá-
zás keretében 2013 tavaszán a település 
frekventált helyein, bevezető útszaka-
szain összesen 11 db digitális kamera 
kerül elhelyezésre, közöttük 180 fokban 
forgatható térfigyelő, illetve éjszakai fel-
vétel készítésére alkalmas kamerák, ame-
lyek rendszámfelismerésre, technikailag 
sebességmérésre is alkalmas eszközök.

A településen keringő szóbeszédekre 
reagálva meg kell jegyezni, hogy az ön-
kormányzatnak nem célja ezen eszkö-
zöket sebességmérésre (traffipaxként), 
a lakosság közlekedésének ellenőrzésé-
re, majd büntetésére használni, valamint 
nem is az a cél, hogy a település lakó-
it mindennapi ténykedésük során meg-
figyeljék!

Fontos kiemelni, hogy a biztonság-
technikai eszközök felszerelése a la-
kosság érdekében történik, a lakosok 
számára segítséget, személy- és vagyon-
biztonságot nyújt. A közterületek meg-
figyelése az adott területen található 
közterületi értékek, a magántulajdon 
és a közbiztonság védelmét szolgálja. 
A térfigyelő kamerák a rendőri jelenlé-
tet nem pótolják, de a bűncselekmények 
megelőzésében és a környezetünkben 
elkövetett jogellenes cselekmények (lo-
pások, átutazó bűnözés stb.) felderíté-
sében meghatározó szerepet tölthetnek 
be. A térfigyelő rendszer zárt rendszer-
ben működik, az általa rögzített tartalom 
kezelése szigorú törvényi szabályozás 
szerint történik, azokhoz csak az arra jo-
gosult személyek férhetnek hozzá.

Bízunk benne, hogy a térfigyelő rend-
szer kiépítésével és működtetésével si-
kerül még biztonságosabbá, lakhatóbbá 
tenni településünket!

Varga Ferenc  műszaki csoportvezető

Térfigyelő kamerák  
az újkígyósiak  
nyugalmáért „FUSS AZ ÉLETEDÉRT!”

ÚJKÍGYÓS, 2013. MÁJUS 17.

A FelFöldi istván tornAteremben zAjló progrAmok:

800 A Felföldi Kupa megnyitója
 Mérkőzések

1500 Eredményhirdetés 

1600 Tanár-diák mérkőzés

A város területén zAjló progrAmok:

745   Gyülekező
 Helyszín: Újkígyós, művelődési ház parkoló

800 Köszöntő, közös bemelegítés
  A megjelenteket szebellédi zoltán  

polgármester köszönti

830 ,,FUTASULI” – közös futás újkígyós utcáin
 Alsó tagozatosok: kb. 1,5 km 
 Felső tagozatosak: kb. 3,0 km

 A futást vezetik: becsei norbert, Csatlós Ferenc,  mohácsi árpád 

900  Sportprogramok a széchenyi istván általános iskola szervezésében  
(focikupa, tájfutás, ügyességi játékok)

1400 III. Snake Ring Cup Nyílt Nemzetközi Országúti Kerékpárverseny

 1400 Diák- és amatőr futamok 
 (Az amatőr futamra a http://korosbike.eu/kapcsolat címen lehet jelentkezni)

 1700 U-23-Elit verseny
 A verseny a városháza mellől rajtol

1800 Eredményhirdetés és tombolasorsolás
  A helyszínre látogatók ingyenes tombolajegyet kapnak.  

Az értékes ajándékok mellett fődíjként egy racing kerékpárt sorsolunk ki

1400  Ingyenes egészségügyi mérések
 Az ,,összefogás Újkígyósért” közhasznú egyesület szervezésében. 
 Helyszín a volt tűzoltószertár előtt 

1830 ,,FUTAVÁROS” 
  Az szkt által szervezett futóverseny a művelődési ház elől indul,  

egyénileg választható távokkal

1930 Kisvárosi Esték 
 Az est házigazdája: Fábián tamás, a Csaba rádió műsorvezetője
 Helyszín: petőfi sándor művelődési Ház

1930 Az SZKT által szervezett futóverseny eredményhirdetése

Támogatók: Újkígyós Város Önkormányzata, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 
Napközi Otthonos Konyha, Körös-Bike Sport- és Rendezvényszervező Egyesület, Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola, Felföldi István Diák Sport Egyesület, ,,Összefogás Újkígyósért” Közhasznú 
Egyesület, Olimpia Pizzéria & Pub, Bús László, Gazdakör Klub, Reni Bodzás Kft., Séner András

A május 17-i ,,FUSS AZ ÉLETEDÉRT” sportrendezvény napján útlezárások lesznek.
A délelőtti iskolai rendezvény idején 8.00 órától 13.00 óráig a józsef Attila utca,  

9.00 órától 19.00 óráig a kerékpáros körverseny útvonalát érintő utcák lesznek lezárva  
(kossuth u. – radnóti u. – Wesselényi u. – petőfi u. – nefelejcs u. – dohány u. – kossuth u.).

Megértésüket köszönjük!
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A Gyulai Várfürdő az egykori Almásy-kastély 8,5 hek-
táros természetvédelmi területté nyilvánított park-
jában található. A minősített gyógyhely minden 
évszakban ideális pihenőhely a megfáradt és beteg em-
berek, valamint a kikapcsolódásra vágyó fiatalok szá-
mára. A Várfürdő 5000 m2-nyi vízfelülettel és összesen 
16 medencével büszkélkedhet, melyek közül mindenki 
megtalálja a maga számára leginkább ideálisat.
A 2005 méter mélyről feltörő, alkáli-hidrokarbonátos-
kloridos gyógyvíz elsősorban kopásos eredetű mozgás-
szervi megbetegedésekre, krónikus idegbántalmakra, 
balesetek, műtétek utáni rehabilitációs kezelésekre és 
krónikus gyulladásos nőgyógyászati panaszok esetén 
alkalmazható kiváló hatással.
Gyógyászati szolgáltatásaink:
Gyógyvizes medencefürdő • gyógyvizes kádfür-
dő • iszapkezelés • súlyfürdőkezelés • szénsavas 
fürdőkezelés • gyógymasszázskezelések • víz alatti víz-
sugármasszázs • víz alatti gyógytorna • egyéb gyógy-
tornakezelések • komplex fürdőgyógyászati ellátás • 
csoportos gyógyúszás 18 éves kor alatt • fizikoterápia
Nyitva tartás:
Gyógy- és medencefürdő: 8.00–19.00 
Gyógyászat: 8.00–18.00
Betegirányítás (hétfőtől vasárnapig): 8.00–16.00
Orvosi rendelés:   Hétfő:  8.00–14.00 

Kedd:  8.00–11.00 
Szerda:  8.00–14.00 
Csütörtök:  10.00–16.00 
Péntek:  8.00–14.00

Gyógyuljanak, pihenjenek és töltődjenek fel  
a Gyulai Várfürdőben!

A hét minden napján szeretettel várjuk Önöket!

Gyógyvizünk és egészségünk
A mozgásszervi betegségek az élet előrehaladtával egyre gyako-
ribbá válnak. Az 55 év feletti lakosság 80%-a hosszabb-rövidebb 
ideig szenved a köznyelvben csak „ ízületi kopás”-nak nevezett 
betegségekben, mely leggyakrabban a térd-, csípő-, kéz-, váll- és 
bokaízületeket érinti. A csigolyák közötti porckorongok kopása 
miatti derékfájás az egyik leggyakoribb tünet, amellyel betegeink 
felkeresik a szakrendeléseket. Ezek azok a betegségek, amelyek-
ben a gyógyszeres kezelés csak a tünetek csökkentését szolgál-
ja, de a folyamat lefolyását nem befolyásolja, a betegség változó 
gyorsasággal halad előre, és megfelelő terápia nélkül rokkantság-
hoz vezet. A másik fontos betegségcsoport, ami szintén elsősor-
ban az idősebb, 50 év feletti korosztályt érinti, az a csontritkulás. 
Ma Magyarországon kb. 600 ezer nő és 300 ezer férfi szenved 
csontritkulásban, ami gyakran csak akkor derül ki, amikor a beteg 
elszenvedte első vagy többedik, kis traumára bekövetkező csont-
törését.

Mi, a Gyulai Várfürdő gyógyászatának dolgozói napi munkánk 
során tapasztaljuk, hogy betegeink milyen kevés információval 
rendelkeznek saját betegségükről, illetve a számukra legideálisabb 
kezelési módszerekről, azok hatásairól. Felgyorsult életünkben 
mindenki a lehető leggyorsabban szeretne megszabadulni a kínzó 
panaszoktól, és ezt elsősorban a gyógyszerektől várja. Azonban ha-
mar kiderül, hogy a gyógyszerek csak átmeneti enyhülést eredmé-
nyeznek, gyakran azonban súlyos mellékhatásokat produkálnak.

A mozgásszervi betegségek legfontosabb kezelési módszere a 
fizioterápia, amely a természetben előforduló energiákat állítja a 
gyógyítás szolgálatába. Ezek közül is az egyik legfontosabb a bal-
neoterápia, ami a gyógyvízzel való gyógykezelést jelenti. A gyógy-
vízben való fürdőzés nemcsak a fájdalom csillapítását, megfelelő 
hőfokon a gyulladásos folyamat csökkenését, hanem a mozgáster-
jedelem növekedését, az izomerő fokozódását eredményezi.

Azoknál a pácienseinknél, akik már a panaszok kezdetén a 
gyógyvizekhez fordulnak, rendszeresen úsznak, mozognak, gyak-
ran nincs is szükség más kezelésekre, sajnos ők vannak kevesebben. 
Sokkal jellemzőbb azonban, hogy betegeink már előrehaladott 
stádiumban jelentkeznek, így komplex kezelésre van szükségük. 
Ilyenkor a medencefürdőt kombináljuk gyógymasszázzsal, víz 
alatti vízsugármasszázzsal, iszappakolással, amelyek ellazítják a 
feszes izomzatot, súlyfürdőt alkalmazunk, amely tehermentesí-
ti a csigolyák közötti porckorongokat, a csípő-, térdízületet bo-
rító porcfelszínt. A víz alatti gyógytorna jól alkalmazható akkor, 
amikor a betegnek nagy fájdalmai vannak, így a szárazföldi tor-
na nem alkalmazható, valamint gyenge az izomzata. A fizikoterá-
pia (elektroterápia, ultrahang, magnetoterápia stb.) szinte minden 
formája rendelkezésére áll betegeinknek, ezek közül a leghatéko-
nyabbat választjuk számára. A későbbiekben megtanítjuk őket 
azokra a gyógytornagyakorlatokra, melyeket majd otthon, rend-
szeresen kell végezniük.

A gyógykezelések beállítása előtt nagyon fontos a szakorvosi 
konzultáció, amelyre minden hozzánk forduló betegnek lehető-
séget biztosítunk.  A szakorvosi vizsgálat és a korábbi leletek át-
nézése után állítjuk össze a beteg terápiás programját, figyelembe 
véve az egyéb kísérő betegségeket is.  Betegeinket életmódi taná-
csokkal, szükség esetén gyógyszeres terápiával ellátva bocsátjuk 
otthonukba, biztosítva a későbbi konzultációk lehetőségét is.

Dr. Urbancsok Judit Ágnes reumatológus főorvos
Gyulai Várfürdő Kft. 5700 Gyula, Várkert u. 2.  
Tel.: 66/561-350 • Fax: 66/561-060  
E-mail: judit.urbancsok@varfurdo.hu • www.varfurdo.hu

Gyulai Várfürdő Kft.  
5700 Gyula, Várkert u. 2.  

Tel.: 66/561-350  •  Fax: 66/561-060  
E-mail: info@varfurdo.hu  

www.varfurdo.hu

Gyulai Várfürdő
Az egészség bástyája
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Elfogadták a tűzoltósági beszámolót
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2013. április 22-én 
megtartott ülésén egyhangú hat igen 
szavazattal elfogadta a Békéscsabai 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság-
nak 2012. évi tevékenységéről szóló be-
számolóját. A testület megköszönte a 
tűzoltóságnak a település érdekében ki-
fejtett munkáját.

Elfogadták  
a rendőrség beszámolóját

A képviselő-testület egyhangú hat igen 
szavazattal elfogadta Újkígyós város 
2012. évi közbiztonsági helyzetéről szó-
ló rendőrségi beszámolóját és egyben 
megköszönte a rendőri szervek dolgo-
zóinak a település közbiztonsága érde-
kében kifejtett munkáját.

Elfogadták  
a polgárőrség beszámolóját  

Egyhangú hat igen szavazattal fogadták 
el az Újkígyósi Polgárőrség 2012. évi te-
vékenységéről szóló beszámolóját, és a 
testület megköszönte a polgárőröknek 
a település közbiztonsága érdekében ki-
fejtett munkájukat.

  
Elfogadták  

a mezőőri beszámolót
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a mezei őrszolgálat 2012. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
egyhangú hat igen szavazattal elfogadta, 
és megköszönte a mezőőröknek az ed-
dig elvégzett munkájukat.

Döntöttek a pénzmaradvány  
felhasználásáról 

A pénzmaradványt az alábbi feladatokra 
engedélyezik felhasználni, melyre mind 
a hét képviselő igennel voksolt:
–  2013. évi költségvetésben tervezve 

pénzmaradvány  8 067 000 Ft
 • felhalmozási   8 067 000 Ft
 • működési  0 Ft
–  Környezetvédelmi alapszámlán lévő 

pénzeszköz, környezetvédelmi célra  
 1 303 838 Ft

–  Belvízkárra elkülönített számlán lévő 
pénzeszköz  13 595 Ft

–  Ezüstág Idősek Otthonában az egy-
szeri bekerülési díj  visszafizetési  
kötelezettsége  13 440 000 Ft

–  Támop-3.1.5 iskolapedagógus  
pályázat  169 328 Ft

–  Támop visszafizetendő  
pályázati összeg  112 707

– Tappe-hátralék  75 637 Ft
–  Támop-3.2.3 művelődési ház,  

kreatív műhely  2 598 471 Ft
–  Szociális földprogram közvetlen és 

szervezési költségekre  501 965 Ft
–  Tartalék, későbbi képviselő-testület 

által meghatározott működési  
célokra  6 774 884 Ft

–  Tartalék, későbbi képviselő-testület 
által meghatározott fejlesztési  
célokra  25 236 019 Ft

ÖSSZESEN:  58 293 444 Ft

Határoztak a tagdíjfizetés 
mértékéről

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete hét igen szavazattal dön-
tött arról, hogy a Békéscsaba és Térsége 
Többcélú Önkormányzati Társulás szá-
mára 2013. január 1. napjától fizetendő 
tagdíj mértékét a 300 Ft/lakos/év mér-
tékben elfogadja. A tagdíj megfizetése 
érdekében a már meglévő forráson túl 
1 092 200 Ft-ot biztosít a költségvetés 
általános tartalékának terhére.

A testület felkérte az Újkígyósi Ön-
kormányzati Hivatalt és az önkormány-
zat intézményeit, hogy készítsenek 
összefoglalót a soron következő képvi-
selő-testületi ülésre, amelyben kerül-
jön kimutatásra, hogy Újkígyós Város 
Önkormányzata érdekében milyen te-
vékenységet végez a Békéscsabai Kis-
térségi Társulás, illetve az milyen értéket 
képvisel.

Elfogadták az ellenőrzésekről szóló 
jelentéseket

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete egyhangú hét igen sza-
vazattal elfogadta a 2012. évben a 
polgármesteri hivatalnál és az önállóan 
működő intézményeknél végzett ellen-
őrzésekről szóló összefoglaló jelentést, 
és megbízta Máténé Kiss Mária aljegy-
zőt, hogy a döntésről a Békéscsaba és 
Térsége Többcélú Önkormányzati Kis-
térségi Társulás Belső Ellenőrzési Cso-
portját tájékoztassa.

Elfogadták  
a társulási megállapodást

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Dél-békési Ivóvízmi-
nőség-javító Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodását egyhangú hét 
igennel elfogadja.

Jóváhagyták az óvoda SZMSZ-ét
Hét igen – ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül – szavazattal hagyták jóvá az 
Újkígyósi Közös Igazgatású Óvodai és 
Bölcsődei Intézmény szervezeti és mű-
ködési szabályzatát és házirendjét. A 
testület megbízta az intézményveze-
tőt, hogy a dokumentumok tartalmának 
megismerését tegye lehetővé az érintet-
tek számára.

Jóváhagyták  
a közbeszerzési tervet

A testület hét igen szavazattal hagy-
ta jóvá Újkígyós Város Önkormányzat 
2013. évi közbeszerzési tervét. 

Elfogadták a közbeszerzési eljárás 
dokumentációját

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy az „Új-
kígyós város széles sávú informatikai 
infrastruktúrájának üzemeltetése” című 
projekt közbeszerzési eljárás dokumen-
tációját és ajánlattételi felhívását jóvá-
hagyja. A határozati javaslatra mind a 
hét képviselő igennel voksolt. A testület 
megbízta a polgármestert a dokumen-
táció és az ajánlattételi felhívás legalább 
három ajánlattevő részére történő meg-
küldésével, továbbá azzal, hogy az eljárás 
lefolytatása után az eljárás nyertesének 
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési 
bírálóbizottsági javaslatot jóváhagyásra 
terjessze a képviselő-testület elé.

Szavaztak üzletrész vásárlásáról
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kifejezte azon szándé-
kát, hogy a Gyulai Közüzemi Kft.-ben 
tulajdonossá kíván válni, ennek érde-
kében Gyula Város Önkormányzatától  
100 000 Ft értékű üzletrész megszer-
zését határozza el, melyre mind a hét 
képviselő igennel szavazott. Az üzlet-

HatÁrozatoK
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részvásárlás forrását a 2013. évi költ-
ségvetésében a tartalékalap terhére 
biztosítja.

A testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy az üzletrész megszerzéséről 
szóló megállapodást és a részesedésszer-
zéshez szükséges egyéb okiratokat aláír-
ja és az intézkedéseket megtegye. 

Pályázati lehetőség állandó  
kiállításra

A képviselő-testület a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház által Újkígyós néprajzi 
és helytörténeti anyagának bemutatásá-
ra szolgáló állandó kiállítás megszerve-
zésére beadott pályázatát megismerte, 
annak beadásával mind a hét jelen lé-
vő képviselő egyetértett, és megbízták 
Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó intézmény-
vezetőt, hogy a pályázat elnyerése esetén 
a támogatás igénybevételéhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

Támogatják a Rákóczi Szövetséget
Mind a hét jelen lévő képviselő igen-
nel voksolt arra, hogy a Rákóczi Szö-
vetség által meghirdetett „Beiratkozási 
ösztöndíj program” számára 40 000 Ft 
támogatást biztosít a költségvetés tarta-
lékalapjának terhére.  

Jóváhagyták  
a víziközmű-megállapodást

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Újkígyósi Vízmű Kft. 
és Újkígyós Város Önkormányzata kö-
zött, a víziközmű és rendszerfüggetlen 
víziközmű elemek átadására-átvételére 
vonatkozó, a felek között 2013. márci-
us 26. napján kötött megállapodást jóvá-
hagyta. A határozati javaslatra egyöntetű 
szavazással mondtak igent a képviselők.

 A testület megbízta a pénz-
ügyi osztályvezetőt az átadás-átvétel-
lel kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételével.

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 14/2013. (III. 25.), 
15/2013. (III. 25.), 16/2013. (III. 25.), 
17/2013. (III. 25.), 18/2013. (III. 25.), 
19/2013. (III. 25.), 21/2013. (III. 25.), 
24/2013. (III. 25.), 26/2013. (III. 25.) 

számú önkormányzati határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 83/2012. (V. 21.)  
számú határozat végrehajtásának határ-
idejét 2013. december 31-ig meghosz-
szabbította.

A határozati javaslatot mind a hét 
képviselő elfogadta.

Sportegyesületi pályázatok  
a sportcsarnok felújítására

A képviselő-testülete jelen lévő hét tag-
ja egyhangú igennel úgy döntött, hogy 
hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában 
lévő, Újkígyós, Petőfi u. 45. szám (1319 
hrsz.) alatti sportcsarnok felújítására 
az Újkígyósi Kézilabda Club pályáza-
tot nyújtson be. A felújítás költségét az 
Újkígyósi Kézilabda Club előkészítésé-
nek megfelelően bruttó 4 988 475 Ft-tal 
elfogadta. A pályázat megvalósításá-
hoz szükséges bruttó 1 496 542 Ft sa-
ját forrást az önkormányzat a 2014. évi 
költségvetés terhére biztosítja, amellyel 
kapcsolatosan együttműködési megál-
lapodást kell kötni. A képviselő-testület 
megbízza a polgármestert a pályázat be-
nyújtásához szükséges szerződések alá-
írásával, valamint az ahhoz szükséges 
nyilatkozatok kiadásával.

A képviselők hét igen szavazattal ha-
tároztak arról, hogy hozzájárulnak ah-
hoz, hogy a tulajdonában lévő, Újkígyós, 
Petőfi u. 45. szám (1319 hrsz.) alatti 
sportcsarnok felújítására a Felföldi Ist-
ván Sportegyesület pályázatot nyújtson 
be. A felújítás költségét a Felföldi István 
Sportegyesület előkészítésének megfe-
lelően bruttó 4 783 976 Ft-tal elfogadja. 
A pályázat megvalósításához szüksé-
ges bruttó 1 435 193 Ft saját forrást az 
önkormányzat 2014. évi költségvetése 
terhére biztosítja, amellyel kapcsolato-
san együttműködési megállapodást kell 
kötni. A képviselő-testület megbízza a 
polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges szerződések aláírásával, vala-
mint az ahhoz szükséges nyilatkozatok 
kiadásával.

Javaslatok a gazdálkodás 
megerősítésére

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az adósságkonszolidációval 

nem érintett települések gazdálkodásá-
nak megerősítése érdekében a belügy-
miniszter úr megkeresésére az alábbi 
javaslatokat teszi:

Geotermia komplex turisztikai és gaz-
dasági hasznosítása (elsődleges célok):

– Meleg vizes kút fúrása 150 millió 
forint.

– Korábban bezárt fürdő felújítása – 
400 millió forint.

– Vállalkozások által kialakított zöld-
ségtermesztő fóliákhoz meleg vizes há-
lózat kialakítása (meleg víz értékesítése), 
2 km vezeték 20 millió forint, elosztók 
15 millió forint.

– Korábban tartaléklistára került 
zöldségfeldolgozó üzem kialakítása: 

Üzleti infrastruktúrafejlesztés téma-
körben nyújtott be pályázatot magyar 
részről Újkígyós Város Önkormányzata, 
Gyula Város Önkormányzata, valamint 
a Békés Megyei Önkormányzat, román 
részről pedig Zimándújfalu Község Ön-
kormányzata és Nagyzerind Község 
Önkormányzata. Újkígyós Város Ön-
kormányzata vállalta a vezető partner 
szerepét.

A pályázat címe: CBC_HURO_
Agro Határon Átnyúló Komplex 
Mezőgazdasági Térségfejlesztés és Tu-
dástranszfer.

A projekt összköltsége: 4 150 945,2 
euró.

A tervezett beruházás mezőgazda-
sági termelési, tárolási, feldolgozási és 
értékesítési célú technológiai bemuta-
tó, oktató és információs központ lét-
rehozását célozza Újkígyós, valamint 
Zimándújfalu területén. 

A projekt Újkígyósra eső része ösz-
szesen 1 416 901,86 euróból valósul-
na meg, amelyből a támogatás összege 
1 346 056,77 euró, az önrész 70 845,09 
euró lenne.

Amennyiben Zimándújfalu nem vesz 
részt benne, plusz 665 338 euró költség 
esik Újkígyósra.

– Termelőhálózat kialakítása önkor-
mányzati földterületen – fóliarendszer, 
öntözőrendszer és víztározó kialakítása 
– 200 millió forint.

Elmaradt pályázatok megvalósítása
– Keleti elkerülő, tehermentesítő út 

építése (DAOP – nem nyert). Az új út 
a 4431-es számú útról csatlakozik le és 
az Eperjesi tanyákhoz vezető útba csat-

HatÁrozatoK
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lakozik bele. Az új útnak belterületi kap-
csolódása az Ady Endre utcánál van. A 
tehermentesítő út olyan ipari területeket 
közelít meg a város elkerülésével, amely 
jelentős teherforgalmat bonyolít le. Ez-
által a település belterületi útjait lehet 
mentesíteni, a balesetveszély és a környe-
zetterhelés csökken – 390 millió forint.

– Moziépület felújítása (DAOP-
2009-4.1.3/C-09-2009-0005 – tar-
taléklista) – városi kulturális centrum 
kialakítása. A használaton kívüli mo-
zi épületének felújítása, infrastruktúrá-
jának rendbetétele, színpad, nagyterem, 
egyéb, a funkció ellátásához szüksé-
ges egységek, valamint egy információs 
pont létre hozása – 100 millió forint.

– Belső utak felújítása (DAOP – 
3.1.1/B-11-2012-0032 – tartaléklista) 
130 millió forint:

A település legnagyobb használat-
nak kitett útjai elhasználódtak, egyes 
helyeken balesetveszélyessé váltak. Az 
Arany János utcai gyalogosátkelőhely, 
amit legfőképpen a gyerekek használ-
nak, nem a megfelelő helyen van. Igény 
van az útburkolatok felújítására és a 
gyalogosátkelőhely áthelyezésére.

– Kerékpárút-építés – 2 szakasz (kül-
területi, belterületi)

A külterületi kerékpárút a 4431-es 
számú közút mellett valósulna meg, a 
Gyula-Újkígyós-Csorvás vonalon, 2600 
méter hosszan Újkígyóson, a Gyulai út–
Gerendási út kereszteződésétől indulva. 

A belterületi kerékpárút Újkígyóson 
a Kossuth utcán épülne az Arany János 
utcai kereszteződéstől a temető bejára-
táig, 1440,46 méteren.

A kerékpárforgalmi létesítmény épí-
tésének tervezői költségvetése: 150 mil-
lió forint. Építési engedélyes terv van. A 
pályázatot nem tudtuk beadni (DAOP), 
mivel a tervek elkészültek ugyan, de a 
pályázati beadási határidő előtt az „ab-
lakot bezárták”.

Tervezett beruházások:
– Futballpálya létesítményeinek bő-

vítése, felújítása (öltöző, klubhelyiség, 
szolgálati lakás, futópálya, nézőtér, mű-
füves edzőpálya) 150-200 millió forint.

– Vendégház, szálláshely kialakítása 
az óvodaépítés miatt felszabaduló épü-
letben – 100 millió forint.

– Energetikai beruházás – beadott 
pályázat (KEOP-5.5.0/A-2013-0043) 
252 millió forint + megújuló energetika: 

minden épületen napelem és napkollek-
tor a szükséges mértékben – 300 millió 
forint (ez nem szerepel a beadott pályá-
zatban).

– Városközpont-rehabilitáció + új vá-
rosháza – 500 millió forint.

– Ipari park kialakítása 600 millió fo-
rint + termelőüzem Újkígyósra telepí- 
tése.

– Újkígyós beemelése a kedvezmé-
nyezett települések közé: Újkígyós az 
elmúlt időszakban azon települések kö-
zé tartozott, mely az eddigi fejlődést, 
szinten tartást nem tudja produkálni 
és le fog szakadni. A korábbi nagy fog-
lalkoztatók (Kemikál / Akvaline Zrt., 
Újkígyósi Falemezüzem Kft. stb.), ame-
lyek külön-külön 250-300 főt foglal-
koztattak, már nem működnek, jelenleg 
nincs jelentős foglalkoztató. A legna-
gyobb munkáltatók is csak 25-30 főnek 
tudnak munkát adni.

– Kulturális központ bővítése, kiala-
kítása – 300 millió forint.

– Meglévő művelődési ház és könyv-
tár bővítése, alkalmassá tétele a mai kö-
rülményeknek.

– Még meg nem épült szennyvízhá-
lózat kiépítése, meglévő karbantartása (a 
település kb. 90%-a szennyvízhálózatba 
bevont terület) – 150 millió forint.

– Többfunkciós bérlakások építése 
(szociális célú, fecskeház jellegű) – 100 
millió forint.

– Biogázüzem létrehozása: települési 
zöldhulladék, állati hulla, szennyvíziszap 
és hígtrágya hasznosítása, elektromos 
áram termelése – 1 milliárd forint.

– Közvilágítás korszerűsítése, vezé-
relt LED-es rendszer kialakítása – 300 
millió forint.

– Háztáji állattartás támogatása.
– Állami földterületek ingyenes tulaj-

donba adása az önkormányzatnak (300 
ha), amelyen az önkormányzat gazdál-
kodni tud a saját forrás bővítése céljá-
ból, illetve olyan projektet indíthatnánk, 
amely a helyi fiatal gazdákkal történő 
kooperáció létrehozását, azok piacra ju-
tását segíthetné.

– Az önkormányzat foglalkoztatást 
segítő programba történő bevonása.

Beruházások önerejének támogatása 
az elkövetkezendő 6 évben.

Más, nem az önkormányzat feladat-
körébe tartozó, de a települést érintő be-
ruházások:

– Körforgalom megépítése a 4431– 
4432. utak kereszteződésében (közút-
kezelő kezelésében van, tudomásunk 
szerint van érvényes építési engedély).

– A településen áthaladó 4431. út 
teljes rehabilitációja a település belte-
rületi szakaszán (település bejáratánál 
forgalomlassító, útszegély kialakítása, 
vízelevezetés megoldása, útmegvilágí-
tás korszerűsítése, parkolók kialakítása, 
aszfaltozás); az érintett útszakasz a köz-
útkezelő kezelésében van – 200 millió 
forint.

– Egyházi tulajdonban lévő temető-
ben (amely egyben a köztemetői funk-
ciót is ellátja) ravatalozó építése – 100 
millió forint.

– Egyházi tulajdonban lévő egykori 
zárdaiskola és kápolna felújítása, ifjúsági 
szálláshellyé alakítása – 150 millió forint.

Megbízza a polgármestert a javasla-
tok belügyminiszterhez történő eljut-
tatásával és az üggyel kapcsolatban a 
minisztérium munkáját segítő együtt-
működéssel. A javaslatra egybehangzó 
nyolc igennel szavaztak a képviselők. 

  
Pályázatot nyújt be az Újkígyósi 
Keresztény Ifjúságért Alapítvány

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyolc igen szavazattal 
– ellenszavazat és tartózkodás nél-
kül – támogatta az Újkígyósi Keresz-
tény Ifjúságért Alapítványt abban, hogy 
pályázatot nyújtson be a LEADER-
pályázat keretében extrém sportpá-
lya kialakítására, amely a Wenckheim 
park területén lenne elhelyezve. A testü-
let megbízta a polgármestert a pályázat 
beadásával kapcsolatos együttműködési 
megállapodás aláírásával.

Pályázat a sportcsarnok felújítására
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete pályázatot kíván benyúj-
tani a 8/2013. (III. 29.) BM-rendelet 
keretében a Felföldi István Sportcsar-
nok felújítására. A tervezett beruházá-
sok elvégzését 17 431 494 Ft értékben, 
a pályázat elnyerése esetén, a munkála-
tokra és az eszközbeszerzésre jóváhagy-
ta, valamint megbízta a polgármestert a 
pályázati anyag elkészítésével és benyúj-
tásával. A határozati javaslatot mind a 
hét jelen lévő képviselő elfogadta.

HatÁrozatoK
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Pályázat  
új lelátó építésére

A képviselő-testület nyolc igennel – el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül – tá-
mogatta az Újkígyós FC-t abban, hogy 
pályázatot nyújtson be a LEADER-
pályázat keretében a futballpálya új le-
látójának megépítésére, és megbízta 
a polgármestert a pályázat beadásával 
kapcsolatos együttműködési megálla-
podás aláírásával.

Megbízási szerződés  
könyvvizsgálói tevékenység ellátására
A testület az önkormányzatnál könyv-
vizsgálói tevékenység ellátására meg-
bízási szerződést kíván kötni 5 éves 
időtartamra. Megbízta a polgármestert, 
hogy a feladatellátásra árajánlatokat 
szerezzen be, és a legkedvezőbb ajánlat-
tevővel kösse meg a megbízási szerző-
dést. A javaslatot mind a nyolc képviselő 
elfogadta.

Jóváhagyták az ajánlattételi  
felhívás módosítását

Mind a nyolc képviselő igennel hagy-
ta jóvá az „Újkígyós város széles sávú 
informatikai infrastruktúrájának üze-
meltetése” című projekt közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásának 1. szá-
mú módosítását. A testület megbízta a 
polgármestert az ajánlattételi felhívás 1. 
számú módosításának a három ajánlat-
tevő részére történő megküldésével.

HatÁrozatoK

A képviselő-testület ülésein megalkotott rendeletek, határozatok teljes terjedelmükben  
a www.ujkigyos.hu honlapon olvashatók.

2013. május 18-án (szombat)
kerül megrendezésre  

a II. Újkígyósi Sportbál
A bál fővédnökei:

Szebellédi Zoltán polgármester és 
Dr. Simicskó István  

sportért felelős államtitkár

Helyszín: Soproni Söröző és Étterem 
(Gyulai u. 51.)

Időpont: 2013. május 18. (szombat) 20 óra
Érkezés: 19 órától

A belépőjegy 1500 forint,  
mely tartalmazza a szabadszedéses  

csülökpörköltet körettel.

A rendezvényen átadásra kerül  
az Újkígyós Város Önkormányzata által 

alapított „Újkígyós Sportjáért” kitüntetés.

Jegyek CSAK ELŐVÉTELBEN  
vásárolhatók a Soproni Sörözőben és  

az újkígyósi sportegyesületeknél  
2013. május 16-ig (csütörtök)!

A jó hangulatról zenekar gondoskodik!

Minden sportolót és sportbarátot  
szeretettel várunk!

Kedves Lányok, Asszonyok!
Magyarországon még sajnos napja-

inkban is évente mintegy 500 asszony 
esik áldozatul a méhnyakráknak, több-
nyire olyanok, akik elmulasztották a 
szűrővizsgálatot.

Az idén ismét lehetőség nyílik az in-
gyenes, helybeli szűrésre. Akik meghívó 
levelet kaptak, vagy az év folyamán kap-
ni fognak az ÁNTSZ-től, felkereshetik 
a Védőnői Szolgálatot, ahol szűrésben 
részesülhetnek. A kenetvételt Gedó 
Gáborné védőnő végzi előzetes időpont 
egyeztetése után.

Időpont-egyeztetés telefonon és sze-
mélyesen munkanapokon de. 8 és fél 10 

óra között. Telefon: 06-30/486-1086. 
Tanácsadó címe: Védőnői Szolgálat, Új-
kígyós, Arany J. u. 40.

A szűrés jelenleg pénteki, majd a nyár 
folyamán szerdai, ősztől ismételten pén-
teki napokon történik.

Azok a hölgyek, akik orvoshoz men-
nek szűrővizsgálatra, 1 éven belüli 
lelettel már rendelkeznek, esetleg méh-
eltávolító műtéten estek át, vagy egyéb 
ok miatt akadályozottak a szűrésben, 
kérem, hogy jelezzék az adatok egyez-
tetése céljából.

Éljenek a felkínált lehetőséggel!
Gedó Gáborné

védőnő

Méhnyakszűrés Újkígyóson

orvosi ügyelet  
központi  

telefonszáma:  

247-787

GYERMEKNAP ÚJKÍGYÓSON!
  2013. május 25-én, szombaton (10.00–17.00 óráig)

a közös igazgatású óvodai és bölcsődei intézmény, az Újkígyósi  
nagycsaládosok közhasznú egyesülete és a művelődési ház rendezésében

Helyszín: a művelődési ház és környéke

10.00: „A kolozsvári bíró” – bábelőadás, színfalak mögött: az óvónénik!
11.00:  „JIMMY” Bohóc interaktív gyerekműsora sok vidámsággal – lufihajtogatás
12.00:  EBÉD a Wenckheim parkban felállított sátorban 
14.00:   „Aprók tánca” – össznépi nagy mesemondás és táncház kicsiknek és nagyoknak 

Soós Emőke (békéscsabai napsugár bábszínház tagja) és a BERBÉCS  Zenekar  
vezetésével 

közben:
Kézműves foglalkozások az óvónénik jóvoltából:
–  arcfestés,  szélforgó-, pörgőkészítés, sárkánykészítés és sárkányeregetés a parkban  

(sárkányokat biztosítunk)
– játszóház, trambulin, ugrálóvár, kosaras hinta, homokképkészítés

Móka, kacagás, zenebona egész nap!
A helyi nyugdíjas egyesületek jóvoltából  finom fánk és lángos várja a gyerekeket!

A helyszínen büfé üzemel.

Mindenkit örömmel és szeretettel várunk!



2013. MÁJUS 7
Újkígyósi
Önkormányzati ÉrtesítŐ

Kick-box, 2012. december 8.:
Szeged, Mikulás-kupa, gyakorló  
(-30 kg) küzdelem :

I. helyezett: Seben Péter  2. a 
Szeged, Mikulás-kupa,  
gyerek fiú semi (-32 kg)

III. helyezett: Seben Péter  2. a

Helyi matematikaverseny :
2.évfolyam:

Varga Zoltán   2. a
Vizi Fanni   2. b
Kása Soma Zoltán   2. a

3. évfolyam:
I.  Jenei Márk   3. a
II.  Bánfi Soma   3. b
III.  Békési Dóra   3. c 
és  Harangozó Bence Attila  3. a

4.évfolyam:
I.  Benkó Erika   4. a
II.  Varga Nikolett   4. b 
és  Vozár Mónika   1. a
III.   Mátó Nóra   4. a 
és  Sipka Melitta   4. a

Szavalóverseny: 
3.évfolyam:

I.  Kovalcsik Zsanett 3. c
II.  Bánfi Viktória  3. c
III.  Váradi Szonja  3. b

4.évfolyam:
I.  Juhász Rebeka  4. a
II.   Benkó Erika  4. a
III.  Juhász Kitti   4. b 
és  Király Henrietta 4. b

Helyi komplex anyanyelvi  
verseny:
2.évfolyam:

I.  Vizi Fanni  2. b
II.  Pap Nikola  2. b
III.  Bacsa Krisztián 2. b

3.évfolyam:
I.  Borsi Ramóna  3. b
II.  Kmetykó Vivien 3. c
III.  Biri Adél  3. b 
és   Harangozó Bence  3. a

4.évfolyam:
I. Bálint Adrienn  4. a
II. Juhász Kitti  4. b
III.  Benkó Erika   4. a 
és  Mátó Nóra    4. a

Békés Megyei Kick-box  
Diákolimpia 2013.04.13-án:

Bánfi Bence  1. a  
gyermek -25 kg   II. hely

Rostás Izmael Gábor 1. a  
gyermek -25 kg III. hely

Seben Péter 2. a  
gyermek -32 kg IV. hely

Török Vince 2. b  
gyermek +32 kg III. hely

Kovács Hanna 3. b  
cadett I. -37 kg III. hely

Váradi Szonja 3. b  
gyermek -32 kg II. hely

Fülöp Fanni 3. b  
gyermek -28 kg II. hely

Varga Mátyás 4. a  
cadett I. -32 kg I. hely

Török Dóra 5. b  
cadett I. +47 kg I. hely

Krucsai Gergő 6. a  
cadett II. -42 kg II. hely

Békési ősz, Szabadkígyós Kupa, 
Megyei Tájfutó Verseny, 
2012. 09. 29.: 
Női 12 éves korcsoport:

4. hely: Bakonyi Dóra
8. hely: Rákóczi Ágnes

Fiú 12 éves korcsoport:
6. hely: Sipos Péter
13. hely: Kovács Márton

Női 14 éves korcsoport:
3. hely: Domokos Ivett

Fiú 14 éves korcsoport:
1. hely: Bakonyi Dávid
2. hely: Botyánszki Áron

Békési ősz, Póstelek Kupa, 
Megyei Tájfutó Verseny,  
2012. 09. 30.: 
Női 12 éves korcsoport:

9. hely: Bakonyi Dóra
12 Fiú éves korcsoport:

1. hely: Krucsai Gergő
7. hely: Kovács Márton

Női 14 éves korcsoport:
3.hely: Domokos Ivett

Fiú 14 éves korcsoport:
1. hely: Bakonyi Dávid
2. hely: Botyánszki Áron

Iskolai „Szép Magyar Beszéd” 
verseny:
5-6.évfolyam:

1. Judik Péter      5. a
2. Kovács Márton Attila    6. a
3. Szabó Vivien   5. a 
és Zsigovics Renáta   5. b

7–8. évfolyam:
1. Skoperda Boglárka    8. a
2. Szabó Lili       8. b
3. Ferkovics Veronika  7. a

Házi angol csapatverseny:
5.évfolyam

1. Figura Richárd
    Judik Péter
2. Ancsin Máté
    Ragályi Georgina
3. Szász András
    Sápos Szabolcs

6.évfolyam:
1. Kovács Márton
    Rákóczi Ágnes
2. Skoperda Anna
    Békési Anna
3. Tóth  Réka és Kis Beatrix

7.évfolyam:
1. Kovács Tibor
    Mátó Richárd
2. Botos Alíz
    Botos Renáta
3. Vida Réka
    Csatlós Eszter

8.évfolyam:
1. Krucsai Szilvia
    Skoperda Boglárka
2. Szőke László
    Bakonyi Dávid
3. Oláh Dorina
     Tóth Nikoletta

Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny, iskolai forduló :
5.évfolyam:

1. Veszpi Gergő    5. b
2. Király Richárd    5. a
3. Judik Péter    5. a

6.évfolyam:
1. Zsótér Klaudia   6. b
2. Csók Tünde Noémi  6. b
3. Békési Anna Kamilla   6. b

7.évfolyam:
1. Labos Júlia    7. b
2. Vozár Mercédesz   7. b
3. Lipták Ingrid    7. b

8.évfolyam:
1. Skoperda Boglárka    8. a
2. Hankó Ágnes     8. b
3. Zubán Csilla    8. a

Diákolimpia körzeti tornadöntő 
Békéscsaba: 
I–II. korcsoport leány: 3. hely

1. Király Henrietta   4. b
2. Németh Alexandra  4. b
3. Papp Nikola    2. b
4. Knap Eszter    2. a
5. Szász Katalin   4. b
6. Ilyés Andrea  Gizella   3. b
T. Szász Noémi   2. b
T. Vizi Fanni    2. b

I–II. korcsoport fiúk: 1. hely
1. Varga Mátyás    4. a
2. Káposzta Roland    4. b
3. Benkó János   3. c
4. Nagy Tibor   3. c
5. Juhász Ákos   3. c
6. Dudás Áron   3. c
Felkészítő: Tömösi Károly

Diákolimpia megyei tonadöntő, 
Békéscsaba:
I–II.korcsoport fiúk csapatban: 

1. Varga Mátyás   4. a
2. Káposzta Roland   4. b
3. Benkó János   3. c
4. Nagy Tibor   3. c
5. Juhász Ákos   3. c
6. Dudás Áron   3. c

Egyéni megyei torna döntőben:
1. Varga Mátyás        4. a
    Káposzta Roland   4. b
3. Benkő János    3. c
Felkészítő: Tömösi Károly

4. osztályosok,  
közlekedésbiztonsági verseny 
területi döntője, Békéscsaba:
Egyéni döntőben:

2. Sipka Melitta   4. a
Csapat döntőben:

3. Sipka Melitta   4. a
    Vizi Márk        4. b
Felkészítő: Ömböli Sándor

Országos Baleset-megelőzési 
Bizottság „Közlekedésbiztonság 
gyermekszemmel” címmel,  
megyei pályázat:

3. Leszkó Laura   6. b
Különdíj: Tóth Réka   6. b

Versmondó verseny (házi), 
2013. 04. 03.:
5-6.évfolyam:

1. Sipka Róbert   5. a
2. Gyulai Gergő    6. b
3. Bakonyi Dóra   5. a
3. Szabó Vivien   5. a

7-8. évfolyam:
1. Szabó Lili    8. b
2. Labos Júlia   7. b

Területi József Attila  
szavalóverseny, Mezőhegyes:
5–6. évfolyam:

2. Sipka Róbert

Országos Néptáncverseny  
I. helyezés, Budapest:

Botyánszki Áron   8. a
Domokos Ivett   8. a

Erima Gyermekbajnokság,  
országos döntő, I. helyezés, 
Alsóörs:

Rákóczi Gábor   8. a

Bartók Béla térségi  
népdalverseny, Pusztaföldvár:

1. Labos Júlia

Békési Évadnyitó Tájfutó  
Verseny: 

 11. Palkó Boldizsár F12
 3. Kovács Márton F14
 5.  Zsibrita Gergő F14
 6.  Krucsai Gergő F14
 9.  Judik János  F14
 10.  Domokos Ivett  N14
 11. Rákóczi Ágnes  N14
 4. Bakonyi Dávid F16

Békés Megyei Diákolimpia: 
F III.  1. Krucsai Gergő
            2. Kovács Márton
          37. Palkó Boldizsár
NIII. 
          30. Csomor Bianka
          31. Rákóczi Ágnes
FIV 
           2. Botyánszki Áron
         14. Zsibrita Gergő

Kerékpáros Iskola Kupa, 
területi döntő, felső tagozat, 
Békéscsaba:
Békéscsaba város környék,  
csapat I. helyezett:

Sipka Róbert     5. a
Mészáros Tünde   6. a

Simonyi Zsigmond  
Kárpát-medencei helyesírási 
verseny megyei fordulója,  
Újkígyós:

2. Labos Júlia   7. b

A Széchenyi iStván áltAlánoS iSkolA tAnulóinAk verSenyeredményei 2012/2013.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a ZöLDHULLADÉK ELSZÁLLíTÁSÁNAK  
következő időpontja 2013. MÁJUS 25. (szombat).
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós város havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa 
Kiadja: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5661 Újkígyós, Arany János u. 42. • Telefon: 66/254-844 • E-mail: muvhaz@ujkigyos.hu 

A szerkesztőbizottság elnöke: Kunstár Anna, tagjai: Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Magyar Mária,  Turovszki Krisztián 
Nyomdai előkészítés: Várhegyiné Szántó Anikó • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

anYaKönYvi HÍreK

2013. április hó:
SzületéSek:

Csicsely Benett (3720 g, 51 cm), Békéscsaba, 2013. április 10., 
édesanyja: Tomasovszki Bettina, édesapja: Csicsely Roland.

Ráspotnik Levente (3730 g, 52 cm), Békéscsaba, 2013. április 10., 
édesanyja: Bajusz Krisztina, édesapja: Ráspotnik Róbert.

házaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2013. április 19., menyasszony: Alberti 

Ilona újkígyósi lakos, vőlegény: Lukács László békéscsabai lakos.
Házasságkötés időpontja: 2013. április 27., menyasszony: 

Zsilinszki Tünde újkígyósi lakos, vőlegény: Mári László 
újkígyósi lakos.

haláleSetek:
Herczeg Béláné Koló-Szújó Veronika, született: 1939. április 18., 

elhunyt: Gyula, 2013. február 24., volt Újkígyós, Zrínyi u. 2. 
szám alatti lakos. 

Gedó Imréné Skoperda Margit, született: 1951. augusztus 23., el-
hunyt: Gyula, 2013. április 5., volt Újkígyós, Gyulai u. 16. 
szám alatti lakos. 

Csányi Illésné Sztasák Margit, született: 1945. július 28., elhunyt: 
Békéscsaba, 2013. április 6., volt Békéscsaba, Pásztor u. 33. 
szám alatti lakos. 

Özv. Sváb István Pálné Endrei Magdolna, született: 1946. augusz-
tus 03., elhunyt: Gyula, 2013. április 8., volt Újkígyós, Hosszú 
u. 113. szám alatti lakos. 

Id. Rákóczi Mihály, született: 1926. június 8., elhunyt: Békéscsaba, 
2013. április 9., volt Újkígyós, Széchenyi u. 51. sz. alatti lakos. 

Németh Antalné Priskin Mária, született: 1926. január 06., el-
hunyt: Békéscsaba, 2013. április 13., volt Újkígyós, Gyulai u. 
4. szám alatti lakos. 

Balogh Mihályné Bacsa Mária, született: 1933. szeptember 08., 
elhunyt: Újkígyós, 2013. április 14., volt Újkígyós, Hosszú u. 
50. szám alatti lakos. 

Csatlós Mihály, született: 1938. október 20., elhunyt: Békéscsaba, 
2013. április 18., volt Újkígyós, Széchenyi u. 17/1. szám alat-
ti lakos. 

Bacsa Istvánné Rappay Mária Magdolna, született: 1932. szep-
tember 24., elhunyt: Békéscsaba, 2013. április 22., volt Újkí-
gyós, Apponyi u.12. szám alatti lakos. 

Gazsó István, született: 1929. augusztus 20., elhunyt: Békéscsaba, 
2013. április 23., volt Újkígyós, Bem u. 22. szám alatti lakos. 

Gera Béláné Romvári Mária, született: 1924. szeptember 30., el-
hunyt: Békéscsaba, 2013. április 24., volt Újkígyós, Kossuth u. 
47. szám alatti lakos.

Az április számunkban tévesen jelent meg  
az Újkígyósért Közalapítvány adószáma. 

A helyes adószám: 19059765-1-04. 
A hibáért elnézést kérünk!

„GALIBA  NAPOK”
2013. június 21–22.  
(péntek–szombat)

Helyszín: a petőfi sándor művelődési Ház és  
a Wenckheim park

A fesztivál fővédnöke: Pálffy István, újságíró, műsorvezető, 
médiaszemélyiség, országgyűlési képviselő,  

bor- és gasztronómia-szakértő

PROGRAMELŐZETES 
(pontos program a következő számban)

2013. 06. 21., péntek:
15.00:    Megnyitó:   

 Cséfán Tivadar, szent vince borrend
15.30:  IV. Amatőr Borverseny  

(a szent vince borrend,  az Újkígyósi 
Amatőr borász szövetség és  
az Újkígyósi gazdakör  képviseletében)

20.15:  Ünnepélyes köszöntőt mond 
Pálffy István, a fesztivál fővédnöke és 
Szebellédi Zoltán, Újkígyós város polgármestere

20.30:   CSíK  ZENEKAR  élő koncertje – nagyszínpad 

2013. 06. 22., szombat:
8.00–9.00:   regisztráció, gyülekező, sorszámok húzása,  

főzősátrak elfoglalása
9.00:   Megnyitó, köszöntő:   Pálffy István, a fesztivál fővédnöke
 Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere
 Főzőcsapatok felvonulása
10.00–16.00:  Főzőverseny a regisztrált csapatoknak
Közben 11.00-tól a nagyszínpadon folyamatosan kulturális programok:  Helyi 
zenekarok fellépése (lakodalmas, rock) • Vásári komédia • Népzenei, néptánc-
bemutatók (Balassi Néptáncegyüttes, Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes, 
Újkígyósi Gyermek Néptánccsoport).

közben:  „GALIBA Kupa” – műfüves kispályás focibajnokság. 
A szervező Mohácsi Árpád válogatott sportoló

Kézműves foglalkozások: sárkánykészítés, gyöngyfűzés, rongybaba, gyéké-
nyezés, papírhajtogatás, libafigura textilből. Népi játszótér – Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület. Babaház a legkisebbeknek. Óriás játékok, ugrálóvár, 
trambulin, kinti játékok, hinták, sétakocsikázás.

12.00:  Magyar Nemzeti Országúti Kerékpáros Bajnokság 
A 160 km-es távolságon három korcsoportban (férfi elit, 
női elit, U23). A rajt és a cél is Újkígyóson, a művelődési 
ház előtt van, és a mezőny több alkalommal is áthalad  
az Arany jános utcán. A nemzetközi szövetség által  
bejegyzett verseny a világbajnokság kvalifikációja

17.00:  Főzőverseny eredményhirdetése, díjak kiosztása)  
kerékpárverseny, focikupa)

20.30:  „Szent Péter esernyője” – a békéscsabai Jókai Színház 
vendégjátéka  a nagyszínpadon

A nevezéseket a borversenyre, a főzőversenyre és a műfüves baj-
nokságra 2013. június 18-ig (kedd) kérjük leadni a művelődési 
házban vagy a muvhaz@ujkigyos.hu e-mail címen.

Várjuk a jelentkezőket a borversenyre, a főzőversenyre  
és a kispályás focira!

A programok ingyenesek! Szeretettel várjuk a „falu apraját-nagyját”!
Tisztelettel számítunk részvételükre!


