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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: Pető� Sándor Művelődési Ház

1930 Az SZKT által szervezett futóverseny eredményhirdetése

Támogatók: Újkígyós Város Önkormányzata, Pető� 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. – Pető� u. – Nefelejcs u. – Dohány u. – Kossuth u.).

Megértésüket köszönjük!

Meghívó 
2013. október 22–23.

Újkígyós Város Önkormányzata, a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, az 
Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola 
valamint az „Újkígyósért” Közalapítvány 
tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, 
barátait és ismerőseit az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emléke előtt tisztelgő 
városi megemlékezésére

Program

2013. október 22.
17.30 ’56-os emléktábla megkoszorúzása
 Helyszín: Gazdakör székháza

18.00 „Barbárok kézfogása” című film ősbemutatója 
 (film nemzeti kincsünkről, a magyar földről és a földtörvény 
 történetéről)
 A vetítés után közönségtalálkozó a filmrendezővel, Mudry Péterrel

Szakértők: Varga István, mérnök, közgazdász és 
dr. Molnár Attila, a Magyarországért  Kulturális Egyesület alelnöke 
Helyszín: Városháza tanácskozóterme

2013. október 23.
  9.00 Szentmise 
 Helyszín: Szűz Mária Szent Neve Templom

10.00 Ünnepi megemlékezés
 Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

 Köszöntőt mond Szebellédi Zoltán polgármester

 Ünnepi szónoklatot tart Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke

 „Osztály vigyázz!” színdarab  
az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak előadása

 Felkészítő tanár: Nagyné Kovács Valéria

 Az „Újkígyósért” kitüntetés átadása Rákóczi Ferenc részére

 Az „Újkígyósért” Közalapítvány ösztöndíjainak átadása 
Harangozó Imre, a Közalapítvány elnöke

 „Békés megye legtöbbet olvasott települése” verseny győzteseinek díjazása

A műsor során közreműködik a Tengelic Énekegyüttes
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2013. október

Szőke István Atilla

Szűkszavú napló

nem üzentek
beárultak
elhurcoltak

fejem zúzták
fülek zúgtak
megrugdostak

körmöt téptek
pofont adtak
kínvallattak

vérem csorgott
évek vártak
falba zártak

hajam hullott
kiröhögtek
elengedtek

hazamentem
tele hittel
becsülettel

ma is élek
ők is vannak
kikacagnak

bűnük évül
törvényt hoznak
hazudoznak

a papírok
beszélnének
de mind zárva

forradalmunk
tisztasága
miért árva?

Emlékezzünk ’56 hőseire, akik megmutatták a világnak, hogy
magyarként, együtt érezhetjük meg, hogy mit jelent a szabadság!
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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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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 – lu�hajtogatás
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  �nom fánk és lángos várja a gyerekeket!

A helyszínen büfé üzemel.

Mindenkit örömmel és szeretettel várunk!

A lángokban álló Európa közepén 
1944-1945-ben, az ezer sebből vérző, 
s a történelmi önismétlés okán ismét 
két pogány hatalom halálos szorítás-
ban vergődő hazánkban volt, aki nem 
veszítette el józan ítélőképességét, 
sokszor a maga baját félretéve, sok-
sok ezer magyar nem volt képes tét-
lenül nézni zsidó honfitársai kálvári-
áját. Helytállásuk, bátorságuk méltó 
arra, hogy emléküket megőrizzük. 
Ilyen történet a most következő, ilyen 
ember az a családjával Újkígyóson, 
a Szent Imre telepen, a Szent István 
utca 2. szám alatt lakó kádármester, 
Hrabovszki Mihály, akinek volt bátor-
sága két pesti zsidó kisfiút befogadni, s 
egy esztendőn át sajátjaként nevelni.

A közelmúltban a vész idejét túlélő 
egyik fiú, az 1938-ban született, a köz-
íróként, történészként és diplomataként 
is ismert Réti György 68 év után ismét 
településünkre látogatott. Munkássá-
ga, könyvei jussán nem ismeretlen a 
hazai közvélemény előtt. Az „Albánia 
sorsfordulói” című kötete, vagy „A 
magyar-olasz kapcsolatok krónikája” 
című, Rómában és Budapesten is megje-
lent könyve alapvetés a maga nemében. 
Réti György pályája külön írást érde-
melne, most azonban elég annyi, hogy 
a Moszkvai Diplomáciai Egyetem olasz 
szakának elvégzése után, 1961-től 1999-
ig a magyar Külügyminisztérium mun-
katársaként dolgozott. Külföldi szolgá-
lati helyei a következők voltak: Peking, 
Saigon, Tirana. Azt, hogy az örök vá-
rosba, Rómába, mint szolgálati helyre, 
ahová egyrészt saját ambíciói, másrészt 
szakmai tanulmányai okán is el kellett 
volna jutnia, csak az 1990-es változások 
után, Antall József miniszterelnöksége 
idején jutott el, talán megmagyarázza 
az a jellemzés, amit a jeles orosz költő 
Vlagyimir Sztrocskov írt róla: „a diplo-
maták között nyíltszívű eretnek…”

Hrabovszki Mihály neve önma-
gában is beszédes név a kígyósiak 
számára. Településünk szegedi ere-
detű kertész népének szükségleteit a 
szűkebb-tágabb környezetből érkező 
iparosok elégítették ki. Márpedig ko-
vácsra, bognárra, asztalosra, szabóra, 
borbélyra addig is szükség volt, amíg 
egy-egy kígyósi legény rávette magát, 
hogy mesterséget tanuljon. A közeli, 
zömmel szlovák ajkú nagyközség, ké-
sőbb mezőváros, Békéscsaba szélesebb 

iparos réteggel bírt, így nem csoda, 
ha Újkígyóson is megjelent egy-egy 
szlovákos hangzású név, mint például 
a már-már legendás Cuki Miska ko-
vácsmester neve, akit az anyakönyv 
Kvasz Mihályként tart számon. Egy 
szó, mint száz, ebbe a csoportba tar-
tozik Hrabovszki Mihály bognár is. 
Hogy ki is volt az Újkígyósról régen 
elkerült jeles mesterünk, arra már ke-
vesen emlékeznek. Közéjük tartozik 
Rozsnyai István, aki gyermek- és ifjú 
korában kétszer is szomszédja volt 
Hrabovszki Mihálynak: „Ösmertem, 
az 1940-es évek végén ’50-es évek ele-
jén Hrabovszki Mihályt, bognár volt a 
foglalkozása, igen jó minőségbe dol-
gozott. Mi 1942-ig József Majorban, 
a Wenckheim uradalomban laktunk 
és ők is ott laktak mellettünk. Volt ott 
egy sor cselédház, egyik házban nagy-
apám lakott, a másikban pedig ez a 
Hrabovszki mester. A felesége, Manci 
néni kígyósi lány volt, az apósát Süle 
Józsefnek hívták, anyósát meg Már-
ta néninek, ilyen gyümölcstermesztő, 
kertészkedő emberek voltak. Amikor 
bejöttek a faluba, már ide a Szent Imre 
telepre, az anyósáéknak volt itt a háza 
és a kert végébe egy üres telek, azt meg-
vették és ott építettek házat és ott lak-
tak. A háború után volt elég munkája, 
mert nem voltak itthon az emberek, 
katonák voltak, fogságban voltak, hoz-
zá jártunk abba az időbe csináltattunk 
lovas kocsira kereket, meg jármot, te-
henet fogtunk be, avval dolgozgattunk, 
házhoz szükséges eszközöket, talicská-
kat, különböző rácsokat, jászlakat, 
ami szükséges volt az akkori, minden-

kori élethez. Én egy jármot csináltat-
tam. Volt két tehenünk, befogtuk és 
avval szántottunk. Jelenleg is megvan 
a járom, itt meg lehet nézni.”

Megmenekülésük történetét – kéré-
sünkre – Réti György így foglalta össze: 
„Az ikertestvéremmel, Sándorral (aki 
sajnos már nem él) 1938-ban születtünk 
Budapesten, zsidó családban. Bár őseink 
vallását nem gyakoroltuk, mégis a zsi-
dóüldözés áldozatai lettünk. Anyámat 
1944-ben a gettóba zárták és úgy men-
tett meg minket, hogy leküldött vidékre, 
Újkígyósra, mert volt egy baráti család, 
akinek az ismerőse volt Hrabovszki 
Mihály. Hozzá küldtek le minket és 
így megmenekültünk. Úgy emlékszem, 
hogy 1944 őszén, tehát a Sztójay-
kormány uralomra jutása után, hoztak 
ide minket, amikor a zsidóüldözések 
konkrétan fokozódtak. Édesanyám saj-
nos aztán koncentrációs táborba került 
Bergen-belsenbe és ott meg is halt. Mi 
azonban a háborús éveket, hála ennek 
a Hrabovszki Mihálynak, meglehető-
sen kellemesen túléltük. A legkedvesebb 
emlékem, hogy mákos-mézes tésztát et-
tünk, és bizony, amikor átrepültek a re-
pülőgépek, – ez 1944 őszén és ’45 telén 
volt – akkor mi izgalommal és érdeklő-
déssel figyeltük, és elbújtunk a kint lévő 
budiba, a szertárba, de tulajdonképpen 
játéknak tekintettük a háborút akkor 
még. Azt hiszem – bár mi kisgyerekként 
ezt konkrétan nem éreztük – a Szálasi-
korszakban is itt voltunk és hála a kol-
lektív bölcsességnek, vagy az újkígyósi 
összetartozásnak, senki nem jelentette 
föl a Hrabovszki Mihályt…”

Harangozó Imre
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Furcsa békeév a lángoló Európa közepén
Két budapesti fiú Újkígyóson, 1944–1945.

Tájékoztatás a közterület 
igénybevételének lehetőségéről

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület haszná-
latról és a közterület használati díj megállapításáról szóló 15/2013. (VII. 23.) 
számú önkormányzati rendelete részletesen szabályozza a közterület elfoglalá-
sának és rendeltetéstől eltérő igénybevételének szabályait. A rendelet fogalom-
használatában a közterület Újkígyós város belterületén lévő utca, tér, játszótér, 
piac, park, parkosított terület, illetve külterületi lakott terület. Belterületi, illet-
ve külterületi lakott helyeken közterületet elfoglalni, illetve rendeltetéstől eltérő 
módon használni csak engedély alapján lehet. A közterületet engedély alapján 
magánszemélyek és jogi személyek is használhatják. Az említett elfoglalásra és 
rendeltetésétől eltérő használatra minden esetben az általános államigazgatási 
eljárási illeték lerovása mellett, írásbeli kérelem szükséges, melyet az Újkígyósi 
Közös Önkormányzati Hivatalba kell eljuttatni. A használat, a polgármester úr 
által engedélyezhető ingyenesség kivételével, díjfizetési kötelezettséggel terhelt, 
melynek tarifáit a rendelet melléklete tartalmazza. A rendelet tartalmazza azo-
kat a tilalmi magatartásokat is, melyek megszegése esetén, a jelenlegi szabályo-
zás szerint 150 000 Forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

A tilalmazott magatartások a következők:
1. a közterület-használati díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
2. közterületet engedély nélkül használ,
3. a közterület-használati engedélyben foglalt előírásokat megsérti,
4. a közterület használatával kapcsolatos tilalmat megszegi.

Tisztelettel kérünk minden lakót és szervezetet, hogy a közterületek rendelet 
hatálya alá tartozó használata esetén, az engedélykérésre vonatkozó kötelezett-
ségének minden esetben tegyen eleget! Fontos közérdek ugyanis a jogkövető ma-
gatartáson túl az, hogy ezek a tevékenységek mások érdekének és nyugalmának 
zavarása nélkül kerüljenek lebonyolításra.

dr. Csatlós László jegyző

Ingyenes mázsálási 
lehetőség a lakosság 

részére
Október elején meglehetősen korán 

elérkezett az idei fűtési szezon. A korábbi 
években a gáz árának jelentős emelkedése 
miatt sokan áttértek a hagyományos, első-
sorban fával, esetleg egyéb tüzelőanyaggal 
történő tüzelésre. A tüzelőanyagok for-
galmazásával számos vállalkozó foglal-
kozik. Többségük tisztességesen folytatja 
tevékenységét, azonban többen, a lakosok 
bizalmával visszaélve, helyzetük, idős ko-
ruk kihasználásával igyekeznek becsapni, 
megkárosítani leendő vásárlóikat. Ezzel 
kapcsolatban a rendőrség bűnmegelőzési 
osztálya számos hasznos tudnivalót gyűj-
tött össze és bocsát a lakosság részére. 

Az önkormányzat is igyekszik segíteni 
a tüzelőanyag forgalmazással kapcsolatos 
visszaélések megakadályozását. Ennek ré-
szeként a Gyulai út, települést elhagyó or-
szágúti szakaszán, a szennyvíztisztító telep 
(egykori lezárt szeméttelep) területén talál-
ható hídmérleg ingyenes használatát bizto-
sítja, nyitvatartási időn belül a lakossági 
tüzelőanyag vásárlók részére. A mérleg 8 
méter hosszú és 20 t teherbírású, 10 kg osz-
tású.  Ennek keretében minden újkígyósi 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező személy ingyenesen mérlegelheti 
az említett hídmérlegen az általa vásárol-
ni kívánt tűzifát és egyéb tüzelőanyagot, 
amennyiben azt helyben, vagyis Újkígyós 
közigazgatási területén használja fel.

Szebellédi Zoltán polgármester

Az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet szerint, a mezőgaz-
dasági tevékenységet folytatók kötelező adatszolgáltatásá-
nak időszaka 2013.09.01-12.31. között van.

A rendelet hatálya kiterjed
a) a nitrát érzékeny területen – a külön jogszabály sze-

rinti magánszemélyek háztartási igényeit nem meghaladó 
mértékben, állattartást végzőket kivéve – valamennyi me-
zőgazdasági tevékenységet folytatóra, továbbá

b) az adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében nit-
rát érzékeny területen kívül, a külön jogszabály szerinti 
magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben 
állattartást végző természetes és jogi személyre, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra is.

A háztartási igényt meg nem haladó mértéknek minő-
sül az állattartás, ha baromfi esetében 3 számosállatot/in-
gatlant, vegyes állattartás esetén 5 számosállatot/ingatlant 
nem haladja meg az állatállomány nagysága. Nitrát érzé-
keny területek településenkénti részletezett blokklistáját a 
43/2077.(VI.1) FVM rendelet melléklete tartalmazza. Az 

adatlap kitöltéséhez állattartók esetében fel kell tüntetni a 
környezetvédelmi azonosítókat is. A nitrát adatszolgáltatá-
sa mulasztási bírsággal sújtható.

Az adatszolgáltatást gazdálkodási évre vonatkozólag 
(2012.09.01-2013.08.31.) kell megtenni. Az adatszolgál-
tatáshoz folyamatos nyilvántartást kell vezetni, a külön 
jogszabály szerint a Gazdálkodási napló tápanyag-gazdál-
kodásra, trágyázásra, parcella művelési adatokra, valamint 
állattartásra vonatkozó lapjain vagy ennek megfelelő adat-
tartalommal. Az adatszolgáltatást nemleges esetben is el 
kell készíteni. 

Az adatszolgáltatás elkészíthető papír alapon az 59/2008. 
(IV. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet alapján, vagy 
elektronikus úton a nebih.gov.hu weboldal e-nyomtatvá-
nyok segítségével.

A papíralapú adatszolgáltatások küldendőek a Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóság, 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4. 
címre.

Csányi Marianna
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Aktuális adatszolgáltatás 
a mezőgazdasági gazdálkodóknak

Harangozó Imre, Réti György, Szebellédi Zoltán
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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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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 – lu�hajtogatás
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  �nom fánk és lángos várja a gyerekeket!

A helyszínen büfé üzemel.

Mindenkit örömmel és szeretettel várunk!
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Elfogadták a költségvetési beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a szeptember 23-án 
megtartott ülésén nyolc igen szavazat-
tal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
elfogadta a 2013. évi költségvetés I. fél-
éves teljesítéséről szóló beszámolót. 

Benyújtották a támogatási igényt

Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a megyei önkor-
mányzati tartalék és a helyi önkor-
mányzatok működőképessége megőr-
zését szolgáló kiegészítő támogatás, 
a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény, valamint a megyei önkor-
mányzati tartalék és a helyi önkor-
mányzatok működőképessége meg-
őrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásról szóló 39/2013. (VII. 31.) 
BM. rendelet alapján igényelhető tá-
mogatásra támogatási igényét benyúj-
totta. A határozati javaslatra a jelenlé-
vő nyolc képviselő igennel voksolt.

Jóváhagyták a bölcsőde és az óvoda 
nevelési programját

A képviselő-testület nyolc igen sza-
vazattal hagyta jóvá a Közös Igazga-
tású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 
Óvodai Nevelési Programját.

Küldöttet delegáltak a Felügyelő 
Tanácsba

A Dr. Réthy Pál Kórház és Ren-
delőintézet Felügyelő Tanácsába kül-
döttként Nátor Jánosné Újkígyós, 
Wesselényi u. 9. szám alatti lakost 
nyolc igennel delegálta a testület és 
felkérte a küldöttet, hogy a Tanácsban 
végzett munkájáról évente számoljon 
be a képviselő-testületnek. 

Jóváhagyták a DAREH határozatot

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete hét igen és egy tartózko-
dás mellett hagyta jóvá a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rend-
szer Létrehozását Célzó Önkormányza-
ti Társulás által elfogadott, a DAREH 
Önkormányzati Társulás által működ-
tetendő üzemeltetési, szervezet üzleti 
modelljére vonatkozó 16/2013. (VII. 
10.) TGY. határozatot.

Csatlakozunk a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerhez

Újkígyós város csatlakozni kíván 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. 
évi fordulójához. Az erre vonatkozó 
nyilatkozatot eljuttatja a támogatás-
kezelő részére, valamint megbízta 
Szebellédi Zoltán polgármestert a 
pályázati kiírást helyben szokásos mó-
don való közzétételével.  A csatlakozá-
si szándék elfogadására mind a nyolc 
képviselő igennel szavazott.

Lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentés

A képviselők nyolc igen szavazat-
tal fogadták el a 60/2013. (V. 27.), 
84/2013. (VI. 17.), 86/2013. (VII. 
22.), 87/2013. (VII. 22.), 88/2013. 
(VII. 22.), 89/2013. (VII. 22.), 
90/2013. (VII. 22.), 92/2013. (VII. 
22.), 93/2013. (VII. 22.), 94/2013. 
(VII. 22.), 96/2013. (VII. 22.), 
97/2013. (VII. 22.), 98/2013. (VII. 
22.), 99/2013. (VII. 22.) számú ön-
kormányzati határozatok végrehajtá-
sáról szóló jelentést.

Megalakult az Újkígyósi  
Települési Értéktár

Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról szó-
ló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1)-
(2) bekezdése alapján létrehozta az 
Újkígyósi Települési Értéktárat, vala-
mint az Újkígyósi Települési Értéktár 
Bizottságot és hét igen szavazattal – el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül – fo-
gadta el az Újkígyósi Települési Érték-
tár Bizottság szervezeti és működési 
szabályzatát. A bizottságba az alábbi 
személyeket delegálta: Szebellédi Zol-
tán polgármester, Máténé Kiss Mária 
aljegyző, Harangozó Imre, Újkígyósért 
Közalapítvány Kuratórium elnöke, 
Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, műve-
lődési ház igazgatója, Gazsó Adrienn, 
Kígyós Művészeti Egyesület vezetője, 
Skaliczki László, sportszakértő, Bánfi 
János, Gazdakör elnökségi tag. Az 
Újkígyósi Települési Értéktár Bizott-
ság működéséhez szükséges személyi 
és tárgyi feltételeket az Újkígyósi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal biztosítja, 

amely ellátja az Újkígyósi Települési 
Értéktár gondozását is. A határozatot 
mind a hét jelenlévő képviselő igennel 
elfogadta.

Kábeltelevíziós szolgáltatás  
bérbeadása

A képviselő-testület hat igen és egy 
tartózkodás mellett, tulajdonosként 
járult hozzá a PRIMCOM Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. által bérelt szé-
lessávú informatikai hálózat, kábelte-
levíziós szolgáltatás végzése céljából 
történő további bérbeadásához – az 
ITV Zrt. számára – azzal, hogy a to-
vábbi bérbeadás nem eredményezheti 
a szolgáltatás színvonalának csökke-
nését, továbbá a tulajdonos és a lakos-
ság érdekének bárminemű sérelmét.  
A testület felkérte a PRIMCOM Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft-t, hogy 
a bérbeadásról folyamatosan tájékoz-
tassa a polgármestert és a szükséges 
mértékben a lakosságot. 

Helyi termékfeldolgozó tér létesült

Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2013. október 
7-én megtartott ülésén az Újkígyósi 
Gazdakör „Hazai az igazi – helyi 
termékfeldolgozó közösségi tér Újkí-
gyóson” pályázat finanszírozásához 
átadott pénzeszközként 4 690 000 Ft 
összeget biztosított a fejlesztési tarta-
lékalap terhére azzal, hogy azt a Gaz-
dakör irányítóhatóság által történő 
folyósításától számított 15 napon be-
lül, ennek hiányában legkésőbb 2014. 
december 31. napjáig visszafizeti az 
önkormányzat részére. A testület meg-
bízta a polgármestert az együttműkö-
dési megállapodás megkötésével. A 
határozatot a jelenlévő hét képviselő 
igennel elfogadta.

Tagdelegáció az iskola  
intézményi tanácsába 

A képviselő-testület 2013. október 
7. napjával Szebellédi Zoltán polgár-
mestert delegálta a Széchenyi István 
Általános Iskola intézményi tanácsába 
és egyben felkérte a polgármestert arra, 
hogy a tanácsban végzett tevékenységé-
ről szükség esetén tájékoztassa a testü-
letet. A határozati javaslatot mind a hét 
képviselő igennel elfogadta.

HATÁROZATOK

Jelentkezz önkéntesnek!
Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0129 számú, 

„Pont” az Önkéntességért című projektje 2012.11.01-jén indult Újkígyóson és 2013. október 31-ig tart. Mindeddig 
158 fő önkéntes, összesen 2821 órát dolgozott szociális, oktatás és egészségügy területeken. Köszönjük az önkéntesek 
önkéntes munkáját!

Önkéntes Pont iroda: Újkígyós, Petőfi utca 38.
Nyitva: hétfő – kedd – szerda: 13.00 – 17.00 óráig. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
Az önkéntes toborzás természetesen nem fejeződött be. Továbbra is várjuk az önkéntesek jelentkezését. Az önkén-

tes munka remek alkalom a kapcsolatépítésre is, ha diák vagy akkor is, ha felnőtt vagy akkor is.
Nagy Tiborné 

szakmai vezető
TÁmoP-5.5.2-11/2-2012-0129 
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület
MAGYARORSZÁG MEGÚJUL
5661 Újkígyós, Arany János utca 42.
E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu
Tel.: 06 20/506-5516

„Összefogás az egészségért”
„Összefogás az egészségért” címmel az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0776 számú nyertes pályázatot nyújtott be az „Egészségre nevelő és szemléletformáló élet-
mód programok – lokális színterek” című pályázati felhívására, melynek célja az egészségfejlesztés területén megva-
lósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása. Egyesületünk a programot 2013. szeptember 01. 
– 2014. augusztus 31. közötti időszakban valósítja meg. 

Támogatás mértéke: 9 976 132 Ft, 100% vissza nem térítendő támogatás.
A célok elérése érdekében a következő programelemek valósulnak meg:
– Elkészül az Egyesület hosszú távú egészségterve.
– Egészségnap két alkalommal a rendszeres testmozgás népszerűsítése jegyében.
– Mentálhigiénés csoportfoglalkozások.
– Laikus önsegítő klubok a lelki egészség megőrzése érdekében.
– Egészséghét megszervezése az egészséges táplálkozás jegyében.
– Célcsoport bevonása, egészségügyi állapotfelmérés.
– Klub működtetése az egészséges táplálkozás jegyében.
– Elsősegélynyújtó trénig.
– Életmódtábor megszervezése az egészséges táplálkozás jegyében.

TÁmoP-6.1.2-11/2-2012-0776 
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület
MAGYARORSZÁG MEGÚJUL
5661 Újkígyós, Arany János utca 42.
E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu
Tel.: 06 20/506-5516

Kedves Támogatóink! Kedves Újkígyósiak!
Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület az Önök támogatásával, 2013-ban az SZJA 1%-ból, több mint 

309.000 Ft-ot kapott.
Szeretném megköszönni az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület nevében azok támogatását, akik az SZJA 

1%-át felajánlották az egyesületünk részére, ezzel segítve működésünket!
Nagy Tiborné, az egyesület elnöke
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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 – lu�hajtogatás
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  �nom fánk és lángos várja a gyerekeket!

A helyszínen büfé üzemel.

Mindenkit örömmel és szeretettel várunk!
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AnyAKönyvi  
HíReK

márton-napi újborkóstolót és vacsorát rendezünk a Petőfi Sándor Művelő-
dési Házban 2013. november 8-án (pénteken) 17 órától.

Program:
– Borszentelés
– Bordalok, borversek, bábszínészek és a Tengelic Énekegyüttes előadásában
– A Szent Vince Borrend tájékoztatója
– Az Újkígyósi Amatőr Borász Szövetség hírei

Vacsorajegyek: 800 Ft/fő (vacsora: pörkölt+köret), amelyek előzetesen 
megvásárolhatók november 5-ig a művelődési házban.

Borkóstoló jegyek a helyszínen válthatók, a minőségi borok a Sajben Borpatika (Békéscsaba) kínálatából lesznek.
Szüreti muzsika – Sztojka Zenekar (gyula), jókedv, vidámság!

Minden kedves érdeklődőt nagy örömmel várunk!

Márton-napi újborkóstoló

2013. szeptember

SzületéSek:
Bohács Rebeka (3230 g, 49 cm), Békéscsa-

ba, 2013. szeptember 08., édesanyja: Ra-
vasz Szilvia, édesapja: Bohács András.

Kovács Dávid Ferenc (2480 g, 46 cm), 
Gyula, 2013. szeptember 13., édesany-
ja: Király Barbara, édesapja: Kovács 
György.

Simon Adrienn (3400 g, 51 cm), Gyula, 
2013. szeptember 18., édesanyja: Bánszki 
Bernadett, édesapja: Simon Tibor.

Kovács Áron Gábor (3880 g, 52 cm), Bé-
késcsaba, 2013. szeptember 25., édes-
anyja: Bárány Anita, édesapja: Kovács 
Gábor Tivadar.

Nagy Adrienn (2360 g, 45 cm), Gyula, 
2013. szeptember 25., édesanyja: Nagy 
Andrea, édesapja: Nagy Imre.

Nagy Imre (1960 g, 43 cm), Gyula, 2013. 
szeptember 25., édesanyja: Nagy And-
rea, édesapja: Nagy Imre.

Buhala Lia (2370 g, 44 cm), Békéscsaba, 
2013. szeptember 26., édesanyja: Zsótér 
Anita, édesapja: Buhala Tibor.

HázaSSágkötéSek:
2013. szeptember 07., menyasszony: Már-

ton Bernadett csanádapácai lakos, vőle-
gény: Létai Zoltán újkígyósi lakos.

2013. szeptember 21., menyasszony: 
Kesjár Erika medgyesbodzási lakos, vő-
legény: Mezei Imre újkígyósi lakos.

2013. szeptember 28., menyasszony: Ha-
rangozó Ágota újkígyósi lakos, vőlegény: 
Mede Balázs békéscsabai lakos.

OLVASÓI LEVÉL

Emberek iránti tiszteletlenség!
Egy történet a temetőben

A kitaposott út mellett van 
egy sír, melynek több alkalom-
mal is nekimentek autóval. A fé-
lig elkészített sírnak nekitolattak, 
meggyalázva ezzel a felállított 
síremléket. A probléma, hogy ez-
zel tetemes kárt okoztak a család-
nak, plusz munkát a műkövesnek 
úgy, hogy az „elkövető” még arra 
sem volt hajlandó, hogy szóljon az 
érintetteknek. 

Jelenleg két felállított karó védi 
a sírt, de sajnálatos módon a sír 
elejétől 20 cm-re közlekednek az 
autók, így a síremlék épségének 
megőrzése miatt egy harmadik 
oszlopot is fel kellett állítani.

Ezúton szeretném felhívni az 
emberek figyelmét arra, hogy ha 
egy mód van rá, tartsák tisztelet-
ben mások érzéseit és munkáját!

Gera Illésné

HiRDeTMÉny
Újkígyós Város Önkormányzata csatlako-
zott a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Ösztöndíjrendszerhez, így

PÁLYÁZATOT
ír ki felsőoktatási tanulmányokat folytató 
hallgatók („A” típusú pályázat), valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
(„B” típusú pályázat)  fiatalok számára.
A részletes pályázati kiírás és pályázati 
űrlap letölthető www.emet.gov.hu honlap-
ról (EPER-Bursa belépési pontok, pályá-
zói belépési pont).  

A pályázatot kinyomtatva, a család 
jövedelméről szóló igazolásokkal és a 
hallgatói jogviszony igazolással együtt 
kell benyújtani ügyfélfogadási időben a 
hivatal 6-os szobájába. 
A pályázat benyújtásának határideje: 

2013. november 15.
Jövedelem igazolás:

– Kereseti igazolás ( a pályázat benyújtá-
sát megelőző havi nettó jövedelemről)

– Őstermelői tevékenység, vállalkozói te-
vékenység esetén a pályázat benyújtá-
sát megelőző egy évet kell figyelembe 
venni és az egy havi nettó jövedelemről 
kell nyilatkozni. (NAV igazolás, őster-
melő igazolvány és betétlapot be kell 
csatolni.

– Nyugdíj esetén ( nyugdíj értesítő + utol-
só havi nyugdíj igazolása )

– Családi pótlék, GYES… stb. esetén a 
pályázat benyújtását megelőző havi 
szelvény

Szebellédi Zoltán, polgármester

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, Turovszki Krisztián • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt la-
kosságot, hogy a zöldhulladék 
elszállításának következő idő-
pontjai: 2013. október 26. (szom-
bat) és november 16. (szombat).


