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Április 27-én ünnepélyes keretek 
között adták át a korszerűsített, 

akadálymentesített, új eszközökkel fel-
szerelt Ezüstág Gondozási Központot. 
Az eseményt jelenlétével megtisztel-
te Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium szociális, család- és ifjú-
ságügyért felelős államtitkára, aki be-
szédében kiemelte és országos szinten 
példaértékűnek nevezte településünk 
idősgondozással kapcsolatos pozitív  
szemléletét. Kijelentette, hogy az 
újkígyósi szándék – mely a nappali ellá-
tást erősíti –, egyezik a kormányzati tö-
rekvésekkel, ami a bentlakásos idősek 
otthonában történő elhelyezésről foko-
zatosan helyezi át a hangsúlyt a nappali, 
intézményesített ellátásra.

A pályázatkezelő szervezet képvise-
lője, Szűts László, a VÁTI Magyar Re-
gionális Fejlesztési és Urbanisztikai 
Nonprofit Kft. Szegedi Területi Irodá-
jának vezetője is szót kapott. Kifejtette, 
hogy a jövőben igyekeznek még egy-
szerűbbé, kevésbé bürokratikussá tenni 
a pályázati rendszert, hiszen a jelenlegi 
gyakorlat szerint nem ritka, hogy évek 
telnek el, mire a települések pénzükhöz 
jutnak.

Vida Klára intézményvezető a gon-
dozási központ történetét, az évek alatt 
fokozatosan bővített tevékenységi körö-

ket, azok fontosságát ismertette. Beszé-
de végén köszönetét fejezte ki a település 
vezetőinek, az intézmény munkatársai-
nak és gondozottjainak, valamint a pol-
gármesteri hivatal műszaki csoportjának 
és karbantartóinak.

Szebellédi Zoltán polgármester ki-
emelte: az idősek nappali ellátása több 
évtizede kiemelkedően működik, an-
nak ellenére, hogy korábban támadások 
érték, elsősorban a házi segítségnyújtás 
területén, mely országos szinten is sok 
problémát okozott. Itt azokra az ala-
pítványokra utalt, melyek megkerülve 
a helyi önkormányzatokat szerezték be 
működési engedélyüket és az egyébként 
kötelező települési szociális alapellátás 
feladatát szerették volna átvenni, leg-
többször alacsony színvonalon, sok eset-
ben az idős emberek megkárosításával. 
A beszéd további részében elhangzott, 
hogy milyen változtatásokon esett át az 
idősek otthona. A 37 167 505 Ft beru-
házási költségvetésű létesítményt az ün-
nepélyes szalagátvágás után vehették 
birtokba a település lakói. Az épület be-
járását követően állófogadással, pezsgős 
koccintással ért véget az ünnepség.

Szamosvári Zsolt

ÁllamtitkÁri lÁtogatÁs és beruhÁzÁsÁtadÁs településünkön

Példaértékű az újkígyósiak idősgondozása

A szalagátvágás pillanata. Balról jobb-
ra: Szűts László, Szebellédi Zoltán, 
Soltész Miklós

– Honnan jött az ötlet, hol találkoztál a 
programmal?

– Egy televízióműsorban láttam, 
hogy egy településen – vállalkozó ked-
vű emberek – létrehoztak egy kertet, 
ahol minden gyermek ültetett egy ősho-
nos gyümölcsfát. Ekkor gondoltam ar-
ra, hogy talán önkormányzati szinten is 
megvalósíthatnánk hasonló programot. 
Kerestem a lehetőségeket, és így talál-

tam rá a Gemenc Zrt. által meghirdetett 
akcióra: ingyenesen biztosítanak ön-
kormányzatok részére őshonos díszfá-
kat minden megszületett gyermek után. 
Újkígyós esetében ez 150 juhar-, illetve 
hársfacsemetét jelent, melyeket a 2008., 
2009., 2010. évben született gyermekek 
után kaptunk. A fák mérete indokolt-
tá tette, hogy kiültetés előtt faiskolá-
ban erősítsük meg a csemetéket, ezért 

a mostani akció során nem ültettük ki 
azokat. Balogh Gergely kertészmérnök 
azonban önkormányzatunk rendelkezé-
sére bocsátotta a szükséges mennyiségű 
fát. A Gemenc Zrt.-től kapottakat pe-
dig jövőre ültetjük ki.

– Hogyan zajlott a program?
– A védőnői szolgálat ajánlása szerint 

kiértesítettünk több mint 120 családot. 
Az ültetésen a családok csaknem fele je-
lent meg, én ezt újkígyósi viszonylatban 
jó eredménynek tartom. Az ünnepélyes 
megnyitó után – melyen Szebellédi Zol-
tán polgármester úr szólt programunk 
jelentőségéről, majd két újkígyósi ál-

Folytatás a 2. oldalon >>

„Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát”
Április 16-án ötven facsemetét ültetett a település lakossága. Újkígyós önkor-
mányzata igen nagy hangsúlyt fektet fásításra, de most a megszokottól eltérően 
egy országos akció keretében került erre sor. Turovszki Krisztián ötletgazdával 
Mancz Fatime Nóra beszélgetett.
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„A döntés itt A két kezünkben,  nem A végzetünkben…”

Rendeletalkotás, módosítás
Újkígyós Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete április 18-ai ülésén a 
következő rendeleteket és rendelet-mó-
dosítást alkotta meg:

A 2010. évi költségvetésről szó-
ló 5/2010. (II. 25.) sz. rendelet módo-
sítását (7/2011. [IV. 19.] sz. rend.), a 
2010. évi zárszámadásról szóló rendele-
tet (8/2011. (IV. 19.) sz. rend.), valamint 
az önkormányzat és szervei szerveze-
ti és működési szabályzatáról rendeletet 
szavazták meg (9/2011. [IV. 19.] sz. ren-
delet).

Elfogadták a gazdasági programot 
és a szakmai programot

A 2011–2014 közötti időszakra vonat-
kozó gazdasági programra nyolc igen 
szavazattal tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül voksoltak a képviselők (36/2011. 
[IV. 18.] sz. kt. hat.). Már kilencen nyúj-
tották magasba a kezüket, amikor az 
„Ezüstág” Gondozási Központ szakmai 
programját és mellékleteit elfogadták 
(46/2011. [IV. 18.] sz. kt. hat).

Bizonytalanság  
ivóvízügyben

Április 11-ei ülésükön tárgyalták a kép-
viselők a Dél-alföldi Regionális Ivó-
vízminőség-javító Program pályázati 
dokumentációjával kapcsolatos kérdése-
ket. Döntésük értelmében a pályázatot 
készítő Aquaprofit Zrt. a településre ju-
tó önerőt a pályázati támogatás 5%-ában 
tünteti fel. 

Megállapították azt is, hogy nem 
lehet egyértelműen eldönteni, Új - 
kígyós számára mi a kedvezőbb: csat-
lakozzanak az aradi vízátvétel megva-
lósítására irányuló projekthez, vagy a 
Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-
javító Programhoz készített részletes 
megvalósíthatósági tanulmányban fog-
lalt műszaki tartalmat valósítsák meg.

A végleges összehasonlítás érdeké-
ben megbízták a Dél-békési Ivóvízmi-
nőség-javító Önkormányzati Társulás 
Tanácsát, hogy a felmerült kérdésekre 
a lehető legrövidebb időn belül szerez-
zenek be választ a Békés Megyei Víz-
művek Zrt.-től. Kérték továbbá, hogy 
az aradi vízátvételre vonatkozó részletes 
megvalósíthatósági tanulmányt 2011. 

június 30-a előtt, megfelelő időben bo-
csássák Újkígyós város rendelkezésé-
re, mely alapján a víztisztításra irányuló 
technológia, valamint az aradi vízátvé-
tel lehetősége összehasonlíthatóvá válik. 
A határozatot nyolc igen szavazattal fo-
gadták el (37/2011. [IV. 18.] sz. kt. hat.). 
Ezen az ülésen döntöttek arról is, hogy 
a Dél-békési Ivóvízminőség-javító Ön-
kormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
14/2011. [IV. 12.] számú határozatát el-
fogadják (56/2011. [IV. 18.] sz. kt. ha-
tározat).

Döntés kistérségi kérdésekben
Nyolc igen szavazattal jóváhagyták a 
Békéscsaba és Térsége Többcélú Ön-
kormányzati Kistérségi Társulás 2011. 
évi intézményi szolgáltatási önköltség 
és intézményi térítési díjait.

Elfogadták egyúttal Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás fenntartá-
sában működő szociális intézmények 
által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló rende-
let-tervezetét (38/2011. [IV. 18.] sz. kt. 
határozat).

Beléptek  
a turisztikai egyesületbe

Tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 
nyolc igen szavazattal a képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy Újkígyós Város 
Önkormányzata belép a Jövő Építők 
Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Közhasznú Egyesületbe (39/2011. [IV. 
18.] sz. kt. hat.).

Elfogadták a beszámolókat
A képviselők kilenc igen szavazattal el-
fogadták az „Újkígyós város 2010. évi 
közbiztonsági helyzetéről” szóló rend-
őrségi tájékoztatót (40/2011. [IV. 18.]
sz. kt. hat.). Az Újkígyósi Polgárőr Szer-
vezet tevékenységéről, valamint a mezei 
őrszolgálat 2010. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót is egyöntetűen szavaz-
ták meg (41/2011. [IV. 18.] sz. kt. hat. és 
(42/2011. [IV. 18.] sz. kt. hat.). Megkö-
szönték a rendőri szerveknek a település 
közbiztonsága érdekében kifejtett mun-
káját, valamint a polgárőrök és mező-
őrök erőfeszítéseit.

Ezen az ülésen döntöttek arról, hogy 
a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságot 
támogatási szerződés alapján 2011. évben 
80 000 Ft támogatásban részesítik, me-
lyet kizárólag az újkígyósi KMB-irodánál 
üzemeltetett gépjármű üzemanyagkölt-
ségeként a település közbiztonsága ér-
dekében használhatnak fel (43/2011.  
[IV. 18.] sz. kt. hat.). Egyben felhívást in-
téztek a helyi vállalkozók és a lakosság 
felé, hogy lehetőségeikhez képest maguk 
is támogassák hasonló céllal a rendőrsé-
get. A rendőrségnek szánt támogatást a 
vállalkozások vagy magánszemélyek a 
jogszabályok szerint csak az önkormány-
zaton keresztül juttathatják el.

Terítéken  
a civil és sportszervezetek

Nyolc igen szavazattal döntöttek arról, 
hogy a Naplemente Nyugdíjas Klub; a 
Vöröskereszt helyi szervezete; a Nyug-
díjasok Érdekvédelmi Egyesülete; az 
Ipolyi Arnold Népfőiskola; az Újkígyósi 
Nagycsaládosok Közhasznú Egye-
sülete; a Mozgáskorlátozottak B. M. 
Egyesületének Kígyósi Csoportja; az 
Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapít-
vány; az Újkígyósi Kézilabda Klub; az 
Újkígyós Gyermek- és Tömegsportjá-
ért Közhasznú Alapítvány; az Újkígyósi 
Erősport Egyesület; a Lovassport Klub; 
az Újkígyósi Futball Club, a Viharsa-
rok Autó-Motor Sportegyesület; az 
Újkígyósi Szabadidő SC (kick-box), 
a Felföldi István Sportegyesület tevé-
kenységéről szóló beszámolót elfogad-
ják (44/2011. [IV. 18.] sz. kt. hat.).

Egyúttal megköszönték a civil szer-
vezeteknek és sportegyesületeknek a te-
lepülés érdekében végzett munkáját.

Felügyelőbizottság  
a Vízmű Kft.-nél

A képviselők az Újkígyósi Vízmű Kft.-
be öt év időtartamra háromtagú fel-
ügyelőbizottságot választottak, melynek 
tagjai: Forgács Róbert, Ecker György és 
Oláh Timót. 

A bizottság tagjai sorából választja 
meg elnökét, ügyrendjét maga határoz-
za meg, amelyet az alapító hagy jóvá.

A testület egyúttal módosította az 
Újkígyósi Vízmű Kft. alapító okiratát, 
amelyet a szövegszerűen beterjesztett ter-
vezetnek megfelelően el is fogadott.  >>>

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

talános iskolás, Kiripolszki Emília és 
Szamosvári Bence mondott verset – a 
megjelent családok gyermekeinek Nagy 
Balázs koordinálásával 50 db névre szóló 
fát ültettünk el. A csemeték a római ka-
tolikus templom mögött, a Wenckheim 
parkban, a Szent Imre parkban és a Fő 
utcai játszótéren lettek kihelyezve.

– Miért tartod fontosnak ezt a prog- 
ramot?

– Mindenekelőtt fölhívja a figyelmet 
a gyermekvállalás fontosságára. Tuda-
tosítja az erdő, a fa és a természeti kör-
nyezet védelmének fontosságát, erősíti 
a településhez való kötődés – a lokál-
patriotizmus – érzését azokban az em-
berekben, akiknek van itt egy fája. A fa 
nagyon fontos szimbólum a magyar mi-
tológiában, gondoljunk csak az életfá-
ra, mely a világ közepén nő, és összeköti 
az alsó világot a mi világunkkal, illetve a 
fenti világgal. Remélem, ezek a kis facse-
meték is így fogják összekötni Újkígyós-
sal azokat a gyermekeket, akiknek most 
szüleik elültették őket. Továbbá nem el-
hanyagolható az sem, hogy egy ilyen ak-
ció erősíti az összefogást a településen, 
itt arra gondolok, hogy a program lebo-

nyolításában a családok mellett kivették 
a részüket önkéntesek és a civil szerve-
zetek is (Mozgáskorlátozottak B. M. 
Egyesületének Kígyósi Csoportja, Nap-
lemente Nyugdíjas Klub, Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesülete, Összefogás 
Újkígyósért Közhasznú Egyesület, Pol-
gárőrség, Újkígyósi Keresztény Ifjúságért 
Alapítvány, Újkígyósi Nagycsaládo sok 
Közhasznú Szervezete, Vöröskereszt Új- 
kígyósi Szervezete). Az ő szerepük első-
sorban a település közterületeinek meg-
tisztításában volt jelentős.

– Vannak-e hasonló terveid a jövőben?
– A Gemenc Zrt.-vel megkezdett 

együttműködést a jövőben is folytatni 
szeretnénk, de a gyümölcsfák ültetéséről 
sem tettem le. Az önkormányzati kony-
ha részére tudnánk így előállítani olcsó, 
jó minőségű gyümölcsöt, csökkent-
vén ezzel is a konyha kiadásait. Önkor-
mányzatunk birtokába került néhány 
belterületi telek, itt képzelem el a gyü-
mölcsöskert megvalósítását. Újkígyó-
son munkahelyekre van szükség, tudom, 
hogy ezek megvalósítása nem elsősor-
ban önkormányzati feladat, de min-
dent meg kell tennünk nekünk is, hogy 
valami elinduljon ezen a településen. A 

gyümölcsöskert létrehozásával remél-
hetőleg kedvet csinálunk a lakosság kö-
rében arra, hogy minél többen ismerjék 
fel a saját kertjükben, földjükben rejlő 
lehetőségeket. Hiszen a piac egyre na-
gyobb igényt támaszt a bio, illetve öko 
termelési móddal előállított élelmisze-
rek iránt.

>> Folytatás az 1. oldalról

A Király család Levente fájának ülte-
tése közben

Fotó: Királyné Budai Anna

„Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát”

Zöldülj! Fordulj! – a ház körül 
A békéscsabai Körösök Völgye Látogatóközpont 2011. április 4. és15. között szemléletformáló interaktív kiállításra várta a lá-
togatókat. Az ERFA-támogatással megvalósuló programra 12 partner településről és a környező települések oktatási intéz-
ményeiből két héten keresztül érkeztek óvodás, általános és középiskolás csoportok. 

A két hét alatt több mint 1000 fő járta végig a tematikus Zöld Műhelyeket, melyek játékos formában, interaktív elemekkel 
igyekeztek bevezetni minden kis és nagy érdeklődőt a „házon kívüli zöldülés”, azaz  a tavaszi kertészkedés, a komposztálás, 
a biokertészet, a madárbarát kert rejtelmeibe és rávilágítani arra, hogy miért is olyan fontos és környezetvédelmi szempont-
ból hasznos a helyi termékek előnyben részesítése. 

A kiállítást természetes anyagokat (textilt és gabonát) felhasználó kézműves foglalkozások színesítették. „Félidőben” vagyis 
április 9-én  „Zöldülj! Fordulj!” családi nappal színesítettük a programot, ahol finom gyógyteákat és bioalmát kóstolgatva for-
málódhatott a családok szemlélete és kaphattak ötleteket a környezettudatosabb életmódhoz.
Aki részletesebben is kíváncsi az interaktív Zöld Műhelyekben folyó munkára, részletes beszámolót olvashat a program hon-
lapján: 

www.zolduljfordulj.eu
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2011. április hó:
SzületéSek:

Szappanos Albert (4100 g, 53 cm), Bé-
késcsaba, 2011. április 4., édesanyja:  
Tripe Tímea, édesapja: Szappanos Albert  
Zoltán.

Benyó Richárd (3520 g, 50 cm), Békéscsa-
ba, 2011. április 26., édesanyja: Sándor 
Szilvia, édesapja: Benyó István.

HaláleSetek:

Jambrik Istvánné Korcsog Ilona, született: 
1934. június 30., elhunyt: 2011. április 
1., volt Újkígyós, Szent István u. 55/2. , 
volt Béke u. 16. szám alatti lakos. Türe-
lemmel viselt súlyos betegségben Gyu-
lán hunyt el.

Ragály László, született: 1957. január 13., 
elhunyt: Békéscsaba, 2011. április 8., 
volt békéscsabai lakos.

Domokos Anna, született: 1925. július 25., 
elhunyt: Gyula, 2011. április 10., volt 
Gyula, Temesvári u. 8/1. szám alatti la-
kos.

Nyári György, született: 1928. április 9., 
elhunyt: Békéscsaba, 2011. április 12., 
volt Újkígyós, Szent István u. 47. szám 
alatti lakos.

Kiss Béla, született: 1926. április 7., el-
hunyt: Békéscsaba, 2011. április 17., 
volt Újkígyó,s Kossuth u. 91. szám alat-
ti lakos.

Barna József, született: 1947. március 9., 
elhunyt: Békéscsaba, 2011. április 18., 
volt Újkígyós, Petőfi u. 99. szám alat-
ti lakos.

Lipták Erzsébet, született: 1933. június 27., 
elhunyt: Békéscsaba, 2011. április 19., 
volt Újkígyós, Rákóczi u. 1. szám alat-
ti lakos.

Gál Julianna, született: 1936. október 2., 
elhunyt: Békéscsaba, 2011. április 28., 
volt Újkígyós, Radnóti u. 1/1. szám 
alatti lakos.

Szerémi Géza, született: 1937. május 16., 
elhunyt: Újkígyós, 2011. április 29., volt 
Újkígyós, Jókai u. 21. szám alatti lakos.

AnyAkönyvi hírek

FELHÍVÁS, TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tájékoztatjuk az újkígyósi lakosokat, hogy május 13-án településünkön 
KERÉKPÁRoS KÖRVERSENy lesz.  Az önkormányzat a verseny útvona-
lát és kismértékű pénzügyi segítséget nyújt ehhez.
A rendező szervezet a FETA (Fenntartható Térségért Alapítvány).

A szervezők nevében az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot, kiemelten a 
verseny útvonalán élőket a várható eseményekről:
A verseny útvonala: Kossuth Lajos u. (várhatóan oTP előtti szakasz: RAJT-

CÉL) – Radnóti utca – Wesselényi utca – Petőfi Sándor u. – Nefelejcs u. – 
Dohány u. – Kossuth Lajos u.

A verseny kategóriái: 1. amatőr, korcsoportos, 2. U23-as profi verseny.
A versenyek kezdési időpontjai: 1.: 12.30, 2.: 14.30.
Az útvonalat a balesetveszély és a profi futam nagy sebessége (50-70 km/h) 
miatt kordonozzuk, a balesetveszélyes tárgyakat (villanyoszlop, közlekedési 
tábla…) kisbálás szalmával rakjuk körbe, melyeket a versenyt követően össze-
gyűjtünk és az esetleges szemetet közmunkások segítségével eltakarítjuk.

FONTOS INFORMÁCIÓ MÉG: A verseny jellegéből adódóan elkerül-
hetetlen, hogy az érintett útszakaszt „hermetikusan” lezárjuk, azon semmi-
lyen jármű nem közlekedhet, sajnálatos módon ez egyes szakaszokon érvényes 
a gyalogos közlekedésre is! Ezért kérjük önöket, hogy járműveiket az érintett 
szakaszon kívül parkolják le, vagy mellőzzék azok használatát. Az érintett út-
szakaszon a parkolást is kérjük mellőzni, hiszen szintén balesetveszélyt jelent!
A szervezők a helyi körzeti megbízotti iroda munkatársaival és a polgárőrség 
aktivistáival 10 órakor zárják le a verseny útvonalát. Kérjük, segítsék munkáju-
kat, hiszen tudjuk, hogy kellemetlenséget okoz önöknek ez a fajta mozgásbe-
li korlátozás!
A zárást legkésőbb 16.30-kor, a befutót követően azonnal feloldjuk.
A megkülönböztető jelzést használó járműveket (mentő, tűzoltó, rendőrség) a 
verseny azonnali megszakításával beengedik a szervezők a verseny területére.

Bízunk abban, hogy a „Fuss az életedért!” újkígyósi sportnaphoz csatlako-
zó kerékpárverseny és a nap további rendezvényei feledtetik önökkel a bosz-
szúságot, kellemetlenséget és sikerül kellemes kikapcsolódást biztosítanunk 
mindannyiuknak!

A szervezők nevében: polgármesteri hivatal, Újkígyós

„A döntés itt A két kezünkben,  nem A végzetünkben…”
>>> Megbízták Schalbert Géza ügyve-
zetőt, hogy a módosított alapító ok-
irat miatti további intézkedéseket tegye 
meg, valamint intézkedjen az elfogadott 
szabályzat cégiratok között történő le-
tétbe helyezése felől. A határozat kilenc 
igen szavazattal született meg (47/2011.  
[IV. 18.] sz. kt. hat.).

Közel egymillió  
egészségügyi eszközökre

2 db EKG készüléket, 2 db Pulsoxy-
métert és 1 db oxigénpalackot szerez 
be a település, melyeket Újkígyós város 
egészségügyi alapellátására Majorosné 
dr. Hunya Sarolta és dr. Marossy László 
vállalkozó háziorvosok részére ingyene-
sen használatba ad.

A készülékek beszerzésére legfeljebb 
bruttó 800 000 Ft-ot biztosít a költ-
ségvetés tartalékalapjának terhére. A 
ké szüléket több árajánlat alapján a leg-
ol csóbban kell beszerezni.

Erről a képviselők kilenc igen szava-
zattal döntöttek (48/2011. [IV. 18.] sz. 
kt. hat.).

„Zöld” közbeszerzési  
kézikönyvről is döntöttek

Kilenc igen szavazattal hatályon kívül 
helyezték a korábbi közbeszerzési sza-
bályzatot, helyette egy új közbeszerzé-
si szabályzatot hagytak jóvá, melynek 
alkalmazását elrendelték (49/2011.  
[IV. 18.] sz. kt. hat.). Elfogadták Újkí-
gyós Város „Zöld” közbeszerzési kézi-
könyvét is, melynek alkalmazását 2011. 
május 1-jétől rendelték el (50/2011.  
[IV. 18.] sz. kt. hat.). A döntés ebben az 
esetben is egységes volt.

Szintén közbeszerzéssel kapcsola-
tos határozat született az Újkígyós város 
piacterének korszerűsítése című pro-
jekt közbeszerzési eljárás dokumentá-
ciója és ajánlattételi felhívása ügyében. 
(53/2011. [IV. 18.] sz. kt. hat.). Ebben 
szerepelt az is, hogy a polgármestert 
megbízzák az ajánlattételi felhívás leg-
alább három ajánlattevő részére történő 
megküldésével.

Egyöntetűen foglaltak állást akkor 
is, amikor a közbeszerzési bírálóbizott-
ságba tagként Bozó Józsefet és Nagy Ba-
lázst delegálták (54/2011. [IV. 18.] sz. 
kt. hat.).

Építhet a Kígyós Fruit
Kilenc igen szavazattal fogadták el a Kí-
gyós Fruit Kft. rendezési terv módosítá-
sával, újonnan építendő létesítménnyel 
kapcsolatos kérelmét. Egyben hozzájá-
rultak, hogy a meglévő előkert beépíté-
si vonalába húzzák azt fel. Eldöntötték 
azt is, hogy a kialakult előkert méretét 
a rendezési tervbe beépítik (51/2011.  
[IV. 18.] sz. kt. hat.). 

Ennek határidejét 2014. október 
1-ben rögzítették.

Lassabban – a teher miatt!
A Rákóczi utcán – a megnövekedett 
teherforgalom miatt – 30 km/órás se-
bességkorlátozást vezetnek be. Emiatt 
elrendelték 4 db 30 km-es sebességkor-
látozó tábla kihelyezését. A költségek-
re bruttó 80 000 Ft-ot biztosítottak a 
költségvetési tartalékalap terhére. A ha-
tározatot nyolc igen szavazattal, egy tar-
tózkodás mellett hozták meg (52/2011.  
[IV. 18.] sz. kt. hat.).

Tudjuk, mennyi pénzünk maradt  
és mire fordítjuk

A város 2010. évi pénzmaradványát  
119 260 499 Ft-ban fogadták el, amely-
nek felhasználásáról a következők sze-
rint rendelkeztek (45/2011. [IV. 18.] sz. 
kt. hat.):
 (forint)
A 2011. évi költségvetésben  
tervezve pénzmaradvány 45 256 000 
    • felhalmozási  27 190 000 
    • működési 18 066 000
Környezetvédelmi alapszámlán  
lévő pénzeszköz,  
környezetvédelmi célra 863 012
Belvízkárra elkülönített  
számlán lévő pénzeszköz 394 384
Munkáltatói lakásépítési  
kölcsön 832 735
Ivóvízminőség-javító  
beruházás számlán elkülönített  
pénzeszköz 36 665
Ezüstág Idősek otthonában  
az egyszeri bekerülési díjának 
visszafizetési kötelezettsége 19 980 000
Szállítói kötelezettség 9 390 000
Hidasháti Mezőgazdasági  
Zrt. telephelyvásárlás 14 760 000
PHARE-hitel 5 100 000
TÁMoP-pályázat –  
előleg leutalása 2 372 469 
Tartalék – későbbi 
képviselő-testület által  
meghatározott célokra 20 275 234
ÖSSZESEN: 119 260 499

Április 21-én, a „Szolidáris Húsvét” 
akció keretében 20 nehéz anyagi 

helyzetben lévő, rászoruló család kapott 
településünkön húsvéti élelmiszercso-
magot, valamint további 12 – szintén 
nehéz helyzetben lévő – család része-
sült tojásadományban Újkígyós Város 
Önkormányzata, vállalkozók, magán-
emberek pénz- és élelmiszer-felajánlá-
sainak köszönhetően. Az adományból 
a szociális szférában tevékenykedő in-
tézmények, illetve civil szervezetek és az 
önkormányzat fenntartásában működő 

intézmények által javasolt személyek ré-
szesültek.

Az élelmiszercsomagokat az „Ezüst-
ág Gondozási Központ” Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatának család-
gondozói, Krucsai Gyöngyi, Turovszki 
Krisztián és Tömösi Helén szociális asz-
szisztens személyesen szállították ház-
hoz a családoknak.

*
Az akciót pénzadománnyal támo-

gatták: Ag-Fa Med Bt., Bánfiné Csiz-
madia Ágnes, Bokorné Cservenák Mária 

vállalkozó, Lukoviczkiné Rozsnyai Il-
dikó, Süli Mihályné, Szebellédi Zoltán 
polgármester, Turovszki Krisztián csa-
ládgondozó/önkormányzati képviselő, 
Vida Klára intézményvezető, valamint 
élelmiszer-adománnyal támogatták: 
Bozó József önkormányzati képviselő, 
Csabatáj Zrt, Gallicoop Pulykafeldol-
gozó Zrt, Krucsai Gyöngyi családgon-
dozó, Krucsai János édesipari vállalkozó, 
Mozaik Rex Termelő és Kereskedő Kft., 
Római Katolikus Egyházközség és 
Szántó Béláné.

„Szolidáris Húsvét” 2011.

Tisztelt Újkígyósi Lakosok!
2011. május 13-án, pénteken ismét megrendezzük településünkön  

a „FuSS AZ ÉLETEdÉRT!” sportnapot.
Rendezvényünkhöz csatlakoztak a békéscsabai kistérség települései is.
A reggeli órákban a közös bemelegítés és futás után sportprogramokon vesz-
nek részt az általános iskolások és a részt vevő más településekről érkező gye-
rekek. A közös ebéd után fél egytől egy új programmal bővül rendezvényünk: 
kerékpáros körversenyeket rendezünk a település utcáin.
A kerekesek versenye után barátságos mérkőzés lesz a sportcsarnokban, melyet 
a megszokott „Futaváros” esemény követ, várhatóan fél héttől.
Este nyolckor a Kisvárosi Esték következő programjára kerül sor, a polgár-
mesteri hivatal tanácskozótermében. A közéleti rendezvényre Szőnyi Ferencet 
a 2010-es év Ironman versenyének győztesét várjuk, aki 5. emberként a világon, 
ezek közül az első magyarként, kevesebb, mint 3 hét (481 óra 54 perc) alatt si-
kerrel teljesítette a 76 km úszást, a 3600 km tekerést és a 844 km futást. Beszél-
getőtársa Fábián Tamás, a Csaba Rádió szerkesztő-műsorvezetője lesz.

Mindenkit szeretettel várunk!

ORVOSI ÜGYELET 
Az orvosi ügyelet minden  

hétköznap 17 órától lép életbe. 
Az ügyeletes orvos személyét  

a 66/247-787-es  
központi ügyeleti telefonszám  
üzenetrögzítője mindig közli.
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Erőemelő eredmények

Ismét szép eredményeket értek el az Újkígyósi Erősport 
Egyesület tagjai a közelmúltban megrendezett erőemelő és 

fekve nyomó versenyeken. Ezúttal a IX. Vésztői „Balogh Ist-
ván és Molnár Zsolt” Fekve Nyomó Bajnokságon jelesked-
tek. Oláh Krisztián – élete első versenyén – junior 90 kg alatti 
kategóriában 125 kg-os teljesítménnyel az 5. helyet szerezte 
meg. Farkas Krisztián 172,5 kg-os teljesítménnyel felnőtt –90 
kg-ban ezüstérmet szerzett, mely eredménnyel a Magyar Erő-
emelő Szövetség országos ranglistáján 83 kg-ban a 4. helyre 
kvalifikálta magát. A teljes eredménylista a www.marvelteam.
hu oldalon található.

A korábbi évek hagyományaihoz híven idén is nemze-
ti ünnepünkön, március 15-én rendezte meg a Csárdaszállási 
SZSK a XV. Csárdaszállás Kupát. Az ország minden tájá-
ról érkeztek erőemelők, így egy igen színvonalas versenyen 
mérhették össze erejüket a résztvevők. Újkígyósi színekben 
négy sportoló indult. Prágai Szabolcs és Farkas Krisztián fek-
ve nyomásban nevezett, előbbi felnőtt +90 kg kategóriában 
200 kg-os eredménnyel az ötödik helyet szerezte meg. Far-
kas Krisztián felnőtt –90 kg-ban 167,5 kg-ot teljesített, ezzel 
bronzérmes lett. Lipták István erőemelés összetettben 555 kg-
on fejezte be a versenyt (guggolás: 200 kg, fekve nyomás: 130 
kg, felhúzás: 225 kg), így felnőtt +90 kg kategóriában fekve 
nyomásban tizenkettedik, erőemelésben negyedik lett. oláh 
Krisztián junior –90 kg kategória eredményei: guggolás: 165 
kg, fekve nyomás: 127,5 kg, felhúzás: 210 kg, mely teljesítmé-
nyével fekve nyomásban a 8., erőemelésben az 5. helyet sze-
rezte meg. További eredmények: www.csardapower.uw.hu.

A Magyarország Legerősebb Embere oB kelet-magyaror-
szági selejtezőjén, május végén a visszatérő Krajcs János mel-
lett Endrei Zsolt képviseli az egyesületet. Ezúton is sok sikert 
kívánunk nekik a megmérettetéshez! ÚEE

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: Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Magyar Mária, Ecker György,  Szamosvári Zsolt 
Nyomdai előkészítés: Quirt-Wizard Kft. – Várhegyiné Szántó Anikó • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

Kisvárosi KörKép   •   Kisvárosi KörKép   •   Kisvárosi KörKép

P O S TA B O N T Ó
Tisztelt Polgármester Úr!

Közlekedéssel kapcsolatos kérdésem lenne. Az úgyneve-
zett „M0-s” (várost elkerülő út) megépítése mikorra vár-
ható? Az Arany János útra ráterhelt kamionforgalom több 
mint zavaró. A napokban az Újkígyós–Szabadkígyós kö-
zötti útról láttam letérni a földútra egy kamiont, ami a volt 
tsz, jelenlegi major irányába haladt tovább. Ez a földút lesz 
kiépítve?

Üdvözlettel:
Horváth János

Tisztelt Horváth János!
A tehermentesítő út megépítésére 2010 elején pályázatot 
adtunk be, amely azonban sajnos nem nyert támogatást. 
Mivel a beruházás jelentős anyagi forrásokat igényelne (kb. 
300 millió Ft), ezért azt csak jelentős pályázati támogatás-
sal tartjuk elképzelhetőnek megépíteni.

A tervezett nyomvonal: a Marottyiék környékén lévő 
földúton a József-majorig, a repülőtér mellett a homokbá-
nyához vezető útig, a homokbánya útján a Petőfi utcáig.

Üdvözlettel:
Szebellédi Zoltán

Farkas Krisztián az országos ranglista 4. helyére kvalifikál-
ta magát

Újkígyós Város Önkormányzata  
tisztelettel meghívja önöket  

az egészségház  
ünnepélyes átadására!

A rendezvény időpontja: 
2011. május 11. (szerda), 16 óra

Helyszíne: 
Egészségház (Újkígyós, Arany János utca 40.)

A létesítményt átadja: 
Dr. Latorcai János, a Magyar országgyűlés alelnöke, 

Simonka György választókerületi országgyűlési képviselő,  
a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács alelnöke,  valamint 

Pribojszkiné Kása Anikó, a VÁTI Kft.,  
Békéscsabai Területi Iroda irodavezetője

Köszöntőt mond: 
Szebellédi Zoltán polgármester

Az esemény házigazdája: 
Dr. Hunya Sarolta háziorvos, önkormányzati képviselő

Közreműködik: 
Labos Júlia általános iskolai tanuló


