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„Egy település életében meghatározó 
szerepe van az oktatási intézmények
nek. Különösen igaz ez Újkígyósra, mert 
ez az egyetlen iskola a városunkban. Alig 
van olyan család, mely valamilyen szál
lal ne kötődne az iskolához. Diákként, 
szülőként, nagyszülőként szinte min
denkinek az életében szerepet játszott. 
Emiatt is lehet az iskolánk születésnapja 
mindannyiunk ünnepe. A jelenlegi épü
letben 60 éve folyik a tanítás. Ezért úgy 
döntöttünk, hogy ezt a kerek évfordu
lót emlékezetesebbé tesszük” – ezekkel 
a mondatokkal kezdi jubileumi emlék
könyvünk előszavát Korcsokné Erdős Zsu-
zsanna, iskolánk igazgatója. 

Iskolánk diákjai és pedagógusai hó
napok óta készülnek az évforduló meg
ünneplésére. Rajzolnak, festenek, ra  
gasztanak, éneket tanulnak, szöveget 
magolnak, fogalmazásokat, verseket ír
nak, emléktárgyakat gyűjtenek. Kiállí
tás, könyv, musical…

A könyv nyomdai munkálatai már 
folynak, várjuk a megjelenést. Köszön

jük mindazoknak, akik segítettek az 
emlékezésben! Akik szívesen láttak, 
amikor bekopogtattunk hozzájuk, akik 
levélben küldték el visszaemlékezésü
ket, akik az iskolába jöttek az emléke

ikkel és féltve őrzött emléktárgyaikkal. 
Köszönetünket fejezzük ki azoknak 
is, akik anyagilag támogatták a könyv 
megjelenését!

Hatvan év a nagyiskolában

Londoni színpompában 
Újkígyós

Az idei nyári olimpiai játékokat – a 
harmincadikat – a nagybritanniai 

Londonban rendezik július 27e és au
gusztus 12e között. 

Május 19én Újkígyós is londoni 
színpompába öltözött. A helyi általános 
iskola egy csaknem négy órán át tartó 
felvonulással és tornaünnepéllyel hív
ta fel a városlakók figyelmét a közelgő 
nemzetközi sporteseményre. 

A diákok három utcán keresztül vo
nultak az iskolától a tornaünnepély hely
színére, a Kossuth utcai kézilabdapályára. 
Elöl olyan londoni jellegzetességek „ma
síroztak”, mint a busz vagy Mr. Bean, 
mögöttük az iskola diákjai, pedagógusai 
angol zászlókkal. A menetet a Hódme
zővásárhelyi Helyőrségi Katonazenekar 
kísérte, amelyben az iskola egykori nö
vendéke, Tömösi Tamás főtörzsőrmester 
játszott az ütőhangszeren. 

Folytatás a 11. oldalon >>

Folytatás a 8. oldalon >>

2012. június 1jén került sor a felújított 
kistornaterem és a Békés megyében el
sőként megépülő ovifoci pálya átadá
sára, az ovifoci program elindítására. 
A kistornaterem avatóbeszédét Vantara 
Gyula, Békéscsaba Megyei Jogú Város 
polgármestere, országgyűlési képviselő 
mondta el, majd Kónya Istvánnal, a me
gyei közgyűlés alelnökével és Szebellédi 
Zoltán polgármesterrel vágták át a nem
zetiszínű szalagot az átadást jelképezve.

Az ünnepség keretében mutatta be az 
ovifoci programot dr. Molnár Andrea, 
az OviFoci Közhasznú Alapítvány el
nöke, majd Buzánszky Jenővel, az Arany
csapat tagjával, olimpiai bajnokkal adták 
át az ovisoknak az új létesítményt.

Az átadóünnepség után rendezték 
meg a focipályán a XVIII. Békés Me
gyei Polgármester Kupát, amelynek 
minden évben más település ad ott
hont. Az idén négy csapat versenyzett: 
a Békés Megyei Labdarúgó Szövet
ség, a Békés Megyei Polgármesterek, 
a Heves Megyei Labdarúgó Szövet
ség és az úgynevezett Újkígyósi Öregfi
úk csapata, amelyben a képviselőkön és 
hivatali dolgozókon kívül néhány „öreg
fiú” focista mérte össze a focitudását a  
többiekével. Az első helyet a He
ves megyei csapat szerezte meg, de az 
újkígyósiak is jól szerepeltek, hiszen 
másodikok lettek.

Buzánszky Jenő adta át az ovi-foci pályát 

Polgármesteri beszéd a 3. oldalon >>

Mészáros Gréta, Gedó Fanni,  
Bálint Adrienn 
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Bemutatkozik a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Újkígyósi Alapszervezete

AJobbik Újkígyósi Alapszervezeté
nek elnöke Marossy László Géza. 

Megkértem, egy pár mondatban mutat
kozzon be!

– Marossy László Géza vagyok, édes
apám dr. Marossy László háziorvos, édes
anyám dr. Salajkó Erika gyermekorvos. 
1977 óta élek Újkígyóson. Keszthelyen, 
a Pannon Agrártudományi Egyetem 
Georgikon Mezőgazdaságtudományi 
Karán végeztem 1999ben. Házas va
gyok, van egy gyermekünk: Tamás, aki 
hatéves. Egész családunk mezőgazda
sággal foglalkozik. 

– Kérlek, mesélj az újkígyósi Jobbik 
szervezetéről!

– 2009ben alakultunk az európai 
parlamenti választások előtt 8  taggal. 
Megtiszteltetésként vettem, hogy akkor 
engem választottak elnöknek, és én va
gyok Békés megye 7. számú választóke
rületének szervezője is. Taglétszámunk az 
alapítás óta  folyamatosan bővül, jelenleg 
21 fős, de van már 3 új jelentkezőnk. Ez a 
megyei választmányban 2 fő képviseletére 
ad lehetőséget. Már az EPválasztásokon 
komoly számú ajánlószelvényt gyűjtöt
tünk össze, mind a hat választókerület
ben sikerült delegáltat állítanunk. Nagy 
meglepetésre mi kaptuk másodikként 
a legtöbb szavazatot Újkígyóson. Örü
lök, mert a legutóbbi országgyűlési vá
lasztásokon is igen magas százalékokat 
sikerült elérnünk. Az önkormányzati vá
lasztásokon 4en indultunk, sajnos egyi

künknek sem 
sikerült mandá
tumot szerez
ni.  Az országos 
médiákon ke
resztül nehezen 
tudunk eljutni az 
állampolgárok
hoz, így a szer
vezet számára 
más lehetősége
ket kellett keresni. A lakosság tájékozta
tásának egyik módja a lakossági fórumok 
szervezése. Egy évben nem sok ilyen 
rendezvényünk van, mert elvem: a mi
nőség; inkább legyen kevesebb fórum, de 
oda neves előadókat hívjunk meg. Leg
utóbbi vendégünk: dr. Morvai Krisztina 
volt, de Újkígyóson szerepelt már meg
hívásunkra: ifj. Hegedűs Lóránt, Schneider 
Tamás, dr. Dévényi-Dabrowszky Géza, 
Szabóné Kocziha Tünde, Szegedi Csanád 
és Vona Gábor is. Ezen előadások alkal
mával 100 fő alatt sosem volt a látoga
tottság, a legutóbbi fórumon 300350 fő 
vett részt. Kéthavonta kérem a szimpa
tizánsokat, keressék a postaládájukban a 
Hazai Pálya, valamint a Barikád című új
ságokat. Akit érdekel munkásságunk, az 
interneten is el tud minket érni: www.
ujkigyos.jobbik.hu, ahol a rendezvénye
inkről fotók, videók tekinthetők meg. 

– Sok sikert kívánok a további munká-
tokhoz és köszönöm az interjút!

Nagyné Rajeczki Krisztina

Kenyérszegő  
asszony

Újkígyós Város Önkormányzata 
a Kenyérszegő asszony szobrát 

újra fel szeretné állítani a településen. 
Eredeti helyén a Hazaváró Emlék
kút kapott helyet, ezért három lehet
séges új helyszín lett meghatározva:  

1. Szent Imre park, 
2.  Szent Erzsébet park (a Park utca 

és a Radnóti utca sarkán), 
3.  Ezüstág Gondozási Központ, 

utcafront. 

A szakmai munkát Gera Katalin 
és Gazsó Adrienn végezték, a látvány
terveket Pap Attila készítette.

Kérjük, szavazzon, hogy a há-
rom helyszín közül ön hol szeretné 
a Kenyérszegő asszonyt újra látni. 

Szavazatait a pmh.kommunikacio 
@ujkigyos.hu email címre küldheti 
el vagy a polgármesteri hivatal portá
ján adhatja le június 30ig. 

FoGAdóórA
SzEBELLéDI zOLTáN polgármester  

minden csütörtökön 9.00 és 12.00 óra 
között várja fogadóóráján a különböző 

ügyekben hozzá forduló újkígyósi  
lakosokat, a polgármesteri hivatalban.

Erősember-versenyek
április 29én, Martfűn rendezték meg a KeletMagyarország legerősebb embe
re versenyt, amely a május 12én megrendezett országos bajnokság selejtezője 
is volt egyben. A 16 versenyző között szerepelt Endrei Zsolt, aki az Újkígyósi 
Erősport Egyesületből egyedüli résztvevőként képviselte városunkat. Az indu
lók az alábbi versenyszámokban mérhették össze tudásukat: rönknyomás fej fö
lé, lengősúlycipelés, kőgolyópakolás. Az indulók között szerepelt Csikós Lóránt és 
Mengyi Rajmund is,  akik már  részt vettek újkígyósi versenyen. Endrei zsolt az 
előkelő II. helyet szerezte meg, így KeletMagyarország második legerősebb em
bereként kvalifikálta magát a május 12i országos bajnokságra. 

Május 12én, Kislődőn rendezték meg az országos bajnokságot, ahol a 10 leg
erősebb ember mérte össze erejét, köztük az újkígyósi Endrei zsolt is. A hat ver
senyszámból álló megmérettetésen – rönknyomás, hordódobás, 500 kgos Rába 
kerékforgatás (ezt a számot két fő tudta csak teljesíteni, az egyik Endrei zsolt 
volt), koffercipelés, lengősúlycipelés, kőgolyópakolás – zsolt összetettben a 4. 
helyen végzett.  A kőgolyópakolás versenyszámot ő teljesítette a legjobban, így 
ennek a számnak az országos bajnoka lett.
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Újkígyós életében régóta nagy jelentősége 
van a sportnak. Az első időkben elsősor-
ban a focinak. Később egyre több sportág 
lett népszerű, de elsősorban a kézilabda 
területén értek el az újkígyósiak nagy si-
kereket.

A teljesség igénye nélkül meg kell em-
lítenünk néhány jelentősebb személyisé-
get. Felföldi István nevét, aki a kézilabda 
szeretetét elindította Újkígyóson, és aki-
ről a sportcsarnokot is elnevezték koráb-
ban. A fáklyát sokan vitték tovább, de 
Skaliczki László mesteredző idejében lett 
naggyá a kígyósi kézilabda, aki később a 
magyar férfi kézilabda-válogatott szö-
vetségi kapitánya volt, ma a Pick-Szeged 
vezetőedzője. Buday György edzőként és 
iskolaigazgatóként is jelentősen hozzá-
járult a sportág népszerűsítéséhez. Új-
kígyós több jelentős tehetséget adott a 
magyar kézilabdaéletnek: mindenkép-
pen kiemelendő Csulikné Bozó Éva, aki 
126-szoros, Mohácsi Árpád, aki 77-sze-
res és Balogh József, aki 6-szoros nemzeti 
válogatott volt.

Az utóbbi években jelentős hazai és 
nemzetközi sikereket érnek el kick-box 
sportolóink is, akik a tornaterem-ava-
tó idejében is egy világversenyen voltak 
Olaszországban, ahol több aranyérmet 
szereztek, illetve más helyezéseket ér-
tek el. De jelen van a településen a nagy 
múlttal rendelkező lovassport és az autó-
motor sport is, az erősporttal foglalkozók 
is szép eredményeket érnek el. Sokan csak 
hobbiszinten foglalkoznak sporttal, így 
nem csoda, hogy a sportcsarnokot „kinőt-
tük”, ott reggeltől késő estig szinte minden 
időpont foglalt.

Az aszfaltos pálya előtti telken volt 
egy kistornaterem, amely közel 100 éves 
volt, állapota miatt le kellett bontani. A 
felújított kistornaterem épületét néhai 
Botházy Károly iskolaigazgató kezde-
ményezésére 1979-ben kezdték el építeni 
tanuszodának. Az akkori tsz, a Kemikál, 
az ÁFÉSZ és a tanács összefogásával, 
társadalmi munkával valósult meg. A jó 
szándék mellett azonban tervezési és ki-
vitelezési hibák is becsúsztak, az épület 
hőtechnikája, a medence vízszigetelése, az 
uszodatechnika teljes hiánya, a közegész-
ségügyi és egyéb feltételek hiánya miatt a 
tanuszoda 2 évig üzemelt csupán. 

Később néhány évig az épület kon di-
teremként működött, majd az iskolában 
nem használt eszközök kerültek elhelye-

zésre benne. A képviselő-testület koráb-
bi és mostani döntésének megfelelően ezen 
az ingatlanon van tervezve egy új köz-
ponti óvoda, bölcsőde építése, valamint a 
régi uszoda épületében egy új kistornate-
rem kialakítása öltözőkkel. 

Mivel azonban az eredeti tervek sze-
rint az akkori pályázat kereteibe nem 
fért volna bele a kistornaterem és öltöző 
megvalósítása, ezért arra több ízben pá-
lyáztunk – korábban az Önkormány-
zati Minisztérium, tavaly pedig a 
Belügyminisztérium által kiírt pályázat-
ra. A terveket Bánfi Zsolt vezető tervező 
és társtervezői készítették. A pályázaton 
17 999 000 Ft vissza nem térítendő tá-
mogatást nyertünk a munkák megvaló-
sításához, amelyet ezúton is köszönünk a 
Belügyminisztériumnak.

Közbeszerzési eljárás alapján a 
Csorvási Építőmester Bt.-vel kötöttünk 
kivitelezői szerződést, de a támogatá-
si szerződés alapján saját munkaerőt is be 
kellett vonnunk a beruházásba. A kivite-
lezés költsége összesen 27 696 534 Ft volt. 

Fontos megjegyeznünk, hogy felújítás-
ról és nem új építésről van szó, a tervező 
és az építő „hozott anyagból dolgozott”, 
ráadásul a szűkre szabott költségvetés 
miatt ahol lehetett, meg kellett őrizni a 
korábbi elemeket, szerkezeteket is. Nem 
fért bele a költségvetésbe a terem és az öl-
tözők berendezése sem, ezeket önerőből és 
egy most beadandó pályázatból kell majd 
pótolnunk. De egy régóta meglévő „seb-
foltot” ismét sikerült „begyógyítanunk”, 
egy használaton kívüli, szinte már romos 

épületet sikerült újszerűvé varázsolnunk, 
de ennél fontosabb, hogy az óvodásoknak, 
a kisiskolásoknak és kis csoportos sportok-
nak végre van egy megfelelő helyük. 

Ismét sikerült egy lépést előre tennünk 
a településközpont csinosításában, egy 
sport- és köznevelési centrum létrejötté-
ben. Már biztos, hogy a következő lépés-
ként megépülhet a kétcsoportos új bölcsőde 
épülete, hiszen nyertünk a pályázaton. Az 
óvodapályázatért azonban még izgul-
nunk kell, de remélhetőleg hamarosan po-
zitív döntés születik ebben az ügyben is.

A már szabálytalannak, korszerűtlen-
nek minősülő aszfaltpálya helyére épül az 
új óvoda és bölcsőde, de helyette az MLSZ 
támogatásával talán már ebben az évben 
elkészülhet egy ugyanekkora, bekerített, 
megvilágított műfüves pálya itt, a közel-
ben, amely újabb színfoltja lehet a spor-
tolni vágyóknak.

Köszönetet mondok Balogh Lászlóné 
óvodavezetőnek azért a kitartásért és lel-
kesedésért, amellyel az óvoda és a hozzá 
tartozó létesítmények ügyét hajtja – és 
persze az óvodai munkatársainak is, akik 
nagy közösségben a vezetőjükkel támo-
gatnak bennünket e célok megvalósítá-
sában.

Köszönetemet fejezem ki a képviselő-
testületnek, hogy segíti ezeknek az ügyek-
nek az előbbre vitelét. Köszönöm minden 
munkatársamnak, akik a pályázati elő-
készítésben és megvalósításban aktívan 
közreműködtek.

Szebellédi Zoltán  
polgármester

Polgármesteri beszéd a kistornaterem átadásakor

Buzánszky Jenő, az Aranycsapat tagja  
az óvodás kisgyermekekkel
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Május 7én délután kettőkor szokatla
nul sok ember álldogált a polgármeste
ri hivatal előtt. Rég nem látott ismerősök 
nevetésének hangja, kedves ismeretlenek 
beszélgetésének moraja töltötte be az ut
cát. Az izgatottság és a boldogság egy
velege járta át a szíveket. Egyszer csak 
begördült a buszunk, és kezdetét vette 
az utazás. Másnap, a kora délutáni órák
ban értünk Belgium fővárosába. Rövid
del szállásunk elfoglalása után Brüsszel 
szépségeinek felfedezésére indultunk. A 
városnézést az Európai Parlament épü
letével kezdtük. A Parlamentáriumban 
megtekintettük az Európiai Unió törté
nelmét bemutató hihetetlenül látványos 
kiállítást, majd a belváros felé vettük az 
irányt, elhaladva a monumentális kirá
lyi palota és a hihetetlenül zöld Brüsz
szeli Park mellett. Nincs még egy olyan 

város Európában, ahol így megférnének 
egymás mellett a tekintélyes régi épüle
tek, a modern építészet vívmányai, illetve 
a földkerekség népei. Filmbeli hangulatú, 
aprócska, macskaköves utcákon át jutot
tunk el Brüsszel lüktető szívébe, a varázs
latos Grand Placera. A főteret egytől 
egyig gazdagon díszített, gyönyörű, 17. 
századi barokk céhes házak veszik körül, 
ám vitathatatlanul a városháza épülete 

vonzza magára a legtöbb csodáló tekin
tetet. Finom csokoládé, zamatos meggy
sör és édes gofri illatát hozta el hozzánk a 
szél, miközben a Brüsszel jelképének te
kintett pisilő kisfiú (Manneken Pis) előtt 
fotózkodtunk. Vacsoránkat az immár eu
rópai parlamenti alelnökké választott dr. 
Surján László képviselő úr társaságában 
fogyasztottuk el, melyet követően a cso
port legtöbb tagja útnak indult a méltán 
híres belga söröket megkóstolni.

Másnap a legszebb flamand városba, 
Bruggebe látogattunk. A varázslatos 
óvárosban a kis csatornák mentén sétálva 
és a középkori épületeket, harangtornyo
kat csodálva visszarepülhettünk az idő
ben a királyok és hercegek korába, amikor 
még Brugge volt Európa kereskedelmi 
központja. A Miasszonyunk templom
ban megtekintettük Michelangelo „Ma

donna gyermekével” szobrát, a Szent 
Vérbazilikában pedig Jézus vérének re
likviája mellett mondhattunk el egy imát. 
A késő délutáni órákban az északiten
ger partján kagylókat gyűjtögetve sétál
tunk a homokban, Oostendeben. 
Brüsszelbe visszatérve megcsodáltuk az 
Atomiumot, amely a vas molekula kris
tályrácsát jeleníti meg 165 milliárdszoros 
nagyításban. Az alelnök úr megtisztelte

tésünkre ezen az estén is csatlakozott 
hozzánk, a finom vacsora után pedig bel
ga csokoládéba mártott eperre invitált 
minket.

Utazásunk utolsó napján az Európai 
Parlamentben tettünk hivatalos látoga
tást. Beszélgettünk dr. Surján Lászlóval, 
aki búcsúzóul mindenkit megajándéko
zott egy kis aprósággal. Persze mi sem 
mentünk üres kézzel, vittünk egy kis 
„hazait”, amelynek az alelnök úr nagyon 
örült. Ezt követően bemehettünk a ple
náris terembe, ahol éppen ülésezett a 
parlament, és ottlétünk percei alatt meg
lepetésünkre egy magyar vonatkozású 
ügyet tárgyalt. Brüsszelt elhagyva utunk 
a németországi Aachenbe vezetett, ahol 
egy kellemes ebéd után megtekintettük 
a híres katedrálist, majd rengeteg csodás 
élménnyel gazdagodva hazaindultunk.

A résztvevők nevében ezúton is sze
retném megköszönni dr. Surján Lász
lónak, az Európai Parlament néppárti 
alelnökének, hogy lehetővé tette szá
munkra ezt az utazást, és hogy nagy sze
retettel fogadott minket Brüsszelben. 

Köszönjük Elekes Ágnesnek, a cso
portkísérőnknek, hogy mindvégig 
őszinte mosollyal és határtalan türe

lemmel kalauzolt minket utunk során, 
illetve Mikóczy Ilonának és Korom Má-
riának, az alelnök úr asszisztenseinek, 
hogy segítettek megszervezni ezt az 
utazást. Köszönettel tartozunk továbbá 
Szebellédi Zoltánnak, Harangozó Imrének 
és Gedó Gyöngyinek, akik munkájukkal 
segítették, hogy megvalósulhasson ez a 
tanulmányút.

Vass Dorina

Brüsszel, busszal, tavasszal…
2011. október 23-án dr. Surján László európai parlamenti képviselő ünnepi be-
széde által emlékeztünk meg az 1956-os szabadságharcról. Az „Újkígyósért” 
Közalapítvány az ünnepség keretein belül osztotta ki a 2011-es év Locskay Jó-
zsef-ösztöndíjasainak járó jutalmat. A sok mosolygós, tehetséges, szorgalmas 
fiatalt látva a képviselő úr meghívta az újkígyósi ösztöndíjas főiskolai, illetve 
egyetemi hallgatókat Brüsszelbe. Így történt, hogy Brüsszelben jártunk, busz-
szal, tavasszal…



2012. MÁJUS–JÚNIUS 5
Újkígyósi
Önkormányzati ÉrtesítŐ

„A döntés itt A két kezünkben,  nem A végzetünkben…”

Elfogadták  
a kórházi beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Kép
viselőtestülete a békéscsabai Réthy 
Pál KórházRendelőintézet által az 
újkígyósi lakóknak nyújtott egészség
ügyi ellátásról szóló beszámolóját tar
tózkodás és ellenszavazat nélkül, nyolc 
igennel elfogadta, illetve megköszönte 
az intézmény munkatársainak Újkígyós 
lakói érdekében végzett munkájukat.

Elfogadták  
a tűzoltóság beszámolóját

A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó Pa
rancsnokság 2011. évi tevékenységé
ről szóló beszámolóját egyhangú, nyolc 
igennel fogadta el a testület, majd meg
köszönte a tűzoltóságnak Újkígyós ér
dekében kifejtett munkáját.

  Elfogadták  
a rendőrségi beszámolót

A képviselők nyolc igen szavazattal fo
gadták el a város 2011. évi közbiztonsági 
helyzetéről szóló rendőrségi beszámo
lót, valamint megköszönték a rendőri 
szervek Újkígyós közbiztonsága érdeké
ben kifejtett munkáját.

Körzeti megbízotti létszámemelés 
kezdeményezése

A képviselők nyolc igen szavazat mellett 
kezdeményezték a körzeti megbízot
ti létszám 8 főre való emelését Újkígyós 
városban.

  Beszámolt a polgárőrség
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete az Újkígyósi Polgárőrség 
2011. évi tevékenységéről szóló beszá
molóját nyolc igen szavazattal elfogadta.

A mezei őrszolgálat  
beszámolóját is elfogadták

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete a mezei őrszolgálat 2011. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját  
kilenc igennel elfogadta.

Beszámoltak  
a civil szervezetek

A képviselők kilenc igen szavazattal el
fogadták az „Összefogás Újkígyósért” 
Közhasznú Egyesület; a Vöröskereszt 
helyi szervezete; a Nyugdíjasok érdek

védelmi Egyesülete; az „Ipolyi Arnold 
Népfőiskola” Kulturális Egyesület; az 
Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Szervezete; a Mozgáskorlátozottak B. 
M. Egyesületének Kígyósi Csoportja; az 
Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapít
vány; az Újkígyósi Kézilabda Klub; az 
Újkígyósi Erősport Egyesület; a Lovas
sport Klub; az Újkígyósi Futball Club; 
a Viharsarok AutóMotor és Lovas 
Sportegyesület; az Újkígyósi Szabad
idő SC (kickbox) és a Felföldi István 
Sportegyesület tevékenységéről szóló 
beszámolót. A testület megköszönte a 
civil szervezetek és sportegyesületek te
lepülés érdekében végzett munkáját.

Pénzmaradvány felhasználása
A testület nyolc igen szavazattal java
solja engedélyezni a pénzmaradványt az 
alábbi feladatokra:

–  2012. évi költségvetésben tervezve 
pénzmaradvány 79 031 000 Ft

• felhalmozási  45 802 000 Ft
• működési 33 229 000 Ft

–  Környezetvédelmi alapszámlán lévő 
pénzeszköz, környezetvédelmi célra 

 1 169 619 Ft
–  Belvízkárra elkülönített számlán lévő 

pénzeszköz 401 958 Ft
–  Munkáltatói lakásépítési kölcsön 

 917 171 Ft
–  Ivóvízminőségjavító beruházás  

számlán elkülönített pénzeszköz
 1 028 320 Ft
–  Ezüstág Idősek Otthonában az  

egyszeri bekerülési díj visszafizetési 
kötelezettsége 19 082 000 Ft

–  Központi támogatások, 
szociális tűzifa 1 524 000 Ft

–  Kövite plusz – csapadékvízelvezetés 
tervezése 1 500 000 Ft

–  Tormási úti közvilágítás számlája
 625 000 Ft
–  Tartalék; későbbi képviselőtestület 

által meghatározott célokra
 6 857 884 Ft
ÖSSzESEN: 112 136 952 Ft

Elfogadták az SZMSZ   
5. függelékét

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete egyhangúlag elfogadta az 
önkormányzat és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló rende
let 5. függelékét, Újkígyós Város Polgár
mesteri Hivatal ügyrendjét.

 A szociális szolgáltatástervezési 
koncepciót elfogadták

A testület kilenc igen szavazattal úgy 
döntött, hogy a szociális szolgáltatáster
vezési koncepciót elfogadja.

        Határozat módosítása
A képviselőtestület 101/2011. (VIII. 
18.) képviselőtestületi határozatát ki
lenc szavazattal az alábbiak szerint mó
dosította:

A képviselőtestület úgy dönt, hogy 
a település kerékpárúthálózatának fej
lesztése érdekében a Kossuth utcán 
(Arany J. utcától a temetőig), valamint a 
meglévő Gyulai utcai kerékpárút folyta
tásaként a külterületen, a Gerendási ut
cától a 4431es út mellett a csanádapácai 
elágazásig a terveket elkészítteti. A ter
vek elkészítéséhez szükséges bruttó  
1 701 800 Ftot költségvetéséből bizto
sítja. A pályázatok megnyerése esetén a 
tervezésre további 431 800 Ftot bizto
sít költségvetéséből.

A képviselőtestület megbízza a pol
gármestert a szükséges tervezési szerző
dés módosításának aláírásával. 

 Döntöttek  
pályázat beadásáról

A képviselők kilenc igen szavazattal 
döntöttek az alábbiakról:

1. Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete pályázatot nyújt be 
a Belügyminisztérium EU Önerő Alap
hoz a KEOP1.3.0/091120110014 
azonosítószámú Délbékési ivóvíz
minőségjavító projekttel kapcsola
tos önerő támogatására. 9/2012. (I.23.) 
képviselőtestületi határozatát vissza
vonja.

2. Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete mint a Délbéké
si Ivóvízminőségjavító Önkormány
zati Társulás tagja kötelezettséget vállal, 
hogy a  KEOP1.3.0/091120110014 
azonosítószámú, Délbékési ivóvíz
minőségjavító projekt elnevezésű, 
721 469 922 forint összköltségű pro
jekt pénzügyi finanszírozásához szüksé
ges 108 581 330  forint önrészből, amely 
tartalmazza az EU Önerő Alap támo
gatást is, a rá eső összeget biztosítja az 1. 
számú táblázat, valamint a mellékletben 
szereplő pénzügyi ütemezés szerint:
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3. Amennyiben a társulás nem nye
ri el a támogatást az EU Önerő Alap
ból vagy a forrás nem áll rendelkezésre, 
akkor ezt az összeget más módon fogja 
biztosítani. 

Jóváhagyták  
a közbeszerzési tervet

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete Újkígyós Város Önkor
mányzatának 2012. évi közbeszerzési 
tervét – a jegyzőkönyv melléklete sze
rint – kilenc igennel jóváhagyja.  

Kiírták az iskolaigazgatói  
álláspályázatot

Újkígyós város képviselőtestülete ki
lenc igennel határozott arról, hogy a 
Széchenyi István általános Iskola is
kolaigazgató beosztására pályázatot ír 
ki, valamint megbízza a polgármestert, 
hogy a beérkezett pályázatokat elbírá
lásra terjessze a képviselőtestület elé.

Pályázat a művelődési ház  
és könyvtár igazgatói  

beosztására
A képviselőtestület kilenc igen sza
vazattal határozott arról, hogy a Pető
fi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgató beosztására pályázatot ír ki és 
egyben megbízza a polgármestert, hogy 
a beérkezett pályázatokat elbírálásra ter
jessze a képviselőtestület elé.

Módosították, kiegészítették  
a korábbi határozatot

Újkígyós Város Önkormányzat Kép
viselőtestülete kilenc igen szavazat
tal módosította a 131/2011. (XI. 21.) 
számú képviselőtestületi határozatát. 
Hatályon kívül helyezte a II–VII. pon
tokat. Módosítja továbbá a 147/2011. 
(XII. 19.) számú képviselőtestületi ha
tározatot. A határozatból hatályon kívül 
helyezi annak harmadik és negyedik be

kezdését. A harmadik és negyedik be
kezdés helyébe a következő lép:

Ecker György halálának időpontja 
2011. november 27. napja volt, amellyel 
felügyelőbizottsági tagsága megszűnt. 

Bozó József új tag felügyelőbizottsági 
tagsága 2011. december 19. napjától 
2016. december 19. napjáig, ötévi idő
tartamra szól.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép
viselőtestülete 27/2012. (II. 27.) szá
mú képviselőtestületi határozatában 
fogadta el mint alapító az Újkígyósi 
Vízmű Kft. Újkígyóson 2012. 02. 27. 
napján kelt és ellenjegyzett alapító ok
irat módosítását, mert a cégnél ügyve
zetőváltás történt, továbbá az alapító 
változtatni kíván a társaságnál működő 
felügyelőbizottságra vonatkozó rendel
kezéseken.

A 27/2012. (II. 27.) számú képvise
lőtestületi határozat ellenjegyzésének 
helyes időpontja Újkígyós, 2012. 02. 27. 
napja.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép
viselőtestülete kiegészítette a 112/2011. 
(IX.19.) számú határozatát azzal, hogy 
az alapító Schalbert Géza ügyvezetőt 
2011. november 30. napjával visszahív
ja, az alapítóval megkötött megegyezés
re tekintettel.

A Gyulai Törvényszék Cégbírósá
ga Gyulán 2012. április 10. napján kelt 
Cg. 0409002141/ 57. számú végzés
ben hiánypótlásra hívta fel a társaságot 
a változásbejegyzési eljárásban.

Ahhoz, hogy a társaságban elter
vezett változások a cégjegyzékbe ke
rüljenek, a fenti körben szükséges volt 
módosítani képviselőtestületi határo
zatokat és szükséges újabb határozato
kat is hozni.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép
viselőtestülete a jelen határozatban ér
telemszerűen módosította a 27/2012. 
(II. 27.) számú képviselőtestületi ha 

tározatát, az Újkígyóson 2012. 02. 27 
én kelt és ellenjegyzett alapítóokirat
módosítást, amely a felügyelőbizott 
ságra vonatkozó rendelkezéseket érin
ti, a most beterjesztett, Újkígyós, 2012.  
04. 23. keltezésű alapító okirat módo
sításnak megfelelően. A képviselőtes
tület a felügyelőbizottság tagjainak 
számát most emeli fel háromról öt főre. 
Ezzel egy időben visszahívja Bozó Jó
zsef és Forgács Róbert tagokat 2012. 04. 
23. napjával annak érdekében, hogy az 
új taglétszámú felügyelőbizottság tag
jainak a megbízása azonos időszakra 
szóljon.

Az alapító 2012. 04. 23. napjától 
2017. 04. 23. napjáig öt év időtartam
ra az öttagú felügyelőbizottságba vá
lasztja Bánfi Jánost, Bozó Józsefet, dr. 
Csatlós Lászlót, Forgács Róbertet és Gécs 
Zoltánt. A tagok a megbízást külön ok
iratban is elfogadják és nyilatkoznak, 
hogy a megbízás elfogadásának akadá
lya nincs.

A felügyelőbizottság tagjainak  
az alapító tiszteletdíjat továbbra 

sem állapít meg
A jelen határozat mellékletét képe
zi néhai Ecker György halotti anya
könyvi kivonatának másolata és a 
felügyelőbizottság tagjainak Gt. 23. § 
ra is kiterjedő elfogadó nyilatkozatai.

Újkígyós város képviselőtestülete 
változtatás nélkül fogadja el a jelen ha
tározat mellékletét képező, Újkígyóson 
2012. 04. 23. napján kelt alapítóokirat
módosítást, és megbízza Bodor Ani-
kó Krisztina ügyvezetőt azzal, hogy azt 
a szükséges egyéb iratokkal együtt a hi
ánypótlási eljárásban nyújtsa be a cégbí
róságnak.

Határozatmódosítás
Újkígyós Város Önkormányzat Kép
viselőtestülete kilenc igennel döntött 
arról, hogy 47/2012. (III. 28.) képvise
lőtestületi határozatának 1. pontját az 
alábbiak szerint módosítja:

„1. Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete úgy dönt, hogy pá
lyázatot nyújt be a „Nevelési intézmé
nyek fejlesztése” DAOP4.2.111 kód  
számú pályázati felhívásra. Újkígyós 
Város Önkormányzata a projekt bruttó 
beruházási költségét 202 937 857 Ft  
összeggel jóváhagyja, nyertes pályázat  

Település
ÖnréSz hiTeL néLKüL (Ft)

Önrész összesen Önerő-támogatás Saját forrás

Újkígyós 50 317 662  Ft 50 194 182 123 480 Ft

Medgyes
egyháza 58 263 668 Ft 56 457 773 Ft 1 805 895 Ft

Összesen 108 581 330 Ft 106 651 955 Ft 1 929 375 Ft

1. sz. táblázat
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esetén 10 146 893 Ft önerőt biztosít 
költségvetéséből a pályázat megvalósí
tására. A képviselőtestület felhatalmaz
za a polgármestert a pályázati adatlap, a 
pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok 
és a pályázathoz szükséges egyéb doku
mentumok, valamint a támogatási szer
ződés aláírására.”

Őshonos baromfi programot  
valósítanak meg

A testület az egészségügyi és szociális 
bizottság javaslatára az átmeneti segély 
terhére, kilenc igen szavazat mellett, 
105 000 Ft támogatást biztosít a ősho
nos baromfi program megvalósítására.

Elfogadták  
a közalapítvány beszámolóját

Újkígyós Város Önkormányzat Kép
viselőtestülete a 2012. május 21én 
megtartott ülésén egyhangú nyolc igen 
szavazattal elfogadta az „Újkígyósért” 
Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, valamint a közalapít
vány 2011. évi közhasznúsági jelentését. 
Megköszönte a közalapítvány kuratóri
umának és minden közreműködőnek az 
előző évben végzett munkáját.

  Beszámolt a Vízmű Kft.
A képviselők nyolc igennel elfogadták 
az Újkígyósi Vízmű Kft. 2011. évi gaz
dálkodásáról szóló beszámolót. Döntöt
tek arról, hogy a mérleg szerinti 4542 
ezer forint eredményt az eredmény
tartalékba kell átvezetni. Újkígyós Vá
ros Önkormányzat Képviselőtestülete 
megbízta az Újkígyósi Vízmű Kft. ügy
vezetőjét, hogy a csatornahálózatban 
megjelenő idegenvíz csökkentésére és a 
beszállított hígtrágya kezelésére intéz
kedési tervet készítsen.

Támogatták  
a civil szervezeteket  

és a sportegyesületeket
Nyolc képviselő mondott igent a Ker
tészek Földje Akciócsoport által ki
írt LEADER pályázattal kapcsolatos 
támogatási szerződéssel rendelkező, 
újkígyósi székhelyű civil szervezetek és 
sportegyesületek számára a pályázati cé
lok megvalósítása érdekében, kérelmük
re visszatérítendő támogatást biztosít 

maximum 8 800 000 Ft értékben a költ
ségvetés működési tartalék terhére.

Támogatást nyújtottunk
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete nyolc igennel határozott 
arról, hogy a Békés megyei közgyűlés 
elnökének a csíkkozmási kopjafaállítás
ra irányuló kezdeményezéséhez 30 000 
forint támogatást nyújt a költségve
tés tartalékalapjának terhére. A testület 
kérte a Békés megyei közgyűlés elnökét, 
hogy a kopjafára a támogató települések 
neve kerüljön fel.

Elfogadták  
az óvoda alapító okiratát

Újkígyós város képviselőtestülete nyolc 
igen szavazattal döntött a Közös Igaz
gatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 
alapító okirata módosításáról és egysé
ges szerkezetének elfogadásáról.

Csanádapácai gyermekek  
újkígyósi intézményekben

A képviselők nyolc igennel fogadták el 
az alábbiakat:

Újkígyós Város Önkormányzat Kép
viselőtestülete vállalja, hogy azon 
csanádapácai lakhellyel rendelkező ál
talános iskolás korú tanulókat, akiknek 
a szülei nem kívánják a létrejövő kato
likus fenntartású iskolának a szolgálta
tását igénybe venni, a Széchenyi István 
általános Iskolába – igény szerint – be
fogadja.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép
viselőtestülete kijelenti, hogy azokat a 
csanádapácai lakhellyel rendelkező óvo
dás korú gyermekeket, akiknek a szülei 
nem kívánják a létrejövő katolikus fenn
tartású óvodának a szolgáltatását igény
be venni, csak abban az esetben tudja a 
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcső
dei Intézménybe felvenni, amennyiben 
a DAOP pályázati kiírásra beadott óvo
dapályázat eredményes lesz, ezáltal fé
rőhelybővülés érhető el.

Pályázik az óvoda
Újkígyós Város Önkormányzat Kép
viselőtestülete 8 igennel járult hoz
zá ahhoz, hogy a Közös Igazgatású 
Óvodai és Bölcsődei Intézmény a 

TáMOP3.1.1112/2 kódszámú, Óvo
dafejlesztés című pályázati kiírásra pá
lyázatot nyújtson be 100%os támogatás 
elnyerésére, 20 000 000 Ft összegben. 

Támogatják a pályázatot
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete a 2012. május 30án meg
tartott ülésén egyhangú, hét igennel 
döntött arról, hogy támogatja a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár a 
TáMOP 3.2.1312/1 „Kulturális intéz
mények részvétele a tanórán kívüli ne
velési feladatok ellátásában” elnevezésű 
pályázata benyújtását és vállalja a fenn
tarthatósági időszakot a pályázat szerint 
kiírt tevékenységre.

A körjegyzői beszámolót  
elfogadták

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi
selőtestülete a Csabaszabadi községgel 
fenntartott körjegyzőségről szóló kör
jegyzői beszámolót nyolc igennel elfo
gadta.

Elfogadták  
a gyermekjóléti beszámolót

A 2011. évi gyermekjóléti és gyermek
védelmi feladatok ellátásáról szóló be
számolót a testület egyhangú szavazattal 
elfogadta. A képviselőtestület felkérte 
a jegyzőt, hogy a beszámolót tájékozta
tásul küldje meg a Békés Megyei Kor
mányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
részére.

Támogatás visszafizetése
A képviselők a Békés Megyei Kor
mányhivatal kormánymegbízottjának 
IIIB002/3141/2012. ügyiratszámú 
törvényességi felhívását megismerték, 
egyidejűleg a jogszabálysértés megszün
tetése érdekében a 141/2011. (XI. 21.) 
számú képviselőtestületi határozatukat 
visszavonták. 

Kötelezték az Újkígyósi Futball Club 
sportszervezetet, hogy a 2011. november 
hónapban nyújtott 200 000 Ft támoga
tást, az adózás rendjéről szóló törvény
ben meghatározott késedelmi pótlékkal 
növelten, haladéktalanul fizesse vissza 
az önkormányzat költségvetési számlá
jára. A határozati javaslatot hét képvise
lő fogadta el, egy tartózkodott.

A képviselő-testület ülésein megalkotott rendeletek, határozatok teljes terjedelmükben  
a www.ujkigyos.hu honlapon olvashatók.
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A megnyitón elhangzott, hogy az okta
tási intézmény ebben a tanévben ünnepli 
a „nagyiskola” fennállásának 60. évfor
dulóját, ezért az idei gimnasztikai bemu
tató nem csupán hagyományos olimpiai 
megemlékezés, hanem a jubileumi ren
dezvénysorozat nyitóünnepsége is.  

A gyerekek produkciói előtt a hatvan
éves alma mater tisztelgett mindazon 
pedagógusok előtt, akik az újkígyósi 
diákokkal megszerettették a testmoz
gást. Elhangzott többek között Felföldi 
István neve, aki a településen megho

nosította a kézilabdasportot, s akiről el
nevezték az 1993ban épült nemzetközi 
szabványoknak is megfelelő újkígyósi 
tornacsarnokot. A kézilabda mellett szó 
esett a 30 éves tornászmúltról is, amely
nek egyik legfrissebb eredménye a fiú 
tornacsapat idén megszerzett megyei el
ső helyezése. A tornászokat Tömösi Kár-
oly testnevelő tanár készítette fel. 

A színpompás gyakorlatok és be
mutatók között a legkiválóbb újkígyósi 
kézilabdások a Pick Szeged zrt. aján
dékait vehették át. Munkája elismeré
seként több mint ötven ifjú sportoló 
kapott mezt, labdát, sálat, zászlót vagy 
füzetet. A tornaünnepélyen részt vet
tek a csíkszeredai Nagy Imre általános 
Iskola sportolói is, akiknek legjobb
jai szintén ajándékokkal térhettek haza. 
Az Erdélyből érkező gyerekekkel folya
matosak a barátságos mérkőzések, ott a 

Nagy Imrekupáért, nálunk a Felföldi
kupáért folyik a verseny évről évre. 

Az ünnepélyen szó esett a futballról 
is, amelynek története 1904ben kez
dődött a településen. A szájhagyomány 
szerint ekkor került ide a fővárosból egy 
Róka nevű játékos, akinek az első mér
kőzés megszervezése fűződik a nevé
hez. A focipálya sokáig a falu szívében 
működött, egyegy vasárnapi meccs va
lóságos népünnepélynek számított. A 
kígyósi futball az ’50es, ’60as években 
élte fénykorát, mígnem átvette a „veze
tést” a kézilabda. 

A műsorvezetők megemlítették azo
kat a sportolási lehetőségeket is, ame
lyek a kígyósi gyerekek rendelkezésére 
állnak. Ilyen az úszás vagy a zumba, de 
nagy hagyománya van a településen az 
erős emberek sportjának is. Nem vélet
len tehát, hogy a tornaünnepélyen a kö
zönség ízelítőt kaphatott a zumbások és 
az erős emberek „tudományából”.    

Az idei tornabemutató záró percei
ben a több száz kígyósi diák stílszerűen 
az öt kontinens egységét szimbolizáló 
olimpiai karikákat formálta meg, alat
ta a London felirattal. A 2012es nyári 
olimpiai játékok házigazdájának egyéb
ként (1908 és 1948 után) már harmad
szor választották Londont. A NOB 
négykörös szingapúri szavazásán a szi
getország fővárosa Moszkvát, New Yor
kot, Madridot és Párizst előzte meg.

Magyar Mária

>> Folytatás az 1. oldalról

Londoni színpompában ÚjkígyósTisztelt Előfizetőnk!

2012. év májusától az előzetes hí
reknek megfelelően bővítjük az 
internetszolgáltatásunk sávszéles
ségét. Ez azt jelenti, hogy változat
lan díjak mellett mind a letöltési, 
mind pedig a feltöltési sebességet 
megduplázzuk.

Erre a műszaki fejlesztésre rész
ben saját, nagyobbrészt pályázati 
források bevonásával nyílott lehető
ségünk, amelyet most tudunk reali
zálni az önök érdekében úgy, hogy a 
konkurenseinkkel szemben növel
ni tudjuk a szolgáltatásunk színvo
nalát.

A fejlesztés megvalósulása után 
lehetőség lesz a korábbiaktól elté
rő, extra nagy sebességű csomagok 
igénybevételére is.

További jó hír az önök számára, 
hogy digitális televízió szolgáltatá
sunkban a DIGI SPORT műsorai 
HD minőségben is elérhetők lesz
nek. Akinek még nincs Primcom 
Digitál előfizetése, de szeretné eze
ket a sportműsorokat jobb minő
ségben élvezni, az június hónapban 
kedvezményesen előfizethet erre a 
szolgáltatásra.

Az előfizetés aktuális hónapjára 
nem kérünk díjat!

Fel kell azonban hívnunk a fi
gyelmet arra, hogy a digitális tele
víziózás nyújtotta előnyök csak az 
arra alkalmas, FULL HD minősí
téssel rendelkező készülékeken él
vezhetők igazán!

A közszolgálati televíziók mű
sorai szintén HD minőségben fog 
hatók digitálisan, ez sportszere
tő előfizetőinknek szintén fontos 
lehet a közelgő olimpiai játékok  
miatt.

Sajnos ezek az átalakítások, fej
lesztések megvalósítása közben 
számítani kell a szolgáltatások idő
szakos leállására is, ezért minden 
tisztelt előfizetőnk türelmét kérjük 
ezekre az időszakokra.

Igyekszünk úgy megválasztani 
az időpontokat, hogy minél kevés
bé zavarja mindez önöket, de adód
hatnak váratlan nehézségek, ami 
miatt egyes körzetekben a szolgál
tatás hosszabb időre kimarad.

Tisztelettel: 
a Primcom Kft. csapata
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Több mint 10 éve már, hogy a Kö
zös Igazgatású Óvodai és Bölcső

dei Intézmény nagycsoportos gyermekei 
és dolgozói közösen ünneplik pünkösd 
napját a Szűz Mária Szent Neve római 
katolikus templom kertjében. Ezen a ne
vezetes eseményen ünneplőbe öltözött 
óvodások és felnőttek várják a program 
kezdetét.  Ebben az évben is a templom 
előtt gyülekeztünk, majd a szentmise vé
géhez közeledve egy pünkösdi dalt éne
kelve bevonultunk, ahol Andrási Elemér 
plébániai kormányzó megáldotta a gyer
mekeket. Idén a Tengelic énekegyüttes 
az ünnephez illő dalokat énekelve kísért 
bennünket a játékok helyszínére, a temp
lom mögötti térre, ahol rövid köszöntő 
után kezdetét vette a nemes versengés. 
Külön szerveztünk ügyességi játékokat a 
fiúknak és a lányoknak is.

A fiúk karikadobásban, „lovaglásban”, 
patkószedésben, a lányok bab zsák do
básban, labdagurításban, virággyűjtés
ben mutathatták meg rá ter mettségüket, 
ügyességüket. Ezen játékok győztesei 
lettek a hercegek és hercegnők, innen 
már a szerencse döntötte el, ki lesz a 
pünkösdi király és királynő. A fiúknál a 
pálcikahúzás, a lányoknál a virágkosár
választás  volt a sorsdöntő, ezek alapján 
az idei pünkösdi király Valaczkai Antal, 
hercegek Árgyelán Barnabás és Domokos 

Balázs lettek. A pünkösdi királynő Sza-
bó Linda, hercegnők Csima Zsófia és 
Danczik Cintia lettek. Az eredményhir
detés után megkapták a gyermekek a 
helyezésüknek megfelelő öltözéküket, 
majd közös énekléssel, tánccal köszön
töttük a játékok nyerteseit, résztvevőit, 
pogácsával, borral kínáltuk az érdeklődő 
rokonokat, ismerősöket, végül az ün
neplő gyermekek és felnőttek énekelve 
körbejárták a templomot.

A játékok helyszínére visszaérve a ki
rály, a királynő megkapták megérdemelt 
jutalmukat, egyegy házi készítésű, fi

nom tortát, amelyet Juhászné Szatmá-
ri Magdolna és Barnáné Séner Veronika 
szülők ajánlottak fel.

Pluszjutalomként a játékok helye
zettjei az Aranykalász Lovas Klub hin
tóján egy tiszteletkört tettek a környező 
utcákon, majd az ünneplő gyermekek, 
felnőttek és a Tengelic énekegyüttes 
kíséretével, rózsasziromhintéssel vo
nultunk át a Wenckheim parkba, ahol 
sokféle program, finom ebéd várta a ki
csiket és nagyokat egyaránt.  

Czeglédiné Barna Ágnes
óvodapedagógus

Hagyományőrzés az óvodában

április 18án töltötte be 90. életé vét 
Kispál Ferencné, Margitka néni. E 

jeles évforduló alkalmából a szűk család 
mellett Szebellédi Zoltán polgármester 
virággal és oklevéllel köszöntötte a nénit.

Kispál Ferencné (sz.: Molnár Margit) 
1922. április 18án született Békéscsa
bán. édesapja Molnár József, édesanyja 
Prágai Mária. 

1940. január 20án kötött házasságot 
Kispál Ferenccel, házasságukból hét gyer
mek született (négy fiú, három lány). 52 
évet éltek együtt, szorgalmas és becsü
letes munkával nevelték gyermekeiket 
(kettőt sajnos fiatal gyermekként elve
szítettek). Margitka néni a gyermekek 
felnevelése után, nyugdíjba vonulásáig 
az Aranykalász Termelőszövetkezetben 
dolgozott. Férje halála után csendben 
élt gyermekeivel és unokáival. Ma már 
három dédunokával is büszkélkedhet, 

akiket nagyon szeret. Betegsége óta az 
újkígyósi Szent Erzsébet Szeretetott
hon lakója.

Újkígyós Város Önkormányzata és a 
családja ezúton kíván további jó egész
séget Margit néninek!

Kispál Ferencnét köszöntötték születésnapján
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A Felföldi István Sport Egyesü
let hagyományteremtő szándék
kal rendezte meg 2012. május 
19én az I. Sportbálat a város
ban. Újkígyós város képviselő
testü lete – „Az önkormányzat 
kitüntető címeinek adományozá
sáról” szóló rendelete értelmében 
– négy sportolónak adományoz
ta az „Újkígyós Sportjáért” kitün
tetést. 

Ifjúsági kategóriában Laurincz 
Boglárka kickbox versenyző és 
Fekete Bálint kézilabdázó, míg 
a felnőtt kategóriában Bánfiné 
Stefula Krisztina kickbox ve
zetőedző és Laurinyeczné Buday 
Veronika kézilabdázó kapta a ki
tüntetéssel járó oklevelet, emlék
plakettet és az ajándékutalványt.
A díjazottaknak ezúton is gratu
lálunk!

A Mentálhigiénés Egyesület KAB
ME11B1010 kódszámú „Megóv
LAK – családi kohézió megteremtése 
a szertelen életért” című pályázati prog
ramjának részeként TámaszTéka ön
kéntes segítő képzés zajlik május–június 
hónapban Újkígyóson szülők, hozzátar
tozók, józan szenvedélybetegek részvé
telével. Az önkéntes segítő képzés célja, 
hogy a szerfüggőség miatt érintettek 
(maguk vagy családtagjuk) megtanulják 
kezelni a függőség okozta nehézségeket, 
a szerfogyasztás tüneteinek felismerését, 
a megfelelő szakemberhez való tovább

irányítást. A józan szenvedélybetegek 
tapasztalati segítőként példát mutatva 
támogatják a programban részt vevőket, 
illetve elért absztinenciájuk mintául és 
motiválásul szolgálhat. A képzésre kivá
lasztott szülők, illetve tapasztalati segí
tők motivációs beszélgetés által kerültek 
kiválasztásra. A programban nyolc fő 
vesz részt heti rendszerességgel. Trénin
günknek az újkígyósi Ezüstág Idősek 
Otthona biztosít helyszínt, megfelelő, 
nyugodt, igényes környezetet teremt
ve a résztvevők számára, akik a képzés 
elvégzése után bekapcsolódhatnak a 

programok lebonyolításába, a lakosság 
motiválásába. A képzés tematikája a kö
vetkező: 

6 óra – önismereti tréning, 
6 óra – kommunikációfejlesztés, 
6 óra – konfliktuskezelési stratégiák, 
6 óra – szenvedélybeteg a családban, 
6 óra – egészségnevelés a családban.
A 30 órás képzés után a programok 

szervezésében, lebonyolításában aktívan 
tevékenykedők 4000 Ft/fő értékű tartós 
élelmiszercsomagban részesülnek.

Éliás Zsuzsanna képzésvezető,   
Mentálhigiénés Egyesület

Támasz-Téka: önkéntes segítők képzése városunkban

BánFiné STeFuLA KriSzTinA 
kick-box vezetőedző

A harcművészettel, a kickbox alapjaival 1984ben ismerkedett 
meg. Ismert, elismert lett a kickbox életben. 

2001 óta látja el a vezetőedzői feladatokat. A csapat tagjai 
több övvizsgán lettek túl és számos megyei, országos eredményt 
értek el. Több éven keresztül büszkélkedhettek diákolimpiai or
szágos bajnokkal. 

2006 óta külön edzői munka folyik kezdő és haladó csoport
tal. Krisztina az utánpótlás megteremtéséért és a folytonosság 
megmaradásáért felel. Versenyzői pályája során II. osztályú ma
gyar bajnoki címet szerzett, több nemzetközi versenyen 2., il
letve 3. helyezést ért el. 1995ben a kadett Európabajnokságon 
bronzérmes lett.

FeKeTe BáLinT 
kézilabdázó

A magyar kézilabda sportjátékának reményteljes csillaga. A 
Pick Szeged férfi kézilabdacsapat jobbátlövője. 15 évesen a 
Nemzeti Kézilabda Bajnokság második vonalában már a fel
nőttek között játszott.

A bajnokcsapatok Európakupájában, nemzetközi mérkő
zéseken is örülhettünk góljainak, ahol a nemzetközi mezőny
ben a legfiatalabb kézilabdázóként szerepelt. Korosztályából 
egyedüliként büszkélkedhet azzal a ténnyel, hogy a BEKgyőz
tes Barcelona otthonában gólt szerzett.

LAurincz BoGLárKA 
kick-box versenyző

A Szabadkígyósi általános Iskola hatodikos tanulója. 2008 óta 
tagja az Újkígyósi Szabadidő Sportklub kickbox szakosztályának.

A magyar kickbox válogatott tagja, utazhat Pozsonyba, az 
utánpótlásvilágbajnokságra. 2010ben az országos diákolim
pián az I. helyet szerezte meg, majd ezt 2011ben egyéniben és 
csapatban is megismételte. Az olaszországi Európ bajnoksá
gon csapatban Európabajnok lett, egyéniben bronzérmes. A 
2012es olaszországi világkupán két kategóriában is I. helye
zést ért el.

LAurinyeczné BudAy VeroniKA 
kézilabdaedző

A kézilabdával az újkígyósi általános iskolában ismerkedett meg 
alsó tagozatosként. Tízéves korában a Békéscsabai Előre után
pótláscsapataiban szerepelt. Nyolcadik osztályosként a békés
csabai 2. Számú általános Iskolával országos diákolimpián 2. 
helyezést ért el. A középiskolás évek alatt az Előre serdülőcsa
patával országos bajnokságot nyert. 

1998 óta tagja a Felföldi István SE női kézilabdacsapatá
nak, 2010ig csapatkapitány. Az NB IIben szereplő csapat ak
tív tagja. 2002 óta utánpótlásneveléssel is foglalkozik, majd 
2012től a felnőtt csapat vezetését is rá bízta a vezetőség. Ki
váló sportember, elhivatottsága példaértékű, edzésmunkája ki
magasló.

Átadták az „Újkígyós Sportjáért” kitüntetést

Laurinyeczné Buday Veronika, Laurincz Boglárka, 
Szebellédi zoltán, Bánfiné Stefula Krisztina, Fekete Bálint
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Június 22-én és 23-án tekinthetik meg az 
érdeklődők a kiállításunkat. Ezeken a na
pokon, kapcsolódva a Hazaváró és a Ga
liba Nap rendezvényeihez, iskolánkban 
10 órától 18 óráig várjuk az érdeklődő, 
nosztalgiázó jelenlegi és volt diákjainkat 
és természetesen azokat a látogatókat 
is, akinek nem volt olyan szerencséjük, 
hogy az újkígyósi iskolába járhattak.

Mi magunk is alig várjuk a Légy jó 
mindhalálig című musical bemutatóját. 
Ezt az élményt is szeretnénk önökkel 
megosztani. Szeretettel várjuk mindazo
kat, akiknek módjukban áll június 22-én, 
pénteken 18 órától ellátogatni hozzánk. 
Az előadást az aulánkban tartjuk.

Az ünneplést már el is kezdtük. Jú
nius elsején megtartottuk a tanévzáró 
gálaműsorunkat. Iskolánkban már ha
gyománynak számít, hogy június első 
péntekén megmutatják tudásukat azon 
diákjaink, akik szabadidejükben a művé
szetek valamelyik ágát gyakorolják. Az 
est folyamán minden néző találkozha
tott szívéhez közel álló művészeti ággal. 
Mozdulhatott a lábunk a zene ritmusára 
a három néptánccsoport táncát csodálva, 
valamint a szívetlelket gyönyörködtető 
népdalénekeseket vagy éppen a citerá
sokat hallgatva. A komolyzenei részben 
gyönyörködhettünk a fellépők zongo
ra, hegedű, furulya és fuvolajátéká
ban. Két kamarakórust is hallhattunk. Jó 
volt látni, hogy tanulóink milyen szíve
sen zenélnek együtt! Nem múlhatott el 
az este egy elgondolkodtató vers nélkül.

A műsor előtt és után az ügyes kezű 
képzőművészeink munkáiból összeállí
tott kiállítást tekinthettük meg.

Ezeken az előadásokon lehetőségünk 
van megfigyelni, hogy évről évre meny
nyit fejlődtek tanulóink, s nem kis büsz
keséggel tapasztaltuk, hogy ez az idei 
bemutató igen színvonalasra sikerült. 

Természetesen ez a színvonalas gála 
nem jöhetett volna létre a felkészítő pe
dagógusok, a Harruckern Közoktatási 
Intézmény, a Bartók Béla zeneművésze
ti Szakközépiskola és Művészetoktatási 
Intézmény, valamint a Kaláris Művészeti 
Iskola és a Balassi Táncegyütteshez köt
hető Hétpróbás Néptánciskola művész
tanárainak munkája nélkül. Köszönettel 
tartozunk Újkígyós Város Önkormány
zatának is a művészetoktatás támogatá
sáért! 

Kunstár Anna

Hatvan év a nagyiskolában
>> Folytatás az 1. oldalról

Fuss az életedért 
2012.

A május 17–19. közötti időszak a 
sportról szólt Újkígyóson. A három 
nap gazdag programjai színesítet
ték a város sportéletét, lehetőséget te
remtettek a rendszeres mozgásra, új 
sportágak megismerésére és kipróbá
lására.

Megrendezésre került a már ha
gyományos iskolai sportnap, a vá
rosi sportnap, az esti SzKTfutás és 
a kétnapos Felföldikupa, melyen ti
zenhat kézilabdacsapat mérte össze 
tudását. 

Az iskolai sportnap részeként pén
teken reggel a Széchenyi István ál
talános Iskola tanulói, a csíkszeredai 
Nagy Imre általános Iskola sporto
lói, Szebellédi Zoltán polgármester úr, 
neves újkígyósi sportolók (Csulikné 
Bozó Éva, Balogh József, Mohácsi Ár-
pád) és a szülők együtt futották le a 
Dózsa, illetve a Széchenyikört. 

A reggeli futás után a parkban 
tájfutás, a kicsiknek labdajátékok, a 
felsősöknek osztályok közötti fut
ballmérkőzések következtek, majd 
délben minden résztvevő ebédet ka
pott a rendezvény helyszínén. 

A péntek délután fő eseménye a 
kerékpáros verseny volt. Az amatőr 
kategóriában nagy örömünkre több 
mint 50 gyermek is versenyzett, ez
zel is népszerűsítve ezt a sportágat. 

Késő délután barátságos tanárdi
ák mérkőzésre vártuk a gyerekeket, 
a nap zárásaként az önkormányzati 
tagokból alakult futballcsapat lépett 
pályára a Felföldi István SE férficsa
patával egy barátságos, jó hangulatú 
mérkőzés keretében. 

Szombat délelőtt a tornaünnepé
lyen a londoni olimpia jegyében lát
ványos műsorral mutatkoztak be az 
óvodások, az általános iskolások és a 
helyi sportegyesületek. 

A három nap méltó zárásaként 
240 sportoló és sportbarát vett részt a 
Felföldi István SE és a polgármeste
ri hivatal által rendezett I. Újkígyósi 
sportbálon, ahol kiosztották az „Új
kígyós Sportjáért” kitüntetéseket. 

Sikeres három napot zártunk, és 
reméljük, hogy jövő tavasszal ismét 
változatos programokkal várhatjuk a 
város sportszerető lakosságát. 

Biriné Csiernik Éva  

harangozó Gréta,  
Kiss renáta, Labos Júlia

Veres József, ioja Kornél, Sápos Szabolcs,  
Falusi Sándor, demkó Gergely
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Iskolánk közel 10 éve minden évben 
megrendezi e színvonalas anyanyelvi 

versenyt a 2–4. osztályos tanulók számá
ra. A helyi válogató forduló után május 
közepén (ebben az évben május 18án) 
kerül sor a területi fordulóra, ami az al
sós pedagógusok aktív, áldozatos mun
kájának eredménye.

Nagy szeretettel várjuk erre az al
kalomra a környező települések tanu
lóit. Rendszeres résztvevők a gyulai, 
szabadkígyósi, dobozi, csanádapácai, 
ka muti, kondorosi, medgyesegyházi, 

mezőhegyesi, telekgerendási, két sop ro
nyi intézmények diákjai. A versenyzők 
összlétszáma 8090 fő is lehet.

A diákoknak háromféle területen 
kell bizonyítani tudásukat, ezért is kap
ta a verseny a „komplex” elnevezést. A 
nyelvtani részben egy tollbamondást ír
nak, majd egy nyelvtani feladatlapot ol
danak meg. Szünet után következik a 
szövegértő feladatsor.

A díjakat ünnepélyes keretek között 
adjuk át. Nemcsak a versenyzőket, ha
nem felkészítő tanáraikat is jutalmazzuk 
könyvvel, apróbb tárgyi ajándékkal.

Ezen a napon csak a versenyzőké 
az iskola. A munkában kifáradt gyere
keknek tízóraival kedveskedünk, majd 
igyekszünk a várakozás hosszú perceit is 
megkönnyíteni érdekes kézműves fog
lalkozásokkal, meghívott előadókkal.

Ebben az évben iskolánk tanulói kö
zül Váradi Szonja 2. b osztályos tanuló 
harmadik, Biri Adél 2. b osztályos tanu
ló hetedik, Veszpi Gergő 4. b osztályos ta
nuló hatodik helyezést ért el.

Nagyon büszkék vagyunk a verseny
re, csak elismerő szavakat hallunk róla. 
Ez arra biztat bennünket, hogy folytas
suk a hagyományt.

Valachné Csajági Ildikó  
munkaközösség-vezető

A mi iskolánk versenye:  
a komplex anyanyelvi verseny

Kedves lányok, asszonyok!

Ismét kezdetét vette 
a méhnyakszűrő program. 

Aki az állami Népegészségügyi és Tisz
tiorvosi Szolgálattól úgynevezett meghí
vólevelet kapott a szűrésre, a következő 
telefonszámon jelentkezhet be a Védőnői 
Szolgálathoz.

Munkanapokon 
(szerda kivételével), 8 és 9.30 óra között:  

06-30/486-1086.
A személyes bejelentkezés is ebben az idő
pontban aktuális.

cím: Egészségház, Védőnői Szolgálat, 
Arany János u. 40.

A meghívóleveleket a szűrésre magukkal 
kell hozni.
A program előreláthatóan 2012. évben fo
lyamatos lesz.

Tisztelettel:
Gedó Gáborné

védőnő

háziorVoSoK:
Majorosné dr. hunya Sarolta  
Tel.: 30/9850816
Rendelési idő: 
•  hétfő, csütörtök, péntek: 8.00–12.00
• kedd, szerda: 13.00–17.00
dr. Marossy László  
Tel.: 66/401756, 30/2624335
Rendelési idő: 
• hétfő, kedd, szerda: 8.00–12.00
• csütörtök, péntek: 13.00–17.00

GyerMeKorVoS:
dr. Salajkó erika  
Tel.: 66/254486, 30/9397251
Rendelési idő:
•  hétfő: de: 8.00–11.00,  

du.: 15.00–16.00
•  kedd: de: 8.00–11.00,  

du.: 16.00–17.00
•  szerda: de: 8.00–12.00,  

du.: –
•  csütörtök: de: 8.00–11.00,  

du.: tanácsadás 15.00–16.00
•  péntek: de: 8.00–11.00,  

du.: 15.00–16.00

FoGorVoS:
dr. Laczó Attila  
Tel.: 66/256260
Rendelési idő: 
• hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.00
• kedd, csütörtök: 13.00–18.00

Tisztelt Lakosság!
Újkígyós Város Önkormányzata fontosnak tartja a településről elszármazottak
kal való kapcsolattartást, valamint a helyi közösségek kialakítását. Újkígyóson 
2012. június 2324én kerül megrendezésre a Galiba Nap és a III. Újkígyósi 
Hazaváró rendezvény.

Az önkormányzat önkéntes segítőket keres, akik szívesen részt vennének a 
két nap programjainak lebonyolításában.

Az alábbi területekre keresünk segítőket:
–  kiállításokon látogatók „fogadása”, kalauzolása,
–  a rendezvények helyszíne között a látogatók „kísérése”(amennyiben igény 

van rá), információszolgáltatás,
–  Galiba Nap rendezvényen: információszolgáltatás, regisztráció, főzőcsa

patok segítése, 
–  Hazaváró rendezvényen: regisztráció, beterítés, felszolgálók munkájának 

segítése, asztalleszedés, mosogatás.
Kérjük, hogy amennyiben szívesen részt vállalna a rendezvény lebonyolítá

sában és segítségünkre tud lenni, úgy ezen szándékát 2012. június 15-ig (pén
tek) jelezze a 256100/126os telefonszámon vagy a pmh.kommunikacio@
ujkigyos.hu email címen.

Segítségére számítunk!       
 Tisztelettel:  Szebellédi zoltán polgármester

Váradi Szonja és  Korcsokné 
erdős zsuzsanna
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AnyAkönyvi hírek

2012. április hó:
SzületéSek:

Szabadkai Tamás (4100 g, 53 cm), Gyula, 2012. április 4., édes
anyja: Harangozó Ildikó, édesapja: Szabadkai Tibor. 

Gál Zselyke Bíborka (4200 g, 54 cm), Békéscsaba, 2012. április 24, 
édesanyja: Cs. Szabó zsuzsanna, édesapja: Gál János.

HaláleSetek:
Katona Jánosné Novák Mária, született: 1937. június 25., elhunyt: 

Békéscsaba, 2012. március 15., volt  Újkígyós, Szent István u. 
32. szám alatti lakos.

Faragó Gusztávné Csurár Ágnes, született: 1944. május 15., el
hunyt: Békéscsaba, 2012. április 1., volt Újkígyós, Gyulai u. 36. 
szám alatti lakos.

Id. Farkas Márton, született: 1950. április 22., elhunyt: Gyula, 
2012. április 1., volt Újkígyós, Dohány u. 32. szám alatti lakos.

Sárik Attila, született: 1973. február 21., elhunyt: Budapest, 2012. 
április 2., volt Újkígyós, Fő u. 52. szám alatti lakos.

Kónya Judit, született: 1946. december 10., elhunyt: Gyula, 2012. 
április 5., volt Újkígyós, Fő u. 18. szám alatti lakos.

Ördög András, született: 1942. október 6., elhunyt: Békéscsaba, 
2012. április 7., volt Újkígyós ,Gyulai u. 66. szám alatti lakos.

Csiernik Pál, született: 1948. július 26., elhunyt: Gyula, 2012. áp
rilis 15., volt Újkígyós, Gyulai u. 25/1. szám alatti lakos.

Katona János, született: 1957. október 31., elhunyt: Újkígyós, 
2012. április 19., volt Újkígyós, Szent István u. 32. szám alat
ti lakos.

Szűcs József, született: 1932. szeptember 10., elhunyt: Újkígyós, 
2012. április 22., volt Újkígyós, Kossuth u. 3. szám alatti lakos.

Korcsog Pál, született: 1952. június 8., elhunyt: Újkígyós, 2012. 
április 23., volt Újkígyós, Rákóczi u. 2/1. szám alatti lakos. 

Kása István, született: 1936. július 16., elhunyt: Békéscsaba, 2012. 
április 30. volt Pusztaottlaka, Petőfi u. 19. szám alatti lakos.

2012. május hó:
SzületéSek:

Prágai Hanna Leila (3700 g, 50 cm), Békéscsaba, 2012. május 2., 
édesanyja: Szabó Magdolna, édesapja: Prágai Szabolcs. 

Mikle-Baráth Máté (4040 g, 55 cm), Békéscsaba, 2012. május 2, 
édesanyja: Barna Brigitta, édesapja: MikleBaráth Miklós.

Lengyel Viktória (2630 g, 48 cm), Békéscsaba, 2012. május 5., 
édesanyja: Tuli Hedvig, édesapja: Lengyel zsolt.

HázaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2012. május 8., menyasszony: Borsi Ró-

zsa újkígyósi lakos, vőlegény: Gazsó Richárd újkígyósi lakos.

HaláleSetek:
Csányi János, született: 1931. június 30., elhunyt: Békéscsaba, 

2012. május 3., volt  Újkígyós, József A. u. 5. szám alatti lakos.
Krizsán Pálné Mülek Katalin, született: 1923. december 5., el

hunyt: Békéscsaba, 2012. május 5., volt Újkígyós, Ady Endre 
u. 166. szám alatti lakos.

Bánfi Balázsné Dinnyés Anna, született: 1926. január 10., elhunyt: 
Újkígyós, 2012. május 21., volt Újkígyós, Petőfi u. 23. szám 
alatti lakos.

A „PünKÖSdi GyerMeKnAP ÚJKÍGyóSon”
hagyományőrző  program május 26-án és 27-én
az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete és  

a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény rendezésében
ÚMVP Leaderforrásból, a Kertészek Földje Akciócsoport  

Egyesület támogatásával

2012.május 26-án sportnap az egészség jegyében
13.00  Regisztráció, a versenyben részt vevők számára matricás  

pólók kiosztása 
Megnyitó, a Leader települések bemutatása képekben

13.30 Dohányzás káros hatása (Előadó: Dr. Hunya Sarolta)
14.30–16.00  Családi vetélkedő az egészség jegyében  

(helyszín: Wenckheim Park)
16.00–16.30.Bábelőadás a Borostyán Bábcsoport előadásában
17.00  A mezőkovácsházi Hunyadi János Szakközépiskola  

„DUMA” Színházának zenés előadása
18.30  Karaoke: buli kicsiknek és nagyoknak (zene: Szilágyi András)
 A rendezvény ideje alatt a gyerekek részére a Wenckheim parkban: 
ingyenes arcfestés, trambulin, játszóház, ugrálóvár.

2012.május 27-én pünkösdi gyermeknap
9.00 órától a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár helyi
ségeiben, illetve a Wenckheim parkban játszóház, kosaras hinta, 
homokképkészítés, arcfestés, nemezelés, gyöngyfűzés, ugrálóvár és 
trambulin. 
Programok:
11.00 órától pünkösdölés, pünkösdi király és királynő választás a 
Szűz Mária Szent Neve római katolikus templom kertjében, majd 
a megválasztott király és királynő bemutatása az Aranykalász Lovas 
Klub hintójával, a Tengelic énekegyüttes kíséretével, a Wenckheim 
parkba vonuláskor
12.30  Néptánccsoportok fellépése a művelődési ház  

rendezvénytermében
13.00 EBéD a Wenckheim parkban felállított sátorban
12.00–17.00–ig a DOTTO városnéző kisvonat Újkígyós utcáin
Az ovi-foci pályán: labdarúgás és kosárlabda a kicsiknek
A kézilabdapályán: sárkányeregetés
A játszótéren: várépítési lehetőség
Köszönetet  mondunk a segítségükért, közreműködésükért a rendez-
vény sikere érdekében:

Viharsarok AutóMotor és Lovassport Egyesület
Dr. Hunya Sarolta
Bánfiné Csizmadia ágnes
Aranykalász Lovasklub
Polgárőrség
Ezüstág Idősek Otthona
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tisztelt Lakosság!
Ezúton felhívjuk a figyelmüket, hogy a Védőnői TAnácSAdáS 
2012. július 1-jétől az alábbiak szerint módosul:
1-es körzet, hankó Adrienn
Várandóstanácsadás: hétfő 8.00–10.00
Csecsemő és gyermektanácsadás: kedd 8.00–10.00
2-es körzet, Gedó Gáborné
Várandóstanácsadás: kedd 8.00–10.00
Csecsemő és gyermektanácsadás: csütörtök 8.00–10.00

Védőnői Szolgálat, Újkígyós
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2012. június 23. Hazaváró előestéje
16.00 órakor: Újkígyósi kiadvány irodalmi bemutatója

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, Szamosvári zsolt, Turovszki Krisztián 
Nyomdai előkészítés: Quirt-Wizard Kft. – Várhegyiné Szántó Anikó • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület és  
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár  

szeretettel meghívja Önt és családját 2012. június 23-án  
Galiba nap – Gasztronómiai Fesztivál 2012.  

című rendezvényére
Programok:
  8.00 Regisztráció, gyülekező, tájékoztató
  9.30  Megnyitó, köszöntőt mond:  

Szebellédi Zoltán polgármester, 
Prohászka Béla Veneszdíjas mesterszakács 
Közreműködik: Balassi Néptáncegyüttes

10.00  Főzőverseny 
Közben az: Összefogás-sátorban:  
Joker zenekar mulatós összeállítása

12.00  „Erős ember” sportbemutató 
Pónilovas bemutató 
Strandfoci (18 év alatti) 
Rádió 1 élő kívánságműsor

Összefogássátorban hagyományőrző műsorok láthatók:
• Újkígyósi Néptánc Csoport
• Kígyósi citerások
• Újkígyósi általános iskolás citerások
• Balassi Táncegyüttes
• Tengelic Énekegyüttes
• Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért
• Kemény Gitárklub

12.00–17.00 Kézműves foglalkozások: sárkány, rongybabakészítés, 
gyöngyfűzés, gyékényezés, papírhajtogatás, libafigurakészítés tex
tilből, babaház a legkisebbeknek, óriásjátékok, ugrálóvár, trambulin, 
kinti játékok, Dotto városnéző kisvonat, sétakocsikázás.
A rendezvény ideje alatt újkígyósi vállalkozók mutatkoznak be pa
vilonokban. 
16.30 Főzőverseny eredményhirdetése
19.00 Sziluett társastánc bemutatója
19.30 Reckír zenekar fellépése
20.30 Janicsák Veca élő nagykoncert
Támogatók:

Június 22-én (pénteken) a művelődési házban 14.00 órától 

bOrverseny lesz.
A borversenyre és a főzőversenyre jelentkezni lehet és további  
információ kérhető:  Petőfi Sándor Művelődési Ház, Újkígyós,  

Arany János u 42. alatt személyesen, telefonon : 66/254-844, vagy 
e-mailben: muvhaz@ujkigyos.hu.

Június 22-én 18.00 órától  
a Széchényi István Általános Iskola aulájában  

a Légy jó mindhalálig  
című musicalt adják elő a tanulók.

Mindenkit szeretettel várunk!

Az Újkígyósért Közalapítvány és Újkígyós Város Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és családját 2012. június 24-én 

Újkígyósi hazaváró 2012.  
című rendezvényére!

Programok:
  8.00 zenés ébresztő Újkígyós utcáin
  9.00 Regisztráció a könyvtárban
10.00 Ünnepi szentmise
11.00  Publikáció. Közreműködik: Rákóczi Antal,  

Újkígyósi Gyermeknéptánc Csoport, 
Tengelic énekegyüttes

12.00 Közös ebéd (közben zenél: Báder Béla és zenekara)
13.30 Kiállítások megtekintése
15.00 Kovács Nóra és a Matokabine zenekar fellépése
A rendezvény ideje alatt az Ipolyi Arnold Népfőiskola kiállításai fo
lyamatosan megtekinthetők. Vendégeinket az Újkígyósi Lovasklub 
bevonásával egész nap hintón visszük körbe Újkígyós utcáin. Helyi 
vállalkozásaink pavilonokban mutatkoznak be elszármazottainknak. 
Mindenkit szeretettel várunk!
Támogatók: 

Az Újkígyósi vízmű kft.  
ügyfélfogadási rendjének megváltozása

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az Újkígyósi Vízmű Kft. 
ügyfélfogadási rendje 2012. július 1től az alábbiak szerint módosul:

Hétfő: 8.00–12.00 13.00–17.30
Kedd: NINCS ÜGYFéLFOGADáS
Szerda: – 13.00–15.30
Csütörtök: 8.00–12.00 –
Péntek: 8.00–12.00 –

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a víziközműszolgáltatással kapcso
latos ügyleteikkel a fent jelzett időpontokban keressék fel irodánkat!

Bodor Anikó ügyvezető igazgató
 


