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a Petőfi Sándor Művelődési Házban és a Wenckheim parkban.
A fesztivál fővédnöke: Süli János, Újkígyós Díszpolgára, 

a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter.

2017. június 23. (péntek):
1600 óra: VIII. Újkígyósi Amatőr Borverseny a Szent Vince 
Borrend, az Újkígyósi Amatőr Borász Szövetség képvisele-
tében. Nevezési díj: 300 Ft/borminta, nevezni lehet fehér, 
vörös és desszertbor kategóriában a művelődési házban. 
1600 óra: „GALIBA Kupa” - műfüves kispályás focibajnokság, 
szervező: Ecker Zsolt, volt NB I/B-s kézilabdázó. Jelentkezni: 
Ecker Zsoltnál lehet a 30/705-53-28 mobilszámon. 
2030 óra: Nagy Feró és a Beatrice élő nagykoncert.

2017. június 24. (szombat): 
700-1400  óra: Főzőverseny
A főzőverseny nevezési díja: 13 000 Ft/csapat, amely ma-
gában foglal kb. 10 kg libát, gázpalackot és égőfejet, pavi-
lont és egy asztalt két paddal. A főzéshez szükséges eszkö-
zökről a csapatok gondoskodnak.
700-900 óra: Regisztráció, főzősátrak elfoglalása. 
10 óra: Ünnepélyes megnyitó: Süli János, a fesztivál fő-
védnöke, Szebellédi Zoltán, Újkígyós város polgármes-
tere, Prohászka Béla, Venesz-díjas olimpiai aranyérmes 
mesterszakács, a zsűri elnöke.
1200-1400 óra: Főzőcsapatok vendégkóstoltatása a közönség-
szavazathoz (szavazólap a helyszínen, a zsűri sátorban). 
Közben a nagyszínpadon folyamatosan kulturális progra-
mok: „Jó ebédhez szól a nóta” – Alföldi Cigányzenekar, 
Balassi Néptáncegyüttes, társastánc és hastánc bemutatók, 
az újkígyósi Kick-box Klub harcművészeti bemutatója. Kéz-
műves foglalkozások, arcfestés, játékos vetélkedők, ugrálóvár, 
trambulin, póni lovaglás, pusztakocsikázás. „GALIBA Kupa” 
- műfüves kispályás focibajnokság. „Legszebb Galiba-Liba” – 
lúdszépségverseny: nevezés a helyszínen 12 óráig. 
1700 óra: Főzőverseny eredményhirdetése, díjak kiosztása 
(focibajnokság is). 

Este: nagyszabású szabadtéri DISCO és mulatság: 
2100 óra: Dj Hlásznyik, 
2200 óra: Unique együttes élő koncertje, 
2300 óra: Dj Hlásznyik, 
0000 óra: Dj Zé. 

A főzőverseny díjazása: I. hely: Erzsébet Nagy Szálloda**** 
(Paks) – Süli János, fővédnök felajánlása: 4 fő részére, 2 éj-
szaka, félpanziós Wellness-hétvége (értéke: 120 000 Ft), II. 
hely: Wellness Hotel Kager****(Harkány): 4 fő részére, 2 
éjszaka, félpanziós Wellness-hétvége (értéke: 100 000 Ft), 
III. hely: Hunguest Hotel Erkel**** (Gyula): 4 fő részére, 
1 éjszaka, félpanziós Wellness-hétvége (értéke: 80 000 Ft). 
Közönségdíj és más értékes nyeremények. A festményeket 
fölajánlotta: Horváth-Gazsó Adrienn, Turovszki-Mancz 

Fatime Nóra és Hegedűs Zsolt.
A nevezéseket a borversenyre, a főzőversenyre és a focibaj-
nokságra 2017. június 20-ig (kedd) kérjük leadni a műve-
lődési házban vagy a muvhaz@ujkigyos.hu e-mail címen.
Várjuk a jelentkezőket a borversenyre, a főzőversenyre és 

a kispályás focira!
A programok ingyenesek!

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

VIII. Újkígyósi Galiba Napok és Kézműves Fesztivál - 2017. június 23-24.
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ÚJKÍGYÓSI FIATALOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„KÖZÖSEN A KÖZÖSSÉGÉRT”
AZ ÖNKÉNTESSÉG NÉPSZERŰSÍTÉSE ÚJKÍGYÓSON

Az Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület (ÚFIKE) az EFOP-1.3.5-16.-
00543 azonosítószámú „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” 
(Közösen a közösségért) című pályázat keretén belül 25 000 000 Ft európai uniós támogatás segítségével, 
a Széchényi 2020 program támogatásával valósul meg.

Támogatási időszak: 2017. május 1. - 2020. május 1.
A pályázat keretén belül elsődleges célként a Békés megyei, ezáltal az újkígyósi, helyi kisközösségek 

képességeinek, aktivitásának és szervező erejének fejlesztését, programjainak támogatását és bővítését, 
valamint új kisközösségek létrehozását tűztük ki célul.

Jelen projektünkben olyan programok megvalósítása a cél, amelyben az önkéntesség megbecsültségét, 
általánosabb elterjedését fokozzuk, ezáltal az önkéntes munka szerepét erősítjük. 

Szeretnénk a generációk közötti kommunikációs, kulturális, szocializációs szakadékokat megszüntetni, 
vagy minimálisra csökkenteni, az itt élők egymással kialakult kapcsolatait javítani, a közösséghez való 
tartozást tudatosítani. 

Célcsoportjaink elsősorban a 18-35 év közötti fiatalok, akik a településen élnek és helyben vagy a környé-
ken dolgoznak, továbbá a házasok és gyermekeket nevelő szülők, egyedülálló fiatalok, valamint az idősek is.

Nagy hangsúlyt fektetünk a család szerepének fontosságára, valamint az idősebb generáció megbecsü-
lésére, amelyet a helyi fiatalokat tömörítő, illetve az idős generációt összefogó szervezeteken keresztül 
próbálunk tudatosítani a résztvevőkben. 

Első lépésként kisközösség-mentor hálózat kialakítását kívánjuk megvalósítani. Az általunk kiválasz-
tott szervezetekből 2-3 fő vesz részt önkéntes képzésben, akiknek feladata lesz a közösségek segítése, 
programjaik koordinálása a projektidőszakban.

A fenti célokat szolgálja a pályázat keretén belül megrendezésre kerülő 122 db program, 48 db esemény 
és a 12 db rendezvény.

Kígyósi Lovas Napok
2017. május 27-28.

az újkígyósi Aranykalász Lovas Club szervezésében  
a Kossuth utcai focipálya mögött.
2017. május 27. (szombat) 9 óra:

Regionális Díjugrató Verseny
2017. május 28. (vasárnap) 9 óra:

„C” Kategóriás Fogathajtó Verseny
A helyszínen büfé üzemel, meleg étel vásárolható. 

Városi Gyermeknap
2017. május 28. (vasárnap)

a Kígyósi Lovas Napokkal együtt a focipályán a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház szervezésében.

10-11 óra: Regisztráció – gyermekeknek 
étkezésijegy- és tombolaszelvény-osztás

11 óra: Jimmy bohóc interaktív gye-
rekműsora lufihajtogatással

12 óra: Galóc Együttes koncertje
13 óra: Ebéd – regisztrációs étkezési jeggyel, 

majd tombolahúzás értékes játékokkal.
Főnyeremény: egy kerékpár

Ugrálóvár, trambulin, arcfestés, vakpiac, körhinta, népi 
játszótér

A részvétel ingyenes!
Szeretettel várjuk a kedves gyermekeket és a családokat!

Támogatóink: Újkígyósi Nagycsa-
ládosok Közhasznú Egye- 
sülete, Nyugdíjasok Ér-
dekvédelmi Egyesü-
lete, Egyensúly AE 
Egyesület (Bé-
késcsaba), Moz-
gáskorlátozot-
tak Újkígyósi  
Szervezete
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Tojásdíszítő 
verseny

A „Nagy Húsvéti Tojásdíszítő 
Verseny” a városi könyvtárban 
került megrendezésre. 
A kategóriák eredménye:
Óvodás kategória:
1. hely:
Katica csoport
2. hely:
Nagy Boglárka
3. hely:
Szabadkai Gréta
Általános iskolás – alsós:
1. hely:
Kovács Dorottya és Áron
2. hely:
Tokai Ádám
3. hely:
Gajdács Léna
Különdíj: 
Szántó Brigitta
Szántó Bernadett
Általános iskola – felsős:
1. hely:
Bubori Tamás
2. hely:
Király Henrietta
Felnőtt:
1. hely:
Dunainé Bánf i Krisztina
2. hely:
Seres Katinka Gizella
3.hely:
Benkóné Lipták Mónika

Emléküket életben tartva jobbá tesszük a világot…
Az újkígyósi Hrabovszki Mihály a Világ Igazai között
2017. április 28-án adták át Buda-

pesten, a Belügyminisztériumban a Vi-
lág Igaza kitüntetéseket és Bátorságért 
Érdemjeleket a holokauszt idején ta-
núsított életeket mentő segítségnyújtás 
elismeréseként. Az eseményen felszólalt 
Pintér Sándor belügyminiszter és Joszef 
Amrani izraeli nagykövet is.

A jeruzsálemi Jad Vasem Intézet az iz-
raeli parlament, a Knesszet 1953-as tör-
vénye alapján adományozza a Világ Igaza 
kitüntetést azoknak, akik zsidó életeket 
mentettek meg a vészkorszak idején. Az 
izraeli legfelsőbb bíróság bírája az elnöke 
annak a közszemélyiségekből álló bizott-
ságnak, amely tényekkel igazolja, hogy a 
megmentők önszántukból, a németek vagy 
szövetségeseik fennhatóságai alatt levő te-
rületeken, a szabadságukat, biztonságukat 
vagy életüket veszélyeztetve bármiféle el-
lenszolgáltatás nélkül cselekedtek.

A 2017-ben átadott posztumusz kitün-
tettek sorában találjuk az újkígyósi Hra-
bovszki Mihály bognármester is, akinek 
történetét a megmentett fiúk egyike, Réti 
György, kérésünkre így foglalta össze: „Az 
ikertestvéremmel Sándorral (aki sajnos már 
nem él) 1938-ban születtünk Budapesten, 
zsidó családban. Bár őseink vallását nem gya-
koroltuk, mégis a zsidóüldözés áldozatai let-
tünk. Anyámat 1944-ben a gettóba zárták, 
és úgy mentett meg minket, hogy leküldött vi-
dékre, Újkígyósra, mert volt egy baráti család, 
akinek az ismerőse volt Hrabovszki Mihály, 
akihez leküldtek minket, és így megmenekül-
tünk. Úgy emlékszem, hogy 1944 őszén, tehát a 
Sztójay kormány uralomra jutása után hoztak 
ide minket, amikor a zsidóüldözések konkrétan 
fokozódtak. Édesanyám sajnos aztán koncent-
rációs táborba került Bergen-belsenbe, és ott 
meg is halt. Mi azonban a háborús éveket, hála 
ennek a Hrabovszki Mihálynak, meglehetősen 
kellemesen túléltük. A legkedvesebb emlékem, 
hogy mákos-mézes tésztát ettünk, és bizony, 
amikor átrepültek a repülőgépek – ez 1944 
őszén és ’45 telén volt –, akkor mi izgalommal 
és érdeklődéssel figyeltük, és elbújtunk a kint 
lévő budiba, a szertárba, de tulajdonképpen 
játéknak tekintettük a háborút akkor még. Azt 
hiszem – bár mi kisgyerekként ezt konkrétan 
nem éreztük –, a Szálasi korszakban is itt vol-
tunk, és hála a kollektív bölcsességnek vagy az 
újkígyósi összetartozásnak, senki nem jelentette 
föl a Hrabovszki Mihályt…”

Beszédében Pintér Sándor belügymi-
niszter emlékeztetett: azokat a magya-
rokat, akiket az izraeli emlékhatóság, a 
Jad Vasem Intézet méltónak tart a Világ 
Igaza elismerésre, 22 éve hagyományosan 
Bátorságért Érdemjelben részesítik. Fejet 
hajtunk a mai és a korábbi kitüntetettek 
„bátorsággal párosuló őszinte emberiessé-
ge előtt, elismerjük a hősies helytállásu-
kat” – mondta. Törekedni kell arra, hogy 
„a szörnyű diktatúrák emléke csak emlék 
maradjon”, és soha többé ne lehessen kire-
keszteni, meggyalázni, meggyilkolni em-
bereket származásuk vagy vallásuk miatt 
– vélekedett. Hozzátette: „a felelősen gon-
dolkodó emberek egyetértenek velünk, há-
tat fordítanak azoknak, akik követik vagy 
támogatják a szélsőséges ordas eszméket”.

Jószéf Amrani izraeli nagykövet az ün-
nepségen arról beszélt, hogy mindenkinek 
van neve és emberi méltósága, és politi-
kától, vallástól, nemzeti vagy más ideoló-
giáktól függetlenül senki sem tagadhatja 
meg embertársától a létezéshez és a jó-
léthez való jogát. „Egyenlőnek teremtet-
tünk, és születésünkkel kaptunk nevet és 
életutat, így nincs olyan vezér, nemzet 
vagy vallás, amely megtagadhatja bárki-
től a nevét és személyiségét” – közölte. A 
diplomata kiemelte: nem felejtjük el őket, 
és emléküket életben tartva jobbá tesszük 
a világot. A most kitüntetettek története 
az erőről, bátorságról és kockázatvállalás-
ról szól, igazlelkűségüknek iránytűnkként 
kell szolgálnia – mondta.

Néhai Hrabovszki Mihály nevét immár 
felvésték a jeruzsálemi Har HaZikaron-on 
(Emlékezés hegyén) található emlékfalra az 
ott található több mint 20 000 név közé. A 
Belügyminisztérium és az Izraeli Nagykö-
vetség közös, az eseményre szóló meghívó-
ját településünk képviseletében Szebellédi 
Zoltán polgármester és Harangozó Imre 
helytörténeti kutató, az Újkígyósért Köz-
alapítvány elnöke kapta meg. Így ők, a 
Hrabovszki György által megmentett Réti 
György nyugalmazott dipolomata társasá-
gában képviselték városunkat az átadóün-
nepségen és az azt követő fogadáson.

Az elismerések egy részét családtagok 
vették át, akinek pedig nincs élő rokona, 
annak kitüntetését a Jad Vasem Intézet-
ben őrzik majd.

Harangozó Imre
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HATÁROZATOK
Beszámoltak a civil szervezetek

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2017. április 24-én meg-
tartott ülésén az Újkígyósi Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesülete, az Ipolyi Ar-
nold Népfőiskola Kulturális Egyesület, 
az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasz-
nú Egyesülete, az Újkígyósi Turiszti-
kai Egyesület, a Mozgáskorlátozottak 
Békés Megyei Egyesületének Kígyósi 
csoportja, az „Összefogás Újkígyósért” 
Közhasznú Egyesület, az Újkígyósi 
Kézilabda Club, az Újkígyósi Futball 
Club, a Felföldi István Sportegyesület, 
a Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete, az 
Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Ala-
pítvány, az Aranykalász Lovas Club és 
a Viharsarok Autó-, Motor- és Lovas 
Sportegyesület tevékenységéről szóló 
beszámolót egyhangú nyolc igen sza-
vazattal elfogadta. A testület megkö-
szönte a civil szervezetek és sportegye-
sületek település érdekében végzett 
munkáját.
A képviselő-testület megállapította, 
hogy az Újkígyósi Szabadidő SC kick-
box szakága nem adott be beszámolót a 
2016. évben kapott önkormányzati tá-
mogatással kapcsolatosan, ezért 2017. 
évben nem biztosít támogatást az egye-
sület számára.

Döntöttek  
a pénzmaradványról

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a maradványt az alábbi 
feladatokra javasolja engedélyezni:
2016. évi beszámoló alapján az önkor-
mányzat összevont maradványa:
279 446 360 Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány:

Célhitel /beruházási hitel/:
11 800 000 Ft
Adósságkonszolidálásból kimaradt 
települések támogatása:
209 315 762 Ft
Idegen pénzeszköz:
278 612 Ft
Eljárási illeték:
33 000 Ft
Gépjárműadó 60%-a:
1 487 849 Ft
József-major elkülönített számla:
2 669 478 Ft
„Ezüstág” elkülönített számla:
15 298 738 Ft

2017. évi megelőlegezések:
14 580 219 Ft
Túlfizetések, mást megillető kötelezettség:
763 953 Ft

ÖSSZESEN:
256 227 611 Ft
Alaptevékenység szabad maradványa: 
23 218 749 Ft
A határozati javaslatra mind nyolc kép-
viselő igennel szavazott.

Elfogadták az ellenőrzési jelentést

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának Ellenőrzési Cso-
portja által 2016. évről készített éves 
ellenőrzési jelentését mind a nyolc kép-
viselő igennel elfogadta.

Megszüntették a szerződést

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete, mint társtulajdonos 
a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
(5700 Gyula, Szent László u. 16.,  
Cg. 04-09-003599), valamint Kaszaper 
Község Önkormányzata között 2014. 
április 30. napján létrejött, közműves 
ivóvízellátással, a közműves szenny-
vízelvezetéssel és szennyvíztisztítással 
kapcsolatos vízi-közmű szolgáltatási 
feladatok ellátására vonatkozó bérleti 
üzemeltetési szerződést közös meg-
egyezéssel, 2017. december 31. napi 
hatállyal megszüntetését nyolc igennel 
elfogadta.

Szerződést módosítottak

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete, mint társtulajdonos 
a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
(5700 Gyula, Szent László u. 16.,  
Cg. 04-09-003599) társasági szerző-
désének alábbiak szerinti módosítását 
egyhangú nyolc igen szavazattal elfo-
gadta.

A Gyulai Közüzemi Kft.  
ügyeiről döntöttek

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete, mint társtulajdonos a 
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (5700 
Gyula, Szent László u. 16., Cg. 04-09-
003599) 
1. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
2016. évi üzleti jelentését
2. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
2016. évi éves beszámolóját és függet-

len könyvvizsgálói jelentését
3. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
2017. évi beruházási tervét
4. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
2017. évi üzleti tervét
5. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
ügyvezetője részére 2017. évi célfel-
adatok meghatározását egyhangú nyolc 
igen szavazattal elfogadta.

Saját forrásból biztosítják a hiányt

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Új-
kígyós városban üzemeltetett víziközmű 
rendszerek üzemeltetése során 2016. 
január 1. – 2016. december 31. közötti 
időszakban az üzemeltetőnek az üze-
meltetésből a víz szakágazatban 
–11 244 000 Ft, míg a szennyvíz 
ágazatban –11 777 000 Ft, összesen: 
–23 021 000 Ft hiány keletkezett. A 
képviselő-testület egyöntetű döntése 
– nyolc igen szavazat – alapján, az üze-
meltetetővel kötött bérleti-üzemeltetési 
szerződés rendelkezései szerint a hiányt 
saját forrásból, a 2017. évi költségvetésé-
nek működési költsége terhére biztosítja.

Illegális csapadékvíz  
bekötésekről egyeztettek

A képviselő-testület nyolc igen szava-
zat mellett vette tudomásul a Gyulai 
Közüzemi Nonprofit Kft. által üze-
meltetett szennyvízhálózaton található 
illegális csapadékvíz bekötések felderí-
tésére és felszámolására vonatkozó in-
tézkedéseit. 

Határoztak a kft. ügyeivel  
kapcsolatban

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Újkígyósi Város-
gazdálkodási és Fejlesztési Kft.-vel 
kapcsolatosan nyolc igen szavazattal 
határozott az alábbiakról:
•	 2016. évi gazdálkodásáról szóló egy-

szerűsített éves beszámolóját, ered-
mény-kimutatását és mérleg beszá-
molóját elfogadja

•	 2017. január 1.  – 2017. március 31. 
közötti időszak gazdálkodásáról szó-
ló beszámolóját elfogadja

•	 a kft. számára 2017. április 11-én át-
utalt 900 000 Ft támogatást jóváhagy-
ja azzal, hogy a támogatás teljes ösz-
szegét a kft. 2017. július 31. napjáig az 
önkormányzat számlájára visszautalja
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HATÁROZATOK
•	 a kft. 2017. április hónapban, a fize-

tőképesség megőrzése miatt, továb-
bi 3 000 000 Ft támogatási összeget 
folyósít azzal, hogy abból a kft. 2017. 
július 31. napjáig 1 050 000 Ft-ot 
és 2017. október 31. napjáig pedig 
1 950 000 Ft-ot az önkormányzat 
számlájára visszautalja.

Jóváhagyták a művelődési ház  
SZMSZ-ét

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház és Könyvtár alapító okiratának 
módosítását és egységes szerkezetét 
elfogadta, a Szervezeti és Működési 
Szabályzatát jóváhagyta. A határozati 
javaslatra mind a nyolc képviselő igen-
nel voksolt. 

Pályázat beadásáról döntöttek

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kinyilatkozza azon 
szándékát, hogy részt kíván venni az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
által koordinált SZOC-FP-17-KK 
azonosító számú, „Konyhakert és kis-
állattartási szociális földprogram” című 
pályázatban.

Szociális földprogramban való részvétel

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyolc igen szavazattal 
nyilatkozik azon szándékáról, hogy 
részt kíván venni az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő által koordi-
nált SZOC-FP-17-KOZ azonosító 
számú, „Közfoglalkoztatással egybe-

kötött szociális földprogram megva-
lósításának támogatására” kiírt pályá-
zatban.

Lejárt határidejű határozatok
A képviselő-testület a 169/2016. (XII. 
19.), 3/2017. (I. 16.), 26/2017. (II. 27.), 
31/2017. (II. 27.), 33/2017. (III. 27.), 
34/2017. (III. 27.), 35/2017. (III. 27.), 
37/2017. (III. 27.), 38/2017. (III. 27.), 
39/2017. (III. 27.), 40/2017. (III. 27.), 
41/2017. (III. 27.), 42/2017. (III. 27.), 
43/2017. (III. 27.), 45/2017. (III. 27.) 
számú önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést elfogad-
ta, valamint a 24/2017. (II. 27.) számú 
határozat végrehajtásának határidejét 
2017. május 15-ig meghosszabbította. 
A képviselők nyolc igen szavazattal fo-
gadták el a határozati javaslatot.

Tájékoztatás a márciusi  
fontosabb eseményekről

Nyolc igen szavazattal vették tudomá-
sul a képviselők a Tájékoztató az Ön-
kormányzat és intézményei 2017. már-
cius havi fontosabb eseményeiről szóló 
tájékoztatót.

Módosították a sportkoncepciót
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Újkígyós Város Sport-
koncepciójának módosítását nyolc 
igennel elfogadta.

Elfogadták a beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a polgármester által átru-

házott hatáskörben hozott döntésekről 
szóló beszámolóját nyolc igen szavazat-
tal elfogadta.

Elfogadták az átruházott hatásköri 
beszámolót

Az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság által átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolóját a testü-
let nyolc igen szavazattal elfogadta.

Zárda felújítása

A képviselő-testület a május 3-án meg-
tartott ülésén döntött arról, hogy a volt 
zárdaiskola épületének felújítását saját 
hatáskörű beszerzésként kívánja meg-
valósítani. A határozati javaslatot hat 
igen és két tartózkodás mellett fogad-
ták el a képviselők.

Pályázati részvétel

Egybehangzó nyolc igen szavazattal 
határoztak arról, hogy Újkígyós Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
együttműködési megállapodást köt a 
Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvánnyal az Interreg V-A Romá-
nia-Magyarország Program keretében 
történő, „Connecting communities 
to the TEN-T infrastructure in the 
Romanian - Hungarian border area” 
című pályázat benyújtására vonatko-
zóan. A pályázat beadásához szán-
déknyilatkozat kiadásához hozzájárul. 
Nyertes pályázat esetén a projekt Új-
kígyósra eső legfeljebb 11 500 000 Ft 
összegű költség 5 %-os önerejét a 2018. 
évi költségvetés terhére biztosítja.

Soproni Söröző Újkígyós
Vendéglátó egységünkben 2017. má-
jus 1-től f izethet Erzsébet-utalvánnyal, 
OTP SZÉP kártyával és bankkártyával.HÍZOTT KACSA KONYHAKÉSZEN,

SZÉP MÁJJAL FOLYAMATOSAN  
RENDELHETŐ!

Érdeklődni: Újkígyós, Öreg utca 29.
Tel.: 06-30/466-8369

Harangozó László
kistermelő
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2017. május 1-jén került megvalósításra az Újkígyósi Fiatalokért Közhasz-
nú Egyesület (ÚFIKE) EFOP-1.3.5-16.-00543 azonosítószámú „Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” (Közösen a közösségért) 
című projektjének nyitórendezvénye.
Erre a pályázatra egyesületünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma – Széchenyi 2020 
által 25 000 000 Ft támogatási összeget nyert a 2017. május 1. - 2020. május 1. közötti 
támogatási időszakra.
A pályázat keretén belül elsődleges célként a Békés megyei, ezáltal az újkígyósi, helyi kisközösségek képességeinek, 
aktivitásának és szervező erejének fejlesztését, programjainak támogatását és bővítését, valamint új kisközösségek 
létrehozását tűztük ki célul.
Egyesületünk tagjai szinte kivétel nélkül magasan képzett pedagógusok, szociális szakemberek, akik munkakörük-
nél fogva, munkájukból adódóan napi rendszerességgel találkoznak az újkígyósi lakosság jelentős részével.
A bölcsődei, az óvodai az iskolai színtér és az idősellátás egyaránt az egyesület látóterében helyezkednek el.
2005-ben, az egyesület megalakulásakor egy olyan, átfogó szervezetet kívántunk létrehozni, amelynek tagjai a kü-
lönböző generációk szükségleteit vagy éppen problémáit igyekszik felkarolni, megoldani.
A fenti célokat szolgálja a pályázat keretén belül megrendezésre kerülő 122 db program, 48 db esemény és a 12 db 
rendezvény.
Nyitórendezvényünk megrendezését tudatosan egy olyan jeles eseményre időzítettük, amely a településünk törté-
nelmében is fontos mérföldkő, nevezetesen a Park Étterem és Kávézó átadása a nagyközönségnek. 
Nem titkolt célunk volt, hogy minél több magánszemélyt, szervezetet, intézményt aktivizáljunk, a közösségi lét 
érzését erősítsük, ezáltal az egyesületünk és a Park Étterem és Kávézó nevét a köztudatba bevezessük, elmélyítsük.
Nyitórendezvényünk megtervezésekor maximálisan próbáltuk figyelembe venni a különböző generációk igényeit.
A kisgyermekeknek arcfestést, csillámtetoválást, lufihajtogatást, a kisiskolás korú gyermekek részére „1 perc és 
nyersz” vetélkedőt, homokfestést, a felnőtteknek saláta- és tortaversenyt rendeztünk, valamint egész napos „Retro-
sátor” működtetésén keresztül - csavaros fagyival, jégkásával, limonádéval, sörrel, virslivel - kedveskedtünk a ki-
látogatóknak. Ezen a napon 1400 és 1700 óra között mindenki ingyenesen igénybe vehette a „Dottó” kisvonatot, 
rendezvényünk zárásaként pedig a Melody zenekar szórakoztatta a vendégeket.
Köszönjük a résztvevő önkéntesek munkáját!
Segítő partnereink: Újkígyós Város Önkormányzat, Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft., Petőfi Sándor Mű-
velődi Ház és Könyvtár, Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény, Újkígyósi Széchenyi István Általános Is-
kola (SZKT), Park Étterem és Kávézó,  polgárőrség, Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete,  Micimackó Egyesület, 
Művésztanya, Egyensúly AE, Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház, „Ezüstág” Gondozási Központ.

Sikeres nyitórendezvény

VI. Újkígyósi Sportbál
2017. május 19. (péntek) 19 óra

a Soproni Söröző és Étteremben

A rendezvényen sor kerül az Újkígyós Sportjáért kitüntetések átadására.

Jegyvásárlás és asztalfoglalás 2017. május 16-ig (keddig) a Soproni Söröző és Étteremben.

A vacsorajegy ára: 2000 Ft/fő

Tombolajegy ára: 100 Ft

A zenét a Melody együttes szolgáltatja

Minden kedves vendéget szeretettel várunk!
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„EZÜSTÁG” GONDOZÁSI KÖZPONT

pályázatot hirdet
ápoló, gondozó

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 
próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
5661 Újkígyós, Petőfi utca 26-28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:

Idősek ápolást-gondozást nyújtó ellátását 
igénybe vevő lakóink teljes körű ellátása, 

ápolása, gondozása.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézménynek szakmai feladatairól és mű-
ködésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) 
SzCsM rendelet 3. melléklete 3. pontja 
szerinti képesítés,

•	 szakmai – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•	 büntetlen előélet, cselekvőképesség, a je-

lentkezővel szemben kizáró ok nem áll fent.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•	 szakmai – legalább 3-5 év tapasztalat,
•	 további előnyt jelent, ha a jelentkező hely-

béli lakos.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírá-
lását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. május 26. (péntek), 12°° óra

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak az „Ezüstág” Gon-
dozási Központ címére történő megküldésével 
(5661 Újkígyós, Petőfi u. 26-28.), Vida Klára 

intézményvezető részére.
A pályázat elbírálásának határideje:

2017. május 30. (kedd), 12°° óra
További felvilágosítás kérhető:

Vida Klára
„Ezüstág” Gondozási Központ

5661 Újkígyós, Petőfi utca 26-28.
Tel.: (66) 554-200, (66) 554-207

ezustag@ujkigyos.hu

„FUSS AZ ÉLETEDÉRT” Városi 
Sportnapok

2017. május 18. (csütörtök): 
 Felföldi István Kézilabda Kupa

800 óra: Felföldi Kupa megnyitója és kézilabda mérkőzések  
  a Felföldi István Tornateremben

1900
 óra: FUT A VÁROS futóverseny eredményhirdetése a műve- 

 lődési ház teraszán kick-box bemutatóval. 

2017. május 29. (péntek):
745

 óra: Gyülekező az általános iskolában, polgármesteri, igazgatói 
 és testnevelői munkaközösségi köszöntő, valamint az énekkar  
 műsora. Balesetvédelmi oktatás és közös bemelegítés.
900

 óra: FUT A SULI - Közös futás Újkígyós utcáin: Dózsa-kör futás  
 (1,5 km), alsó tagozat; Széchenyi-kör futás (3 km), felső tagozat.

1000 óra:  Sportprogramok az Újkígyósi Széchenyi István Általános 
  Iskola szervezésében.
1900 óra:  Sportbál a Soproni Sörözőben

A bálon kerül sor az Újkígyós Sportjáért kitüntetések 
átadására

Minden kedves vendéget szeretettel várunk!

2017. május 20-án (szombaton) 9-11 óra között halad át Újkí-
gyóson a piactérnél a Békéscsaba-Arad Szupermaraton futó-, 
kerékpár- és görkorcsolyaverseny. Ugyanez visszafelé 2017. 

május 21-én (vasárnap) 13-17 óra között várható.
A versenyen indul a Kígyósi Tekergők csapata is.

Várjuk a kígyósi szurkolókat!
Szurkoljunk együtt a Kígyósi Tekergőknek!

Lakossági tájékoztatás
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Újkígyósi Városgazdál-
kodási és Fejlesztési Kft. a következő szolgáltatásokat kínálja 
fel 2017. május 1-től:
•	 karbantartói szolgáltatás (asztalos-, festő-, burkoló munkák) 

rezsi órabér 1800 Ft  /Kérés esetén anyagbeszerzést is vállalunk/
•	 gépjárművel történő szállítás 4800 Ft / üzemóra
•	 földmunkák kivitelezése (árokásás, talajegyengetés, rakodás) 

8900 Ft / üzemóra
•	 favágás, bozótirtás, nyesés 3800 Ft / üzemóra
•	 fűnyírás 3800 Ft / óra
•	 fűnyírás kistraktorral 7000 Ft / üzemóra
•	 építési törmelék befogadása 4000 Ft / m3 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!
Minden megkezdett óra egy egész órának számít.

A gépek üzemórája tartalmazza a helyszínre történő kiszállást, 
valamint minden megkezdett munkaórát.

Elérhetőség: +36/30 428-23-33-as vagy a +36/20 823-41-89-es 
telefonszámon, hétfőtől péntekig 800-1500 óráig

E-mail: mail@uvfkft.hu
Schríffert Béla

Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft.
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós város havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa
Kiadja:	a	Petőfi	Sándor	Művelődési	Ház	és	Könyvtár,	5661	Újkígyós,	Arany	János	u.	42.	•	Telefon:	66/254-844	•	E-mail:	muvhaz@ujkigyos.hu	

A szerkesztőbizottság elnöke: Kunstár Anna Mária, tagjai: Horváth-Gazsó Adrienn, Katona-Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián
Nyomdai	előkészítés:	Mészáros	Gábor	•	Nyomdai	munkák:	Kolorprint	Kft.,	Békéscsaba

születések:
Csorba Gréta, Southampton (Anglia), 2017. március 18., édes-
anyja: Bohács Ilona, édesapja: Csorba Dénes.
Kovács Dominik Balázs (2930 g, 50 cm), Békéscsaba, 2017.  
április 5., édesanyja: Molnár Andrea, édesapja: Kovács Balázs.

HÁzAssÁGkÖtés:
Házasságkötés időpontja: 2017. április 8., menyasszony: Gajda 
Anita újkígyósi lakos, vőlegény: Fehér Sándor újkígyósi lakos.

HAlÁlesetek:
Nádra Károly Istvánné Zahorán Magdolna, született: 1948. 
október 4., elhunyt: 2017. április 8., volt újkígyósi lakos.
Csonka Péterné Balogh Ilona Piroska, született: 1925. január 1., 
elhunyt: 2017. április 13., volt újkígyósi lakos.
Id. Kiss János, született: 1924. augusztus 13., elhunyt: 2017. 
április 17., volt újkígyósi lakos.
Sütő Imréné Jambrik Matild, született: 1951. március 1., el-
hunyt: 2017. április 18., volt újkígyósi lakos.
Csatlós György Béla, született: 1946. április 19., elhunyt: 2017. 
április  24., volt újkígyósi lakos.
Kiszely György, született: 1929. december 31., elhunyt: 2017. 
április  30., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik édesanyánk, nagymamánk, dédimamánk 

Csonka Péterné Balogh Ilona Piroska

gyászszertartásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló gyermekeik:

Edit és Péter és családjaik

KöSZöNETNyILVáNíTáS
„Ha egy könnycsepp gördül az arcunkon, 

ez azért van,mert szeretünk és hiányzol nagyon.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik felejthetetlen, drága szerettünk 
Sütő Imréné 

temetésén megjelentek, gyászunkban, bánatunkban 
őszinte részvéttel osztoztak.

Köszönet a vigasztaló szavakért, a szeretet virágaiért. 
A gyászoló család


