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Xii. ÉVFOLYAM 6. sZÁM
2018. június

IX. GALIBA NAPOK ÉS KÉZMŰVES FESZTIVÁL,
V. ÚJKÍGYÓSI HAZAVÁRÓ

Fővédnök: őexcellenciája MASSIMO RUSTICO, Olaszország budapesti nagykövete

2018. június 19. (kedd)
Olasz Üzleti Nap:

az Olasz Kereskedelmi Kamara és a Békés Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara szervezésében Megnyitja: őexcellen-
ciája Massimo Rustico, Olaszország budapesti nagykövete

2018. június 22. (péntek)
1600 óra: IX. Újkígyósi Amatőr Borverseny - BATYUS 
a Szent Vince Borrend, az Újkígyósi Amatőr Borász Szö-
vetség képviseletében, nevezési díj: 300 Ft/borminta
1600 óra: GALIBA Kupa - műfüves kispályás focibajnokság 
(szombaton is) szervező: Ecker Zsolt. Tel.: 30/705-53-28
Nevezési díj: 8000 Ft/csapat

2030 óra: EROX MARTINI koncert a
nagyszínpadon - népszerű olasz slágerek

2018. június 23. (szombat)
700-900 óra: Regisztráció, főzősátrak 
elfoglalása
800-1200 óra: Véradás az Egészségházban
1000 óra: Ünnepélyes megnyitó: Gian Luca Borghese, olasz 
kulturális attasé, Szebellédi Zoltán polgármester, Prohászka Béla, 
a zsűri elnöke. Házigazda: Berta Jimmy János
1000 órától egész nap: Autókiállítás a Viharsarok AMSE 
szervezésében
1000-1800 óra: KÉZMŰVES és TERMELŐI VÁSÁR: 
házi sajtok és tejtermékek, lekvárok, szörpök, termelői méz 
és mézeskalács, szürkemarha- és mangalicatermékek, csi-
litermékek, fajátékok, horgolt termékek, ásványékszerek, 
kézműves szappan, bőrdíszműves termékek,egyedi játékok, 
ezen kívül AN-ZSU arcfestés, ugrálóvárak, trambulin
1100 óra: Olasz látványfőzés - Mario Palermo, a budapesti 
La Fabbrica séfj e
1100 óra: Kádár Ferkó fotószínháza – egész nap és vasárnap
1100 óra: Alföldi Cigányzenekar
1400 óra: Budapest Highlanders Pipe Band - skót duda 
bemutató
1500 óra: Mazsorett- és salsabemutató, az újkígyósi gyerekek 
kick-box bemutatója, aerobikbemutató
1600 óra: Belencéres Néptáncegyüttes, muzsikál a Talléros zenekar
1300-1400 óra: főzőcsapatok vendégkóstoltatása közönség-
szavazathoz (szavazólap a helyszínen, a zsűrisátornál)
1700 óra: EREDMÉNY-
HIRDETÉS, díjak kiosztása
(főzőverseny, focibajnokság)

2000 óra: KORDA GYÖRGY 
és BALÁZS KLÁRI koncert

2100 óra: EXOTIC 
Együttes koncertje

2200 óra: Dj HLÁSZNYIK & Dj DANDEE! Crazy Pig Show

2018. június 24. (vasárnap)
V. ÚJKÍGYÓSI HAZAVÁRÓ

900-1000 óra: REGISZTRÁCIÓ a Polgármesteri Hivatalban 
1000 óra: Ünnepi szentmise
1130 óra: Hazaváró ünnepség, az Újkígyósi Széchényi István 
Általános Iskola aulájában (REGISZTRÁCIÓ)
1300 óra: Hazaváró ünnepi ebéd a Felföldi István Tornate-
remben (REGISZTRÁCIÓ) jelentkezni: 66/254-844, 
muvhaz@ujkigyos.hu vagy személyesen a művelődési házban
Kérjük a kedves újkígyósiakat, hogy aki szeretne a vendégváró 
csapatban és a regisztrációban részt venni, segíteni, jelezze 

a művelődési házban. Előre is köszönjük.
Mindkét nap vendéglátásáról a PARK ÉTTEREM

ÉS KÁVÉZÓ, a YES, CHEF! burgerezője, valamint a 
BÉKÉSSZENTANDRÁSI SÖRFŐZDE gondoskodik.

Támogatóink:

Újkígyós Város Önkormányzata, Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesü-
lete, Ekerek Bt. Petőfi  Tabak, ÚVF Kft, Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskola, Közös Igazgatású Bölcsődei és Óvodai Intézmény, GM Tánciskola, Újkí-
gyós Város Önkormányzatának Konyhája, Magyar Vöröskereszt Újkígyósi Szer-
vezete, Park Étterem és Kávézó, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, Erdei 
Róbert gazdálkodó, Aranykalász Lovas Club, Máté András-családi gazdálkodó, 
Korcsog László kick-box edző, Újkígyósi Sütőipari Bt., Ipolyi Arnold Népfőiskola 
Kulturális Egyesület, Domokos Tibor, Összefogás Újkígyósért Közhasznú Egye-
sület, Polgárőrség Újkígyósi Szervezete, Dragán Simonné, Szűcsné Etelka, Pelle 
Rita, Rákóczi Antal, Csernus Luca, Mozgáskorlátozottak Újkígyósi Szervezete
bővebb infó: az ujkigyos.hu-n és a művelődési ház Facebook-oldalán

SZERETETTEL, JÓ SZÍVVEL VÁRJUK 
KEDVES VENDÉGEINKET!

A programok díjtalanok.

GALIBA NAPOK
ÉS KÉZMŰVES

FESZTIVÁL
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Átadták az Újkígyós Sportjáért kitüntetéseket
A Felföldi István Sport Egyesület szervezésében ke-

rült sor a VII. Újkígyósi Sportbál megrendezésére, mely-
nek lebonyolításáért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. 
Az est díszvendége ifj. Gregor László válogatott közép- és 
hosszútávfutó volt. A bálon átadták az Újkígyós Sportjáért 
kitüntetéseket is, melyet 2018-ban ifjúsági kategóriában 
Makoviczki Ákos, felnőtt kategóriában pedig Becsei Pál ér-
demelt ki. A kitüntetéssel járó oklevelet, emlékplakettet, 
valamint az utalványt Szebellédi Zoltán polgármestertől,  
dr. Csatlós László jegyzőtől és Horváth-Gazsó Adrienn bi-
zottsági elnöktől vehették át a kitüntetettek. A kitüntetés-
hez ezúton gratulálunk!

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
32/2018. (III. 26.) számú határozatával az Újkígyós Sport-
jáért kitüntetést, ifjúsági kategóriában, Makoviczki Ákos 
részére adományozza. 

Ákos már óvodás korában elkezdett sportolni. Borbély 
Ákos edző kezei alatt futballozott, majd a Békéscsabai 
UFC-nél rúgta a bőrt 13 éves koráig. 

Az újkígyósi Felföldi István Sport Egyesület kézilabda csa-
patának is aktív résztvevője volt általános iskolai évei alatt.

Csikós bemutatókat tartott testvéreivel óvodás korától 
kezdve. Miután kinőtte azt, egyre inkább a galopp felé ka-
csingatott.

2014-ben, 2015-ben és 2016-ban háromszoros Póni 
Zsoké Champion megyei bajnoki címet nyert.

Háromszor vett részt a Papp László Budapest Sportaré-
nában megrendezett világkupán, mindháromszor ezüstér-
mes lett Fáni nevű lovával.

Rendszeresen részt vett Budapesten a Kincsem Park 
Pónifutamán, ahol kiemelkedő eredményeket ért el.

A Nemzeti vágta előfutamain, Kecskeméten, Hernád-
németiben és Tiszafüreden első helyezést ért el, ezzel 
mindhárom alkalommal bejutott a budapesti Hősök terén 
megrendezett Nemzeti Vágta Kishuszár futamára, amit 
2016-ban sikerült megnyernie.

A Nemzeti Vágta győzelme után az „Év Emberének” vá-
lasztották Békés megyében.

Budapesten a Kincsem Park galopp futamain már nagy-
ló kategóriában három éve rendszeresen versenyzik, ahol 
több első, második és harmadik helyezést ért el.

Nemzetközi versenyeken is jól szerepelt:
Pozsonyban kétszer 2. helyezést, kétszer 3. helyezést, 

Prágában kétszer 2. helyezést, háromszor 3. helyezést ért 
el, valamint az Egyesült Arab Emírségekben, Ománban 3. 
helyezést ért el.

Május 20-án Pozsonyba utazott, ahol két futamba is 
versenyzett, valamint lesznek ebben az évben is nagyobb 
versenyei Budapesten, Prágában, Pozsonyban és Abu Dha-
biban.

Természetesen a Nemzeti Vágtán is ott szeretne lenni 
két testvérével együtt Zolival és Martinnal, mindhárman 
indulnak az előfutamokon.

Tanulmányait Vácott, a Táncsics Mihály Mezőgazdasá-
gi Szakképző Iskolában végzi, ahol jövőre teszi le érettségi 
vizsgáit.

Eddigi sikereit elsősorban Édesapja segítette, aki ki-
csi kora óta edzette, tréningelte. Zsokétanulmányai során 
Kovács Botond az alagi zsokéiskola menedzsere, Csupor 
Ferenc tréner, ifj. Kozma István edző vezették. Nem utolsó 
sorban nagyon sokat segítették testvérei, támogatói, szur-
kolói és az orosházi Betlehem család.

További sok sikert kívánunk Ákosnak!

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
33/2018. (III. 26.) számú képviselő-testületi határozatával 
úgy döntött, hogy az Újkígyós Sportjáért kitüntetést, felnőtt 
kategóriában, Becsei Pál részére adományozza.

Az Újkígyósi Futball Klub legrégebbi és örökös tagja.
Újkígyóson született 1940-ben, iskoláit is itt végezte, 

majd a helyi termelő szövetkezetben kezdett el dolgozni. 
Egyetlen munkahelyen dolgozta végig a munkás éveit, a 
tsz Frigyes-majori állattartó telepén és a környező lege-
lőkön. 

Az állattartás fortélyait már gyermekkorban elsajátítot-
ta. Vonzotta a lovassport, amit a tsz csapatában is űzött. A 
labdarúgás iránt is érdeklődött, így ifisként a Kereki fut-
ballcsapatban is játszott.

Az idő elteltével a család és a munka nem igen fért össze a 
futballal, ezért versenyszerűen nem focizott a felnőtt csa-
patban. A labdarúgás ettől független végigkísérte az éle-
tét, fiai és unokája is igen sokat tettek a csapatuk jó sze-
repléséért. A helyi futballal az 1960-as évek végén került 
szorosabb kapcsolatba. A fiai játékosként, Pali bácsi min-

A kitüntetéssel járó oklevelet, emlékplakettet, vala-
mint az utalványt Szebellédi Zoltán polgármestertől, 
dr. Csatlós László jegyzőtől és Horváth-Gazsó Adrienn 

bizottsági elnöktől vehették át a kitüntetettek.

Az „Újkígyós Sportjáért” kitüntető cím azon személy 
részére adományozható, aki újkígyósi székhelyű sport-
egyesületben igazolt sportolóként megyei, területi, or-
szágos vagy nemzetközi sportversenyen kiemelkedően 
szerepelt, vagy újkígyósi székhelyű sportegyesület ered-
ményességét tevékenységével segíti, és magánéletében is 
kivívja az emberek megbecsülését.
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denesként, szertárosként, gondnokként, illetve technikai 
vezetőként tevékenykedett.

Csatlós György vezetése alatt, közel 20 évet dolgozott. 
Ezt követően még négy egyesületi elnökkel, több edzővel 
és nagyon sok játékossal működött együtt a csapat minél 
jobb szereplése érdekében.

A csapatok mellett eltöltött évek alatt komoly tapaszta-
latokat szerzett, és sokat segítette tanácsaival, információ-
val az edzők és a játékosok munkáját. 

A Békés megyei futballpályák közül az újkígyósi pálya 
legendásan jó minőségű. A hosszú évek gondoskodása, a 

folyamatos ápolás és a sok locsolás meglátszik a pályán 
mind a mai napig. A legrosszabb időjárási körülmények 
között sem maradt el mérkőzés a pálya használhatatlan-
sága miatt. 

A közel ötven év alatt - egy rövid betegszabadságot ki-
véve - minden edzésre és mérkőzésre felkészített pálya és 
tiszta felszerelés várta a csapatot. Pali bácsi a mai napig el-
végzi a megszokott feladatokat. Köszönetünket fejezzük ki 
az áldozatos kitartó helytállásáért! További jó egészséget, 
és minél több győztesen megvívott focimeccset kívánunk 
Pali bácsinak!

DIÁKMUNKA!
Kedves Diákok!

2018. július 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig le-
hetőségünk lesz az önkormányzatnál, illetve intézménye-
inél legfeljebb egy hónap időtartamra, 4 órás foglalkoz-
tatás keretében, nappali tagozatos tanulói jogviszonyban 
lévő 16 és 25 év közötti fi atalokat foglalkoztatni munka-
viszony keretében. 

Amennyiben felkeltette az érdeklődésedet a lehetőség, 
úgy kérünk, hogy 2018. június 18-án 1200 óráig jelentkezz 
a munkaugy@ujkigyos.hu  e-mail címen vagy személye-
sen az önkormányzat ügyfélterében az alábbi adatokkal! 

Neved: 

Lakcímed:

Születési hely, idő:

Édesanyád neve:

TAJ szám:

Adószám:

Telefonszámod:

E-mail címed:

Iskolád neve:

Szakirányod:
Jelöld meg melyik hónapban szeretnél dolgozni:

  július     augusztus

Május 1-től működik 
a jégkármérséklő berendezés

Újkígyóson

2018. május 1-től működik városunkban a jégkármérsék-
lő talajgenerátor. A berendezést a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara építette meg Dinya Máté portáján, aki egyben 
a berendezés kezelője. Az ezüst-jodid technológiára épülő 
berendezés része az egész országban kiépített hálózatnak. 
Működésének lényege, hogy az OMSZ riasztása esetén a 
berendezés ezüst-jodidot juttat a jégfelhőkbe, melynek ha-
tására a jégfelhőkben a jég átalakul esővé, vagy jelentősen 
csökken a jégdarabok mérete, ezáltal csökkentve a jégverés 
okozta kár mértékét.

Dinya Máté, a berendezés kezelője

ALKALMI MUNKALEHETŐSÉG

Az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési K� . 
(ÚVF K� .) segédmunkás munkakörbe munkatársat 

keres azonnali kezdéssel.
Ellátandó feladat: zöldterületek karbantartása
Általános	feltételek:		•	magyar	állampolgárság

•	büntetlen	előélet
•	cselekvőképesség

Jelentkezés módja: személyesen
Cím: 5661 Újkígyós, Tormási u. 605/1.

További	felvilágosítás	kérhető	a	30/428-23-33-as	
telefonszámon.

ÁLLÁSKERESŐK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!

Segítség	álláskeresésben,	képzéskeresésben,	önéletrajz-
írásban	 és	 egyéb	 elhelyezkedéssel	 kapcsolatos	kérdé-
sekben	a	Cz.	Kiss	Rendezvényház	emeleti	irodájában.

Ügyfélfogadás:	hétfőtől-péntekig	1300-tól	1630-ig
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Újkígyósi  Tekergők 
a Békéscsaba – Arad – Békéscsaba  Szupermaratonon

Június 2–3-án lezajlott a 21. Szu-
permaraton. Nagyon sok biztatást 
kaptunk a Facebookon és élőben is a 
kígyósiaktól, amit ezúton is szeretnénk 
megköszönni. 

Köszönjük Szebellédi Zoltán támo-
gatását.

A két nap alatt igazi csapattá ko-
vácsolódtunk, segítettük egymást, és a 
rutinosabb maratonisták jó tanáccsal 
látták el a kezdőket. Nagy örömünk-
re szolgál, hogy minden évben bővül a 
csapat új tagokkal. Az idei versenyen 
15-en vágtunk neki a távnak.

Szombaton reggel egy közös fény-
képezkedés után gyülekeztünk a Csa-
bagyöngye előtt, másfél ezer kerékpá-
rossal, futóval és görkorissal együtt.

Minden településen nagy szere-
tettel fogadtak minket, és szurkoltak, 
sípoltak, tapsoltak az áthaladó sporto-
lóknak.

Nekünk természetesen a legnagyobb 
élmény a hazai közönség biztatása volt.

Mezőkovácsházán megpihent a 
mezőny, onnan egy órakor indítottak 
tovább minket. Három óra körül már 
Aradon voltunk, és a főtéren pihentük 
ki az első nap fáradalmait. A közös 
vacsora és élménybeszámolók után ha-
mar nyugovóra tértünk.

Vasárnap az első szakasz hossza  
65 km, a másodiké 35 km, a pihenő 
Medgyesegyházán volt. 

Újkígyóson nagyon sokan vártak 
minket, a fáradtság ekkor már a tető-
fokára hágott, ezért igazán jól esett a 
sok buzdító szó! 

Egy sajnálatos sérülés is történt, 
Locskainé Szabó Ildikó még az első 
napon olyan szerencsétlenül bukott a 
bolyban, hogy kulcscsonttörést szen-
vedett. Mielőbbi gyógyulást kívánunk 
neki! Ennek ellenére vasárnap magára 
húzta a „tekergős” pólót, és lelkesen in-
tegetett nekünk. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a 
polgárőrök munkáját is.

A csapatban mindenki (még újonca-
ink is) nagyon szép eredményeket ért el, 

bár ez nem verseny, mi mégis harcoltunk 
az idővel. Szerencsére az időjárás ke-
gyes volt hozzánk, és megúsztuk az esőt 
mindkét napon.

Szeretettel várunk mindenkit a Yes, 
Chef ! - Bike Love Biciklis Napon jú-
lius 7-én, amikor szívesen mesélünk 
az élményeinkről, és a kerékpározás 
örömeit hirdetjük. Hátha jövőre még 
többen csatlakoznak jó hangulatú kis 
csapatunkhoz!

Laurinyeczné Buday Veronika

AZ ÚJKÍGYÓSI TEKERGŐK CSAPAT TAGJAI:
Bánfiné Stefula Krisztina, Börcsök Fruzsina, Felföldi András, Gyulai Zsolt Máté, 
Gyulainé Molnár Boglárka, Laurinyeczné Buday Veronika, Locskainé Szabó  
Ildikó, Makoviczki Fanni, Pacsika László, Pacsikáné Juhász Andrea, Priskin  
János, Priskinné Bondár Ildikó, Priskin Péter, Ragály László, Virág József

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Nyomtatás (fekete-fehér):
Egyoldalas	 20	Ft/oldal	 A/4-es
Kétoldalas	 35	Ft/lap	 A/4-es

Fénymásolás (fekete-fehér):
Egyoldalas	 15	Ft/oldal	 A/4-es
Kétoldalas	 25	Ft/lap	 A/4-es

Szkennelés:
Egyoldalas	 20	Ft/oldal	 A/4-es

Utánpótlás magyar bajnokság, 
Esztergom

Gyerek 25kg: 2. Fördös Jázmin
Cadet1 28kg: 3. Bánfi Boglárka
Cadet1 37kg: 3. Koszti Iringó
Cadet2 50kg: 1. Pap Nikola

Világkupa,  
Budapest, BOK-csarnok
Zöld övig zajló verseny:

cadet1 32kg: 2. Bánfi Boglárka
cadet1 42kg: 3. Koszti iringó

cadet2 57kg: 3. Loneán Tamás
5-8. helyen végzett: Hegedűs 
Ramóna, Ancsin Hanna, Fördös 
Jázmin.

Világkupa versenye:
cadet1 28kg: 3. Bánfi Boglárka
cadet1 37kg: 2. Koszti Iringó
gyerek 25kg: 3. Fördös Jázmin
5-8. helyen végzett: Hegedűs 
Ramóna, Ancsin Hanna, Loneán  
Tamás.

Újkígyósi kick-boxos eredmények
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HATÁROZATOK
Elfogadták a rendőrségi beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Újkígyós város 2017. évi 
közbiztonsági helyzetéről szóló rend-
őrségi beszámolót nyolc igen szavazat-
tal elfogadta.
Megköszönte a rendőri szervek telepü-
lés közbiztonsága érdekében kifejtett 
munkáját.

Jóváhagyták a Békéscsabai Hivatásos 
Tűzoltó Parancsnokság beszámolóját

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Békéscsabai Hivatásos 
Tűzoltó Parancsnokságnak a 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját 
nyolc igen vokssal elfogadta.
Megköszönte a tűzoltóságnak a tele-
pülés érdekében kifejtett munkáját.

Egyetértettek az Újkígyósi Polgárőr 
Egyesület beszámolójával

A Képviselő-testület az Újkígyósi Pol-
gárőr Egyesület 2017. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját nyolc igen 
szavazattal elfogadta.
Megköszönte a polgárőröknek a tele-
pülés közbiztonsága érdekében kifej-
tett munkájukat.

Elfogadták a mezei őrszolgálat 
beszámolóját

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyolc igen szavazattal 
elfogadta a mezei őrszolgálat 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót.
Megköszönte a mezőőröknek az eddig 
elvégzett munkájukat.

Beszámolt az Újkígyósi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A testület egyhangú nyolc igen szava-
zattal elfogadta az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2017. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót.
Megköszönte az egyesület tagjainak az 
eddig elvégzett munkájukat.

Beszámolt 
az „Újkígyósért” Közalapítvány

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az „Újkígyósért” Közala-
pítvány 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót, valamint a Közalapítvány 
2017. évi közhasznúsági jelentését az 

előterjesztésnek megfelelően egybe-
hangzó kilenc igen vokssal elfogadta. 
Megköszönte a Közalapítvány Kurató-
riumának és minden közreműködőnek 
az előző évben végzett munkáját.

Helybenhagyták az Újkígyósi 
Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. 

beszámolóját
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete az Újkígyósi Város-
gazdálkodási és Fejlesztési Kft. 2017. 
évi gazdálkodásáról szóló beszámo-
lót, a 2017. évi egyszerűsített éves 
beszámolót, a 2017. évi eredmény ki-
mutatást, a 2017. évi főkönyvi kivo-
natot és a 2017. évi éves beszámoló 
mérleget a határozat mellékletének 
megfelelően elfogadta. 

2. Az Újkígyósi Városgazdálkodási 
és Fejlesztési Kft. 2018. január 1 – 
2018. március 31. közötti időszak 
támogatás felhasználásáról és gaz-
dálkodásáról szóló beszámolót a ha-
tározat mellékletének megfelelően 
elfogadta.

A határozati javaslatra mind a kilenc 
képviselő igennel voksolt.

Értékelték a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatokat

A Képviselő-testület kilenc igen szava-
zattal elfogadta a 2017. évi gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi feladatok ellá-
tásáról szóló beszámolót.
A Képviselő-testület felkérte Máténé 
Kiss Mária aljegyzőt, hogy a beszámo-
lót tájékoztatásul küldje meg a Békés 
Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala részére.

Lejárt határidejű határozatok
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a 30/2018. (III. 26.), 
34/2018. (IV. 23.), 35/2018. (IV. 23.), 
36/2018. (IV. 23.), 38/2018. (IV. 23.), 
39/2018. (IV. 23.), 40/2018. (IV. 23.), 
41/2018. (IV. 23.), 42/2018. (IV. 23.), 
43/2018. (IV. 27.), 44/2018. (IV. 27.) 
számú önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést kilenc 
igen vokssal elfogadta.

2. A 31/2018. (III. 26.) számú határo-
zat végrehajtásának határidejét 2018. 
július 31-ig meghosszabbította.

Polgármesteri tájékoztató
A képviselők egybehangzó kilenc igen 
szavazattal jóváhagyták Újkígyós Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat és intézményei 2018. 
április havi fontosabb eseményeiről 
szóló tájékoztatót.

Beszámolt az Újkígyósi 
Szolgáltató Szociális Szövetkezet

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szava-
zattal tudomásul vette az Újkígyósi 
Szolgáltató Szociális Szövetkezet 
2017. évi tevékenységéről szóló tájé-
koztatót az előterjesztés mellékletei-
nek megfelelően.

Darázsirtás
lehetősége

Lakossági	 jelzés	érkezett,	hogy	
a	magáningatlanokban	több	he-
lyen	 elszaporodtak	 a	 darazsak.	
Az	elszaporodott	darazsak	nem	
csak	a	 lakónak,	hanem	a	 lakó-
környezetnek	 is	 problémát	 je-
lentenek, ezért mindannyiunk 
közös	 érdeke	 az	 elszaporodott	
állomány	gyérítése,	irtása.	Kér-
jük	a	lakosságot	ezen	tevékeny-
ség	 megfelelő	 óvintézkedések	
figyelembe	 vételével	 történő	
végzésére.	 Indokolt	 esetben	
külső	 közreműködök	 segítsége	
is	 igénybe	 vehető,	 akik	 elérhe-
tőségéről	a	Katasztrófavédelem	
112-es	központi	telefonszámán	

kérhető	felvilágosítás.

Újkígyós Város Önkormányzata
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Turisztikai előrelépés Újkígyóson
Békés megyei telepü-

lések összefogásával ala-
kult meg az Alföld Slow 
Egyesület 2018. május 
4-én Újkígyóson. Az 
egyesület legfontosabb 
célja a lassú turizmus és 
a lassú szemlélet elterje-
désének megvalósítása és 
hazai megélése.

A slow (lassú) turiz-
mus irányzata és az egye-
sület ötlete az újkígyósi 
turisztikai fejlesztési terv 
készítése közben me-
rült fel. Megismertük az 
olaszországi, slow turiz-
must képviselő szervezet, 
a Cittaslow International munkáját, így 
jött létre az ötlet, hogy egy hazai slow 
egyesületet, szövetséget hozzon létre a 
város, összefogva azon más települések-
kel és egyesületekkel, szervezetekkel is, 
akik szintén e cél mellett kötelezték el 
magukat – árulta el Szebellédi Zoltán 
polgármester, az egyesület elnöke.

Az egyesület célja a pillanatok meg-
élése, a tudatossá válás, mind az életvitel-
ben, mind a fogyasztásban, mely egyben 

az egészség alapja is. Ehhez szükséges 
a helyi és a hazai termelő vállalkozások 
támogatása, erősítése, turisztikai vállal-
kozások bevonása. Azt szeretnénk, hogy 
idővel a vidéki, fenntartható és önfenn-
tartó élet értékké váljon a lakosság és a 
turisták körében. Tervezett feladatai kö-
zül a legfontosabbak: 
•	 az élhető települések erősítése
•	 helyi egyediségek, értékek bemutatása
•	 hagyományőrzés, nemzeti, nemzetisé-

gi és helyi értékek gyűj-
tése és védelme
•	nemzet tudatosságra és 
fi gyelemre nevelés
•	összefogás erősítése 
helyi és regionális szinten
•	helyi szinten képzések 
a vállalkozások számára.

Az Alföld Slow 
Egyesületnek az alábbi 
szervezetek az alapítói: 
Almáskamarás, Csaba-
szabadi, Csorvás, Doboz, 
Kétegyháza, Kondoros, 
Kunágota, Lőkösháza, 
Újkígyós Város Önkor-
mányzata, Gyulai Tu-
risztikai Nonprofi t Kft., 

Budapesti Metropolitan Egyetem, újkí-
gyósi Petőfi  Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár, pártoló tagja Szőke Tünde tu-
risztikai-marketing szakértő.

Elnökség: Szebellédi Zoltán elnök 
(Újkígyós polgármestere), Szőke Tünde 
turisztikai-marketing szakértő (Buda-
pesti Metropolitan Egyetem), Szűcsné 
Gergely Györgyi (Lőkösháza polgár-
mestere)

Forrás: www.beol.hu

A slow turizmusra fektetik a jövőben a hangsúlyt a Békés megyeiek

Újkígyósi 
Szolgáltató Szociális Szövetkezet
H-5661 Újkígyós, Szent István utca 24/1 sz.

 Mobiltelefon: +36 70 324 6553
Adószám: 25090864-2-04:* Cg.: 04-02-00176

TÁJÉKOZTATJUK a Tisztelt Lakosságot!

Az Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövetkezet
az alábbi szolgáltatásokat kínálja:

•	 fűnyírás: 12 Ft/m2

•	 kertek rotálása: 12 Ft/m2

•	 gallyazás, bozótirtás: 1200 Ft/üzemóra
•	 fák kivágása – mérettől függően, előzetes 

felmérés alapján
•	 gallyak, ágak elhelyezése telephelyre 

történő beszállítással: 
 Újkígyós, Tormási út 26.  (volt ÚFA telep)
ÁRAINK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK.
Tel.: 06 70/324-6553, 06 30/205-9638

Elekes Attila, ügyvezető

Sikeres a kiskert program
Sikeres a Családi konyhakert program Újkígyóson el-

nevezésű projekt, melyre Újkígyós Város Önkormányzata 
SZOC-FP-17-KK-0001 azonosítószámon pályázott. A 
projekt 30 család részére nyújt lehetőséget kertjük megmű-
veléséhez, a program 2017. július 1. – 2018. június 30. időtar-
tamban valósul meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával.

A pályázatban résztvevő családok vállalták, hogy mező-
gazdasági szakember útmutatása alapján saját kertjüket mű-
velik, a program folyamatos ellenőrzésében közreműködnek, 
mezőgazdasági képzésen részt vesznek.

A pályázat keretében a kert műveléséhez kéziszerszámo-
kat, vegyszereket, vetőmagokat, palántákat biztosítottunk a 
családok számára.

A pályázatban résztvevő családok jó szívvel vették a lehető-
séget, melyre pályázat útján jelentkeztek, és a projekt által biz-
tosított lehetőségekkel segítséget nyújtottunk a kertjük vetemé-
nyezéshez, valamint palántákat is biztosítottunk a kertkultúra 
gazdagításához. A megtermelt javak mellett több haszna is van 
a pályázat adta lehetőségnek, hiszen a kiskertben való foglala-
tosság közben a szomszédokkal való kapcsolat is 
erősödni látszik, a pályázat megvalósítása összes-
ségében pozitív hatással volt a projektben résztvevő
személyekre.

erősödni látszik, a pályázat megvalósítása összes-
ségében pozitív hatással volt a projektben résztvevő

a pályázat adta lehetőségnek, hiszen a kiskertben való foglala-
tosság közben a szomszédokkal való kapcsolat is 
erősödni látszik, a pályázat megvalósítása összes-
ségében pozitív hatással volt a projektben résztvevő
erősödni látszik, a pályázat megvalósítása összes-
ségében pozitív hatással volt a projektben résztvevő
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„Ezüstág” Gondozási Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet

pszichológus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Békés megye, 5661 Újkígyós, Arany János utca 45. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
pszichológiai vizsgálatok végzése, tanácsadás, terápia 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•	 egyetem
•	 pszichológus végzettség 
•	 büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
•	 ADHD kivizsgálásában való jártasság 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 büntetlen előélet 
•	 végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratok 
•	 erkölcsi bizonyítvány 
•	 nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő 

adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék 
•	 minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vida Klára in-
tézményvezető nyújt a +36 20 986 9530-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 Postai úton, a pályázatnak a „Ezüstág” Gondozási Központ címére 

történő megküldésével (5661 Újkígyós, Petőfi utca 26-28. ). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 109/2018., valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.

•	 Elektronikus úton Vida Klára intézményvezető részére az ezustag@uj-
kigyos.hu e-mail címen keresztül 

•	 Személyesen: Vida Klára intézményvezető, Békés megye, 5661 Újkí-
gyós, Petőfi utca 26-28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 16. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•	 KÖZIGÁLLÁS - 2018. június 5.
•	 ujkigyos.hu - 2018. május 31.
•	 Újkígyósi Önkormányzati Értesítő - 2018. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A foglalkoztatás 3 havi próbaidő kikötésével történik. Az illetmény és 

juttatások megállapítására megállapodás alapján kerül sor.

T Á J É K O Z T A T Á S
Önkormányzatunkhoz a napokban több jel-

zés érkezett, mely szerint településünkön ismét 
megjelent egy vidéki cég képviseletében több 
személy, akik a tüzelőberendezések ellenőrzé-
sére hivatkozva szénmonoxidmérő készüléket 
kínáltak megvételre. 

A készülékért információnk szerint 
10 000 Ft-ot kértek előlegként, majd továb-
bi 17 900 Ft megfizetéséhez kötötték annak 
megvásárlását. 

 Az esettel kapcsolatban gyűjtött informá-
ciók alapján noha hasznos lehet a lakásokban 
szénmonoxidmérő készülék üzemeltetése, an-
nak felszerelését semmiféle jogszabály, előírás 
nem teszi kötelezővé. Ennek alapján a szén-
monoxid mérő beszerzése és felszerelése nem 
hátrány, viszont aránytalanul drágán árusítják 
a készüléket, hasonlókat sokkal olcsóbban  
(5 000-15 000 Ft) is be lehet szerezni.

 Mindezekre tekintettel felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy esetleges szénmonoxidmérő 
készülék vásárlási szándékuk esetén kellő kö-
rültekintéssel járjanak el, lehetőség szerint azt 
szaküzletben szerezzék be. A szaküzletekben 
beszerezhető készülékekkel kapcsolatban bő-
vebb tájékoztatást, segítséget tud nyújtani Békési 
Attila, telefonos elérhetősége: 06-30-3616-520.

Amennyiben házukban felkeresve tolakodó 
módon, akaratuk ellenére erőszakosan akarnak 
Önöknek bármilyen készülékeket árusítani, 
szolgáltatást nyújtani, jelezzék azt az eset ki-
vizsgálása érdekében haladéktalanul a helyi 
rendőrség 06-30-633-7226-os telefonszámán!

Varga Ferenc
műszaki csoportvezető

A Nyugdíjasok  
Érdekvédelmi Egyesületének 

programja:
JÚLIUS

július 2-án 13 órakor fogadóóra

július 2-án 14 órakor vezetőségi ülés

július 4-én 16 órakor klubdélután

július 12-én 8 órakor fürdőzés Nagyszéná-
son, jelentkezés 2018. július 9-ig
Felelős: Darida Józsefné 30/549-0876
 Gedóné Guglava Ilona
 70/368-2600

július 14-én 11 órakor Mezőmegyer Nyug-
díjas Piknik, jelentkezés 2018. július 2-ig
Felelős: Belicza Jánosné 30/507-6110
 László Sándorné 30/907-265

július 18-án 16 órakor klubdélután
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Nyárköszöntő 
Kézműves és Termelői 

Vásárunk 2018. június 23-án,
a IX. Galiba Napok és Kézműves 

Fesztivál keretében kerül meg-
rendezésre. Helyszín: 

Wenckheim Park, Újkígyós
„Helyit eszem, mert 

helyin az eszem!”

SZÜLETÉS:

Virág Bálint (3520 g, 50 cm), Gyula, 2018. május 30., édes-
anyja: Szendi Mária, édesapja: Virág Tibor.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Házasságkötés időpontja: 2018. május 2., menyasszony: 
Csatlós Mária újkígyósi lakos, vőlegény: Durajda Zoltán 
Menyhért  újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2018. május 19., menyasszony: 
Muntyán Brigitta újkígyósi lakos, vőlegény: Juhász György  
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2018. május 26., menyasszony: 
Juhász Adrienn újkígyósi lakos, vőlegény: Temesvári Viktor  
fegyverneki lakos.

Házasságkötés időpontja: 2018. május 26., menyasszony: 
Szekerczés Tímea újkígyósi lakos, vőlegény: Papp Tibor új-
kígyósi lakos.

HALÁLESETEK:

Csóti Józsefné Gazsó Mária, született: 1928. február 17., el-
hunyt: Újkígyós, 2018. május 7., volt újkígyósi lakos.

Oláh Imréné Sárik Erzsébet, született: 1941. május 13., el-
hunyt: Békéscsaba, 2018. május 27., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK

Újkígyósi	Önkormányzati	Értesítő	•	Újkígyós	város	havonta	megjelenő,	ingyenes	időszaki	kiadványa	•	Kiadja:	Petőfi		Sándor	Művelődési	Ház	és	Könyvtár,	
5661	Újkígyós,	Arany	János	utca	42.	•	Telefon:	66/254-844	•	E-mail:	muvhaz@ujkigyos.hu	•	Felelős	kiadó:	Lukoviczkiné	Rozsnyai	Ildikó	intézményvezető
A	szerkesztőbizottság	elnöke:	Kunstár	Anna	Mária	•	A	szerkesztőbizottság	tagjai:	Gombkötőné	Kmetykó	Bianka,	Horváth-Gazsó	Adrienn,	Lukoviczkiné	
Rozsnyai	Ildikó,	Turovszki	Krisztián	•	Nyomdai	előkészítés:	Mészáros	Gábor	•	Nyomdai	munkák:	Kolorprint	Kft.,	5600	Békéscsaba,	Teleki	utca	6.

Tájékoztatás
gázszolgáltatási szünetről

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt felhasználókat, 
hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt.

2018. június 26-án
1000 óra és 1400 óra közötti időszakban

Újkígyós településen összes m3/h névleges teljesít-
ményű gázmérővel rendelkező felhasználókat érin-
tően az üzemeltetésben lévő földgázszállító/földgáz-
elosztó rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó 

karbantartási munkát végez.
Tisztelettel kérjük az érintett felhasználókat, hogy a 
veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavarta-
lan újraindítása érdekében a fenti időszakban a gáz-
mérő előtti főcsapot zárva tartani, és a gázvételezést 

szüneteltetni szíveskedjenek!
Türelmüket és a megértésüket köszönjük!

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Nyárköszöntő 
Kézműves és Termelői 

Vásárunk 2018. június 23-án,
a IX. Galiba Napok és Kézműves 

Fesztivál keretében kerül meg-
rendezésre. Helyszín: 

Wenckheim Park, Újkígyós
„Helyit eszem, mert 

helyin az eszem!”

VÍZ- GÁZ- 
FŰTÉSSZERELÉS

Vasadi Tibor
06/20/588-4535

ORVOSI ÜGYELET
Felnőtt	és	gyermek	ügyeletet	ellátó:	Csaba	Ügyeleti	Kft	.

Felnőtt ügyelet:
Réthy	Pál	Kórház-Rendelőintézet	Belgyógyászati	
tömb, földszint
Békéscsaba,	Gyulai	út	18.
Telefonszám:  66/555-424

Gyermek ügyelet:
Réthy	Pál	Kórház-Rendelőintézet	Belgyógyászati	
tömb, földszint
Békéscsaba,	Gyulai	út	18.
Telefonszám:  66/555-362

Mindkét	ügyelet	a	Réthy	Pál	Kórház	központi	tele-
fonszámain	keresztül	is	elérhető:
66/441-411;	66/555-555

Mentőszolgálat telefonszáma: 112


