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Országgyűlési választás – 2014
2014. április 6-án választott Ma-
gyarország, választott Újkígyós. 
Békés megye 1. számú (békéscsa-
bai) választókerületében a választási 
adatok 99 %-os feldolgozottsága 
alapján Vantara Gyula, a FIDESZ-
KDNP képviselőjelöltje nyerte el a 
választók bizalmát. A 72 165 válasz-
tópolgár 60,56 %-a, 43 700 ment el 
szavazni. 43 220 érvényes szavazat 
közül 17 805 szavazatot kapott 
Vantara Gyula, amely 41,2 %-os tá-
mogatottságot jelent.
Gratulálunk Vantara Gyula kép-
viselő úrnak, munkájához sok erőt, 
egészséget kívánunk, Isten áldását 
kérjük! 
Eddig is jól együtt tudtunk működ-
ni Újkígyós érdekében, ezután is 
mindent megteszünk, hogy segítsük 
felelősségteljes munkájában, hogy 
Békéscsaba és környéke tovább tud-
jon fejlődni, hogy Újkígyós részese 
lehessen ennek a fejlődésnek.

2010-ben jó úton indult el a Kor-
mány, olyan értékek mentén, amely 
által közös akarattal és összefogás-
sal megújulhat az ország lelki és 
anyagi értelemben egyaránt. Ez a 
munka most folytatódhat a válasz-
tók bizalmából és felhatalmazásá-
val.
A választás lezárult, folytatódik a 
mindennapi, aprólékos, kemény 
munka. A jót meg kell tartani vagy 
még jobbá tenni, a hibákat ki kell 
javítani! Még van teendőnk. Ne-
künk is részt kell venni ebben a 
munkában. Ehhez kérem minden 
jóakaratú ember összefogását és erre 
a munkára Isten áldását!
Kölcsey Ferenc sorait ajánlom fi-
gyelmünkbe:
„Messze jövendővel komolyan vess 
öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza 
fényre derűl!”

Szebellédi Zoltán polgármester

Kedves  
Újkígyósiak!

K ö s z ö n ö m 
mindazoknak, 
akik gratulál-
tak a győze-
lemhez  szó-
b a n , t e l e f o -
non, emailben, 

Facebook-on és sms-ben. Köszönöm 
a szavazatokat, a támogatást és a bizal-
mat. Az előzetes eredmények azt mu-
tatják, hogy a választást megnyertük. 
Ebből is látszik, hogy a választók nem 
értékelik azt a negatív, gyűlölködő és 
hazug kampányt, amit a baloldal jelölt-
je folytatott.  A választást követően a 
megkezdett munkát folytatjuk, tovább-
ra is Békéscsaba és a térség fejlődéséért, 
sikeréért fogok dolgozni. 

Vantara Gyula

Guinness-rekordkísérlet újkígyósi részvétellel
2014. április 21-én Gyula város, a XV. Nemzetközi Kis-
üsti Pálinka Fesztivál, Kiállítás és Vásár keretei között,  
Guinness-rekordkísérletre készül. A Guinness-kísérlet nem 
más, mint egy hímestojásvár, mely „A világ legtörékenyebb 
vára” címen próbálja a gyulai vár makettjét a Guinness-re-
kord részévé tenni.
Ehhez az akcióhoz az Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskola és az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesü-
let tagjai is csatlakoztak. A résztvevők 500 db tojást fújtak, 
festettek és díszítettek megfeszített munkával. Valamennyi 
tojás egyedi, teljesen kézzel festett alkotás, jellemzően ha-
gyományos népi díszítőelemekkel.
A rekordkísérletre 2014. április 21-én 14 órától ke-
rül sor a Gyulai Várkertben. Részletes programleírást a 
www.palinkafesztival.hu címen olvashatnak az érdeklődők.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
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IV. Újkígyós születése
A hatalmas Harruckern örökség legna-
gyobb részét tehát az osztrák Wenckheim 
család kapta örökül. Szülei halála után 
1803-ban a birtok irányítását az akkor 23 
éves ifjú, Wenckheim József Antal vette 
át. A kortársak visszaemlékezési szerint 
korszerű gazdálkodást folytatott: Kígyó-
son szélmalmot, Székudvaron vízimalmot 
működtetett, uradalmát akácfával erdősí-
tette, kígyósi pusztájába pedig dohány-
termeléssel foglalkozó kertészeket hívott. 
Nevéhez fűződik tehát Újkígyós megala-
pítása. A gróf birtokára települni szán-
dékozó családok képviselői 1814. szep-
tember 1-jei keltezéssel kötötték meg az 
árendás szerződést. Békés megye jeles 
monográfusa, Karácsonyi János, ismeret-
len megfontolás alapján 1815-ben jelöli 
meg Újkígyós megalapításának idejét. 
Bálint Sándor néprajztudós szerint a gróf 
1814-ben szánta el magát a falu megala-
pítására, és a község 1816-tól, a plébánia 
létrejötte után született meg. A valóság 
az, mint arra Csalós Balázs jegyző a XX. 
század első felében rámutat, hogy az első 
telepesek 1812-ben érkeztek Kígyósra, s a 
szerződés szerint 1814-ben már fizetniük 
is kellett a Szent Mihálykor – a szerződés 
életbelépésének napján – esedékes bérleti 
díjat is. Megengedve tehát, hogy a lete-
lepített dohánykertész-közösség megszi-
lárdulásának folyamata az önálló plébánia 
létrehozásával 1816-ban fejeződött be, 
Újkígyós születésének pillana-
tát az 1814. szeptember 1-jei 
dátumhoz kössük, ami a 
források szerint abban az 
esztendőben csütörtöki 
napra esett.
Az aláírt szerződés szi-
gorú feltételeket szabott a 
kertészség lakóinak, amelyek 
közül a legsúlyosabb az volt, hogy 
ha a szerződéses feltételeket nem teljesí-
tik, a földesúr elmozdíthatta a telepese-
ket a bérbe vett földről, sőt a birtokosnak 
okozott kárért a saját vagyonukkal felel-
tek. Ugyanakkor a kontraktus részletesen 
szabályozza a szerződő közösség köte-
lezettségeit, a jobbágyi állapottól eltérő 
jogállását. A földesúr ekkor háromezer-
ötszáz jugerum (hold) földet engedett át 

birtokából használatra az egykori Rotyma 
falu területén. Ebből ötszáz holdon kellett 
dohányt termeszteni. Az ötszáz holdból 
a száz bérlő család öt-öt hold nagyságú 
területet kapott. A dohányföldért termé-
szetben kellett fizetni, évente ötszázhu-
szonöt mázsa dohány beszállításával az 
uradalom Békésen levő raktárába. A fenn-
maradó háromezer holdból legalább ezret 
legelőként kellett hasznosítani, a többi 
területet szántóként vagy kaszálóként él-
hették a bérlők. A földért évente három 
forintot fizettek holdanként. Az egy esz-
tendőre járó kilencezer forintot az első 
évben két részletben, az 1814. és 1815. évi 
Szent Mihálykor, majd a következő négy 
esztendőben már évi három részletben: 
Szent Mihálykor, Szent Györgykor és 
június 25-én kellett befizetni. A település 
alapítása körüli vita okán meg kell jegyez-
nünk, hogy a szerződés szerint a dohány- 
és a szántóföld bérlete 1814. Szent Mi-
hály napján lépett életbe.
A község belső igazgatásába a földesúr 
nem kívánt beleszólni, csupán azt hagy-
ta meg, hogy maguk közül úgynevezett 
pusztagazdát válasszanak, aki a bérlet 
ügyeit intézi, és továbbítja az uradalom 
tisztjeihez a bérlők kívánságait. 1842  
decemberéig nem áll rendelkezésünkre 
olyan dokumentum, amely arra utalna, 
hogy a földesúr tevőlegesen beleavatko-
zott volna a község életébe. Ekkor készült 

az a harminchat pontból álló községi 
rendszabály, amely a földesúr jó-

váhagyása után mindenki szá-
mára zsinórmértékül szolgált. 
A földesúr most is csak a 
jóváhagyásban jutott szerep-
hez, magukat a rendszabá-

lyokat egy, a község elöljáróiból 
és a bérlők képviselőiből álló al-

kalmi bizottság állította össze. 1845. 
február 20-án kelt Wenckheim József An-
tal azon rendelete, amely a községben egy 
húsz tagból álló, úgynevezett „népvének” 
gyűlése alakítását írta elő. A község belső 
igazgatása, ez éppen a népvének gyűlése 
jegyzőkönyveiből derül ki, hasonló volt 
az úrbéres jobbágyközségekéhez, de a föl-
desúr beavatkozása Újkígyós telepes-köz-
ségében kevésbé érvényesült.

„A történelem az a tantárgy, amelynek a legnagyobb hatása volt értékrendszerünk kialakulására, 
hiszen milyen más alapra lehet a jövőt építeni, mint a múltra?”

Szent-Györgyi Albert

„Milyen más alapra lehet a jövőt építeni?”

Arcélek

Léhner Mihály 1805-ben Nagyká-
rolyban született. 1829-ben Nagyvá-
radon szentelték pappá. Szentjobb, 
Szentandrás, majd Gyula plébániáján 
volt káplán. 1836-ban került Újkígyós-
ra plébánosnak. Teológiai tanulmányai 
előtt jogi stúdiumokat folytatott, de 
otthonosan mozgott a humángyógyítás 
területén is. Az igen elhagyatott plébá-
nia és templom rendbetétele, majd az új 
templomépítése mellett mindig volt ide-
je és ereje a rábízott hívekkel is foglal-
kozni. Nemcsak a lelkek épülésével tö-
rődött, ha kellett, orvos híján gyógyította 
hívei testi bajait is. Fennmaradt jegyzetei 
alapján kimondhatjuk, hogy egyrészt ő 
volt Újkígyós első orvosa, másrészt ha-
tékonyan használta kora legkorszerűbb 
homeopátiás gyógyszereit. „Tudott eré-
lyes, egyben jóságos lenni, nagy életbölcses-
séggel” – írta róla késői utóda, Takácsy 
Dénes. Amikor híveitől távol, 58 éves 
korában a bikszádi gyógyfürdőben vá-
ratlanul meghalt, kígyósi hívei nem 
akarták elhinni, hogy halála természetes 
volt. Miután földi maradványait hazaho-
zatták, saját szemükkel győződtek meg a 
pótolhatatlan veszteségről. Léhner Mi-
hályt hozzá hasonló jeles személyiség 
követte a kígyósi plébánosok sorában: 
Göndöcs Benedek, aki így emlékezett 
hivatali elődjére: „Egyébiránt Uj-Kigyós 
községe a rend, jólét és felvirágzás áldásait, 
a grófon kivül, főleg lelkésze: boldog emlé-
kű Léhner Mihály, híveit igazán szerető 
nemes lelke és üdvös tevékenységének is kö-
szönheti; a minthogy egy jó lelkész mindig 
és mindenütt sokat tehet a község javára, ha 

a nép hallgat jóakaratú tanácsára…”
Harangozó Imre

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Újkígyósi óvoda fejlesztése az Új Széchenyi Terv keretében
2014. március 24.

Újkígyós Város Önkormányzatának és a város lakosságának régi álma válik valóra  
egy modern óvoda építésével.

„A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének 
elősegítése” központi munkaerő-piaci program

Az EU2020 Stratégia célul tűzte ki 
a nők munkavállalásának elősegíté-
sét, ezzel a nemek közötti egyenlőség 
növelését. A Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat ennek megfelelően a támo-
gatási elvek meghatározásánál a nőket 
kiemelt célcsoportként kezeli.
A „nők 40” program célja: az álláskere-
sőként nyilvántartott és döntően koruk 
miatt elhelyezkedési esélyekkel nem 
rendelkező nők foglalkoztatásának bő-
vítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonu-
lásukhoz szükséges hiányzó szolgálati 
idő megszerzésének elősegítése.
A program célcsoportja:
az a legalább 1 hónapja regisztrált ál-
láskereső nő, aki:
a 60. életévét betöltötte – jogosultsági 
idejére való tekintet nélkül, illetve
az 55. életévüket betöltött nők eseté-
ben azoknak a köre, akik legalább 37 év 
jogosultsági idővel rendelkeznek.
Bérköltség-támogatás:
A program keretében a munkaadók 
számára a célcsoportba tartozó nők 
teljes munkaidejű munkaviszonyban 

(munkaviszonyon az 1991. évi IV. tv. 
58. § (5) bek. a) pontban felsoroltak ér-
tendők) történő foglalkoztatása esetén 
nyújtható támogatás.
Tekintettel arra, hogy a programba 
csak 55 év feletti nyilvántartott álláske-
reső vonható be, valamint arra is, hogy 
a célcsoport foglalkoztatásához a mun-
káltató részleges vagy teljes szociális 
adókedvezményt érvényesíthet a Mun-
kahelyvédelmi Akcióterv keretében, 
így a programban csak a kedvezmény-
nyel csökkentett szociális hozzájárulási 
adó téríthető meg.
A támogatás mértéke 50 és 100 % 
között szabadon határozható meg, fi-
gyelembe véve a helyi munkaerő-piaci 
sajátosságokat. A támogatás időtarta-
ma egyénenként legfeljebb 10 hónap 
lehet, amely esetben a munkáltatónak 
2 hónapos továbbfoglalkoztatási köte-
lezettséget kell vállalnia.
Az 55 év feletti ügyfelek esetében a 37 
év jogosultsági idő igazolása a Nyug-
díjbiztosítási Igazgatóság által kiadott 
határozat bemutatásával történik, 

melyről az érintett ügyfeleknek egye-
dileg szükséges gondoskodniuk.
A 60. életévüket betöltöttek esetében 
erre nincs szükség, tekintettel arra, 
hogy ők az 1 hónapos regisztrációs idő 
megléte esetén egyéb feltétel vizsgálata 
nélkül vonhatók be a programba.
A programba történő bevonásra 2014. 
április 30-ig van lehetőség.
A támogatást a területileg illetékes járá-
si (fővárosi kerületi) hivatal járási mun-
kaügyi kirendeltségén lehet igényelni.

FOGÁSZATI RENDELÉS

Április 1-től a fogászati rende-
lést  Dr. Csanádi Árpád fogorvos 
látja el Újkígyóson.

Rendelési idő:
Szerda  700 - 1300

Csütörtök 700 - 1300

Szombat 900 - 1200

Újkígyós Város Önkormányzata
Cím: 5661 Újkígyós Kossuth Lajos utca 41.
Tel.: (66) 256-100; Fax.: (66) 254-782
E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Az enyhe téli időjárásnak köszönhető-
en az újkígyósi óvoda épületének 
kivitelezési munkája az ütem-
tervhez képest gyorsabban ha-
lad, és 2014 márciusára elérte 
az 50 %-os készültségi fokot. 
A beruházó és a kivitelező is 
bízik benne, hogy az időjá-
rás továbbra is megfelelő lesz, 
mivel így a tervezett véghatár-
idő előtt használatba vehetik az 
óvodáskorú gyermekek a modern 

intézményt. Újkígyós Város Önkor-
mányzata 2012-ben 192,2 millió 

forint támogatást nyert új óvoda 
épületének megvalósítására. A 
fejlesztés keretében a pályázat 
az óvoda működéséhez szük-
séges eszközök és játékok 
beszerzését is támogatta. A 
7 csoportos 140 gyermek be-

fogadását biztosító óvoda vár-
ható átadásának időpontja 2014. 

szeptember 1.
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Szavazókör 1 - Fő u. 32. 2 - Fő u. 32. 3 - Arany J. u. 43. 4 - Arany J. u. 42. 5 - Petőfi u. 45. 6 - Petőfi u. 45. Összes
Szavazók - névjegyzék 796 654 732 834 730 639 4 385
Szavazók - megjelent 410 361 389 511 468 343 2 482
Részvételi arány 51,51% 55,20% 53,14% 61,27% 64,11% 53,68% 56,60%
Egyéni jelöltek Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Összes Arány
Fischer Attila (Összefogás Párt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 2 0,44% 1 0,30% 4 0,16%

Bánhegyi József (Magyar 
Munkáspárt) 3 0,74% 1 0,28% 9 2,36% 6 1,18% 2 0,44% 3 0,89% 24 0,98%

Takács Péter (LMP) 15 3,71% 7 1,98% 15 3,94% 24 4,71% 8 1,75% 7 2,08% 76 3,11%
Gazsó Mátyás (Sportos és 
Egészséges Magyarországért 
Párt)

2 0,50% 3 0,85% 2 0,52% 2 0,39% 4 0,88% 1 0,30% 14 0,57%

Bencsik Pál ( Jólét és Szabadság 
Demokrata Közösség) 1 0,25% 1 0,28% 0 0,00% 1 0,20% 1 0,22% 0 0,00% 4 0,16%

Kürti Magdolna (Magyar 
Cselekvő Párt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12%

Szegedi Éva (Új Dimenzió Párt) 0 0,00% 2 0,57% 0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12%
Kovács Sabrina 
(Szociáldemokraták Magyar 
Polgári Pártja) 

0 0,00% 2 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 0 0,00% 3 0,12%

Varga Györgyné (SMS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,78% 3 0,66% 2 0,60% 9 0,37%

Farkas Gábor (A Haza Nem 
Eladó Mozgalom Párt) 9 2,23% 1 0,28% 5 1,31% 6 1,18% 6 1,32% 7 2,08% 34 1,39%

Miklós Attila (MSZP-
EGYÜTT-DK-PM-MLP) 87 21,53% 73 20,68% 65 17,06% 127 24,90% 90 19,74% 80 23,81% 522 21,39%

Nagy Zsolt (Új Magyarország 
Párt) 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08%

Dr. Dévényi-Dabrowsky Géza 
( Jobbik Magyarországért 
Mozgalom)

127 31,44% 120 33,99% 124 32,55% 138 27,06% 128 28,07% 87 25,89% 724 29,67%

Vantara Gyula (FIDESZ-
KDNP) 160 39,60% 143 40,51% 160 41,99% 196 38,43% 209 45,83% 145 43,15% 1 013 41,52%

Szaszák Péter (Nemzeti Érdekért 
Párt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,44% 3 0,89% 5 0,20%

Érvényes szavazatok 404 353 381 510 456 336 2 440

Szavazókör 1 - Fő u. 32. 2 - Fő u. 32. 3 - Arany J. u. 43. 4 - Arany J. u. 42. 5 - Petőfi u. 45. 6 - Petőfi u. 45. Összes
Listák Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány

Magyarországi Cigánypárt 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04%

A Haza Nem Eladó Mozgalom 
Párt 8 1,97% 2 0,56% 4 1,04% 4 0,79% 3 0,65% 6 1,80% 27 1,10%

SMS 0 0,00% 0 0,00% 2 0,52% 0 0,00% 4 0,87% 2 0,60% 8 0,33%
FKGP 0 0,00% 1 0,28% 1 0,26% 2 0,39% 1 0,22% 2 0,60% 7 0,29%
Új Dimenzió Párt 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FIDESZ-KDNP 168 41,38% 146 41,01% 164 42,60% 201 39,64% 218 47,19% 152 45,51% 1 049 42,82%

Sportos és Egészséges 
Magyarországért Párt 0 0,00% 2 0,56% 0 0,00% 2 0,39% 2 0,43% 1 0,30% 7 0,29%

LMP 17 4,19% 10 2,81% 8 2,08% 25 4,93% 7 1,52% 11 3,29% 78 3,18%

Jólét és Szabadság Demokrata 
Közösség 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04%

Új Magyarországért Párt 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Magyar Munkáspárt 2 0,49% 0 0,00% 10 2,60% 2 0,39% 3 0,65% 3 0,90% 20 0,82%

Szociáldemokraták Magyar 
Polgári Pártja 0 0,00% 2 0,56% 0 0,00% 2 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16%

Közösség a Társadalmi 
Igazságosságért Néppárt 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 2 0,43% 0 0,00% 3 0,12%

Együtt 2014 Párt 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 2 0,60% 3 0,12%
Zöldek Pártja 0 0,00% 2 0,56% 0 0,00% 1 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12%
Összefogás Párt 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,20% 2 0,43% 1 0,30% 4 0,16%
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-
MLP 85 20,94% 73 20,51% 70 18,18% 124 24,46% 92 19,91% 77 23,05% 521 21,27%

Jobbik Magyarországért 
Mozgalom 126 31,03% 118 33,15% 126 32,73% 139 27,42% 128 27,71% 77 23,05% 714 29,14%

Érvényes szavazatok 406 356 385 507 462 334 2 450

Újkígyós - előzetes választási eredmények / 2014. április 6.
Pályázatot nyújtottak be

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2014. február 28-án 
megtartott ülésén úgy döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a belügyminiszter 
10/2014. (II. 19.) BM rendelete alap-
ján, az adósságkonszolidációban részt 
nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatására az alábbi célok 
megvalósítása érdekében (a sorszámo-
zás a fontossági sorrendet is meghatá-
rozza):
Mozi  épü le tének  f e lú j í tá sához 
57 065 270 Ft támogatást igényelve,
Aszfaltozáshoz 32 965 771 Ft támoga-
tást igényelve,
Önkormányzati Hivatal tetőfelújí-
tásához, napenergia hasznosításához 
25 966 760 Ft támogatást igényelve,
Járdaépítéshez 14 015 000 Ft támoga-
tást igényelve,
Aszfaltozáshoz, kátyúzáshoz hasz-
nálandó eszközök beszerzéséhez 
12 259 673 Ft támogatást igényelve,
Önkormányzati konyha eszközbeszer-
zéséhez 16 146 123 Ft támogatást igé-
nyelve,
„Ezüstág” Gondozási Központ terasz-
felújításához, napenergia hasznosításá-
hoz 22 144 403 Ft támogatást igényelve, 
mindösszesen 180 563 000 Ft pályázati 
forrást igényelve.
A határozati javaslatot mind a kilenc 
képviselő támogatta.

Munkakör megszüntetése

A képviselő-testület öt igen és négy 
tartózkodás mellett 2014. március 1. 
napjától a kézbesítői munkakört lét-
számleépítéssel szüntette meg költség-
hatékonysági szempont miatt.

Elfogadták a civil szervezetek  
beszámolóit

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2014. március 24-én 
megtartott ülésén egyhangú kilenc igen 
szavazattal elfogadta az Aranykalász 
Lovas Club; Felföldi István Sportegye-
sület; Ipolyi Arnold Népfőiskola Kul-
turális Egyesület; Mozgáskorlátozottak 
B. M. Egyesületének Kígyósi Csoport-
ja; Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesü-

lete; Újkígyósi Futball Club; Újkígyó-
si Keresztény Ifjúságért Alapítvány; 
Újkígyósi Kézilabda Club; Újkígyósi 
Nagycsaládosok Közhasznú Egyesüle-
te; Újkígyósi Szabadidő SC kick-box 
szakága; Viharsarok Autó-, Motor- és 
Lovas Sportegyesület; Vöröskereszt he-
lyi szervezete tevékenységéről szóló be-
számolót, és megköszönte a civil szer-
vezetek és a sportegyesületek település 
érdekében végzett munkáját.

Beszámolt az „Ezüstág”  
Gondozási Központ

A képviselők kilenc igen szavazattal el-
fogadták az „Ezüstág” Gondozási Köz-
pont intézményvezetőjének 2013. évi 
szakmai beszámolóját, és megköszön-
ték az intézmény dolgozóinak áldoza-
tos munkáját.

Új szolgáltató szállítja  
a szilárd hulladékot

Megkötötték a Békési Kommunális és 
Szolgáltató Kft.-vel 2014. február 1-től 
2014. október 31-ig terjedő időszakra 
szóló települési, szilárd hulladék szállí-
tásával és a hulladék ártalmatlanításával 
kapcsolatos hulladékgazdálkodás köz-
szolgáltatási szerződést. A határozati 
javaslatra mind a kilenc képviselő igen-
nel voksolt.

Jóváhagyták a közbeszerzési tervet

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az önkormányzat 2014. 
évi közbeszerzési tervét egyhangú sza-
vazással – hét igen − jóváhagyta.  

Döntöttek a végelszámolásról

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete hét igen szavazattal meg-
állapította, hogy a Békéscsaba és Kör-
nyéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
által ellátott közfeladat, a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság és a Polgárőrség 
szervezeti keretein belül hatékonyab-
ban megvalósítható, tekintettel arra, 
hogy a közalapítványhoz évek óta nem 
érkezett befizetés és feladatait nem látja 
el, ezért a képviselő-testület a Közala-
pítvány végelszámolásáról döntött:
A végelszámolás kezdő időpontja  

2014. március 20.
A végelszámoló: Dr. Kovács László 
(Békéscsaba, Perje u. 3.)
A végelszámoló feladatát ingyenesen, 
ellenérték nélkül látja el. 

Támogatják a Rákóczi Szövetséget

A testület a Rákóczi Szövetség által 
meghirdetett „Beiratkozási ösztöndíj 
program” számára 40 000 Ft támogatást 
biztosított a költségvetés általános tar-
talékalapjának terhére, valamint meg-
bízta Domokos Zoltán pénzügyi osz-
tályvezetőt a támogatás biztosításához 
szükséges intézkedések megtételével. A 
jelenlévő hét képviselő egyöntetű sza-
vazással fogadta el a napirendet.

Döntöttek a kiállítás támogatásáról

A Munkácsy Mihály Múzeum által 
rendezett Munkácsy 170 című kiállí-
tásra 300 000 Ft támogatást ítélt meg 
a képviselő-testület a költségvetés ál-
talános tartalékának terhére, és meg-
bízta Szebellédi Zoltán polgármestert, 
hogy a belépőjegyeket biztosítsa az 
érintettek számára.

Döntöttek a lejárt határidejű 
 határozatokról

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete egyhangú hét igennel 
elfogadta a 83/2012. (V. 21.), 1/2014. 
(I. 27.), 3/2014. (I. 27.), 9/2014. (II. 13.), 
10/2014. (II. 14.), 11/2014. (II. 24.), 
12/2014. (II. 24.), 13/2014. (II. 24.), 
14/2014. (II. 24.), 15/2014. (II. 24.), 
16/2014. (II. 24.), 19/2014. (II. 24.), 
20/2014. (II. 24.) számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést. A 10/2014. (II. 14.) számú 
határozat végrehajtásának határidejét 
2014. április 30-ig, a 3/2014. (I. 27.) 
számú határozat határidejét 2014. má-
jus 31-ig meghosszabbította.

Megállapították a nyersanyagnormát és 
a térítési díjat

A képviselő-testület az alábbiak sze-
rint állapította meg az élelmezési te-
vékenységet folytató intézményekben 
alkalmazandó nettó NYERSANYAG-
NORMÁT:

HATÁROZATOK
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A Képviselő-testület a megállapított nyersanyagnorma és 
rezsiköltség alapján az alábbi nettó TÉRÍTÉSI DÍJAT  
állapította meg:

A képviselő-testület felkérte az érintett intézmények veze-
tőit, hogy ezen határozatban foglalt díjakat 2014. április 1. 
napjától alkalmazzák.

HATÁROZATOK

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  
Békéscsabai Tankerülete fenntartásában működő  

Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolába  
történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre 
történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpon-
tokban kerül sor:

2014. április 28-án (hétfőn),  
április 29-én (kedden),  
április 30-án (szerdán)

8 órától 18 óráig.

A tankötelessé váló gyermeket a szülő köteles beíratni 
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
Az óvoda az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget iga-
zolja, és dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő 
gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges doku-
mentumok:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek

nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazo-
ló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanú-
sító igazolás. 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, el-
utasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Békéscsabai Tankerületének igazgatója hivatott a 
felülbírálati kérelmet elbírálni.

Felhívás
2014. április 14. és 25. között 8 órától 15 óráig a Petőfi  
utcai óvodában óvodai beíratás és bölcsődei előjegyzés lesz. 
Óvodai beíratásra kerülnek azok a gyermekek, akik 2014.  
december 31-ig betöltik a harmadik életévüket.
A beíratkozáshoz és az előjegyzéshez szükséges okmányok:
- Gyermek okmányai:
   születési anyakönyvi kivonat,  tajkártya, lakcímkártya
- Szülő, nevelő okmányai:
   személyi igazolvány és a lakcímkártya.

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy 2014.  
szeptember 1-től az óvodai körzethatár módosul.

Óvodai beíratás, bölcsődei előjegyzés

2014. május 17-én (szombat) rajtol a 17. Nemzetközi 
Szupermaraton, a kétnapos Békéscsaba-Arad-Békéscsaba 
Futóverseny, valamint Kerékpár és Görkori Túra, amely 
Újkígyóson is keresztülhalad. A versenyzők május 17-én 
9 órakor indulnak Békéscsabáról és a Szabadkígyós-
Újkígyós-Csabaszabadi-Pusztaottlaka-Medgyesegyháza-
Mezőkovácsháza-Battonya-Turnu-Varjas útvonalon jutnak el 
Aradra, majd másnap ugyanezen az útvonalon érkeznek visz-
sza Békéscsabára. Az érintett településeken lehetőségük lesz 
a résztvevőknek folyadék- és kalóriapótlásra, itt frissítőpon-
tok várják őket. Újkígyóson a Gyulai úton 2014. május 17-én  
915-1030 óra között, míg május 18-án 1300-1430 óra között ha-
lad át a mezőny. 
Jöjjenek és szurkoljunk együtt a versenyzőknek!
A versennyel kapcsolatos további információ a www.bcsac.hu, 
valamint a www.ujkigyos.hu oldalakon olvasható!

Áthalad a városon a  
17. Nemzetközi Szupermaraton

Nettó (Ft)
Bölcsődei gyermekek (4x/nap) 272
Bölcsődei alkalmazottak (ebéd) 255
Óvodában óvodások részére (egész napos ellátás 3x) 272
Óvodai alkalmazottak részére 255
Napköziotthonos tanulók étkezése 100%-ot fizetők (3x) 323
Napköziotthonos tanulók étkezése 50%-ot fizetők (3x) 323
Ingyenes étkezők (3x) 323
Menzát igénybe vevő tanulók 100 %-ot fizetők (1x) 228
Menzát igénybe vevő tanulók 50 %-ot fizetők (1x) 228
Konyhai alkalmazottak 255
Gondozási központ alkalmazottjai 255
Szociális étkeztetést igénybevevők (napi kétszeri) 346,5
Szociális étkeztetést igénybevevők (napi egyszeri) 303
Általános iskola és napköziotthonos nevelők 255
Önkormányzati dolgozók 255
Ezüstág Idősek Otthona gondozottak 588
Ezüstág Idősek Otthona alkalmazottak (napi egyszeri) 255
Külső személyek részére 255

Nyers- 
anyag 
norma 

(Ft)

Rezsi 
(Ft)

Nettó 
(Ft)

Áfa 
(Ft)

Bruttó 
(Ft)

Bölcsődei alkalmazottak 255 315 570 154 724
Óvodai alkalmazottak 255 315 570 154 724
Gondozási központ alk. 255 315 570 154 724
Általános iskolai nevelők 255 315 570 154 724
Konyhai alkalmazottak 255 315 570 154 724
Önkormányzat dolgozói 255 315 570 154 724
Ezüstág Idősek Otthona 
dolgozói 255 315 570 154 724

Külső személyek részére 255 315 570 154 724
Ezüstág lakói 588 375 963 260 1223

Emléktáblát avattak az Ecker József Labdarúgó Pályán
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Újkígyósi 
FC javaslatára, az újkígyósi futballpályának az Ecker József Labda-
rúgó Pálya nevet adta. 2014. március 29-én ünnepélyes keretek kö-
zött vehették birtokba az újonnan elkészített lelátót a rendezvényre 
látogatók. Ezenkívül a futballisták részére átadták a felújított öltö-
zőt, valamint a rendezvény keretén belül sor került az Ecker József 
labdarúgó és edző emlékére készíttetett emléktábla felavatására is.  
A program házigazdája Oláh Timót, az Újkígyósi FC elnöke volt, kö-
szöntőt mondott Pinjung Emil, az MVH Csongrád Megyei Regio-
nális Illetőségű Kirendeltség vezetője, Szpisják Zsolt, a Békés Megyei 
Labdarúgó Szövetség igazgatója, valamint Szebellédi Zoltán polgár-
mester. Az emléktábla felavatása, valamint az ünnepélyes szalagátvágás 
után, vendéglátással egybekötött beszélgetésen, valamint futball-mér-
kőzésen kapcsolódhatott ki a nagyszámban megjelent közönség.Oláh Timót, Pinjung Emil, Szebellédi Zoltán, Szpisják Zsolt

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Gyermeksarok a polgármesteri hivatalban 
Lucza Roxána Viola

Az „Ezüstág” Gondozási Központ több-
célú intézményi formában működik, 
ennek külön szervezeti egységét képezi 
a Családsegítő Szolgálat, amely Újkí-
gyóson 2007. augusztus 1. napján kezdte 
meg tevékenységét. A szociális védőháló 
részét képezi, szociális és mentális alap-
feladatokat lát el. A családok kiegyensú-
lyozottabb életvitele, a konfliktusos hely-
zetek feloldása, a hátrányok mérséklése 
érdekében dolgozik.
A családgondozást Turovszki Krisztián 
szociálpedagógus végzi.
Célunk: a működési területén leggyak-
rabban előforduló szociális, mentális 
problémák feltérképezése, a szociálisan, 
mentálisan hátrányos helyzetű egyének, 
családok elérése, szükségleteik feltérké-
pezése, önálló életvezetési képességük 
megőrzése illetve helyreállítása. A szo-
ciális és mentálhigiénés problémák miatt 
veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe 
került személyek, családok életvezetési 
képességének megőrzése, az ilyen hely-
zethez vezető okok megelőzése, vala-
mint a krízishelyzet megszüntetésének 
elősegítése (segélyezésekkel kapcsolatos 
ügyintézések továbbra is a polgármes-
teri hivatalban található szociális iro-
dán történnek). A családsegítő szolgálat 
működése nem hatósági jellegű, nyitott 
intézmény, szolgáltatásainak igénybevé-
tele feltételhez nem kötött, a hozzá for-
dulókkal az önkéntesség alapján alakít ki 
együttműködést. A szolgáltatást az Újkí-
gyóson bejelentett lakcímmel rendelkező 
személyek vehetik igénybe.

Szolgáltatásaink:
-  Tájékoztatást adunk a családtámogatási 

ellátások formáiról, a hozzájutás mód-
járól.

-  Segítséget nyújtunk hivatalos ügyek in-
tézésében (kérelmek elkészítése, 
nyomtatványok kitöltése).

-  Életvezetési, mentálhigiénés, szociális 
tanácsadással segítünk a krízishelyzet 
kialakulásához vezető okok megelőzé-
sében.

-  Adományok gyűjtése, közvetítése.
-  Alkalmi munkalehetőségek közvetítése.
Elérhetőségünk:
„Ezüstág” Gondozási Központ Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálata
Újkígyós, Arany János utca 45.
Tel.: 66/254-653, 30/383-5451
E-mail: csaladsegito@ujkigyos.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő    800 - 1200

Kedd    800 - 1600

Szerda    900 - 1700

Csütörtök-péntek  800 - 1200

Szolgálatunk vár minden olyan felaján-
lást, adományt, amely még használható, 
és az Ön háztartásában már nincs rá 
szükség (bútor, ruha, közlekedési eszköz, 
háztartási eszköz, tüzelő stb.).
A gyermekjóléti szolgálat ügyintézője: 
Krucsai Gyöngyi
Tel.: 30/383-5451
E-mail: gyermekjolet@ujkigyos.hu
Újkígyós gyermekjóléti szolgálata 1998 
júliusában kezdte meg tevékenységét; 
kezdetben a feladatokat részmunka-
időben alkalmazott védőnő látta el.  

2001. április 1-je óta a gyermekjóléti 
szolgáltatást Újkígyós Nagyközség Ön-
kormányzata a 15/1998. (IV.30.) NM-
rendeletben meghatározott képesítési 
előírásoknak megfelelően önálló család-
gondozó foglalkoztatásával biztosítja.
A gyermekjóléti szolgálat elsődleges és 
legfontosabb feladata a prevenció. Az 
ellátott területen megközelítőleg 5300 
ember él, a gyermekkorú lakosság szá-
ma 900 fő, akik folyamatosan veszik 
igénybe a szolgálat segítségét. A gyer-
mekjóléti szolgálat komplex, szervező, 
szolgáltató, gondozó hálózat, melynek 
középpontjában a gyermek és családja 
áll.
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A Petőfi Sándor Művelődési Ház, valamint a Gazdakör 
szervezésében 2014. március 15-én kolbászgyúró- és szá-
razkolbász versenyt rendeztek az újkígyósi önkormányzat 
konyháján. A verseny főszponzora Benkó Pál, a Benkó 
Hús Kft. tulajdonosa volt, a zenét a régi Gedó Zenekar 
szolgáltatta. A versenyekre 30-30 nevezés érkezett, így a 
négytagú zsűri (Benkó Pál, Szebellédi Zoltán, Újkígyós 
város polgármestere, Csonka Péter, a Gazdakör elnöke,  
Erdei Zsuzsanna, a Mátra-vidéki Borászat képviselője) 
csak hosszas tanakodás után tudta meghozni döntését.
A kolbászgyúró verseny helyezettjei:
1. „Pikk-Pakk-Pukk” csapat:  
Bánáti Ottó, Ancsin József, Harangozó László
2. „TRI-ÁSZ” csapat: 
Mezei Gábor, Domokos Balázs, Domokos Zoltán
3. „Benkó Fiúk”: 
Fodor István, Krausz János, Borbély János
Különdíj: „Fűzfánfütyülő Rézangyalok” csapat:  
Bánfi Zsuzsanna, Tóth Erika, Nagy Balázs
Szárazkolbász verseny helyezettjei:
1. Harangozóné Szépvári Beáta – Hariba Kolbász
2. Turovszki András
3. Sütő Balázsné
Különdíj: Horváth Antal

A győzteseknek ezúton is gratulálunk!

Megmérették magukat a kolbászgyúrók

Március havi támogatók:
Zsigovics Mihály (20 000 Ft), Domokos Imre (10 000 Ft),  
Id. Domokos Balázs (10 000 Ft), Id. Domokos Balázsné  
(10 000 Ft), Novák Imre (10 000 Ft), Szebellédi Zoltán  
(10 000 Ft), Harangozó János (5 000 Ft), Bús Mihályné 
(1 000 Ft), Takács Istvánné (1 000 Ft), Takács Jánosné  
(1 000 Ft), Ifj. Varga Zoltán (1 000 Ft), Varga Izabella  
(1 000 Ft), Gyöngyösi Györgyné (500 Ft)

A műalkotás megvalósításához eddig 330 500 Ft gyűlt össze.

További támogatójegyek vásárolhatók a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban és a Városházán. 

Újkígyós Város Önkormányzata 
köszönetet mond mindazoknak, akik 

az új 1848-49-es emlékmű elkészülését 
támogatójegy vásárlásával segítik

Tisztelt Adózónk!
Felhívom a figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló – 
többször módosított – 2003. évi XCII. számú törvény 14. § 
(1) bekezdése alapján a helyi iparűzési adóra vonatkozó be-
vallását az adóévet követő május 31-ig kell megtennie.
Tájékoztatom, hogy a helyi iparűzési adó mértéke 2007. 
január 1. napjától a 27/2006. (XII.12.) önkormányzati ren-
delettel módosított, 18/1998. (XII.16.) számú önkormány-
zati rendelet alapján az adóalap 1,2 %-a.
Tisztelettel felhívom a figyelmét, hogy a bevallás a 
www.ujkigyos.hu oldalról tölthető le, vagy személyesen a 
polgármesteri hivatal információs pultjánál igényelhető.
A kitöltött bevallásokat 2014. június 2. napjáig a Pénzügyi 
osztályunkhoz (7-es szoba) megküldeni szíveskedjék!

Felhívás
SZÜLETÉSEK:

László Viktória Nóra (3760 g, 52 cm), Békéscsaba, 2014. már-
cius 17., édesanyja: Nagy Alexandra, édesapja: László András.

HALÁLESETEK:
Gedó István, született: 1929. augusztus 24., elhunyt: Újkígyós, 
2014. február 27., volt Újkígyós, Kossuth u. 102. szám alatti 
lakos. 
Horváth Imre, született: 1941. augusztus 12., elhunyt: Újkí-
gyós, 2014. március 2., volt Újkígyós, Bem u. 3. szám alatti 
lakos.
Kiszely Béla, született: 1925. április 2., elhunyt: Újkígyós, 2014. 
március 5., volt Újkígyós, József Attila u. 2. szám alatti lakos.
Somogyi Sándor, született: 1952. május 13., elhunyt: Oroshá-
za, 2014. március 7., volt Gábortelep Kossuth u. 8. szám alatti 
lakos.
Mucsi Ferenc, született: 1934. július 9., elhunyt: Békéscsaba, 
2014. március 15., volt Újkígyós, Fő u. 26. szám alatti lakos.
Kovalcsik Pálné Juhász Olga, született: 1950. július 3., elhunyt: 
Gerendás, 2014. március 15., volt Békéscsaba, Lencsési u. 
18. szám alatti lakos.
Domokos Balázs, született: 1938. szeptember 4., elhunyt: 
Gyula, 2014. március 18., volt Újkígyós, Ady Endre u. 130. 
szám alatti lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik id. Gedó István temetésén megjelentek,  

sírjára virágot helyeztek és utolsó útjára elkísérték.  
Gedó Istvánné és a gyászoló család.

Olyan vállalkozó kedvű párok jelentkezését várjuk, akik 
idén szeretnének egybekelni, és nem terveznek nagy eskü-
vőt. Az 1989-ben alakult Újkígyósi Nagycsaládosok Köz-
hasznú Egyesülete 2014. július 19-én ünnepli fennállásá-
nak 25. évfordulóját hagyományőrző lakodalom keretében. 
Ifjú pár vagy párok részére egyesületünk vállalja a násznép 
szerepét, állja a terembérletet, vőfélyi és zenekari költséget. 
Érdeklődni és jelentkezni Békési Attilánál a 06/30/361-
6520-as telefonszámon, vagy az ujkigyosne@gmail.com 
e-mail címen lehet 2014. április 30-ig.

Újkígyóson is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés. 
A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meg-
hívólevéllel rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik 
igénybe. A szűrésre a védőnővel egyeztetett időpont-
ban, lakóhelyük közelében kerül sor, így megspórol-
hatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre 
kínál lehetőséget egy európai uniós projekt (TÁMOP-
6.1.3/A), amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ko-
ordinál. Célja a védőnői méhnyakszűrés országos kiter-
jesztése, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhe-
tőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára.
Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák 
következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kez-
deti elváltozásainak felismerésével és kezelésével a 
betegség gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú el-
változásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méh-
nyak daganatos nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több 
mint három éve nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton. 
Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a szűrésre.
Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor 
eredmények ismeretében elváltozást észlel, a páci-
enst nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végez-
zük egyeztetett időpontban. Jelentkezni lehet a védő-
nőknél személyesen a tanácsadóban, munkanapokon 
8-930 óráig, vagy a 06/30/486-1086-os telefonszámon. 
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadón-
kat! Ha kapott meghívólevelet, várjuk jelentkezését!
A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen 
részt az ingyenes szűrésen, önmagáért, családjáért!

Gedó Gáborné és Likerné Paholló Andrea
védőnők

Védőnői méhnyakszűrés Újkígyóson

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a város 200 
éves évfordulója alkalmából rendezett programsorozat 
keretein belül, a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 
támogatásával, 2014. április 26-án (szombat) 800-1200 
óra között kerül sor az elektronikai hulladékok gyűjtésé-
re az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal udvarán.  
Ezzel egyidejűleg az újkígyósi Vas-műszaki üzletben izzók, 
fénycsövek, akkumulátorok, elemek leadására is lehetőség  
nyílik. Az eszközök elhelyezése ingyenes!

Elektronikai eszközök gyűjtése

Egészségügyi előadás-sorozat a 
művelődési házban

“Nem titok az egészség”
Egészségügyi előadás-sorozat

18 órai kezdettel
Tervezett előadásaink:

Április 15. (kedd): Szabadulás rossz szokásaink  
hálójából

Április 22. (kedd): Depresszió
Az előadók: dr Pásztor Judit, dr. Kovács Zsolt és  

Somogyi Lehel életmódtanácsadó
Szervező: Eleki Életmódközpont

A rendezvény helyszíne: Petőfi Sándor Művelődési 
Ház, Újkígyós, Arany János u. 42.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A részvétel díjtalan!

Újkígyósi Város Önkormányzata származási igazolással 
ellátott vegyes ivarú naposcsibét kíván kihelyezni családi 
gazdaságokba. Pályázatot hirdetünk újkígyósi családok 
részére kísérleti háztáji gazdaság elindítására.
A pályázaton egy háztartás számára 25-50-75-100 db 
naposcsibe nyerhető, melyet a pályázat kiírója bocsát a 
nyertes pályázók rendelkezésére.
A programról további információ kérhető, illetve a pályá-
zati adatlap kikérhető a Polgármesteri Hivatal informáci-
ós pultjánál (Újkígyós, Kossuth u. 41.), valamint Turovszki 
Krisztián programfelelősnél az „Ezüstág” Gondozási Köz-
pontban (Újkígyós, Arany J. u. 45.), hivatali időben.

Figyelem!
Naposcsibe ingyenesen

Őshonos Magyar Baromf i Program 2014.

Polgármester fogadóórája:
csütörtök: 900-1200

Orvosi ügyelet
2014. április 19-20.
Dr. Marossy László

2014. április 21. 
 Dr. Gurbity Gábor
2014. április 26-27.

Dr. Berczi István

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház 

(park felőli bejárat)
Időpont: 

minden hónap első keddjén 1100-1700 óráig 
További információ: muvhaz@ujkigyos.hu
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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: Gazsó Adrienn, Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián

Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat áprilisi eseményei:
2014. április 26. (szombat) Föld Napja
8-12 óra: Lehetőség nyílik izzók, fénycsövek, elemek és akkumulátorok ingyenes elhelyezésére az újkígyósi Vas-műszaki üzletben.  
Ezzel egy időben, a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. támogatásával, elektronikai hulladékok gyűjtésére kerül sor az Újkígyósi 
Közös Önkormányzati Hivatal udvarán.
9 óra: A felújított Apáti úti kilométerkőnél emléktábla elhelyezésre, valamint tölgyfaültetésre kerül sor. Köszöntőt mond Szebellédi 
Zoltán, Újkígyós város polgármestere és Szelekovszky László természetvédelmi szakember. A rendezvényt Frontó Pál zenész nyitja 
meg, aki hagyományos postakürtöt szólaltat meg.
930 óra: Kerékpáros határszemle gyerekeknek, valamint ragadozó madaraink bemutatása a Gazdakör, az Újkígyósi Széchenyi István 
Általános Iskola, az SZKT és Czifrák Gábor támogatásával.
A program ideje alatt civil szervezetek szemétgyűjtést szerveznek.
17 óra: A megyei posta szervezésében Postatörténeti és bélyegkiállítás nyílik a Petőfi Sándor Művelődési Ház konferenciatermében. 
18 óra: Újkígyósi gazdálkodástörténeti előadás a Petőfi Sándor Művelődési Ház nagytermében. Előadók: Harangozó Imre néprajzku-
tató és Bozó József, a Békés Megyei Agrárkamara alelnöke, a Kígyós-Agrár Kft. elnöke.
A délutáni rendezvény utáni vendéglátás mellett 300 Ft-os támogató vacsorajegyet kínálunk, mellyel lehetősége nyílik vendégeinknek 
füstölt bableves elfogyasztására is. Mindemellett a művelődési ház rendezvényén minden vendég egy ingyenes tombolajegyet kap, ame-
lyek az előadás után kerülnek kisorsolásra. 
A programokra minden kedves vendéget szeretettel várunk!

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat várható eseményei:
2014. május 3. (szombat): „RETRO MAJÁLIS”- egész napos program az Ecker József Labdarugó Pályán: 
8-19 óra: Országos „B” Kategóriás Díjugrató Verseny
12 óra: Lovagitorna-bemutató 
19 óra: Black Five Zenekar (Tömösi Tamás és együttese) - RETRO KONCERT 
Egész nap: ugrálóvár, trambulin, rodeóbika és kirakodó vásár. Büfé (étel, ital) a helyszínen üzemel. 
2014. május 22-24.: „Fuss az életedért” városi sportnap
2014. május 22-23.: Felföldi István Kézilabda Kupa
2014. május 23.: „Fut a suli”, iskolai sportprogramok, „Fut a város” 
2014. május 23.: Sportbál és az „Újkígyós Sportjáért” kitüntetések átadása 
2014. május 24.: Nyílt Nemzetközi Országúti Kerékpárverseny
2014. május 25. (vasárnap):” Hősök Napja”- koszorúzás a világháborús emlékműnél
2014. május 25. (vasárnap): Városi gyermeknap az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete és az intézmények 
közös szervezésében a művelődési házban és környékén 
2014. június 5-8.: Csíksomlyói zarándoklat

Kétszáz év – kétszáz zarándok
2014. június 5-én (csütörtökön) a tervek szerint 200 zarándok indul útnak testvérközségünkbe, Szépvízre, hogy onnan 
együtt induljanak Csíksomlyóra, a búcsúra, melyet hagyomány szerint minden évben pünkösd szombatján tartanak meg.  
A kirándulás június 8-án (vasárnap) ér véget.
Költségek:
Utazás autóbusszal, 10 000 Ft személyenként.
Amennyiben Szépvíz, Csíkszentmiklós vagy Csíkborzsova területén valakinek lehetősége van ismerősöknél megszállni, és szállását 
valamint étkezését önállóan intézi, akkor csak az utazásért kell fizetni.
Ellenkező esetben a szállás és napi ellátás várható költsége összesen 15 000 Ft. Ekkor a zarándoklat összköltsége egy főnek 25 000 Ft 
lenne. Jelentkezni a művelődési házban (66/254-844) az utazási költség befizetésével lehet 2014. április 30-ig. Ha valaki nem tudja 
a megadott határidőig kifizetni a részvételi díjat, akkor az esetleges részletfizetési lehetőség iránt érdeklődjön a művelődési házban.
2014. június 20-22.: GALIBA NAPOK
2014. június 20. (péntek):
15 óra: V. Újkígyósi Amatőr Borverseny
19 óra: „Országjáró Mátyás király” – színházi előadás: Újszínház, Budapest
2014. június 21. (szombat):
7 óra: Főzőverseny
          A színpadon egész nap színvonalas programok
2030 óra: Neoton Família koncert
2014. június 22. (vasárnap) 10 óra: ÚJKÍGYÓSI HAZAVÁRÓ
Kérjük a lakosságot, ha valaki szeretne meghívót küldetni elszármazott rokonainak, ismerőseinek, jelezze a művelődési házban!


