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ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Az önkormányzat egyik kötelező feladata 
a hulladékkezelési közszolgáltatás meg-
szervezése. Mivel az önkormányzat nem 
rendelkezik az ehhez szükséges infra-
struktúrával, ezért a feladatellátást eddig 
– a több mint 35 önkormányzat tulaj-
donában lévő – Békés-Manifest Kft-vel 
kötött szerződés útján látta el. A Békés-
Manifest Kft. alvállalkozója a Tappe Kft. 
volt, aki a tényleges feladatellátást elvé-
gezte.
A Békés-Manifest Kft. az elmúlt év vé-
gén jelentős forráshiányt mutatott ki mű-
ködésével kapcsolatban, melynek megté-
rítését a tulajdonos önkormányzatoktól, 
így a település tekintetében   Újkígyós 
Város Önkormányzatától is kérte. Tele-
pülésünk esetén ez a hiány hozzávetőleg 
26 millió forintot tett ki. A hiány alapját 
az ügyvezető indoklása szerint az képezte, 

hogy a rezsicsökkentés miatt egyébként is 
kisebb mértékű lakossági befizetések nem 
fedezték a lerakási díj miatt megnöveke-
dett költségeket.
A Képviselő-testület decemberi ülésén 
foglalkozott a forráshiányra irányuló kö-
telezettségvállalással, azonban a kiadások-
ra vonatkozó pontos kimutatások hiányá-
ban nem vállalta a kötelezettséget, egy-
ben felkérte az ügyvezetőt a forráshiány 
csökkentésére vonatkozó intézkedési terv 
elkészítésére. A Képviselő-testület nem 
zárkózott el a kötelezettségvállalástól, 
azonban felelősséggel akart a közpénz ez 
irányú esetleges felhasználásáról dönteni.
Tette ezt azért is, mert a kormányzat idő-
közben – érzékelve a szolgáltatás bizton-
ságának megteremtésére tömegesen fel-
merült szükségletet – pályázatot írt ki az 
önkormányzatok számára, éppen az emlí-

tett forráshiány fedezésére, melyre önkor-
mányzatunk be is nyújtotta a pályázatot.
Sajnos az alvállalkozó nem kívánta meg-
várni sem az ügyvezető kimutatásait 
és intézkedéseit, sem a pályázat sikeres 
szereplését, hanem kilátásba helyezte 
azt, hogy ha az önkormányzat nem vál-
lal kötelezettséget, akkor január 31. után 
nem szállítja el a szemetet Újkígyósról. 
A Békés-Manifest Kft. 2015. december 
31-ig állt szerződésben az önkormány-
zattal, melyet 6 hónapos felmondási ha-
táridővel mondhatott volna fel.
A Képviselő-testület januári ülésén a 
helyzet megoldásának érdekében ismét 
foglalkozott a kérdéssel, és döntése sze-
rint az időközben benyújtott pályázat 
támogatásának erejéig vállalt kötelezett-
séget a hiány fedezésére.

Hulladékkezelési közszolgáltatás helyzete Újkígyóson

A 2013-as év utolsó képviselőtestületi 
ülésén Szebellédi Zoltán polgármes-
ter oklevelet adott át a Kígyósi Gányók  
Főzőcsapat tagjainak (Gedó Erzsébet, 
Nagy Gábor, Nátor János, ifj. Nátor János, 
Nátor Jánosné, Nátor Lilla, Turovszki-
Mancz Fatime Nóra, Turovszki András, 
Turovszki Bernadett, Turovszki Krisztián), 
akik több gasztronómiai versenyen is jó 
eredménnyel szerepeltek, imigyen öreg-
bítve Újkígyós hírnevét.
Az Újkígyósi Galibanapok főzőver-
seny első helye után a csanádapácai VII.  
Kakasfesztiválon, félreértés miatt, ugyan 
nem zsűrizték le a csapat által főzött 
ételt, de ifj. Nátor János és Turovszki 
András pálinkái elhozták az első három 
díjat a „Legütősebb házi pálinka” verse-
nyen, id. Turovszki Andrásné savanyú-
sága pedig ezüstérmet szerzett a sava-
nyúságok megmérettetésén. A Vókonya 
pusztán (Hortobágy) megrendezett IX. 
Országos Bio Főzőverseny és Pásztorta-
lálkozón, a kizárólag bio alapanyagokból 
előállított ételek versenyén, a csapat által 
mangalicából készített töltött káposztát a 

kategória második helyével díjazta a négy 
mesterszakácsból álló zsűri. A csapat női 
tagjainak - Gedó Erzsébet által megvarrt 
- népviseleti ruhái szintén elismerésben 
részesültek. A „gányók” külön megtisztel-
tetésnek érezték, hogy gr. Csáky Ilonát, 
gr. Wenckheim Lászlót, Harangozó 
Imre néprajzkutatót, Kun Kovács László 
fotóművészt, Makoldi Sándor festőmű-
vészt, Nagy Imre népi iparművészt, Oláh 
Tibor fotóművészt, Ozsváth Sándor mű-
velődéstörténészt vendégül láthatták a 
hagyományos dohánykertész életmódot 
bemutató sátrukban. Itt jegyezzük meg, 
hogy eme színvonalas rendezvénynek 

további újkígyósi szereplői is voltak, az 
imént említett Harangozó Imre népraj-
zi előadást tartott, Nagy Balázs pedig a 
Magyar Bajusz Társaság tagjaként vett 
részt a bajuszverseny zsűrijében. 
Az ősszel rendezett versenyek sem voltak 
eredménytelenek, a Gádorosi Falunapok 
Bográcsos főző verseny második helye 
után a Csabai Kolbászfesztivál Töltött-
káposzta-főző Versenyén mintegy 50 ne-
vező közül első lett a csapat. A „gányók” 
jó szereplésük és színvonalas megjelené-
sük miatt meghívást kaptak a Romániai 
Gasztronómiai Szövetség (Szakácsegye-
sületek Világszövetségének (WACS) 
tagszervezete) vezetőjétől a szövetségük 
által preferált 2014-ben esedékes főző-
versenyekre.
Természetesen a sikerekhez nagyban 
hozzájárultak a szponzorok, kiknek 
ezúton is köszöni a támogatást a csapat: 
Újkígyós Város Önkormányzata, Privát 
Gumiszerviz, Ipolyi Arnold Népfőisko-
la, Rózsa Péter biogazda és családja, Új-
kígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány.

Turovszki Krisztián

Elismerték a Kígyósi Gányók Főzőcsapat sikereit

A csapat legaktívabb tagjai a gádorosi 
falunapon (Nátor János felvétele)

FOLYTATÁS A 3. OLDALON > > 



2 2014. FebruÁr
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ 32014. FebruÁr

II. Falvak a virágzó Magyarország kellős közepén
Újkígyós földje gazdag tárháza a letűnt 
korok hagyatékának. Szinte tálcán kí-
nálja László Gyula kettős honfoglalás 
elméletének igazolását, miszerint a IX. 
század végén betelepülő magyar törzsek 
a Kárpát-medencében magyar nyelven 
beszélő népességet találtak. Persze ez a 
gondolat nem új a magyar történetírás-
ban, hiszen már az 1360 körül befejezett 
latin nyelvű Képes Krónikában is ezt ol-
vashatjuk: „Az Úr megtestesülésétől szá-
mított 677-ben, száznégy évvel Attila 
magyar király halála után ... miként a ró-
maiak krónikájában meg van írva, a ma-
gyarok másodszor jöttek ki Scythiából”
A település közepén föllelt avar lele-
tektől alig egy kilométernyire gazdag, 
részben máig föltáratlan magyar temető 
rejlik. A település központjától dél-ke-
letre, a József-major közvetlen szom-
szédságában, az egykori Skoperda-tanya 
helyén 1972-ben kerültek elő X. századi 
leletek.. A korábban már feldúlt sírok-
ból T. Juhász Irén régész ásott ki íjakról 
származó csontlemezeket, lószerszámo-
kat és Szent István korában vert pénz-
érméket. A temető további feltárására 
anyagiak híján akkor nem került sor. A 
honfoglalás ezerszázadik évfordulója 
megünneplésének előkészületei során a 
megyei önkormányzat anyagi támogatá-
sával 1994-ben megtörtént a temető fel-
tárása, Medgyesi Pál régész vezetésével. 
Az ásatás során 39 sírt azonosítottak és 
dolgoztak fel, a kiterjedt temetőnek vél-
hetően csak kisebb részét. A 39. sorszá-
mot kapott sírba eltemetett női holttest 
mellett megtalálták a lova maradványait 
is. A megnyúzott lótetem mellett a ló-
szerszámokat is azonosították. A teme-
tőt a leletanyag tanúsága szerint vélhe-
tően a X. században nyitották meg, a 
pénzleletek alapján feltehető, hogy a XI. 
század közepéig használták is.
Mozgalmas világ lehetett itt abban az 
időben, hiszen a közelben, Ókígyós mö-
gött a tangazdaság homokbányájában és 
a pálligeti táblában az 1960-as években 
szintén honfoglalás kori temetőt tárt fel 
Bálint Csanád és Pálóczi Horváth And-
rás régész, a lovas temetkezés szokására 
utaló, igen fontos leletekkel.

A megye területén a honfoglaló magya-
rok Gyula törzse vett szállást, majd e cso-
port egyik része Erdélybe költözött. A 
helyben maradók Ajtony vezetésével az 
1020-as években szembefordultak Szent 
István királlyal, de vereséget szenvedtek. 
A Gyula törzs mellett a megye jelentős 
részén a Vata (Csolt) nemzetség élt, az 
1046-ban kitört pogánylázadás leverése 
után az ő területeik is a királyra szálltak, 
majd megtörtént a területnek a várme-
gyerendszerbe történő beillesztése.
A kígyósi határt is befogadó hatalmas 
pusztaságon a középkor folyamán több 
kis falu is élt, erre mai határneveink is 
utalnak (Apáti, Eperjes, Fövenyes, Ke-
reki, Rotyma, Vadad). Ami a régi, vél-
hetően a mai focipályától keletre eső 
szántóföldek területén elhelyezkedő 
Kígyós nevű falut illeti, nem tekinthető 
egyik mai településünk közvetlen előz-
ményének sem. A Kígyós településnév 
első írásos említése 1398-ból származik, 
amikor Fövenyes határjáró oklevelében 
a szomszédos települések felsorolásakor 
számba veszik Kígyóst is. Lakói  bizony-
nyal magyarok voltak, növénytermesz-
téssel és háziiparral egyaránt foglakoz-
tak, mert ez a forrás Kígyós és Fövenyes 
határán említ egy „kenderhely” nevű ha-
tárrészt is.
A XV. században az Ajtóssyaké, akik 
elérik, hogy az addig Zaránd megyéhez 
tartozó községet átcsatolják Békéshez. 
1552-ben, Temesvár eleste után lakói 
elhagyják a községet, majd 1553-ban 
visszatérnek. Valószínű, hogy a környe-
ző mocsarakban húzták meg magukat. 
Első ismert lakosa Karácsonyi János 
adata szerint Szabó Demeter, aki egy 
fövenyesi birtokba iktatáson volt jelen 
1553-ban. 1554-ben a töröknek adózott.
Nehéz időszak kezdődött. Gyula 
1566-os ostroma, majd török kézre ke-
rülése után tíz ház kivételével Kígyós el-
pusztult. A temesvári beglerbég tatárjai 
1596-ban jelentős károkat okoztak. Ám, 
mint arra Karácsonyi János rámutat, a 
település újra és újra feléled. Ebben az 
időben Kígyóson önálló református gyü-
lekezet működik, középkori temploma 
is protestánssá válik. A források szerint 

„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

Morelli Gusztáv fametszete

„Milyen más alapra lehet a jövőt építeni?”

Arcélek
Wenckheim Krisztina, Wenckheim 
József Antal egyetlen gyermeke-
ként 1849-ben Ókígyóson szüle-
tett. Három éves volt, amikor tel-
jesen árván maradt. Egyik gyámja 
Göndöcs Benedek újkígyósi, majd 
gyulai apátplébános volt. 1872-ben 
Wenckheim Frigyessel megkö-
tött házassága alkalmából 100 000  
forint alapítványt tett egy megyei 
árvaház létesítésére. Ókígyóson 
1874-79 között Ybl Miklós ter-
vei alapján megépíttették a ma is 
álló kastélyt. Hét gyermekük szü-
letett. 1921-ben Krisztina és fia, 
Wenckheim József térítésmente-
sen Újkígyós községnek adomá-
nyozta a Szent Imre telep területét.

1672-ben az egyik derék kígyósit Elek 
Mihálynak hívták, ő bérelte az eperje-
si pusztát. A török korból, 1567-ből és 
1579-ből fennmaradt defterekben Kí-
gyós kapcsán szó esik 53 személyről, 
összesen 24 családnév fordul elő Kígyó-
son. Bár az Ábrám – Ábrán név lehet, 
hogy a lejegyzés pontatlanságából fa-
kadóan ugyanarra a családra utal. Aláb-
bi felsorolásunkban vastagon szedtük 
azon családneveket, amelyek többször, 
ill. mindkét névsorban jelentkeznek:  
Ábrám, Ábrán, Bodó, Cseke, Csika, 
Csónakos, Duda, Duntar, Erdőháti, 
Hajdú, Iható, Kincsös, Kis, Koszás, 
Lugas, Modo, Petre, Sánta, Sántó,  
Székel, Szota, Tót, Zánbó, Zsidó.

Harangozó Imre

A Békés-Manifest Kft. ennek ellenére az 
alvállalkozói szerződés megszűnése mi-
att 2014. január 31. nappal felmondta a 
szerződést az önkormányzattal.
A központi kormányzat, számítva az 
ilyen helyzet kialakulására, nem hagy-
ta szolgáltatás nélkül egyetlen település 
lakosságát sem, ezért a vonatkozó jogi 
szabályozásban kijelölte a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóságokat, hogy 
ilyen helyzetekben rövid ajánlatkérés 
után határozatban jelöljék ki a szolgál-
tatást végző új, ideiglenes szolgáltatókat.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Újkígyós város esetében 
megbízta a Békési Kommunális és Szol-
gáltató Kft-t, amely a február elején ese-
dékes hulladékszállítást már azonnal el is 
végezte. A szerződés 9 hónapra köthető 
a céggel, mely egy esetben három hónap-
pal meghosszabbítható. Az önkormány-
zatnak ezen idő alatt kell gondoskodnia 
a hulladékszállítás megszervezéséről.
A jogszabály alapelvként kimondja eb-
ben az esetben is, hogy új szolgáltató 
esetén sem lehet a közszolgáltatás díja 

a lakosság tekintetében az eddigieknél 
magasabb. Ez Újkígyós város esetében 
kifejezetten alacsony mértékű a többi 
Békés megyei településhez, illetve az 
országos átlaghoz képest. A hulladék-
szállítás tényleges szolgáltatási díja en-
nél jóval magasabb. A lakosság által fi-
zetett díj és a tényleges szolgáltatási díj 
elismert összege közötti különbözetet 
az állam a szolgáltatónak közvetlenül 
megtéríti. A díjfizetéssel kapcsolatosan 
jelenleg nincs teendője senkinek sem, 
az ezzel kapcsolatos teendőkről később 
értesítjük a lakosságot.
Az önkormányzat kiemelten fontosnak 
tartja ugyanakkor azt is, hogy a szol-
gáltatások színvonala se csökkenjen.  
Továbbra is fenn kívánja tartani a 65 
éven felüli házaspárok és a 60 év feletti 
egyedülállók esetén a csökkentett űrtar-
talmú gyűjtőedények, ezáltal az alacso-
nyabb díjtétel kedvezményét. Fenn kí-
vánja tartani a zöldhulladék elszállítását, 
melyet eddigi egyeztetésünknek megfe-
lelően tavasztól őszig ismét kéthetente 
vinne el a szolgáltató, fent kívánjuk tar-
tani a szelektív hulladékgyűjtés rendsze-

rét, valamint az elektromos hulladékok 
évente egy alkalommal történő begyűj-
tését és elszállítását térítés ellenében. Az 
önkormányzat továbbra is biztosítani 
kívánja a lakosságnak a gyűjtőedények 
ingyenességét, mely más települések 
esetében térítés ellenében biztosított a 
szolgáltató részéről.
Ezen kérdésekben a szolgáltatóval tár-
gyalást folytatunk. A számlákon a jövő-
ben az új szolgáltató neve szerepel majd.
Az önkormányzat kiemelt célja a hul-
ladékelszállítással kapcsolatos köz-
szolgáltatás megszervezése – a jogsza-
bályi kötelezettségének teljesítése és a 
rendezett egészséges település védel-
me –, valamint a szolgáltatás színvo-
nalának szinten tartása. 

Szebellédi Zoltán polgármester

Hulladékkezelési közszolgáltatás helyzete Újkígyóson

A megvásárolt és fel nem hasz-
nált, sértetlen TAPPÉ-s zsá-
kok árát a vásárlás helyszínén 
2014. február 28-ig megtérítik.

Az Újkígyósi Szabadidő Kick–Box 
Sport Club versenyzői február ele-
jén rangos nemzetközi versenyen vet-
tek részt, ugyanis a Zágrábhoz kö-
zeli Karlovac adott otthont annak a 
W.A.K.O. Európa – kupának, amelyen 
15 ország 1200 versenyzője küzdött az 
érmekért. A kétnapos viadalon a több 
mint 70 klub közül hazánkat hat egye-
sület, Békés   megyét az újkígyósi és a 
békéscsabai versenyzők képviselték. 
A versenyszezon első jelentős meg-
mérettetésén nem volt ritka a húsz 
versenyzőt számláló súlycsoport sem.  
Pap Botond 22kg-ban kiélezett mér-
kőzésen, taktikusan versenyezve ju-
tott az elődöntőbe, ott 5:4 arányban 
Roko Ribaricot is legyőzte. A döntő-
ben már nem bírt erősebb ellenfelé-
vel, végül értékes ezüstérmet szerzett.  
Bánfi Bence a 25 kilósok között 10:2-vel 
lépett át a horvát Fran Vilimen, majd 
a hazaiak versenyzője, Lucas Radovic 
már nagy falat volt (0:3), így bronzér-
mes lett. Fülöp Fanni mindkét kategóri-
ában (32kg, +32kg) is a későbbi győztes 
Sara Jelictől szenvedett vereséget, a vég-

eredmény két értékes bronzérem. Seben 
Péter a kezdő, kadett, 28kg-ban nehéz 
pillanatokat szerzett edzőinek a hor-
vát Luka Husak 10:9-es legyőzésével.  

Végig koncentrált, az utolsó pillanatig 
kiélezett csata volt. A döntőben már 
nem bírt a csepeli Vígh Mátéval (2:8), 
így a dobogó második fokára állhatott.
A kígyósi mundér becsületét legifjabb 
versenyzőnk, Bánfi Boglárka mentet-
te meg, aki minden mérkőzését maga-
biztosan, találatokkal nyerte meg, így 
megszerezte első aranyérmünket! Bogi 
egy fokkal magasabb súlycsoportban is 
elindult, ahol a későbbi győztes állította 
meg, itt bronzérmes lett.

Pap Nikolának, Török Vincének, Váradi 
Szonjának most nem sikerült érmet sze-
reznie, de helytállásuk így is dicséretes. 
Felkészítőjük, Bánfiné Stefula Krisztina 
és Korcsog László rendkívül eredmé-
nyesnek ítélte versenyzőik teljesítmé-
nyét, felülmúlta előzetes várakozásaikat.  
A Debeczeni Dezső által felkészített 
utánpótlás magyar válogatott, újkígyósi 
versenyzők közül az korosztályos európa- 
és világbajnok Laurincz Boglárka arany-
érmet, Krucsai Gergő, Harangozó Gá-
bor, Laurincz Péter és Hídvégi Nándor 
ezüst, Török Dóra bronzérmet szerzett. 
Bogi egyben tagja volt a junior csapat-
versenyben győztes együttesnek. Utóbbi 
versenyzők két hét múlva a besztercebá-
nyai szlovák nemzetközi versenyen igye-
keznek gyarapítani érmeik számát, és to-
vább öregbíteni Újkígyós hírnevét.

Korcsog László

Karlovacban jártunk!

A csapat felülmúlta az előzetes várakozásokat

>> FOLYTATÁS A 1. OLDALrÓL 
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Megismerték a bizottsági értékelést 
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2014. január 27-én megtar-
tott ülésén az „Újkígyós Városi Kulturális 
Centrum építése” tárgyú hirdetmény köz-
zététele nélküli tárgyalásos eljárás során a 
közbeszerzési bíráló bizottság által elvég-
zett értékelést megismerte. 
A NOVUS DOM Kft. (5600 Békéscsaba, 
Vandháti u. 34.) ajánlatát érvényesnek mi-
nősíti, elért pontszáma: 9919,3 pont.
A CSORVÁSI ÉPÍTŐMESTER Bt. 
(5920 Csorvás, Kossuth u. 9.) ajánlatát 
érvényesnek minősíti, elért pontszáma 
8820,5 pont.
A közbeszerzési bíráló bizottság javasla-
tával ellentétben az eljárást a közbeszer-
zésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
76. § (1) bekezdés c) pontja alapján – 
mivel az összességében legelőnyösebb 
ajánlatot tevő sem tett az ajánlatkérő ren-
delkezésére álló anyagi fedezet mértékére 
tekintettel megfelelő ajánlatot – ered-
ménytelennek nyilvánítja.
NÉV SZERINTI SZAVAZÁS:
Szebellédi Zoltán:    igen
Domokos Balázs:     igen
Bozó József:           igen
Majorosné dr. Hunya Sarolta:   igen
Nagy Balázs:            igen
Oláh Timót:              igen
Tömösi Károly          igen
Turovszki Krisztián:    igen

Pályázatot nyújtanak be fedezethiány 
kifizetésére

A képviselő-testület, a Békés-Manifest 
Kft. ügyvezetőjének, a cég működésével 
kapcsolatos forráshiány fedezésére, az ön-
kormányzat részére 2013. évben forráshi-
ány címén kimutatott 362 6112 Ft ösz-
szeget, valamint a 2014. évben keletkező 
forráshiányt. Azok alátámasztottsága ese-
tén a hiány fedezésére a Vidékfejlesztési 
Minisztérium a „Hulladéklerakási járu-
lékból finanszírozott feladatok” előirány-
zatból biztosított pályázat keretében Új-
kígyós Város Önkormányzata által elnyert 
pályázati forrás erejéig, valamilyen később 
kidolgozott jogi formában (pótbefizetés, 
tagi kölcsön, kezességvállalás, működési 
támogatás stb.), kilenc igen szavazattal 
biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert 
a Vidékfejlesztési Minisztérium a „Hul-
ladéklerakási járulékból finanszírozott 

feladatok” előirányzatból biztosított pá-
lyázat benyújtására, és az ezen pályázaton 
elnyert támogatás Békés-Manifest Kft. 
által kimutatott és alátámasztott forrás-
hiány fedezetére történő felhasználására.

Támogatják a teraszfelújítást
A testület nyolc igen szavazattal döntött 
arról, hogy 731 688 Ft-tal támogatja a 
művelődési ház teraszának felújítását és 
bővítését, és megbízza a polgármestert, 
hogy 731 688 Ft átutalásáról intézkedjen 
az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesülete részére.

Láthatóvá teszik az iskola előtti  
útszakaszt

Nyolc igen szavazattal és egy tartózkodás 
mellett határoztak arról, hogy a Petőfi utcán, 
az Újkígyósi Széchenyi István Általános Is-
kola előtt megépített két darab forgalomlas-
sító műtárgy biztonságosabbá tétele érdeké-
ben a műtárgyakat, továbbá az előttük lévő 
útszakaszt sárga színű útburkolat festékkel 
és fényvisszaverő üveggyönggyel látja el.

Nem módosították a közterület  
használatáról szóló rendeletet

 Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete egyhangú kilenc szavazattal dön-
tött arról, hogy nem kívánja módosítani a 
közterület használatról és a közterület hasz-
nálati díj megállapításáról szóló 15/2013. 
(VII. 22.) önkormányzati rendeletét.

Arany János utcai faültetés
Újkígyós város az Arany János utca, Dózsa 
György utca és Kossuth utca közötti sza-
kaszán lévő közterületen található, szakem-
ber által kijelölt, elöregedett fákat kivágja, 
és helyükre a szakember által javasolt 40 
darab hársfát ültet. Az önkormányzat az 
elöregedett fák kivágásához, valamint a 
fásítás kivitelezéséhez 400 000 Ft összeget 
biztosít a 2014. évi költségvetés környe-
zetvédelmi alapjának terhére. A határozati 
javaslattal hat képviselő értett egyet, három 
nemmel voksolt.

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete kilenc igen szavazattal elfogadta a 
139/2012. (XI.19.), 2/2013. (I. 21.), 7/2013. 
(II. 11.), 34/2013. (IV. 22.), 56/2013. (V. 
9.), 131/2013. (X. 30.), 133/2013. (X. 30.), 
138/2013. (XI. 25.), 139/2013. (XI. 25.), 
141/2013. (XI. 25.), 142/2013. (XI. 25.), 
143/2013. (XI. 25.), 145/2013. (XII. 11.), 

146/2013. (XII. 11.), 147/2013. (XII. 16.), 
149/2013. (XII. 16.), 151/2013. (XII. 16.), 
152/2013. (XII. 16.), 156/2013. (XII. 16.), 
158/2013. (XII. 16.) számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szóló je-
lentést.  A 153/2013. (XII. 16.) számú és 
a 157/2013. (XII. 16.) számú határozat 
végrehajtásának határnapját 2014. március 
31-ében állapítja meg.

Jóváhagyták a közbeszerzést
 Az „Újkígyós Város Kulturális Centrum 
kialakítása II.” című projekt közbeszerzé-
si eljárás dokumentációját és ajánlattételi 
felhívását kilenc igen szavazattal hagyta 
jóvá a testület. Megbízta a polgármestert 
a dokumentáció és az ajánlattételi felhívás 
- legalább három ajánlattevő részére törté-
nő - megküldésével, továbbá azzal, hogy az 
eljárás lefolytatása után az eljárás nyertesé-
nek kiválasztására vonatkozó közbeszerzési 
bírálóbizottsági javaslatot jóváhagyásra ter-
jessze a képviselő-testület elé.

HATÁROZATOK

Tisztelt Újkígyósiak!

Kérünk minden jó szándékú újkígyósi 
lakost, hogy támogassa adója 1%-ának 
felajánlásával az „ÚJKÍGYÓSÉRT” 

Közalapítvány munkáját!
A kedvezményezett neve: 

„ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány
A kedvezményezett adószáma: 

19059765-1-04
Előre is köszönjük felajánlásaikat!

Az „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány 
Kuratóriuma.

SZÜLETÉSEK:
Csurár Viktor (3850 g, 51 cm), Békéscsaba, 2014. január 2., édes-
anyja: Jakab Mónika, édesapja: Csurár Lajos.
Vasas Hanna Roxána (3050 g, 50 cm), Békéscsaba, 2014.  
január 3., édesanyja: Szabó Viktória, édesapja: Vasas Mátyás.

HALÁLESETEK:
Vida József, született: 1938. január 5., elhunyt: Újkígyós, 2013. 
december 1., volt Újkígyós, Dózsa György u. 41. szám alatti lakos. 
Harangozó Mátyás, született: 1932. február 19., elhunyt:  
Békéscsaba, 2014. január 2., volt békéscsabai lakos.
Baráth János, született: 1927. május 11., elhunyt: Újkígyós, 2014. 
január 5., volt Újkígyós, Petőfi u. 26-28. szám alatti lakos.
Kis Sándorné Sódar Piroska, született: 1928. január 5.,  
elhunyt: Békéscsaba, 2014. január 15., volt Újkígyós, Kossuth u. 
84. szám alatti lakos.
Mandicsné Dunai Ilona, született: 1949. március 28., elhunyt: Újkí-
gyós, 2014. január 18., volt Újkígyós, Kis u. 23. szám alatti lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondok köszönetet a Kis utca összes lakójá-
nak és mindazoknak, akik Mandicsné Dunai Ilona újkígyósi 
lakos temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot  
helyeztek, részvétükkel fájdalmamat enyhíteni igyekeztek.

Köszönettel: a férje

F IGYELEM!
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy  

a Soproni Söröző konyhájáról  

lehetőség nyílik 2014. március 1-től  

a kedvezményes étkezésre  

(szociális étkezés).

Elérhetőség:
Zsótérné Skoperda Katalin
  06 66/254-259
+36 30/23-80-038

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Tisztelt Újkígyósiak! 
Kedves Sportbarátok!

A Felföldi István Sport Egyesület több 
mint húsz éve foglalkozik az újkígyósi 
fiú és lány kézilabdások nevelésével, ver-
senyeztetésével. Női és férfi csapataink a  
megyei I. osztályban szerepelnek.
Az általános iskolás fiú és lány korosztályok 
pedig az országos korosztályos bajnok-
ságokban érnek el évről-évre olyan ered-
ményeket, amelyekre büszkék lehetünk. 
A célunk, hogy a jövőben is méltó módon 
képviselhessük Újkígyós város nevét és ké-
zilabdás hagyományait!
A további sikeres és eredményes munkánk-
hoz tisztelettel és barátsággal kérjük, hogy 
támogassa adója 1%-val az újkígyósi kézi-
labda sportot!

Adószám: 19052634-1-04
Köszönettel!

A tavaszi mérkőzéseinkre várunk minden 
kedves szurkolót!

Hajrááá Kígyós!

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ?

MUNKÁT KERES?

A Mécses Egyesület Napsugár Munkaerő-közvetítő Irodája lakossági fórumot szervez megváltozott munkaké-
pességű személyek számára, melynek keretein belül tájékoztatást nyújtunk irodánk szolgáltatásairól: 

- megmaradt képességek felmérése
- munkahelyfeltárás Békés megye területén
- egyénre szabott munkahely keresés
- nyílt munkaerő-piaci és védett foglalkoztatók felkeresése
- munkaközvetítés

A fórum helye és ideje: Újkígyós, Petőfi Sándor Művelődési Ház
2014. március 6. (csütörtök) 13 óra

Amennyiben regisztrálni szeretne a helyszínen, kérjük hozza magával megváltozott munkaképességét igazoló 
dokumentumait, valamint tajkártyáját és adókártyáját.

A fórumon való részvétel és a regisztráció díjtalan.

TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0038
Napsugár Munkaerő-közvetítő Iroda
53571664  
A leghátrányosabb helyzetű csoportok 
munkaerő-piaci esélyeinek növelése 
érdekében motiváló képzések és 
kapcsolódó szolgáltatások támogatása 
munkaerő-piaci szolgáltatóknál
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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 februári eseménye:
2014. február 22. (szombat) 18 órától: Kisvárosi Farsang a Soproni Sörözőben.
Program: Székely Pajzán Históriák címmel farsangi komédia felnőtteknek Soós Emőke és Berta „Jimmy” János előadásában.
Zenél: Bibuczi zenekar (a nótától a nosztalgia muzsikán át a mai slágerekig…)
Vacsora: sültes tál, a jegy ára 1500 Ft.
Jegyek a Petőfi Sándor Művelődési Házban, az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában, a Közös Igazgatású Óvodai 
és Bölcsődei Intézményben, a Videotékában, az „Ezüstág” Gondozási Központban, az Ekerek Bt. – Dohányboltban és a Város-
házán kaphatóak. A bálon és a jegyárusító helyeken támogatójegyeket is vásárolhatnak.
Az est fővédnöke: Vantara Gyula, országgyűlési képviselő és Békéscsaba polgármestere. A bál bevételét a Gera Katalin  
szobrászművész által tervezett ’48-as új emlékmű elkészítésének támogatására fordítják a szervezők.
Tombola, móka, vidámság! Minden vendéget szeretettel várunk!

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat várható eseményei:
2014. március 6. (csütörtök) 17 óra: Békéscsaba Megyei Jogú Város és a Munkácsy Mihály Múzeum Városaink, községeink, 
polgáraink című közös vándorkiállításának megnyitója a művelődési házban. A kiállításon tíz település (köztük Újkígyós) 
helytörténetével ismerkedhetünk.
2014. március 14. (péntek) 18 óra: Kisvárosi Esték II. – „Rózsa Sándor felül a nyeregbe” címmel a Szeredás Együttes 
lemezbemutató koncertje a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
A Szeredás Együttes (www.szeredas.hu) hazánk egyik legismertebb népzenei műhelye, melynek legnagyobb érdeme, hogy 
a figyelem központjába helyezi az Alföld hangszeres népzenéjét.
2014. március 15. (szombat)
10 óra: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepe a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
12 óra: Kolbászgyúró verseny
Újkígyós legjobb kolbászgyúrója címért a Gazdakör és művelődési ház kolbásztöltő versenyt hirdet. Három fős csapatok 
jelentkezésért várjuk. Nevezési díj csapatonként 11 000 Ft, amely tartalmaz 10 kg nem darált húst és 15 m tölteni való 
vékonybelet. A darálásról, fűszerezésről és töltésről minden csapat maga gondoskodik. Az elbírálást szakmai zsűri végzi, a 
legjobbakat emlékkupákkal díjazzák.
Jelentkezni: 2014. március 5-ig Gedó Pálnál (70/213-91-63) és a művelődési házban lehet. 
Különdíjak felajánlását szívesen fogadjuk!
15 óra: Szárazkolbász verseny a hagyományok szerint.
2014. április 12.: Kisvárosi Esték III.: Költészet napi előadás a Nemzeti Színház igazgatója, Vidnyánszky Attila és két 
színész kollégája közreműködésével.
2014. április 26. (szombat) Föld napja:
„Tiszta Város” szemétgyűjtő program, a Postakocsi úti (majori) tölgyfasor újratelepítése, emléktábla elhelyezése a felújított 
kilométerkőnél, gazdafórum a művelődési házban, határszemle gyerekeknek.

Kétszáz év – kétszáz zarándok
Csíksomlyó búcsújáról már a XV. század elején, mint régi zarándokhelyről emlékezik meg IV. Jenő pápa. Minden évben 
két nagy búcsút tartanak: a tavaszi, pünkösdszombati és az őszi, Mária neve búcsút. A Szűzanya csodatevő szobrához való 
pünkösdi zarándoklat kezdetben a katolikus székelység, mára már az egész magyar nemzet életének fontos eseménye.  
Komoly elhatározásunk, hogy Újkígyós alapításának 200. évfordulóján 200 fővel, testvérközségünk, Szépvíz híveivel együtt 
mi is elzarándokolunk erre az ősi kegyhelyre, hogy a hely szellemének tiszteletben tartása mellett, az ott töltött órák, napok 
élménye hozzájáruljon lelki tisztulásunkhoz, megújulásunkhoz.
Utazás ideje: 2014. június 5-8. (4 nap)
Költségek:
Utazás autóbusszal, 10 000 Ft személyenként.
Amennyiben Szépvíz, Csíkszentmiklós vagy Csíkborzsova területén valakinek lehetősége van ismerősöknél megszállni,  
és a szállását valamint étkezését önállóan intézi, 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. március 3-ig.


