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2014 fontos éve lesz településünknek, 
hiszen Újkígyós újraalapításának 200. 
évfordulóját ünnepeljük. Bár a község 
megalapításának folyamata 1812-től 
1816-ig tartott, gróf Wenckheim 
József Antal 1814. szeptember 1-jén 
írta alá a 100 ideköltöző család képvi-
selőjével az árendási (bérleti) szerző-
dést, így ezt tekinthetjük az újraalapí-
tás időpontjának. 
Sokszor küzdelmes időket éltek meg 
ebben a 200 esztendőben a kígyósiak, 
mégis büszkeséggel tölthet el 
mindannyiunkat a település történe-
te, hiszen az adott kor adottságaihoz 
alkalmazkodva a verejtékes munka 
meghozta gyümölcsét, hiszen kisvá-
rosunk Békés megye gyöngyszemévé 
vált. Még akkor is ezt állíthatjuk, ha 
tudjuk, hogy a bennünket körülvevő 
világ nehézségeitől mi sem tudjuk 
magunkat távol tartani. Ezek között a 
körülmények között is sikeres, kétszáz 
éve folyamatosan fejlődő település 
Újkígyós.
A rendszerváltás óta eltelt 20 eszten-
dő 2010-re olyan helyzetet teremtett, 
amelyből szinte törvényszerűen követ-
kezett, hogy át kell gondolni az ország 
helyzetét és jelentős változásokat kell 
véghezvinni ennek az időszaknak a hi-
báiból tanulva, illetve a világ megvál-
tozott körülményeit � gyelembe véve. 
Ezek a változások is fémjelezték a 
mögöttünk hagyott 2013-as eszten-
dőt. Újkígyóst is érinti ezek közül az 
iskolarendszer átalakítása, a járási hi-
vatalok létrejötte, Csabaszabadival és 
Telekgerendással az Újkígyósi Közös 
Önkormányzati Hivatal működtetése, 
az önkormányzatok � nanszírozásának 
megváltozása. Sokakat Újkígyóson is 
elgondolkodtatott az önkormányza-
tok adósságrendezésének ügye, hogy 
érdemes-e „jó � únak” lenni? A múltra 
is visszatekintve azt leszögezhetjük, 
hogy az állhatatos, becsületes mun-
ka, a felelős gazdálkodás hozza meg 

a méltó gyümölcsöt. Hiszen egy csa-
ládnak, egy településnek, vagy akár 
egy országnak a hosszú távú életét, 
jólétét nem csak a rideg számokban 
kifejezhető gazdaság határozza meg, 
hanem az azt is befolyásoló, megala-
pozó emberi jellemvonások, mint pél-
dául a munka szeretete, a tisztesség, 
az igazságosság, a másik emberre való 
oda� gyelés. 
Az önkormányzatok � nanszírozását 
és a közigazgatás átalakulását tekint-
ve az elmúlt évben is sok nehézséggel 
kellett megküzdenünk, de tartalmas, 
eredményes esztendőt hagytunk ma-
gunk mögött. Sikeres beruházásokat 
hajthattunk végre pályázati források 
igénybevételével: kialakítottuk a köz-
biztonságot erősítő tér� gyelő-rend-
szert, Soltész Miklós államtitkár úr 
közreműködésével átadtuk a 24 fős, 
kétcsoportos bölcsődét, amellyel so-
kak által irigylésre méltó körülmé-
nyeket teremtettünk a kisgyermekek 
ellátására, nem beszélve arról, hogy 
7 új munkahely is létrejött ezáltal. Az 
összefogásnak, a közreműködésünk-
nek köszönhetően új mosdóhelyiség 
és kerítés épült a temetőben pályá-
zati forrásból, ahol vállalkozók segít-
ségével rendezettebb körülményeket 
is sikerült létrehozni. De a gazdaköri 
közösségi helyiség is ennek az együtt-
működésnek köszönhetően valósult 
meg pályázat igénybevételével. 
Rendezvényeink nem csak a közössé-
gi fejlődés, művelődés miatt fontosak, 
hanem ezért is, mert meghívott ven-
dégeink – Pál� y István, a Csík zene-
kar, St. Martin, Pesty László, Horgas 
Eszter, Kelemen Hunor – nemcsak ne-
künk adtak szép emlékeket, hanem jó 

élményekkel tértek haza otthonukba, 
jól érezték magukat közöttünk, jó hír-
nevünket vitték magukkal.
Sok kisebb-nagyobb lépéssel hala-
dunk előre, a lehetőségeinket igyek-
szünk maximálisan felhasználni. 2014 
több szempontból kihívás lesz mind-
annyiunk számára, hiszen szeptem-
berre át szeretnénk adni a 215 millió 
forintból felépülő hétcsoportos óvo-
dát, végre tavasszal elindulhat az ivó-
vízminőség-javító beruházás, amely 
430 millió forint értékben fog meg-
valósulni, egészséges ivóvizet adva az 
itt élőknek. Kilenc önkormányzati 
épület fog megújulni 250 millió forint 
felhasználásával az épületenergetikai 
pályázat jóvoltából. Mintegy 30 mil-
lió forintból a focipályánál részben 
fel tudjuk újítani az öltözőt, új lelátót 
fogunk építeni, a művelődési ház tera-
sza fog kibővülni, megújulni, extrém 
pályát építünk a Wenckheim parkban 
a � atalok kezdeményezésére, a sport-
csarnokban történik meg a mosdók és 
a sportpadló felújítása, a Szent Imre 
parkban lévő játszótér komfortosabbá 
tétele. Ez utóbbi beruházások mind 
egy-egy újkígyósi egyesület és az 
önkormányzat együttműködésével jö-
hetnek létre, pályázati források igény-
bevételével.
A sors úgy hozta, hogy mindezek a 
szinte beláthatatlan erőfeszítéseket 
követelő feladatok 2014-re esnek, 
amikor a település 200 éves újratele-
pülésének évfordulóját is ünnepeljük 
a sok-sok rendezvénnyel, kiadvánnyal, 
zarándoklatokkal, emlékműállítással. 
Ez az év ezáltal is jelképezi az elmúlt 
kétszáz évet: a hagyományok és az ér-
tékek tisztelete, a kemény munka, a 
közösség egymásra oda� gyelő össze-
fogása meghozza méltó gyümölcsét, 
az élhető Újkígyóst.
Adjon Isten mindannyiunknak áldott 
új esztendőt!

Szebellédi Zoltán polgármester

Gyökereinkre emlékezünk, de a jövőt építjük
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I. A kezdetektől a magyarok megjelenéséig
Vidékünk a múlt ködébe vesző idők 
óta emberlakta terület. Bár a legrégebbi 
múltat vizsgáló ásatás nem volt a kör-
nyéken, de néhány ősidőkből való tárgy 
így is előkerült, bizonyítva, az ember 
szinte eszmélése óta jelen volt a vidéken. 
„Bronzkori szerszámokra és tárgyakra 
akadtak Gyulán és Kígyós határának 
északkeleti részén” – írja Békés me-
gye tudós történetírója, Kará-
csonyi János. Az elmúlt másfél 
évtized ásatásai sűrű IX - X. 
századi népességről tudósí-
tanak bennünket. Úgy tűnik, 
ezek a tények végérvényesen 
megcáfolják az 1965-ben meg-
jelent Jubileumi Emlék-könyv véle-
ményét, miszerint: „ez a terület sokáig 
lehetett lakatlan puszta, mert itt nem 
voltak folyók. Ebben a fejlődésszakasz-
ban nem maradhatott volna meg egyet-
len település sem folyóktól távol.”
A római kor emlékanyaga néhány 
szórványleletre korlátozódik. Kígyós 
területén Karácsonyi János szerint a 
két egymást követő császár, Hadriánus 
(117-138) és Antonius Pius (138-161) 
császárok idején vert pénzek kerültek 
elő. Harangozó Gábor az ezredforduló 
környékén szintén a jelzett korból való 
római érmére bukkant.
Érdekes korongot talált e sorok író-
ja Újkígyós déli határrészében, a város 
utolsó házainak közvetlen közelében. 
Bőségesen lehet gyűjteni a határban 
letűnt elődeink egykori használati tár-
gyainak kusza törmelékét. Leginkább 
önmagukban nem túl értékes, inkább 
csak a szakember számára jelentős hét-
köznapi cserépedények négy-öt centi-
méter átmérőjű darabjait, néha egy-egy 
edény fülét, száját, alját, de előfordulnak 
olykor tenyérnyi darabok is. Egyszerű 
cserépnek tűnt a most tárgyalni kívánt 
darab is, nem is tulajdonítottunk külö-
nösebb jelentőséget neki egészen ad-
dig, amíg a rárakódott földtől meg nem 
tisztítottuk. Először csak egy régi edény 
aljának mutatta magát a töredék, de 
mikor kiderült, hogy lyuk van a köze-
pén, és ráadásul szürke színű, akkor már 
tudtuk, hogy egy érdekes régi darabbal 

van dolgunk. Az edényt, miután eltört, 
újra hasznosították. Kifúrták a közepét, 
és orsókarikát, más néven orsónehezé-
ket készítettek belőle. Ezt a fajta szürke 
kerámiát a Kr.u. első négy században 
Magyarország területén élő szarmaták 
használták. A korongot kifejezetten a 
rajta látható rovásjel teszi különösen 

érdekessé, az ú.n. nikolsburgi rovás 
abc „emp” betűje, mivel a hason-

ló orsónehezékeken e� éle jel 
igen ritkán fordul elő. Terü-
letünkön a szarmatákat vél-
hetően két olyan nép követte, 

amely ismerte és használta a 
rovás típusú írásrendszert, neve-

zetesen az avarok és a magyarok.
Az avar jelenlétet már Karácsonyi János 
is feltételezi, hiszen mint írja, 1825-ből 
adata van egy Kígyós és Gerendás között 
húzódó – véleménye szerint az avarok-
hoz köthető – sáncrendszerre, amely az 
akkori csabai és gerendási határ találko-
zópontján akkor még felismerhető, két 
halmot bekerítő földvársánchoz csatla-
kozott. 1999 őszén Turovszki Krisztián, 
a Kölcsey utcában élő � atalember, furcsa 
dologra lett � gyelmes saját kertjükben, 
faültetés közben. Az ültetési gödör ásása 
során, a nem túl vastag humuszréteg el-
távolítása után különös sárga, homokos-
agyagos föld keveredett a tiszta fekete 
föld közé. Mélyebbre nyomta az ásót, 
aminek meg is lett az eredménye. 

Miután óvatosan eltávolította a földet, 
egy csontváz képe körvonalazódott 
előtte. Felfedezését azonnal jelentet-
te a békéscsabai Munkácsy Mihály 
Múzeum illetékeseinek, akik kijöttek, 
elszállították a vázat és a mellette ta-
lált koporsóvasalásokat, övcsatot, va-
lamint vaskést. A következő sír szinte 
kísértetiesen hasonló körülmények 
között került napvilágra kertünkben 
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Újkígyós Város Önkormányzata 2013 novemberében lo-
gópályázatot hirdetett. A pályázat célja egy olyan logó ké-
szítése volt, mely a település 200. évfordulójára szervezett 
ünnepségsorozatának fő arculati eleméül szolgál.  A jeligés 
pályázati feltételek közé tartozott, hogy a logónak utalnia 
kell az évforduló számára és településünkre. Fontos volt, 
hogy megfeleljen annak az alapvető kritériumnak, hogy 
kisebb és nagyobb méretben, valamint monokróm válto-
zatban is használható legyen, ugyanakkor érthetőnek és 
letisztultnak kellett lennie.
Az elbírálásra 6 pályázó - név szerint: Kolláth Gergő, 
Mészáros Gábor, Rákóczi Antal, Romvári Ákos, Turovszki 
Krisztián és Turovszki-Mancz Fatime Nóra - 31 pálya-
munkát küldött, melyeket egy háromtagú zsűri értékelt: 
Gazsó Adrienn, Harangozó Imre és Veszpi Andrea.
A díjat Rákóczi Antal logóterve nyerte el, melynek címe: 
,,Gyökerek, Hit, Örökség”.
A logó valamennyi, a pályázatban kiírt feltételnek meg-

felelt, valamint rendkívül ötletes, ki� -
nomult, igényes munka.  A gyökérzet 
utal felmenőinkre, a folytonosságot, 
a kapcsolatot utódainkkal a temp-
lomunk jeleníti meg. Az újkígyósi 
templom egyrészt építészeti 
szimbóluma településünk-
nek, másrészt a vallási és az 
egymásba vetett hitünket is 
szimbolizálja. A logót a hát-
térben lévő dohánylevél kere-
tezi, ami valóban örökségünk, 
hiszen a dohánytermesztés 
volt az, aminek köszönhetően 
megalakult településünk.
A logó minden 200. évfordu-
lóval kapcsolatos kiadványokon 
megjelenik.

Gyökerek, Hit, Örökség
„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

Kép: Morelli Gusztáv 

„Milyen más alapra lehet a jövőt építeni?”

Arcélek
Gróf Wenckheim József Antal
(1780-1852) kiváló gazdaságszer-
vező politikus, Újkígyós megala-
pítója.  Zöldmezős beruházásként 
Ókígyóson jelentős majorságot 
létesített, kastélyt és templomot 
építtetett. Jókai Mór róla mintázta 
az Egy magyar nábob regényének 
hősét. Egyetlen gyermeke és örö-
köse Krisztina, a harmadik házas-
ságából született. Örök álmát az 
Ókígyósi családi sírboltban alussza.

2001-ben, mint két évvel korábban ta-
lált társa, attól északi irányba, mintegy 
5 méterre. A váz két méter mélyen fe-
küdt, É-NY – D-K tájolásban. Ma-
gassága 170 cm. Csontjai viszonylagos 
épségben többnyire megmaradtak. Feje 
mellett feküdt egy vas sapkaveret, dere-
kán egy bronz veretekkel és öntvények-
kel gazdagon díszített öv volt, vaskése 
pedig lábánál hevert. Valószínű, hogy 
egykor csizmájába dugva viselhette. Az 
övön található gri� es veretek és az indás, 
kígyós szíjvégek egyértelműen behatá-
rolják a sír korát Árpád honfoglalásá-
nak előestéjére. Ha pontos volt a 80-as 
évek elején feltárt sír leírása, és valóban 
egy félig ülő, félig fekvő helyzetben lévő 
ember pihent a sírban, akkor ez azt je-
lentheti, hogy a Kölcsey utcai avar teme-
tőt a korai avar kortól (VI. sz.) egészen
a késő avar korig (IX. sz.) használták.

Harangozó Imre

A Kígyós Művészeti Egyesület és 
az Újkígyósi Fiatalokért Közhasz-
nú Egyesület a 2013. november 16-i 
télköszöntő alkotó nap és játszóház 
rendezvényén kezdte el cipősdoboz 
gyűjtőakcióját. Ezen a napon a gyűjtés 
mellett a látogatók számára játszóhá-
zi programokkal, kézműveskedéssel, 
bábelőadással és egyéb programokkal 
kedveskedtek a szervezők. A kiláto-
gató kicsik és nagyok egész napos el-
foglaltságot találhattak maguknak, 
hiszen lehetőség volt agyagozni, tököt 
faragni, madáretetőt barkácsolni, és az 
óvónénik segítségével lampiont, ludat 
és különböző díszeket készíteni, eköz-
ben a kézműves vásárban lehetett vásá-
rolni karácsonyi ajándékokat is. A nap 
zárásaként a Horváthné Bohus Mária 
által vezetett Borostyán Bábcsoport 
szép előadását tekinthették meg a ki-
látogatók. Az óvoda és bölcsőde dol-
gozói kitettek magukért, hiszen több 
puttony zsákbamacskának való aján-

déktárgyat gyűjtöttek össze, amelyeket 
a gyerekek nagy örömmel bontogattak 
a nap folyamán. Akik időközben meg-
éheztek, megszomjaztak, a helyszínen 
falatozhattak libasültet, csemegézhet-
tek sajtkülönlegességeket, szürcsölhet-
tek forralt bort. Az előző évi gyűjtéshez 
hasonlóan olyan dobozokat vártak a 
szervezők, melyek játékokat, ruhane-
műket vagy tartós élelmiszereket tar-
talmaztak. A novemberi rendezvényen 
kívül három hétvégén, a városi adventi 
templomi hangversenyek előtt is le-
hetőségük volt az adományozóknak 
leadni a dobozokat. 123 doboz gyűlt 
így össze a kedves felajánlók jóvoltából, 
amit az egyesületek képviselői 2013. 
december 12-én nyújtottak át a helyi 
óvodának és iskolának, ahol az óvó-
nők és a pedagógusok segítségével ki-
osztásra kerültek a csomagok. Ezúton 
szeretnénk megköszönni valamennyi 
felajánlónak ezt a nemes gesztust, ami-
vel sok újkígyósi gyermekünk számára 
szebbé tették az ünnepet. A télköszön-
tő napi rendezvény és gyűjtés sikerét 
köszönjük támogatóinknak: Csiga-
Biga Hobby és Művészellátó, Furnér-
Pack Kft., Pető�  Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár, Újkígyósi Széche-
nyi István Általános Iskola, Általános 
Iskolai Énekkar – Zubán Károlyné, 
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcső-
dei Intézmény, Borostyán Bábcso-
port - Horváthné Bohus Mária, Auth 

János, Lantos András, Balogh Szabolcs, 
Újkígyósi Napközis Konyha, Ezüstág 
Gondozási Központ, Összefogás Újkí-
gyósért Közhasznú Egyesület.

Balogh László Csaba KME tag

Nagy mosolyt csaltunk az arcokra!

felelt, valamint rendkívül ötletes, ki� -
nomult, igényes munka.  A gyökérzet 
utal felmenőinkre, a folytonosságot, 
a kapcsolatot utódainkkal a temp-
lomunk jeleníti meg. Az újkígyósi 
templom egyrészt építészeti 

lóval kapcsolatos kiadványokon 

akadtak Gyulán és Kígyós határának 
északkeleti részén” – írja Békés me-
gye tudós történetírója, Kará-
csonyi János. Az elmúlt másfél 
évtized ásatásai sűrű IX - X. 
századi népességről tudósí-
tanak bennünket. Úgy tűnik, 
századi népességről tudósí-
tanak bennünket. Úgy tűnik, 
századi népességről tudósí-

ezek a tények végérvényesen 
megcáfolják az 1965-ben meg-
jelent Jubileumi Emlék-könyv véle-

rajta látható rovásjel teszi különösen 
érdekessé, az ú.n. nikolsburgi rovás 

abc „emp” betűje, mivel a hason-
ló orsónehezékeken e� éle jel 
igen ritkán fordul elő. Terü-
letünkön a szarmatákat vél-
hetően két olyan nép követte, 

amely ismerte és használta a 
rovás típusú írásrendszert, neve-

zetesen az avarok és a magyarok.

Meghívó vállalkozói fórumra

Újkígyós Város Önkormányzata tisztelet-
tel meghívja a településen működő vállal-
kozások képviselőit a 2014. január 31-én 
(péntek) 17 órától tartandó vállalkozói 
fórumára, melynek helyszíne a Pető�  Sán-
dor Művelődési Ház konferenciaterme. 
Program: 

- Tájékoztató a települést érintő
aktuális kérdésekről

- Vállalkozásokhoz kapcsolódó
szakmai előadások

- A legjelentősebb vállalkozók
elismerése

Megjelenésére számítunk!
Szebellédi Zoltán polgármester

Kis szíjvégy a Kölcsey u. avar temetőből.

Az ajándékokból az óvodába ... ... és az iskolába is jutott.
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Új szociális helyi rendelet 2014. január 1-jétől
A Képviselő-testületnek az önkormány-
zati segély kialakításával összefüggő 
törvény-módosításokról szóló 2013. évi 
LXXV. törvényben rögzített kötelezett-
sége, hogy 2013. december 31-ig megal-
kossa rendeletét az önkormányzati segély 
megállapításának feltételrendszeréről. 
A Képviselő-testület eleget téve ezen 
kötelezettségének 2013. december 
16-ai ülésén megalkotta  az egyes szoci-
ális ellátásokról és az intézményi térítési 
díjakról szóló 24/2013. (XII. 17.) önkor-
mányzati rendeletét.
A 2014. január 1-jével bevezetésre ke-
rülő önkormányzati segély a korábbi 
átmeneti, temetési segély és rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást ötvözi. 
A Képviselő-testület átruházta hatáskörét 
az Egészségügyi és Szociális Bizottságra
- un. méltányossági ápolási díj megállapítás és
- önkormányzati segélykérelmek elbírálá-
sa tekintetében, mely alól a krízis esetében 
nyújtott támogatás kivételt képez.
A polgármester átruházott hatáskörben jár 
el 2014. január 1-jétől
- a hajléktan személyek részére ellátás 
biztosítása ügyben, 
- önkormányzati segély ügyben, ahol te-
metési költség enyhítésére nyújtott támo-

gatás megállapítására kerül sor,
- önkormányzati segély ügyben, un. krí-
zis helyzetben, amikor a kérelmező előre 
nem látható módon rendkívüli élethely-
zetbe kerül, amikor a segítség megállapí-
tására azonnal szükség van
- méltányossági közgyógyellátásra való 
jogosultság megállapítása esetén.
A bevezetésre kerülő önkormányza-
ti segély célja, hogy olyan személyeket 
részesítsen támogatásban, akik önmaguk 
illetve családjuk létfenntartásáról más 
módon nem tudnak gondoskodni, vagy 
nem várt többletkiadások miatt anyagi 
segítségre szorulnak. 
A segély kérelemre és hivatalból is meg-
állapítható, adható természetbeni ellátás 
formában is, eseti jelleggel vagy meghatá-
rozott időszakra havi rendszerességgel is. 
Önkormányzati segély kategóriába tar-
tozik többek között a temetkezési költ-
ségek enyhítéséhez nyújtott támogatás, 
a tűzifa segély, betegséghez, elemi kár 
elhárításához, iskoláztatáshoz igénybe 
vett támogatás, valamint a nehéz élet-
helyzetbe kerül személyek, családok 
számára nyújtott támogatás.
Önkormányzati segély esetében az eljá-
rás megindítását követő 15 napon belül 

kell a döntést meghozni, a méltányossági 
közgyógyellátással kapcsolatos dönté-
sek meghozatalára 8 napos ügyintézési 
határidőt biztosít a törvény. 
Az önkormányzati rendelet szabályoz-
za, hogy milyen összegű jövedelemhatár 
alatt állapítható meg önkormányzati se-
gély. A temetési költségek enyhítéséhez 
nyújtott támogatás mértéke progresszív 
módon került a rendeletbe, a legmaga-
sabb egy főre jutó jövedelem esetén a 
legkisebb mértékű önkormányzati segély 
állapítható meg. Azonban a rendelet tar-
talmazza, hogy indokolt esetben évente 
egy alkalommal méltányosságból a jöve-
delemhatár � gyelmen kívül hagyásával 
is megállapítható önkormányzati segély.
Az önkormányzati segélyezéssel kapcsola-
tosan ügyfélfogadási időben az Újkígyósi 
Közös Önkormányzati Hivatalban kap-
ható bővebb felvilágosítás. A rendelet teljes 
terjedelemben az önkormányzat honlap-
ján, www.ujkigyos.hu címen hozzáférhető.

Máténé Kiss Mária aljegyző

Elfogadták a bérleti-üzemeltetési 
szerződést

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2013. december 11-én 
megtartott ülésén a Gyulai Közüzemi 
Kft-vel kötendő, az ivóvíz- és szenny-
vízhálózat üzemeltetésére vonatkozó 
bérleti-üzemeltetési szerződést egyhangú 
szavazással elfogadta, és egyben felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a bérleti-
üzemeltetési szerződést a megszavazott 
formában fogadja el a Gyulai Közüzemi 
Kft. taggyűlésén, és szükség esetén írja alá.

Módosították a cégnevet
A Gyulai Közüzemi Kft. taggyűlése a tár-
sasági szerződés 1.) pontjában a cég nevét 
Gyulai Közüzemi Nonpro� t Korlátolt 
Felelősségű Társaságra, a rövidített cég-
nevet Gyulai Közüzemi Nonpro� t Kft-re 
módosították, melyre a jelenlévő nyolc 
képviselő igennel szavazott. 
A taggyűlés ezen felül a társasági szerző-
dés 7.) pontját az alábbi rendelkezések-
kel egészítette ki: „A társaság üzletszerű 
gazdasági tevékenységet csak kiegészítő 
jelleggel folytathat, a társaság tevékenysé-
géből származó nyereség a tagok között 
nem osztható fel, az a gazdasági társaság 
vagyonát gyarapítja”. 
A testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a taggyűlésen a döntésnek megfelelően 
szavazzon az önkormányzat képviseletében. 

Megtárgyalták a törvényességi 
felhívást

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a december 16-án megtartott 
soros ülésén megismerte a Békés Megyei 
Kormányhivatal 2013. november 18. nap-
ján kiadott törvényességi felhívását, és a 
jegyző felhívással kapcsolatban ismertetett 
intézkedéseit elfogadta. A testület felhívta a 
jegyző � gyelmét, hogy a jogszabályban elő-
írt határidők betartására fokozott � gyelmet 
fordítson. A határozati javaslatot a testület 
egyhangú, kilenc igen szavazattal elfogadta.

 Elfogadták a művelődési ház 
programtervét

A kilenc képviselő egyhangú igennel 
elfogadta a Pető�  Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár 2014. évi programter-
vét és a programok megszervezéséhez 
szükséges összeget a 2014. évi költség-
vetésében biztosítja, valamint felhívta az 
intézményvezető � gyelmét arra, hogy a 
rendezvények kapcsán a programtervben 
szereplő tényektől való lényeges eltérésről 
tájékoztassa a polgármestert.

Elfogadták a munkatervet
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testület kilenc igen szavazattal 
fogadta el a 2014. évi munkatervét. A 
testület megbízta a jegyzőt, hogy az el-
fogadott munkatervet a Képviselő-tes-
tület tagjai részére, az önkormányzati 
hivatal és az önkormányzati intézmé-
nyek vezetői részére juttassa el, gon-
doskodjon a testületi ülés anyagainak 
időben történő elkészítéséről.

  Módosították a helyi építési 
szabályzatot

A helyi építési szabályzat Vt-1 jelű építési 
övezetének előírásait kedvezőbbé kívánja 
tenni a testület, az oldalkertet minimum 
6,0 méterről minimum 3,0 méterre kí-
vánja módosítani. A határozati javaslatot 
mind a kilenc képviselő elfogadta.

Együttműködés a nemzetiségi 
önkormányzattal

A kilenc képviselő egybehangzóan - ki-
lenc igen szavazattal - döntött arról, 
hogy az Újkígyósi Román Nemzetiségi 
Önkormányzattal együttműködési meg-
állapodást köt. Felkérte a polgármestert a 
megállapodás megkötésére.

Döntöttek a kóbor ebek 
befogadásának kérdésében

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a kóbor ebek jogszabályoknak 
és az állatvédelemnek megfelelő befogá-
sának, valamint elhelyezésének megol-
dását lehetővé tevő szerződéstervezete-
ket kilenc igen szavazattal jóváhagyta, a 
kóbor ebek befogásával kapcsolatban 
indokoltan felmerülő költségeket össze-
sen bruttó 100 000 Ft összegig Szekerczés 
Balázs részére megtéríti, továbbá a Gyulai 
Állatotthon Alapítvány részére a szerző-
dés időtartamára 220 000 Ft-ot biztosít 
támogatáskén, és megbízta a polgármes-
tert a szerződések megkötésével.

Későbbre halasztották a döntést
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Békés-Manifest Kft-vel 
kötött, 2015. december 31-ig szóló hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási szerző-
dés módosításával kapcsolatban a döntést 
kilenc igen szavazattal későbbre halasz-
tották. 

Döntöttek forráshiány kérdésében
Kilenc igen szavazattal döntöttek arról, 
hogy a Békés-Manifest Kft. ügyvezetőjé-

nek, a cég működésével kapcsolatos eset-
leges forráshiány fedezésére, az önkor-
mányzat részére kimutatott 3 626 112 Ft 
összeget nem kívánja biztosítani, tekintet-
tel arra, hogy a költségek alátámasztását, 
és az ügyvezetőnek a hiány csökkentésére 
tett és tervezett intézkedéseit, valamint az 
esetleges állami szerepvállalást nem isme-
ri. A testület felkéri a polgármestert arra, 
hogy kérje a taggyűlésen a forráshiány 
csökkentésére vonatkozó intézkedési terv 
ügyvezető általi kidolgozását, valamint 
a költségek alátámasztását, továbbá a 
hatáskörrel rendelkező miniszter állás-
foglalásáról tájékoztassa a Képviselő-tes-
tületet.  Ezek ismeretében a Képviselő-
testület vissza kíván térni az esetlegesen 
fennmaradó forráshiány miatti tulajdo-
nosi kötelezettségvállalásra. 

Elfogadták a végrehajtásról szóló 
jelentéseket

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 151/2012. (XI. 30.), 
11/2013. (II. 28.), 43/2013. (IV. 22.), 
82/2013. (VI. 17.), 91/2013. (VII. 22.), 
101/2013. (VII. 22.), 105/2013. (IX. 09.), 
129/2013. (X. 30.), 132/2013. (X. 30.), 
134/2013. (X. 30.), 135/2013. (XI. 25.), 
136/2013. (XI. 25.), 137/2013. (XI. 25.), 
144/2013. (XI. 25.) számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést egyhangú, kilenc igen szavazat-
tal elfogadta.

Határoztak a fekvőrendőrök esetleges 
átalakításáról

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete kilenc igen szavazattal határozott 
arról, hogy az Újkígyósi Széchenyi István 
Általános Iskola előtt megépített forga-
lomlassító akadályok (fekvőrendőrök) 
kapcsán felmerült műszaki problémák 
megoldása érdekében az Újkígyósi Közös 
Önkormányzati Hivatal műszaki csoport-
ja vizsgálja meg a lehetséges megoldásokat, 
és a szükséges átalakításokról tájékoztassa 
a Képviselő-testületet a 2014. januári 
soron következő testületi ülésen.

Döntöttek munkagép vásárlásáról
A képviselő testület egybehangzó 
szavazással döntött arról, hogy az önkor-
mányzati feladatok ellátására tolólapos 
és hátsó árokásó adapterrel ellátott 
földmunkagépet vásárol, melynek be-
szerzéséhez 3 millió Ft-ot biztosít a 
Vízmű Kft. által a közműhálózat hasz-
nálatért be� zetett fejlesztési tartalékból a 
2013. évi költségvetés terhére.  

HATÁROZATOKHATÁROZATOK

Megkezdődnek az ivóvízminőség-javító 
program munkálatai

A Dél-Békési Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás 
az Új Széchenyi Terv keretében 
nettó 719 540 547 Ft összegű 
támogatást nyert az ivóvíz mi-
nőségének javítására, valamint a 
meglévő rendszer fejlesztésére. 
A pályázat részeként hálózati 
rekonstrukció is megvalósul az 
érintett két településen. A beru-
házás 2014 márciusában kezdő-
dik, melynek várható befejezése 
2015 júniusára tehető. A Társu-
lás 2014. január 8-án tartotta a projektindítással kapcsolatos sajtótájékoztatóját, 
ahol sor került a kivitelezői szerződés ünnepélyes aláírására is. A rendezvényen 
Ruck Márton, társulási elnök ismertette a pályázattal kapcsolatos általános in-
formációkat, illetve beszélt a Medgyesegyházán megvalósuló munkálatokról. Ezt 
követően Szebellédi Zoltán polgármester tájékoztatta a megjelenteket az ivóvíz-
minőség-javító program szükségességéről, valamint az újkígyósi munkálatokról. 
A rendezvényen jelen volt a két kivitelező cég képviselője, akik röviden bemu-
tatták a vállalkozásaikat. A program a kivitelezői szerződés aláírásával zárult. 

Kitüntették az Újkígyósi 
Polgárőrséget

Az Újkígyósi Polgárőrség 2013. decem-
ber 14-én helyet adott a Megyei Polgár-
őr Szövetség elnökségi ülésen megjelen-
teknek. Az ülésen részt vett az Országos 
Polgárőr Szövetség elnöksége dr. Túrós 
András elnök vezetésével. A több mint 2 
órás tanácskozás végén az országos veze-
tés az Újkígyósi Polgárőrséget a „Polgárőr 
Érdemkereszt” arany fokozatával tüntette 
ki a 2013. évi szolgálatok elismeréseként.
Köszönettel vesz a szervezet minden elis-
merést és támogatást, mert ezek sokat segí-
tenek az újabb feladatok elvégzéséhez.
Szeretnénk megköszönni mindazon 
állampolgároknak a támogatásukat, akik 
adójuk 1%-át a szervezetünknek ajánlották 
fel 2013-ban, ami 181 950 Ft volt. Kérjük 
az újkígyósi lakosságot, hogy adójuk 1%-ával 
2014-ben is támogassák szervezetünket!  
Adószámunk: 18371299-1-04

Sütő Balázsné

Szebellédi Zoltán a program szükségességéről beszélt
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„EZÜSTÁG” GONDOZÁSI KÖZPONT
1 fő szakképzett gondozót/gondozónőt keres

szociális gondozói munkakörbe.

Feltétel:  szakirányú végzettség

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménynek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklete 3. pontja alapján.

Munkakörbe tartozó lényeges feladat:
Házi segítségnyújtásban részesülő ellátottjaink 
lakókörnyezetében történő ápolási, gondozási feladatok 
végzése.
Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Újkígyós város területe
Jelentkezési határidő:  2014. január  27., 12°°
Elbírálási határidő: 2014. január 29., 12°°

Jelentkezni személyesen, elektronikusan vagy postai 
úton az intézményvezetőnél:

Vida Klára
„Ezüstág” Gondozási Központ
5661 Újkígyós, Pető�  u. 26-28.

Tel.: (66) 554-200, (66) 554-207
ezustag@ujkigyos.hu

Újkígyós Város Önkormányzata ezúton köszöni meg 
a 65 éven felettiek karácsonyi utalványához nyújtott 
támogatását az alábbi személyeknek és szervezeteknek: 
Furnér-Pack Kft., Bánfiné Csizmadia Ágnes, 
Cédrus-Bokor Kft., Felföldi István Sport Egyesület, 
Gera Zoltánné, Gonex Team Kft, Horváth György, 
Máté András, Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesületének Kígyósi Szervezete, Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesülete, Nyugta Ker. Kkt., 
Proventus-Agro Kft., Sarki Fűszeres-Bán�  Péterné, 
Szűts Zoltán, Török András, Vidagro Kft., Szebellédi 
Zoltán, Csatlós László vállalkozó, Bán�  László, 
Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Yamina-Agro Kft.

Új helyre költözött a Járási 
Hivatal Újkígyósi Kirendeltsége

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai 
Járási Hivatal Újkígyósi Kirendeltsége 2014. január 
8-tól új helyen, az Újkígyós, Pető�  u. 38. szám 
alatt (volt Pártház épülete) várja a kedves ügyfeleit!

Ügyfélfogadás: 
Hétfő:  8:00-12:00
 12:30-16:00
Kedd:  nincs ügyfélfogadás
Szerda:  8:00-12:00
 12:30-16:00
Csütörtök:  8:00-12:00
Péntek:  8:00-12:00

SZÜLETÉSEK:
Rácz Dávid László (3210 g, 51 cm), Békéscsaba, 2013. 
december 2., édesanyja: Zana Anikó, édesapja: Rácz László.

Szekercés Milán (4020 g, 52 cm), Békéscsaba, 2013. december 
9., édesanyja: Veszpi Dóra, édesapja: Szekercés Balázs.

HALÁLESETEK:
Bán�  Andrásné Styír Mária, született: 1922. április 21., 
elhunyt: Újkígyós, 2013. december 8., volt Újkígyós Radnóti 
u. 1/1. szám alatti lakos. 

Tóth Edit, született: 1968. augusztus 1., elhunyt: Újkígyós, 2013. 
december 10., volt Újkígyós Kossuth u. 60/1. szám alatti lakos.

Priskin Jánosné Séner Piroska, született: 1927. szeptember 
5., elhunyt: Újkígyós, 2013. december 18., volt Újkígyós 
Radnóti u. 1/1. szám alatti lakos.

Kis Mihályné Jancsó Ilona, született: 1928. március 8., elhunyt: 
Újkígyós, 2013. december 19., volt Újkígyós Radnóti u. 16. 
szám alatti lakos.

Harangozó Jánosné Kiss Etelka, született: 1921. május 27., 
elhunyt: Újkígyós, 2013. december 23., volt Újkígyós 
Radnóti u. 1/1. szám alatti lakos.

Bán�  Imre, született: 1937. október 31., elhunyt: Békéscsaba, 
2013. december 30., volt Újkígyós Újköz u. 41/1. szám alatti lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK

Szolidáris Karácsony 2013.
Újkígyós Város Önkormányzata, az „Ezüstág” Gondozási 
Központ, az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú 
Egyesület, valamint az Újkígyósi Keresztény I� úságért 
Alapítvány 2013. december 21-én immár második 
alkalommal szervezte meg a „Szolidáris Karácsony” akciót. 
A program keretében 206 adag meleg ételt terveztünk 
szétosztani nehéz helyzetben lévő családok számára. Az 
akció lebonyolításához szükséges alapanyagokat javarészt 
Újkígyós Város Önkormányzati Konyhája biztosította. 
A jogosultságot a családsegítő szolgálat állapította meg 
az önkormányzat listája alapján. A lehetőségeink 64 
család részére elegendő étel megfőzését tették lehetővé, 
bár a helyi szociális viszonyokat � gyelembe véve akár 
500 család számára is főzhettünk volna. Sajnos az idén 
is előfordult, hogy a meghívott személyek közül többen 
nem jöttek az ételért, pedig a megjelentek közül többen 
is megerősítették, hogy aki a Szőke László által készített 
jóféle bográcsgulyásból részesült, az már bizony „éhön” 
nem maradt aznap. 
A szervezők ezúton is köszönik az önkéntes segítők munkáját.

Turovszki Krisztián

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Bánfi Imre

újkígyósi lakos temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

F I G Y E L E M !
Értesítjük a tisztelt lakosságot, 
hogy megnyitottuk az Újkígyós, 
Arany János utca 44. szám alatti 

FAHÁZ 
BÜFÉ-t! 

Minőségi alapanyagokból készült 
főbb termékeink: lángos, 

hamburger, hot-dog, szendvics, 
sült kolbász, sült hurka.

Nyitva tartás:
Hétfő - Csütörtök:    600 - 1700-ig     
Péntek - Szombat:  600 - 1200-ig

Vasárnap:              Zárva
Üzletvezető: Domokos János

       +36 20 23 66 577
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Lengyel Józsefné 2014. január 9-én 
ünnepelte a 90. születésnapját. Az Ön-
kormányzat nevében Szebellédi Zoltán 
köszöntötte e jeles nap alkalmából Ju-
liska nénit, és egyben a család kérésére 
átadta az Orbán Viktor miniszterelnök 
úr által küldött emléklapot. 
A jó egészségnek örvendő, aktív életet 
élő néni több mint 60 évet élt férjével, 
annak haláláig. 3 gyermeknek adott éle-
tet, 6 unokája és 10 dédunokája született.

Oláh György 2014. január 13-án töl-
tötte be 90. életévét. Nyugdíjazása 
után költöztek Újkígyósra feleségével 
Újirázról, akit 44 évi házasság után 
veszített el. Azóta egyedül él, és a ház 
körüli teendőket a mai napig elvégzi.
2 lánya, 3 unokája és 1 dédunokája 
van, akik nagyon büszkék rá, és örül-
nek, hogy viszonylag jó egészségben 
és aktívan élte meg ezt a szép kort. 

Berki Antal  90 évvel ezelőtt, 1924. január 
14-én született. Őt az Ezüstág Gondo-
zási Központban köszöntötte születés-
napján Szebellédi Zoltán polgármester. 
Ez az év nemcsak emiatt kiemelke-
dő a számukra, hanem azért is, mert 
2014-ben lesz 60 éve annak, hogy  fe-
leségével házasságot kötöttek. 2 gyer-
meket neveltek fel,  5 unokájuk és  1 
dédunokájuk van. Isten éltesse az ünne-
peltet még sokáig erőben, egészségben!

Ebben az évben már három 90 éves lakost köszöntött a polgármester

Február 1-jén (szombat) délután az 
UFIKE egyesület játszóházat szervez a 

művelődési házba. 
Közben fellép a gyerekdalokat játszó helyi 

Galóc együttes. 
A program ingyenes és nyilvános!
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós város havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa
Kiadja: a Pető�  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

 RÁ H A N G O LÓ…
Városunk, Újkígyós, történetének legjelesebb állomásához érkezett: 200 éves lett. Lehet, hogy a történelem színpadán 
kétszáz év nem nagy idő, nekünk, újkígyósiaknak viszont az egész eddigi történelmünk, múltunk, gyökereink, szüleink, 
nagyszüleink élete, amiből jelenünk táplálkozik – mi magunk, és amire jövőt lehet építeni. Az évforduló alkalmát adja az 
ünnepnek, és mi szeretnénk méltóképpen ünnepelni. Így jelen újságunkban a második oldalon egész éven át helytörténeti 
cikksorozat kap helyet, itt, az utolsó oldalon pedig a 2014-es ünnepi programsorozat aktualitásai olvashatóak.

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat nyitó eseménye:
2014. január 26-án(vasárnap):
Kisvárosi Esték - EPERJES KÁROLY színművész „Az igazat mondd, ne csak a valódit” c. zenés irodalmi előadása

Eperjes Károly Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas magyar 
színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A 80-
as évek egyik legjelentősebb magyar fér�  � lmszínésze 1954-
ben született a Fertő-tó melletti Hegykő községben. 1980-ban 
végzett a Színház-és Filmművészeti Főiskolán. A kaposvári 
Csiky Gergely Színházban kezdte pályáját, majd a Nemzeti 
Színház, ezt követően a Katona József Színház tagja volt. 1988 
óta szabadfoglalkozású színész, közben a Művész Színház, a 
� ália Színház színésze. 1998 és 2012 között az Új Színháznál 
dolgozott. Jelenleg a Veszprémi Pető�  Színház művészeti 
vezetője, emellett 2013 óta ismét a Nemzeti Színház tagja.
 Legjelentősebb � lmszerepei: Eszmélés (1984), A tanítványok 
(1985), Hajnali háztetők (1986), Szamárköhögés (1987), 
Eldorádó (1988), A legényanya (1989), Csapd le csacsi! (1991), 
6:3 avagy, Játszd újra Tutti (1999), Hyppolit (1999), Glamour 
(2000), A Hídember (2002), Rokonok (2006), Eszter hagyatéka 
(2008) és még hosszan folytathatnánk a sort. 
Így vall magáról: „Számomra az igazi szabadság nem az, 
amikor az ember bármit megtehet, hanem az, amikor az ember 
minden jót megtesz, amit tehet.” 
Megyeszékhelyünkön, a Békéscsabai Jókai Színházban 
2012-ben megkapta a legjobb rendezésért járó elismerést. 
Egy újabb meghívása is van Békéscsabára. 
Az előadásra minden f ilm, színház és kultúra szerető embert, 

minden kedves érdeklődőt örömmel várunk! 

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat várható eseményei:
2014. február 22.
Kisvárosi Farsang a Soproni Sörözőben. 
A bál bevételét a Gera Katalin szobrászművész által tervezett 48’-as új emlékmű elkészítésének támogatására fordítják a 
szervezők. 
Program: Székely Pajzán Históriák címmel farsangi komédia felnőtteknek Soós Emőke és Berta János előadásában.
Zenél: Bibuczi zenekar.
Vacsorajegy: 1500Ft. Jegyek a Pető�  Sándor Művelődési Házban, az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában, a 
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézményben és a Városházán kaphatók.
Az est fővédnöke  Vantara  Gyula, országgyűlési képviselő és Békéscsaba polgármestere.
Tombola , móka, vidámság! Minden vendéget szeretettel várunk!
2014. március 14.
Kisvárosi Esték – Szeredás együttes lemezbemutató koncertje 18 órától a Pető�  Sándor Művelődési Házban.
2014. március 15.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepe és helytörténeti kiállítás a Pető�  Sándor Művelődési Házban.


