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Átadták az Újkígyós Sportjáért kitüntetést
Az Újkígyós Sportjáért kitüntető cím 
azon személy részére adományozható, 
aki újkígyósi székhelyű sportegyesü-
letben, igazolt sportolóként megyei, 
területi, országos, vagy nemzetközi 
sportversenyen kiemelkedően szere-
pelt, magánéletében is kivívja az em-
berek megbecsülését.
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2016-ban is a Sport-
bál keretein belül adta át az Újkígyós 
Sportjáért kitüntetést. Az idei évben 
csak a felnőtt kategóriában adták át 
a díjat, melyet kimagasló sporttelje-
sítménye alapján Korcsog Lászlónak 
adományozott a képviselő-testület. A 
kitüntetéssel járó emlékplakettet és az 
oklevelet Szebellédi Zoltán polgár-
mestertől vehette át a díjazott. A ki-
tüntetéshez ezúton is gratulálunk!
Korcsog László hétévesen ismerkedett 
meg a kick-box sport alapjaival. Ezt a 
fajta sportot Buss Attila és Bánfiné 
Stefula Krisztina szerettette meg vele, 
majd Debreczeni Dezső, a szegedi fő-
iskolás évek során pedig Kovács Sán-
dor kezei alatt edződött. Aktív ver-
senyzőként négy alkalommal sikerült 
országos diákolimpiát nyernie, hat al-
kalommal pedig magyar bajnoki címig 
eljutnia. Legjobb eredményei: 

- 2004-ben az olaszországi Carra-
ra városában ezüstérmet szerezett az 
utánpótlás világbajnokságon
- 2006-ban a felnőttek között magyar 
bajnokságot nyert, és ugyanebben az 
évben világkupa bronzéremmel gaz-
dagodott
Óriási megtiszteltetés volt számára, 
hogy 18 évesen a felnőtt magyar válo-

gatott tagjaként részt vehetett a bécsi 
csapat világkupán. 
A sport szeretete a civil életét is 
„megfertőzte” és marasztalta a tor-
naterem kötelékében. 2009-ben a 
Szegedi Tudományegyetem Juhász 
Gyula Pedagógusképző Karán szer-
zett testnevelői és edzői oklevelet. Az 
egyetemi évek során is aktív kick-box 
versenyző maradt. Háromszor sike-
rült megszereznie az egyetemi-főis-
kolai bajnoki címet.  Fontosnak tar-
totta a sport és tanulás összhangját, 
hogy azok egymást erősítve kísérjék 
végig egyetemi évei alatt. Egymást 
követő három évben megválasztot-
ták a Szegedi Tudományegyetem „jó 
tanuló – jó sportolójának”. 2012-ben 
a Testnevelési Egyetemen testnevelő 
tanári és gyógytestnevelő tanári dip-
lomát szerezett. 
Szegedi, budapesti, majd egy rövid 
debreceni kitérőt követően 2012-
ben tért vissza Újkígyósra. Párjával, 
Rékával és másfél éves kisfiával, No-
ellel jelenleg is a településen élnek.  
A helyi általános iskolában testne-
velő tanárként dolgozik, valamint 
nevelőegyesületében, az Újkígyósi 
Kick-box Sport Clubban lát el edzői 
feladatokat.

Korcsog Lászlónak Szebellédi Zoltán  
polgármester adta át a kitüntetést

Őrizzük hagyományainkat
Óvodánk pedagógiai programja tartalmazza a pünkösdölés 
ünnepkörét. Első alkalommal 2000-ben került megrendezés-
re a templomkertben, és azóta hagyománnyá vált óvodánkban. 
Ebben az évben a rendezvényünket a Békés Megyei Közgyűlés 
40 000 Ft támogatásban részesítette az Újkígyósi Fiatalokért 
Közhasznú Egyesület jóvoltából. Az ünnepünket megtisztelte 
Mucsi András, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke, Szebellédi 
Zoltán, városunk polgármestere, valamint Schríffert Béla.
A hagyomány szerint a búcsúzó nagycsoportosok vesznek 
részt a játékban. A fiúknak a karikadobálás, lovacskázás, pat-
kószedés volt a feladatuk, a lányok babzsákdobásban, virág-
szedésben ügyeskedhettek. Minden játéknak volt egy-egy 
győztese, akik hercegek és hercegnők lettek. Végül az ügyesség 
mellett a szerencse döntötte el, hogy ki lett a király és a király-
né. A játékokat az alkalomhoz illő pünkösdi énekek követték, 
amelyben az óvoda és a bölcsőde dolgozói is részt vettek.

A verseny győztesei egy-egy tortát kaptak
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Pályáznak a „zöld város”  

kialakítására
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete május 17-én megtartott 
ülésén a TOP-2.1.2-15 számú, Zöld 
város kialakítása című pályázati felhí-
vás keretében, „Zöld város kialakítása 
Újkígyóson” című pályázatot kíván 
benyújtani 100%-os támogatási inten-
zitás mellett, bruttó 400 000 000 Ft 
összköltséggel. A projekt keretében 
megújul a Wenckheim park füvesítés-
sel, fásítással, burkolt gyalogút kiépí-
tésével, utcabútorokkal, futópályával 
és szabadtéri felnőtt tornapályával, 
a rekreáció jegyében. Megtörténik a 
Kossuth utca Arany János és Petőfi 
utca közötti szakaszának rehabilitáci-
ója az aszfalt, parkolók és kocsibeállók 
rekonstrukciójával, a járdák, térbur-
kolatok, kerékpártárolók, térvilágítás, 
utcabútorok és központi tér kialakí-
tásával, valamint füvesítés, fapótlás, 
közművek cseréje (ivóvíz, telefon és 
internet), csapadékvíz elvezetése. Az 
óvoda és a plébánia közötti utcaszaka-
szon további parkolók kiépítésére, fü-
vesítésre, fásításra, zöldfal, térburkolat, 
pergola, padok, kerékpártároló, ivókút 
kialakítására kerül sor. A Kossuth utca 
42. szám alatt kialakításra kerül egy 
Rekreációs Központ, melynek föld-
szintjén 3 üzlethelyiség, 2 akadály-
mentes és 2 hagyományos mosdóhe-
lyiség, a pinceszinten klub és sószoba 
elhelyezésére kerül sor. Mindezek 
mellett kötelezően sor kerül Integrált 
Településfejlesztési Stratégia elkészí-
tésére és ezen belül a városközpont 
akcióterület utcahatárainak és a Helyi 
Építési Szabályzat módosítására is. A 
határozati javaslatot hét igen és egy 
tartózkodás mellett fogadta el a kép-
viselő-testület.

Támogatták  
a vezető kinevezését

A Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Térségi Tagintézménye 
tagintézmény-vezetői beosztására ki-
írt pályázata beérkezett. A képvise-
lő-testület Gyalogh László pályázatát 
megismerte és egyhangú nyolc igen 
szavazattal támogatta a pályázó tagin-
tézmény-vezetői kinevezését.

Elfogadták a közalapítványi  
beszámolót

Az „Újkígyósért” Közalapítvány 2015. 
évi tevékenységéről szóló beszámo-
lót, valamint a közalapítvány 2015. 
évi közhasznúsági jelentést nyolc igen 
szavazattal elfogadta testület és egy-
ben megköszönte a Kuratórium tag-
jainak és minden közreműködőnek az 
előző évben elvégzett munkáját.

Döntöttek a Vízmű beszámolójának 
elfogadásáról

Nyolc igen szavazattal elfogadták 
az Újkígyósi Vízmű Kft. 2015. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót, és 
döntöttek arról, hogy a mérleg sze-
rinti -6 550 000 forint eredményt az 
eredménytartalékba kell átvezetni.

Kinevezték a Vízmű Kft. ügyvezetőjét
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyolc igen szavazattal 
határozott arról, hogy a Vízmű Kft. 
ügyvezetői munkakör betöltésére Ele-
kes Attila 7200 Dombóvár, Bartók 
Béla u. 23. szám alatti lakos pályázatát 
elfogadja, és megbízza az Újkígyósi 
Vízmű Kft. ügyvezetői feladatainak 
ellátásával az alábbi feltételekkel:
Megbízás időtartama: 2016. június 1. 
napjától 2017. május 31-ig.
Jogviszony jellege: munkaviszony, kö-
tetlen munkaidő
Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: 
Szebellédi Zoltán polgármester 
Munkavégzés helye: Újkígyós köz-
igazgatási területe
Az ügyvezető alapbérét bruttó 
200 000 Ft/hó összegben határoz-
za meg. Egyéb juttatások mértéke: 
30 000 Ft/hó természetbeni juttatás, a 
munkaviszony időtartamára 600 000 Ft 
mértékig saját gépjárműhasználat költ-
ségtérítése elszámolás alapján.

Régi-új vezető az „Ezüstág” élén

Az „Ezüstág” Gondozási Központ 
intézményvezetői állás betöltésével 
Vida Klára 5661 Újkígyós, Kossuth 
utca 26/2. szám alatti lakost bízta meg 
a testület, mely kinevezés 5 évre, 2016. 
június 1. napjától 2021. május 31. 
napjáig szól. Az intézményvezető il-
letményét 213 433Ft/hó összegben, a 

magasabb vezetői pótlékot 250%-ban 
határozták meg nyolc igen szavazattal.

Elfogadták a gyermekjóléti beszámolót
A 2015. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásáról szó-
ló beszámolót egyhangú szavazással 
fogadta el a testület.

Módosították  az alapító okiratot
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház és Könyvtár alapító 
okiratának módosítását nyolc igen 
szavazattal elfogadta.

Jóváhagyták a megállapodás  
módosítását

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete és a Békés Megyei 
Kormányhivatal között 2012. október 
30-án kötött megállapodás módosítá-
sát nyolc igen szavazattal jóváhagyta.

Felmondták a megállapodást
Nyolc igen szavazattal döntött arról a 
testület, hogy a  Projektfelügyelet Or-
szágos Projekttervező, -támogató és fe-
lügyelő Kft.-vel az Önkormányzat által 
2014-2020 időszakban beadandó Eu-
rópai Uniós pályázatok előkészítésére 
kötött keretmegállapodást felmondja.

  Informatikai hálózat üzemeltetése
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete nyolc igen szavazattal határo-
zott arról, hogy a szélessávú informatikai 
hálózat üzemeltetésére egy éves időtar-
tamra szóló megállapodást kíván kötni. 

Lejárt határidejű határozatok
A 39/2016. (III. 21.), 43/2016. (IV. 18.), 
44/2016. (IV. 18.), 45/2016. (IV. 18.), 
46/2016. (IV. 18.), 48/2016. (IV. 18.), 
49/2016. (IV. 18.), 50/2016. (IV. 18.), 
51/2016. (IV. 18.), 52/2016. (IV. 18.), 
53/2016. (IV. 18.), 54/2016. (IV. 18.), 
55/2016. (IV. 18.), 58/2016. (IV. 18.), 
59/2016. (IV. 18.), 60/2016. (IV. 18.), 
61/2016. (IV. 18.), 62/2016. (IV. 22.), 
63/2016. (IV. 22.), 64/2016. (IV. 22.), 
65/2016. (IV. 22.) számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést egyhangú hét igen szavazattal 
fogadták el a képviselők.
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Kerékpárút kialakítására pályáznak

A 2016. május 26-i képviselő-testületi 
ülésen a hat jelenlévő képviselő dön-
tött arról, hogy Szabadkígyós Község 
Önkormányzatának gesztorságával 
és konzorciumi partnerségével pályá-
zatot nyújt be a Társadalmi és kör-
nyezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés - TOP-1.2.1-15 
megnevezésű pályázati felhívására. A 
pályázat célja Békéscsaba – Szabadkí-
gyós – Újkígyós turisztikai célú kerék-
párút kialakítása, fejlesztése. A képvi-

selő-testület felhatalmazta Szebellédi 
Zoltán polgármestert a pályázattal 
kapcsolatban a Szabadkígyós Község 
Önkormányzatával kötendő Konzor-
ciumi Együttműködési Megállapodás 
aláírására. 

Megkötik a konzorciumi szerződést

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete hat igen szavazattal úgy 
döntött, hogy Szabadkígyós Község 
Önkormányzatának gesztorságával és 
konzorciumi partnerségével, valamint  

a Békés Megyei Önkormányzat kon-
zorciumi partnerségével pályázatot 
nyújt be a Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmus-
fejlesztés - TOP-1.2.1-15 megneve-
zésű pályázati felhívására. A pályázat 
célja Békéscsaba – Szabadkígyós – Új-
kígyós turisztikai célú kerékpárút ki-
alakítása, fejlesztése. A képviselő-tes-
tület felhatalmazta Szebellédi Zoltán 
polgármestert a pályázattal kapcsolat-
ban a Békés Megyei Önkormányzat-
tal kötendő Konzorciumi Együttmű-
ködési Megállapodás aláírására.

Útfelújítások

Újkígyós Város Önkormányzata a Magyarország 2015. 
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 10. pont szerinti, az adósságkonszolidációban 
nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása jogcímen támogatást kapott a József Attila 
utca, a Hajnal utca és a Kis utca végén lévő, szilárd bur-
kolattal ez idáig nem rendelkező részének cementkötésű 
hidegremix technológiával történő felújítására. 
A projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatko-
zóan árajánlatot kértünk három vállalkozástól.  A beérkezett 
ajánlatok értékelése után a legjobb ajánlatot adó Swietelsky 
Magyarország Kft. Dél-Kelet Magyarországi Területi Fő-
mérnöksége, a szerződéskötést követően, a munkálatokat 
megkezdte, és mind a három útszakaszon – a vállalási ha-
táridőn belül –  el is végezte. 
A munkavégzés során a meglévő útalapot 20 cm mélységig 
speciális géppel felszedték, ahol szükséges volt, ott a kö-
vet pótolták, majd cementtel összekeverve visszaterítették. 
Végül az utat aszfalt kopóréteggel látták el, és sor került a 
padka rendezésére is.
A jelenlegi, összesen 21 953 093 Ft értékű beruházásnak 
köszönhetően a település teljes belterületi úthálózata por-
mentes, szilárd burkolatú útfelülettel rendelkezik.

Varga Ferenc 
műszaki csoportvezető

Kis utca József Attila utca Hajnal utca

Kérem önöket, hogy a 2016-2017-es tanév általá-
nos iskolai étkeztetéshez szükséges nyilatkozatokat 
2016. augusztus 20-ig adják le! A nyilatkozat szük-
séges akkor is, ha a gyermeke-gyermekeik semmi-
lyen kedvezményben nem részesülnek. 
A nyilatkozat feltétele az étkezésnek.
Az előző tanévben leadott nyilatkozatokat és bármi-
lyen térítési kedvezményre jogosító igazolásokat újra 
le kell adni, mert a régi igazolások nem érvényesek a 
2016-2017-es tanévre akkor sem, ha még a jogosult-
ság érvényben van.
A nyilatkozatot kitöltve, aláírva az Önkormányzati 
konyhára (Újkígyós, Arany János utca 43.) kell el-
juttatni.
A Nyilatkozat letölthető Újkígyós Város honlapjá-
ról, illetve elkérhető az általános iskola portáján is. 

Schríffert Béla
élelmezésvezető

Tisztelt Szülők!
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Így kirándultunk mi
Hetedikeseink négy napig túrázhattak  

a Határtalanul pályázat segítségével
Minden úgy kezdődött, hogy megszületett Zemó Lászlóné. Per-
sze akkor még Erzsikének, vagy még inkább Böbének hívták, de 
csak idő kérdése volt, hogy pedagógus és Zemóné legyen belőle. A 
nagyszülők révén erdélyi származású tanárnő a családi legendák, 
történetek hallatán egyre jobban kötődött a Trianon után elvesztett 
Partiumhoz, Székelyföldhöz és mindenhez, ami erdélyi. Amikor 
csak tehette, eljárt ide — ahogy ő mondaná —, feltöltődni. De az 
itt szerzett élményeket sohasem akarta magának megtartani, ha-
nem mint egy jó pedagógus, mindig megosztotta másokkal is. Így 
került a képbe az újkígyósi általános iskola idei hetedik évfolyama, 
és vele mindenki, aki ehhez az évfolyamhoz kötődik: szülők és pe-
dagógusok. A Határtalanul elnevezésű pályázat anyagi lehetőséget 
(csaknem 900 ezer forintot) biztosított arra, hogy ez az évfolyam 
eljusson egy olyan területre, amit nemzetünk 1920-ban elveszített. 
Ha arra gondolunk, hogy Erzsike néni a 7. a osztályfőnöke, nem 
lehet kérdés, hogy mely területet céloztuk meg a pályázatunkban. 
Természetesen Erdélyt, és ott is egy akkora területet, amekkora 
csak egy négynapos időtartamba belefér. Márpedig — Erzsike 
néni tempóját ismerve —, igen sok belefért…
A kirándulás május 11-étől 14-éig tartott, egy szerda reggeltől egy 
szombat estéig. Az útvonalunkat Újkígyóstól a Székelyföldig ha-
tározta meg, természetesen más úton oda és vissza, s ezekre az út-
szakaszokra minden látnivalót ráfűzött, ami csak útba esett. (Erről 
majd alább részletesen tudósítunk.)
Mivel a kiránduláshoz szükséges pénz nagy részét pályázaton 
nyertük, teljesíteni kellett az abban vállalt kötelező elemeket is. Na-
ponta legalább három olyan helyszínre kellett elvinni a tanulóinkat, 
ahová a magyar történelem kiemelkedő eseményei vagy a magyar 
irodalom jeles alakjai kötődnek. A sors úgy hozta, hogy (alulírott) 
Magyar Mária — Erzsike „évfolyampárja”, a 7. b osztályfőnöke — 
éppen magyar és történelem szakos, így egyértelmű volt, ki tartsa 
meg az egyes helyszínekhez kapcsolódó rendhagyó történelem-, 
illetve magyarórákat.  
Ezek után nézzük, merre barangoltak az újkígyósi hetedikesek! 

Három vár, három tornaóra
Az első nap három híres vár megtekintését tűztük ki célul, há-
rom — egyenként legalább kétórás testnevelés órának megfele-
lő — hegymászással, minthogy mindhárom vár egy-egy magas 
hegy csúcsára épült. A Lippa mellett található Solymos várához 
mindjárt egy 250 méteres meredekséget kellett leküzdenünk a lát-
ványért, ami persze mindent megért, de ezt lent még nem tudtuk, 
és a különböző edzettségi szinten lévő felnőttek különböző időtar-
tamokban kezdték emlegetni azt, aki először elhatározta, hogy ide 
várat épít. Miután mindenki felért, a rendhagyó történelemórából 
kiderült, egy Pál nevű szörényi bánnak köszönhetjük az élményt. 
A bán a tatárjárás után határozta el az erősség megépítését, ha ne-
tán visszatérnének a „kutyafejűek”, minden környékbelinek legyen 
hová menekülni. A tapasztalat szerint ugyanis a tatár kerülte a vá-
rakat. (Megjegyzem, ha tatár lennék, én is kerülném. A magasság-
tól kifulladva kinek lenne kedve még nyilakkal lövöldözni olyan ki-
pihent várbeliekre, akik vastag falakkal bástyázták körül magukat?) 
A nagy törökverő, Hunyadi János birtokközpontjának, Vajdahu-
nyad várának elérése szerencsére egy kicsit „lájtosabb” megpróbál-

tatást jelentett számunkra, hiszen az autóbusz majdnem „házig 
vitt”. A magaslat egy pontján tett ki bennünket, és bár kellett fel-
felé haladnunk, ezt már győztük az előző hegymászáson szerzett 
edzettségünknek köszönhetően. Miután ezt a gótikus várat is meg-
csodáltuk, „elfogyasztottuk” a történelemórát, és felolvastuk Petőfi 
Vajdahunyadon című versét, aznap még egy kihívás várt ránk: a 
„magos Déva vára”, ahová egy régi népballadánk szerint befalazták 
Kőmíves Kelemen feleségét, hogy a vár erősebben álljon. Nos, ha 
valaki még nem járt volna itt, kis csapatunk minden tagja meg-
erősítheti, a vár valóban „magos” helyen áll és hatalmasabb, mint 
gondolnánk. A rendhagyó történelemórán elhangzott, hogy e falak 
között lakott egy darabig Dobó István, a törökökkel viaskodó egri 
vár kapitánya, aki a Királyi Magyarország uralkodójától, Habsburg 
Ferdinándtól ezt kapta jutalmul az egri győzelemért. A vár fokán 
most hatalmas román zászlót lobogtat szél, s talán senki sem veszi 
zokon tőlem, hogy ennek látványán a szokottnál kicsit mélyebben 
sóhajtottam.

Az árva gyerekek otthonaiban 
A nap Déván ért véget, ahol Böjte Csaba „Szent Ferenc Alapítvá-
nyának” házaiban kaptunk szállást különböző családoknál. Reggel 
mindannyian meghatóbbnál meghatóbb történetekkel álltunk elő, 
amelyeket az elárvult gyermekekről hallottunk házigazdáinktól, 
a nevelőszülőktől. Elérzékenyülésünk csak fokozódott, amikor a 
reggeli elfogyasztása után körbevittek bennünket azon a több száz 
éves kolostoron, amely szintén az alapítvány tulajdonába került. Itt 
megtudtuk, hogy a gyerekek így sem élnek gazdagságban, de a leg-
fontosabbat mindannyian megkapják: a biztonságot és a szeretetet. 
Ám legalább ilyen jelentőséggel bír, hogy nagy gondot fordítanak 
a gyerekek iskoláztatására is. Ha valaki jó tanuló, az alapítvány 
egészen a diploma megszerzéséig támogatja a tanulásban. Fontos 
számukra a magyar nyelv megőrzése is, hiszen egymás között min-
denki ezt a nyelvet használja. Böjte Csaba rendszere sok száz gyer-
meket mentett és ment meg a mai napig a lecsúszástól, az utcától 
és a felnőttek gonoszságától.  

Este a székelyeknél
A második nap kötelező programja Segesváron folytatódott, ahol 
nemcsak a segesvári várnegyedet jártuk be, de ellátogattunk arra 

A budapesti Városligeti-tónál épített Vajdahunyad vára csupán 
egy kicsinyített változat. Hetedikeseink elmondhatják, a Határta-
lanul pályázat keretében ők már bejárhatták a Hunyadi család Er-
délyben található birtokközpontját, az eredeti Vajdahunyad várat.
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a helyszínre is, ahol vélhetően Petőfi Sándor alussza örök álmát 
a segesvári csata magyar tömegsírjában. Az orosz túlerővel szem-
ben álló magyar seregnek 1849. július 31-én Bem tábornok azt a 
parancsot adta, hogy mindenki meneküljön, amerre lát. Petőfi és 
jó néhány társa Fehéregyháza felé menekült, itt érték utol őket az 
orosz dzsidások. Akit elértek, hosszú lándzsáikkal ledöfték. Fehér-
egyházán a tömegsír helyén ma kicsiny múzeum, egy hősöknek 
épített turulos obeliszk és Petőfi szobra áll. 
A koszorúzás után Csíkszeredába indultunk, ahol testvériskolánk, 
a Nagy Imre Általános Iskola található. Velük hosszú évek óta fo-
lyamatos a kapcsolatunk, és a hatalmas távolság ellenére minden 
évben találkozunk. Hol Újkígyóson, hol náluk, Csíkszeredán. Bár 
most késő délután érkeztünk meg, a szeredai gyerekek és pedagó-
gusok kitartó lelkesedéssel vártak, és a megszokott szívélyességgel 
fogadtak bennünket. Azok számára, akik még nem jártak itt, Forró 
Gerda igazgatónő és két hatodik osztályos tanuló bemutatta az is-
kolát. Az előadás végén átadtuk az iskolai könyvtár számára ösz-
szegyűjtött könyveket, majd több baráti mérkőzést (kézilabdát és 
futballt) nézhettünk végig a tornatermi lelátóról. 
Ezen az éjszakán Zsögödön szálltunk meg a Cari Vendégházban. 
A vendégház székely tulajdonosa nemcsak meleg vacsorával és 
hatalmas szeretettel fogadott bennünket, de furfangos szójárása 
mindenki arcára vidámságot csalt. Jó volt az „este a székelyeknél”, 
de reggel sem unatkoztunk. Míg Erzsike néni a szállás költsége-
it intézte, addig a gyerekek hat csoportban két-két totót oldottak 
meg az eltelt napok irodalom- és történelemóráin tanultakból. (A 
győztes csapat minden tagja egy-egy történelem ötöst könyvelhe-
tett el magának.)

Két tanulónk összeházasodott
Reggeli után a Makovecz Imre által tervezett csíkszeredai Mil-
lenniumi-templomba mentünk, amit a helybéliek csak angyalos 
templomnak neveznek az építmény tetején lévő, rézből készült, 
hatalmas angyalszobrok miatt. Darvas-Kozma József főesperes 
interaktív előadása mindenkit elvarázsolt. A székely humorral teli 
példázatai egészen másként csengtek, mint amikor mi, pedagógu-
sok okítjuk ugyanezekre a tanulóinkat. Ráadásul bemutatott egy 
katolikus házasságkötési szertartást is két újkígyósi hetedikesün-
kön szemléltetve azt. Aztán a „beszélő” székelykapukról szólt, ame-
lyeken minden egyes faragványnak jelentése van. 
Menetben Szováta felé megálltunk Farkaslakán, hogy megkoszo-
rúzzuk neves székely írónk, Tamási Áron sírhelyét. Természetesen 
itt is volt mini irodalomóra, amit ezúttal Zemó tanárnő tartott, aki-
nek nagy kedvence az Ábel-trilógia szerzője. 

Angyalok vigyáztak ránk
Eddig minden jóslás ellenére jó időnk volt, ám Szováta felé tartva 
megeredt az eső. Erzsike néni szerint ez csak addig tart, amíg ki 
nem szállunk a buszból. Hihetetlen, de így lett, ugyanis az esőzés 
időtartamára az autóbuszunk foglyai lettünk. Egy előttünk történt 
hatalmas kamionos baleset miatt másfél óráig kellett egy helyben 
rostokolnunk, és addig (de csak addig!) úgy ömlött az eső, hogy egy 
helyen még a busz is beázott. Amint elindulhattunk, és a követke-
ző helyszínre értünk, már sütött a nap. A „sűrűnjárók” pedig meg-
jegyezték, hogy elfogadnának egy köszönetet, hiszen ha korábban 
nem állunk meg miattuk egy bokros helyen, bizony mi is közelebb 
lettünk volna az árokba fordult és két autót is elsodró kamionhoz. 
Dehát a reggeli „székely mise” valahogy székelyesen így óvott meg 
bennünket az esőtől és balesettől. 

Szovátán aztán elmentünk Európa legnagyobb heliotermiás tavá-
hoz, a Medve-tóhoz. Itt földrajzóra volt kis kémiával és fizikával 
fűszerezve, hogy a gyerekeknek fogalmuk legyen arról, mi is okoz-
za ennek a tónak a meleg vizét. A tó közelében egy nyugat-európai 
stílusú vendéglátóhelyen hatalmas pizzaszeletekkel birkóztunk, 
majd Szováta villanegyedében sétálgattunk, miután megállapítot-
tuk, hogy a baleset miatt annyira megcsúsztunk az idővel, hogy 
már úgysem jutnánk el zárás előtt a tordai sóbányába. 
Ezt követően tordatúri, s egyben kirándulásunk utolsó szálláshe-
lyére igyekeztünk.

Nyaltuk a falat
Szombaton be kellett pótolnunk az előző napról kimaradt progra-
mot, úgyhogy korán keltünk. Már nyitáskor a sóbányánál álltunk, 
ahol aztán másfél órát töltöttünk. Hideg volt, hatalmas és érdekes. 
Mint az idegenvezetőtől megtudtuk, az Erdélyi-medencét a geo-
lógiai harmadkorban tenger borította. A visszamaradt sóhegyek 
alkotják a Sóvidéket. A tordai sóbánya (az itt található rengeteg só 
ellenére) ma már nem aktív, mivel napjainkra máshol sokkal mo-
dernebb technológiával termelik ki a sót. A tordait meghagyták 
múzeumnak. Több emelet mélyen voltunk a föld alatt, ahol pano-
rámalift, csónakázótó és élménypark várja a kíváncsi vagy éppen 
gyógyulni vágyó látogatókat. A gyerekeknek érdekes volt, hogy a 
„sókóstoló” teremben bárki kedvére nyalhatta a falat.  
Utunk következő állomását, a tordai hasadékot már messziről lát-
tuk. Elindulva az árnyas fák között kanyargó ösvényen jutottunk 
be a hasadékba. Itt csak vízszintesen megy az út, bárki bejöhet 
— biztatott bennünket Erzsike. „Lájtos” terep, kezdőknek való. 
Csakhogy egy idő után kezdett a talaj sziklásra váltani, az út meg 
keskenyebbre, az egyik oldalon egy hatalmas szakadékkal. A végén, 
amikor már négykézláb másztam fel egy szirtre, gyanakodni kezd-
tem. Mondtam is az előttem járó Erzsikének, aki pókemberszerű-
en tapadt a nedves sziklákra, hogy én nem érzem valami lájtosnak 
ez a terepet. „Hát ezt a sziklát elfelejtettem” — mondta bűnbánóan 
a kolléganőm. Ezután jött a kapaszkodós szakasz, amikor már a 
falba épített drótsodrony nélkül nem is tudtam volna boldogulni. 
„De hát ez sem lájtos” — panaszkodtam az egyre kihívóbb aka-
dályok előtt. „Ezt is elfelejtettem” — közölte Erzsike huncutul. 
Ekkor arra gondoltam, ha Szent Lászlónak segített a Miurunk 
a hegyet kettéválasztani, talán nekem is fog a túlélésben… Szé-
gyenszemre ugyanis nem akartam visszafordulni, mert azt azért 
érzékeltem, hogy a gyerekeknek például meg sem kottyant ez a 
„kis hasadék”. A fohászom szerencsére meghallgatásra talált, mert 
a nehezebb szakaszokhoz két apuka képében angyalokat rendelt a 
Magasságos, akik segítettek átjutni az akadályokon, így magam is 
„magasabb osztályba” léphettem, azaz épségben utazhattam tovább 
Torockóra, a még ennél magasabb Székelykőhöz…
Székelykő egy hatalmas hegy, aminek legmagasabb pontjai több 
mint ezer méteresek. Valaha az itt élő népeket a székelyek mentet-
ték meg a tatároktól, s cserébe a bátorságukért megkapták e hegyen 
álló várat. Ezért „Székelykő”. Erdély legszebb faluja, Torockó e ma-
gaslat lábánál fekszik. A település az 1800-as évek végén leégett, 
de az itt lakók újjáépítették. Az egyedi építészetű új házak mind 
hófehérek és egyformák, szépen sorakoznak egymás mellett a főtér 
körül. A falu lakossága büszkén őrzi a tűzvész előtti időkből meg-
maradt házakat is, ezek közül a legrégibb 1668-ban épült. A falu-
kép miatt 2000-ben a település Európa Nostra díjat kapott. Nagy-
jából ennyit tudtak meg a gyerekek az itt megtartott rendhagyó 
történelemóra keretében. Persze a látvány ennél is többet mondott. 
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Békéscsaba – Arad – Békéscsaba  
Nemzetközi Szupermaraton 

Arad először… Gyulainé Molnár Boglárka, Gyulai Zsolt, 
Laurinyeczné Buday Veronika, Masa Miklós és Szebellédi 
Katica
Arad másodszor… Bánfiné Stefula Krisztina és Ragály 
László
Senki többet harmadszor! De igen! 
Arad harmadszor… Bakonyi Dávid, Locskainé Szabó  
Ildikó, Priskinné Bondár Ildikó és Priskin János
És a csúcstartó: Arad ötödször…Virág József 
2016. május 21-22-én az ÚJKÍGYÓSI TEKERGŐK lelkes 
csapata ismét teljesítette a 200 km-es távot. 
A Képviselőtestület jóvoltából szombaton az új sárga, va-
sárnap pedig az új fehér pólónkban suhantunk át a városon. 
Hallottuk a lelkesítő tapsot, és öröm volt látni a sok-sok 
embert, akik kíváncsiak voltak ránk. Mi több, engem még 
személyre szóló transzparenssel is vártak.
Köszönjük a biztatást! 
Embert próbáló kihívás volt ez a túra. Megküzdöttünk a két-
szer 100-zal, a hőséggel, a defektekkel, a sérülésekkel és azzal 
a rettenetes szembeszéllel, ami majdnem arra kényszerített 
minket, hogy gyalog tegyük meg az utolsó kilométereket 
Aradra.

De így néhány nap távlatából, mi másra emlékezhetünk, 
mint a célba érkezések felejthetetlen pillanataira és a csapa-
tunk jókedvére! 
 Nem is kérdés: Jövőre ismét rajthoz állunk! 
Várjuk az újkígyósi kerékpárosokat a csapatunkba, és bízunk 
benne, hogy egyre több lelkes tekergő csatlakozik hozzánk!

Locskainé Szabó Ildikó

Indultunk.... izgultunk...

A szellemfalu
A kirándulást Verespataknál terveztük befejezni a 2000 éves 
római aranybánya folyosórendszerének, valamint az aranyfel-
dolgozás eszközeiből készült kiállítás megtekintésével. Jó előre 
megbeszéltük az ottani idegenvezetővel, hogy kérésre bármikor 
kinyitja számunkra a bányát. Korábbi egyeztetésünkkor azon-
ban egyetlen dologgal sem ő, sem mi nem számoltunk: a csík-
somlyói búcsúval, ami éppen erre az időre esett, és amiről még 
a bányamúzeum „kalauza” sem maradhatott le. 
Szomorúan vettük tehát tudomásul, hogy a mi idegenvezetőnk 
is éppen velünk ellenkező irányba tart. De Zemóné Erzsikét 
nem abból a fából faragták, aki olyan könnyen feladja. Szerinte 
nem létezik, hogy nincs valaki a faluban, aki meg ne mutatná 
nekünk a bányát. Az idegenvezető lánya, apja, sógora vagy bár-
ki… Tehát irány Verespatak, cél pedig találni valakit, aki kinyit-
ja számunkra a bányát. 
A médiából tudjuk, hogy a volt aranybányában még rengeteg a 
tartalék. Becsült adatok szerint körülbelül 300 tonna arany és 
1600 tonna ezüst van még a föld mélyén. Ezt egy kanadai cég 
szeretné kitermelni, korábban meg is egyezett a román kor-
mánnyal, ám időközben kiderült, az a ciános technológia, amit 
alkalmaznának, száz évre tönkretenné a környezetet, ráadásul 
túl sok építészeti emlék is áldozatul esne. Ám amíg a vita nem 
váltott forróra, a kanadai cég elkezdte felvásárolni a helyi háza-
kat. Emiatt mára kihalt, szellemfaluvá vált a település.
Ezt mi magunk is megtapasztaltuk, ugyanis a zuhogó eső miatt 
csak Erzsikével ketten szálltunk ki a buszból segítséget keresni 
a célunk eléréséhez. Mindenfelé kitört ablakú, gazzal benőtt 
házakat, elhagyatott, szétszedett autókat láttunk, az életnek 
csak itt-ott volt nyoma. Bekopogtattunk néhány helyre, de 
magyarul senki sem beszélt. Egy helyen Erzsike végre az an-

gollal boldogult (angol tudásának egyébként már több helyen 
is hasznát vettük), s már-már megcsillant bennünk a remény, 
hogy talán mégis akad valaki a faluban, aki kinyitja nekünk a 
bányát. De sajnos az angolul beszélő hölgy több telefonos kí-
sérlete sem vezetett eredményre. Bele kellett törődnünk: hiába 
jöttünk. Vagy mégsem? A gyerekek ugyanis megértették, miért 
ilyen kihalt ez a település, és micsoda felelőssége van az embe-
riségnek, amikor döntenie kell egy ilyen sorsfordító kérdésben: 
civilizáció és gazdagság vagy természet és egészség… 
Közeledve a varsándi határállomáshoz a gyerekek már kezdték 
felvenni a kapcsolatot az otthoniakkal, Gyula után pedig meg-
telt hangunkkal az éter… Este 10 és 11 óra között — remélhe-
tően számtalan ismerettel és élménnyel gazdagodva — minden 
gyermeket épségben adtunk át a rá várakozó családtagjainak.

Magyar Mária

Foglalja le időben!!!
Családi nyaralás a Balatonnál!

Csendes, nyugodt környezetben és kedvező árakkal 
várja a kedves nyaralni vágyókat Balatonberényben 

a Krisztina vendégház!
Kisgyermekes családok részére ideális a berényi 

strand, amely a Balaton egyik legszebb pontja!
Infó és képek a településről: www.balatonbereny.hu

Foglalás és tájékoztatás a vendégházról: 
06-30/719-6090 vagy  

www.krisztinavendeghaz@gmail.com
Július 20-át követően még vannak szabad időpontok!
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Önkormányzatok szerepe a vállalkozásfejlesztésben
Három település már csatlakozott a Békés Megyéért Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány (BMVA) alapjához, amivel az 
adott település vállalkozásainak hiteleihez nyújtanak kamat-
támogatást. Minderről a megyeházán kaptak tájékoztatást a 
sajtó képviselői.
A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány már 22 éve foglalkozik 
mikrohitelek kihelyezésével, amely kezdő és működő vállal-
kozásoknak ad lehetőséget beruházásaik megvalósításához, 
kamata mindössze 4,9%. 2015. év végén merült fel ötletként, 
hogy a BMVA és a települési önkormányzatok összefogásá-
val kedvező kamatozású hiteleket lehetne kiajánlani békés 
megyei kezdő-, kis- és középvállalkozásoknak. 
– Megkerestük valamennyi Békés megyei önkormány-
zatot, kívánnak-e élni a lehetőséggel, szeretnék-e ilyen 
módon támogatni a településükön vállalkozni szándéko-
zókat, vállalkozásukat fejlesztőket. Három önkormányzat 
döntött eddig úgy, hogy segítené a helyi vállalkozásokat, 
ezek: Újkígyós, Szeghalom és Orosháza. A jelen összefogás 
lényege, hogy a települési önkormányzatok egy bizonyos 
keretösszeget biztosítanak az Alapítvány által kezelt alap-
ba, amelyből kizárólag csak az adott településen fejlesztést 
létrehozó vállalkozások hiteleihez nyújthat kamattámoga-
tást – tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke.
A kamattámogatás mértéke 1,4% és 3% között lehet, a tá-
mogatásban részesülő vállalkozó így akár 1,9%-os kamatra 
is vehet fel hitelt.
– A kamattámogatás mértékének meghatározására három 
konstrukció készült. Alap esetben 1,4 %-os kamattámoga-
tásról beszélünk, ekkor a kritérium csak az, hogy az adott 
településen kell megvalósulnia a beruházásnak. Ha helyi vál-
lalkozótól történik a beszerzés, akkor 2% a kamattámogatás. 
3%-os kamattámogatás pedig akkor igényelhető, ha a beru-
házni kívánó vállalkozás 6 hónapnál nem régebben alakult 
vagy 35 év alatti a többségi tulajdonosa, és csak úgy, mint a 
2%-os kamattámogatás esetén, itt is egy helyi vállalkozótól 
történik a beszerzés – mondta Szász Zsolt, a BMVA ügyve-
zető igazgatója.
A települések jó kezdeményezésnek tartják a BMVA támo-
gatott kamatozású hitelkonstrukcióját. Fontosnak tartják, 
hogy vállalkozásaikat lehetőségeikhez mérten támogassák, 

ezzel munkahelyeket őrizzenek meg vagy új munkahelyeket 
teremtsenek.
– A februári ülésen egyhangúan döntöttünk a csatlakozásról. 
Településünk agrár jellegű, de szeretnénk, ha a szolgáltatá-
sok és az ipar területén vállalkozók is erősödnének. Ugyan-
akkor az is fontos, hogy a fiatalokat helyben tartsuk, itt biz-
tosítsunk számukra munkahelyet, megélhetést – tájékoztatta 
a résztvevőket Bozó József, Újkígyós alpolgármestere.

– Minden településnek fontos feladata a fiatalok megtartása, 
a munkahelyteremtés. Örültünk a lehetőségnek, amellyel a 
helyben vállalkozást ösztönözzük, ehhez adunk segítséget. 
Kötelességünk a vállalkozások támogatása, amihez kiváló le-
hetőség a kamattámogatott hitel biztosítása – közölte Dávid 
Zoltán, Orosháza polgármestere.
– Önkormányzatunk teljes létszámban támogatta a csatlako-
zást, komoly lehetőséget látunk a programban. Segítségével 
támogatni tudjuk a vállalkozásokat, a foglalkoztatásban előre 
tudunk lépni, és a munkanélküliségen is enyhíteni tudunk – 
mondta Bartis Márton szeghalmi képviselő, pénzügyi bizott-
sági elnök.
A kamattámogatási alaphoz továbbra is lehet csatlakozni, a 
BMVA várja a településeket. Az összejövetel célja az volt, 
hogy felhívják a települések és a vállalkozások figyelmét a le-
hetőségre, ami minden megyei város, község előtt nyitva áll.

Újkígyós város is segítené a helyi vállalkozásokat
A fotót  Zentai Péter készítette.

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL 

Őrizzük hagyományainkat
Az ünnep kezdése előtt hatalmas eső 
zúdult városunkra, így az ünnepséget 
a Cz. Kiss rendezvényházban tartot-
tuk meg. Öt órától a Szűz Mária Szent 
Neve katolikus templomban ünnepi 
misén gyülekezhettek a résztvevő óvo-
dások és hozzátartozóik, majd amint a 
rossz idő elvonult kézen fogva pünkösdi 
dalokat énekelve átvonultunk a rendez-
vény helyszínére. 
A fiúk sötét nadrágban, fehér ingben, 

kékfestő mellényben, szalagos kalap-
ban, a kislányok kékfestő kendővel a 
fejükön, fehér blúzban, kékfestő szok-
nyában, fehér kötényben versengtek a 
végső győzelemért.
Éneklés közben a győztes hercegnők 
pogácsával, borral kínálták a megjelent 
vendégeket, hozzátartozókat, ezért cse-
rébe pénzt gyűjtöttek a kis kosarakba.
A fiúknál Bohács Bence, a lányoknál 
Fördös Jázmin méhecske csoportos 
gyerekek lettek a legügyesebbek, leg-

szerencsésebbek, ők jutalmul egy-egy 
tortát kaptak. A többi versenyző sem 
maradt elismerés nélkül, cukorkákkal, 
tortaszelettel kedveskedtünk nekik.
A pünkösdi királyt és királynőt Bánfi 
Béla jóvoltából hintó várta a helyszí-
nen. Újkígyós, főutcáin tettek egy-egy 
tiszteletkört a gyerekek és a szülők örö-
mére. Jövőre is folytatni szeretnénk ezt 
a szép hagyományt, hisz a közös játék, 
éneklés még jobban összekovácsolja a 
gyerekek és felnőttek közösségét.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
SzületéSek:

Kovács Zsuzsanna Karina, Gyula, 2016. május 3., édesanyja: 
Madácsi Zsuzsanna Flóra, édesapja: Kovács Gábor.

Pelyhe Olivér Sándor, Békéscsaba, 2016. május 8., édesanyja: 
Benkó Petra, édesapja: Pelyhe Zoltán Imre.

Uhrin Viktória, Békéscsaba, 2016. május 19., édesanyja: Pataki 
Katalin Mária, édesapja: Uhrin Tibor.

HázaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2016. május 13., menyasz-
szony: Tóth Erika újkígyósi lakos, vőlegény: Balogh Mihály 
muronyi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2016. május 28., menyasszony:  
Vida Netta újkígyósi lakos, vőlegény: Tóth Zoltán 
szabadkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2016. május 28., menyasszony: 
Elek Mónika Ibolya mezőberényi lakos, vőlegény: Farkas 
Krisztián újkígyósi lakos.

HaláleSetek:
Négyesi Erzsébet, született: 1942. szeptember 7., elhunyt: 
2016. április 30., volt békéscsabai lakos.
Négyesi Mátyás, született: 1944. január 13., elhunyt: Újkí-
gyós, 2016. április 30., volt Újkígyós, Dózsa György utca 
21. szám alatti lakos.

HIRDETMÉNY

Lakossági jelzésekből arról értesültünk, hogy problé-
mát jelent a lakásfelújítások, bontások során keletkező, 
kisebb mennyiségű (1-2 m3) építési törmelék elszállít-
tatása, legális helyen történő elhelyezése, mivel a szol-
gáltató ennél jóval nagyobb űrméretű konténert tud 

csak biztosítani. 
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a probléma meg-
oldása érdekében – mivel településünk jelenleg nem 
rendelkezik engedélyezett építési törmelék lerakó üze-
meltetéséhez szükséges engedéllyel – egyeztettünk a 

Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.-vel. 
Újonnan bevezetett szolgáltatásként 

2016. június 20. napjától 
az építési törmelék beszállítható az Újkígyósi Közös 

Önkormányzati Hivatal 
Kossuth utca 41. szám alatt lévő udvarára. 

A törmelék beszállítása előtt szíveskedjenek egyez-
tetni a műszaki csoport munkatársával a 06 66/256-

100/131-es telefonszámon!
Az elhelyezésért bruttó 4000 Ft/m3 díj fizetendő be-

szállításkor a helyszínen. 
Amennyiben nagyobb mennyiségű törmeléket kíván 
elszállíttatni, továbbra is lehetőség van a konténer 
BKSZ Plusz Kft-től történő közvetlen megrendelésére 

a 06 66/411-174-es telefonszámon.
Varga Ferenc

műszaki csoportvezető

•	 24 órás távfelügyelet
Távfelügyelet idejére ingyenes GPRS-t 

biztosítunk
•	 24 órás kivonuló szolgálat
•	 riasztórendszer tervezése, szerelése
•	 tűzjelző rendszer tervezése, szerelése
•	 videórendszerek szerelése
•	 objektumőrzés
•	 távfelügyelet esetén kedvező karban-

tartás
•	 ingyenes felmérés - árajánlat készítés
•	 informatikai hálózatépítés 
•	 TEL.: 06-20-9-287-541
•	 E-mail: szabojozsef 2008@freemail.hu

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
2016. július 22-én (péntek) 730-1130 óra között,  
a szolgáltatás minőségének javítása érdekében  
végzett munkák miatt, áramszünet várható.

Megértésüket köszönjük!
EDF Démász


