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Átadták az Újkígyós Díszpolgára  
és az „Újkígyósért” kitüntető címeket

A hagyományoknak megfelelően az augusztus 20-i ünne-
pi megemlékezésen adták át az Újkígyós Díszpolgára és az 
„Újkígyósért” kitüntető címeket. 
Újkígyós Díszpolgárává dr. Kása Péter agykutatót választot-
ták, az „Újkígyósért” kitüntető címet Benkó Pál újkígyósi 
hentesnek, valamint dr. Szécsi Károly újkígyósi állatorvosnak 
ítélte oda a képviselő-testület. Az ünnepség ünnepi szónoka 
Dr. Marosvölgyi Emese, a Békéscsabai Járási Hivatal vezetője volt. 

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 103/2016. 
(VII. 18.) képviselő-testületi határozatában úgy döntött, 
hogy 2016. évben a Díszpolgári címet Dr. Kása Péter úrnak 
adományozza, aki az orvostudományban több évtizeden át 
tartó kiváló kutatói és oktatói munkásságával szolgálta az 
Alzheimer-kór elleni küzdelmet. 
Dr. Kása Péter 1934. június 19-én született Újkígyóson. A 
krónika szerint ősei már az első telepesekkel megérkeztek 
a faluba. Elemi iskolai tanulmányait a Római Katholikus 
Népiskolában kezdte, ahol a zárdában az oktatást és a ne-
velést tisztelendőnővérek végezték. Tanulmányait a bé-
késcsabai Petőfi utcai I. sz. általános iskolában fejezte be. 
A gyulai Állami Általános Erkel Ferenc Gimnáziumban 
érettségizett. Orvosi tanulmányait a Szegedi Orvostu-
dományi Egyetem Általános Orvosi Kar Orvosi Szakán 
végezte, ahol orvosi diplomát szerzett. Kandidátusi érte-
kezését 1969-ben védte meg, majd 1982-ben az orvostu-
domány doktora minősítést szerezte meg.

ÚJKÍGYÓS DÍSZPOLGÁRA cím adományozható annak 
a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely ki-
emelkedő munkájával vagy egész életművével mind a tele-
pülésen, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszony-
latban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult 
Újkígyós jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató 
emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. Az 
évente egy személynek adományozható címmel külön erre 
a célra készített díszoklevél és egy arany pecsétgyűrű jár.

FOLYtAtÁS A 4. OLDALON > > 

Újkígyós Város Önkormányzata és a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szeretet-
tel meghívja Önt és kedves családját, barátait
2016. szeptember 17-én, szombaton 18 órától
a Cz. Kiss Rendezvényház hivatalos, ünne-

pélyes átadójára (Petőfi utca 38.).
Az épületet átadja Závogyán Magdolna, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúrá-

ért felelős helyettes államtitkára.
Köszöntőt mond Vantara Gyula, országgyű-

lési képviselő.
Az épületet bemutatja Szebellédi Zoltán, Új-

kígyós polgármestere.
A rendezvényházat felszenteli Ilyés Zsolt, 

Újkígyós plébánosa.
Az est folyamán részletet mutatunk be az 
újkígyósi moziban 1939-ben elsőként vetített 

János vitéz című filmből.

Az átadó gálaműsoron fellépnek:
Zápszony, Zimándújfalu és Nagyzerind nép-
táncegyüttesei, a Tengelic Énekegyüttes, Len-
gyel Tamás és Lengyel Szabolcs, az Erkel Fe-
renc Zeneiskola újkígyósi citerás növendékei.

A 2016. szeptember 17-i nap további eseményei:
1000 órakor búcsúi szentmise a katolikus temp-
lomban, amely Szigeti Antal kanonok, békés-
csabai belvárosi plébános aranymiséje is egyben.
1130 órakor a Márton Áron Emlékév alkalmá-
ból rendezett kiállítás megnyitója a Cz. Kiss 

Rendezvényházban. 
Megnyitja: Szigeti Antal és Gaal Gergely, 
a Márton Áron Emlékév Programbizottsá-

gának elnöke.
Az előtérben megtekinthető Fekete Magdolna 

hímző népművész kiállítása.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Az átadó ünnepséget szeptember 18-tól, vasárnaptól megtekinthetik a youtube.com-on és az ujkigyos.hu oldalon!

 Meghívó
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Érmekkel tértek haza Dublinból kick-box versenyzőink
Augusztus 27. és szeptember 4. között az írországi Dublinban 
rendezték meg az utánpótlás kick-box világbajnokságot. Öt 
kontinens negyvenhét országa, csaknem 1400 sportolója vá-
gott neki az év fő versenyének számító sorozatnak. A vikin-
gek által alapított város a hagyományos ír sportnak számító 
rögbi és krikett mellett a kesztyűk csattogásától volt hangos a 
nyár utolsó hetében. Az Ír Kick-box Szövetség évek óta erős 
sportdiplomáciával rendelkezik. Mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a tavalyi felnőtt világbajnokság megrendezé-
se után idén ismét a szigetország fővárosa látta vendégül a 
sportág legjobb utánpótláskorú versenyzőit.
Sportolóink idáig vezető útja számos kvalifikációs verse-
nyen haladt keresztül, hogy az ott megszerzett ranglista-
pontok alapján súlycsoportjuk legjobb két versenyzőjévé 
váljanak. A Magyar Kick-box Szövetség évek óta azt a gya-
korlatot követi, hogy az egyik induló a hivatalos országos 
bajnok, a másik pedig a ranglista első helyezettje. Ha eset-
leg a két sportoló személye ugyanaz, akkor értelemszerűen 
a ranglista második helyezettje élhet az indulás jogával. Az 
Újkígyósi Sport Club évről évre igyekszik a regionális ver-
senyektől kezdve a sportág legmagasabb szintjéig megmé-
rettetni versenyzőit. Ezúton is szeretnénk megköszönni Új-
kígyós város önkormányzatának kiemelkedő támogatását, 
ami nem csak erre a versenyre értendő, hanem az évek óta 
tartó együttműködésre. 
A pástokon egyedülálló sportélményt garantáló kick-box-
ban szemtől szemben kell felülkerekedni az ellenfélen, ahol 
a gyorsaságot és erőt ötvözve a legtechnikásabb versenyzők 
akár a dobogóig menetelhetnek. Valamennyi súlycsoport az 
egyenes kiesés rendszerében zajlik. Itt nincs vigaszág, aki 
vereséget szenved véget ér számára a verseny. Ebben a me-
netelésben volt, aki hasznos tapasztalatot szerzett, volt, aki 
egészen a döntőig jutott. Egy biztos, az újkígyósi sportolók 
nem vallottak szégyent.
Pap Nikola egész éves teljesítménye bizakodásra adott okot 
az éremszerzés tekintetében, ugyanis súlycsoportjának leg-
jobbjait utasította maga mögé a kvalifikációs versenyeken.  
A legnépesebb súlycsoportnak számító serdülő 42 kg-ban 
a német Triqui Maissa ellenében kerülhetett volna a leg-
jobb nyolc közé. Döntetlent hozó első menetet követően a 
német lány jobban koncentrált a kritikus pillanatokban, és 
9-6 arányban tovább is jutott. Nikola felkészítője Bánfiné 
Stefula Krisztina és Korcsog László.
Török Dóra évek óta kitartó és szorgalmas munkája ellenére 
az éremszerzés idén sajnos nem sikerült. A 65 kg első köré-
ben a hazai pályán versenyző Morgan Kelly 15-11 arányban 
győzött. Dóra egy találatokban gazdag mérkőzésen megne-
hezítette a döntőig menetelő ír lány dolgát. 
Magyar István az ifjúságiak 63 kg-os súlycsoportjának 
nyolcaddöntőjében az angol Owen Reiss ellen jó eséllyel 
pályázott a továbbjutásra. Dinamikus rúgótechnikája a mér-
kőzés végéig versenyben tartotta, de végül ellenfele taktikája 
érvényesült, így 20-16 arányban búcsúzni kényszerült.  
Bánfi Bencétől, a válogatott egyik újoncától tisztes helytál-
lást vártunk, azonban Bence komoly teljesítményt produkálva 
egészen éremig menetelt! A serdülők 28 kg-os versenyében 

azeri riválisát 11-0 arányban, majd az ír ellenfelét is legyőz-
ve a legjobb négy közé került. Az elődöntőben már a bolgár 
Georgiev akarata érvényesült, de a rendkívül értékes bronz-
érem megszerzése dicséretes teljesítmény. Jó alapot szolgálhat 
egy hosszú és eredményes pályafutás felé. 
Laurincz Boglárka Újkígyós sportjáért kitüntetettje, egye-
sületünk legeredményesebb versenyzője a juniorok 55 kg-os 
súlycsoportjába újoncként érkezett, ugyanis korosztályt 
váltott. Görög, orosz, német ellenfele bánta Bogi kivételes 
rúgótechnikáját. Utóbbi kettő technikai K. O.-val, tehát tíz 
pontos különbséggel kapitulált.  Három győzelem után a 
döntőbe verekedte magát, ahol az olasz Beatrice Zucchelli 
várta. Kiélezett, szoros első két menetet követően a harma-
dikban az olasz lány tudott találatokkal ellépni, Bogi pedig 
szerzett egy fantasztikus ezüstérmet! Ismerve elszántságát, 
könnyen válhat ez az érem még fényesebbé, ugyanis még 
két évet versenyezhet itt, mielőtt még a felnőtt kategóriá-
ba kellene lépnie. Dóra, István, Bence és Bogi felkészítője 
Debreczeni Dezső. 
A magyar küldöttség az előkelő ötödik helyen végzett az ösz-
szesített éremtáblázaton. Néhány évvel ezelőtt szinte csak 
Európára korlátozódtak egy-egy nagy verseny érmesei. 
Most már olyan nemzetek kerültek fel a kick-box térképre, 
amelyek versenyzői az ismeretlen kategóriából éremesélyes-
sé léptek elő. Mexikó például két aranyérmet szerzett, vagy 
Guatemala egy aranya is meglepő, de az sem szokványos, 
hogy lett versenyző jusson a legmesszebb. A verseny egyre 
élesebb lesz, a mezőny sűrűsödik. Dicséretes eredményeket 
értek el versenyzőink, és bízunk benne, a jövő évi Európa-
bajnokságon is érmes versenyzőnknek szurkolhatunk. 
Támogatóink:
Újkígyós Város Önkormányzata, Szebellédi Zoltán Újkígyós  
város polgármestere, Újkígyósért Közalapítvány Kuratóriuma, 
Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány, Újkígyósi  
Fiatalokért Közhasznú Egyesület, Csorvási Építőmester Bt.,  
Kereszténydemokrata Néppárt Újkígyós Város Szervezete,  
Bacsa István Újkígyósi KC elnöke

Korcsog László

A kick-box nem csak a fiúk sportja
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Az „EZÜSTÁG” 
GONDOZÁSI KÖZPONT

pályázatot hirdet
1 fő ápoló, gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,  

próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
5661 Újkígyós, Petőfi u. 26-28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:

Idősek ápolást-gondozást nyújtó ellátását igénybe 
vevő lakóink teljes körű ellátása, ápolása, gondozása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 a személyes gondoskodást nyújtó szociális in-

tézménynek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet  
3. melléklete 3. pontja szerinti képesítés,

•	 szakmai – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•	 büntetlen előélet, cselekvőképesség, a jelentkezővel 

szemben kizáró ok nem áll fent.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 szakmai – legalább 3-5 év tapasztalat,
•	 további előnyt jelent, ha a jelentkező helybéli lakos.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 

követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. szeptembert 23., 1200

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak az „Ezüstág” 

Gondozási Központ címére történő megküldésével 
(5661 Újkígyós, Petőfi u. 26-28.), 

Vida Klára intézményvezető részére.

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. szeptember 26., 1200

További felvilágosítás kérhető:
Vida Klára

„Ezüstág” Gondozási Központ
5661 Újkígyós, Petőfi u. 26-28.
Tel.: (66) 554-200, (66) 554-207

ezustag@ujkigyos.hu

Kick-box küzdősport tanfolyam

Az Újkígyósi Szabadidő Sport Club felvételt 
hirdet már 5 éves kortól! Játékos ügyesség-
és képességfejlesztő foglalkozások keretein 
belül fő célunk, hogy a gyerekek sokolda-
lú mozgáskoordináció-fejlesztő gyakorlaton 
keresztül ismerkedjenek az önvédelem és 

küzdősportok alapjaival.
Jelentkezés a 30/383 9413 vagy a  
70/337 4963-as telefonszámokon.

Máriaradnai zarándoklat – 2016
Máriaradnára akik eljöttetek,

A szűz Máriára bízva tekintsetek.
Mert ő a bús árvák, özvegyeknek anyja,

Szomorú szívek megvigasztalója…

Kedves Újkígyósiak!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit Máriaradnára,  

2016. október 8-án, szombaton 
a Magyarok Nagyasszonya búcsús zarándoklatunkra. 
Aki teheti, tartson velünk őseink kedves kegyhelyére, 
imádkozzunk minél többen a frissen felújított kegy-
templomban, Szűz Mária lábainál egyházközségünk 
egységéért, megújulásáért, családjainkért, városunkért, 

Újkígyósért és magyar Hazánkért!
A búcsújárásunk lelki vezetője Ilyés Zsolt plébános úr. 

Jelentkezni a művelődési ház irodájában lehet.
Indulás kora reggel légkondicionált autóbusszal,  

visszaérkezés a kora esti órákban.
Részvételi díj: 3 000 Ft / fő (buszköltség).

Jelentkezni: személyesen a művelődési házban  
az utazási költség befizetésével lehet 2016. október 3-ig.

Várják jelentkezésüket a szervezők:
Szűz Mária Szent Neve Plébánia és  

a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
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Átadták az Újkígyós Díszpolgára és az „Újkígyósért” kitüntető címeket
Nős, felesége Dr. Soltysiak Janina, 
aki az orvosi diplomáját a krakkói 
Egyetemen szerezte 1962-ben. Gyer-
mekgyógyász szakorvosi képesítését a 
Szegedi Orvostudományi Egyetemen 
nyerte el 1966-ban.
Gyermekeik: Dr. Kása Péter gyógysze-
rész és Dr. Kása Katalin orvos. Négy 
unokája van.

Az orvosi diploma megszerzésétől 
kezdve nyugdíjazásáig a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem dolgozója volt. A 
ranglétrát bejárva, 1977-ben a köztár-
sasági elnöktől egyetemi tanári kineve-
zést kapott. Tevékenységét az egyetem 
Professzor Emeritus címmel honorálta 
2004-ben. Az egyetemi munka mellett, 
1961-ben Okányban körzeti orvosként 
dolgozott. Nyolc éven keresztül a sze-
gedi mentőszolgálatnál ügyeletes men-
tőorvosi beosztásban is tevékenykedett. 
Első külföldi tanulmányútja során a 
krakkói egyetem sebészeti klinikáján 
végzett gyakorlatokat 1957-ben. 1967-
ben a Wellcome Trust ösztöndíjával két 
évet töltött az angliai Cambridben, ahol 
a Babraham Nemzetközi Agykutató 
Intézetben dolgozott. Hazatérése után, 
1973-ban kinevezést kapott a SZOTE 
Központi Kutatólaboratóriumának, 
majd 1994-től a Pszichiátriai Klinika 
Alzheimer-kór Kutatócsoportjának ve-
zetésére. Megszervezte az első Magyar 
Alzheimer-kór Tudományos Konferen-
ciát, melyet Szegeden rendeztek meg 

1991-ben. Kutatómunkája során 10 or-
szág 22 intézetének 28 kutatójával létesí-
tett kollaborációs kapcsolatot.
Agykutató tevékenységet folytatott né-
met, francia, angol és amerikai egye-
temeken. Munkája főleg az évszázad 
betegsége, a feledékenység és az emlé-
kezetvesztéssel járó Alzheimer-kórra 
koncentrálódott. E célból külön tudo-
mányos intézetet hozott létre 22 kutató-
val. Tudományos társaságot szervezett, 
melynek kongresszusait világhírű tu-
dósok is látogatják. Tudományos elő-
adásokat tartott többek között: Lon-
don, Toronto, Chicago, Osaka, Kyoto, 
Amsterdam és Boston városokban. 
Tudományos közleményeinek száma 
268, melyre a nemzetközi szakiroda-
lom több mint 3000-szer hivatkozott. 
Kutatómunkájának eredményei megta-
lálhatók a Harminc év a kutatás szolgá-
latában című könyvben.
Egyetemi pályafutása során kapott 
kitüntetései és elismerései: orvoskari 
dékánhelyettes, az Oktatásügy Kiváló 
Dolgozója, a Munka Érdemrend ezüst 
fokozata, Széchenyi professzori ösztön-
díj, a Magyar Ideg- és Elmeorvosok Tár-
sasága Alzheimer-kór Szekciójának örö-
kös elnöke. Számos hazai és nemzetközi 
tudományos társaság tagja. 
2004 óta nyugdíjas, de a tudomány 
szeretetétől övezve máig is bejár volt 
munkahelyére a kutatólaboratóriumba. 
Rokonai újkígyósi lakosok, akikkel a 
lehetőségtől függően szokott találkozni. 

Az internetet felhasználva pedig szinte 
napi kapcsolatot tart fenn a város szá-
mos polgárával, és tájékozódik a város-
ban zajló eseményekről.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 104/2016. (VII. 18.) képviselő-
testületi határozatában úgy döntött, hogy 
2016. évben az „Újkígyósért” kitüntetést 
Benkó Pál úr részére adományozza, aki 
hentesként évtizedeken át kiváló szakmai 
tevékenységet végzett, értékesítési hálóza-
tot épített ki a megyében, hozzájárulva ez-
zel a térség gazdasági fejlődéséhez. 

Dr. Kása Péter agykutató átveszi az Újkígyós 
Díszpolgára kitüntetést

Azoknak a személyeknek, csopor-
toknak, akik, vagy amelyek Újkí-
gyós fejlesztésében, a társadalmi, 
szociális, kulturális és gazdasági 
élet bármely ágazatában kiemel-
kedően hasznos munkát végez-
tek, ennek révén Újkígyós értékeit 
növelő maradandó eredményeket 
értek el, „Újkígyósért” kitüntetés 
adományozható. Az „Újkígyósért” 
kitüntetés évente két magánsze-
mélynek vagy szervezetnek adható.
Magánszemély esetében arany pe-
csétgyűrűvel és oklevéllel ismeri el 
a képviselő-testület az Újkígyósért 
végzett munkát.
Amennyiben a kitüntetetést szer-
vezet kapja meg, abban az esetben 
az elismeréssel egy ezüst emlék-
plakett és egy oklevél jár.

>> FOLYtAtÁS AZ 1. OLDALrÓL 

A kitüntetettek: dr. Szécsi Károly, dr. Kása Péter, Benkó Pál és Szebellédi Zoltán polgármester
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Benkó Pál 1948. november 16-án szüle-
tett Újkígyóson, Benkó József és Ragály 
Mária mezőgazdasági munkások máso-
dik gyermekeként. Öt testvérével sze-
génységben, de nagy szeretetben nőttek 
fel. Újkígyóson végezte el az általános 
iskolát, majd villanyszerelőnek szeretett 
volna továbbtanulni, de sajnos nem te-
hette. 1963 és 1968 között a család ne-
héz körülményei miatt munkába kellett 
állnia a Szabadkígyósi Tangazdaságban, 
majd 1 éven át a Földművelési Szövetke-
zetnél dolgozott. 1969-ben két esztendő 
sorkatonai szolgálatot teljesített az izsáki 
laktanyában. Katonaság után az átalakult 
ÁFÉSZ-nél dolgozott a helyi Petőfi utcai 
húsboltban. A sertésvágás, tőkehús-for-

galmazás minden fortélyát megtanulta, 
és közben elvégezte a hentes szakmun-
kás iskolát is. 1973-ban elvette feleségül 
Petró Margitot, aki két lánygyermekkel 
ajándékozta meg, Margitkával és Andre-
ával. Az ÁFÉSZ megszűnésével a vállal-
kozását szorgalmas munkával az Arany 
János utca 30. szám alatti húsboltban 
kezdte. A vállalkozás mellett feleségével 
libát tömtek, bikákat hizlaltak. A sok-
éves munka eredményeképpen a húsbolt 
átalakult kis húsfeldolgozóvá, és uniós 
működési engedélyt kapott a vágóhíddal 
együtt. Lányai férjhez mentek Zoltánhoz 
és Csabához, három unokája született: 
Zolika, Csabika, Fannika. Az apai és 
anyai összetartással vállalkozása családi 

vállalkozássá alakult át, amit a mai napig 
kisebb-nagyobb küzdelmekkel, kemény 
munkával működtet a három család és 
az alkalmazottak. 
2012 szeptemberében nyugdíjba vonult, 
de a szülővárosához való kötődése, a 
család és a munka szeretete, az élethez 
való ragaszkodásának eredménye, hogy 
67 évesen is a vállalkozás élén áll. 

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 105/2016. (VII. 18.) képvise-
lő-testületi határozatában úgy döntött, 
hogy 2016. évben az „Újkígyósért” kitün-
tetést Dr. Szécsi Károly úr  részére ado-
mányozza az állatgyógyászatban eltöltött 
több évtizedes orvosi tevékenységéért, va-
lamint az egyházközségben és több civil 
szervezetben végzett aktív munkájáért, 
mellyel közösségi megbecsülést vívott ki. 
Dr. Szécsi Károly 1949. október 31-én 
született Füzesgyarmaton, iparos csa-
lád második gyermekeként. A szülei a 
tudás és a tanulás igényét nevelték belé. 
Az újkígyósi általános iskolában kezdte 
tanulmányait, majd Szeghalmon, a Péter 
András Gimnáziumban érettségizett. A 
kollégiumban eltöltött évek meghatáro-
zóak voltak számára, verseket írt, melyek 
közül a Tiszatáj című irodalmi folyóirat-
ban több meg is jelent. Az érettségi után 
az Állatorvosi Egyetemen tanult tovább. 
A Mezőhegyesi Állami Gazdaságban töl-
tötte állattenyésztési gyakorlatát, amely 
tovább növelte a szakma iránti elhiva-
tottságát. A tanulmányai során sok kí-
sérletben vett részt, így több Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciára is eljutott, 
Keszthelyen és Brnoban első helyezést 
ért el. Cum Laude minősítéssel végez-
te el az egyetemet, így két tanszéken is 
ajánlottak számára álláslehetőséget, me-
lyet azért nem fogadott el, mert Békés 
megyében szeretett volna elhelyezkedni. 
Gyakornoki éveit Dr. Jenei Ferenc járá-
si főállatorvos mellett töltötte Gyulán, 
ahol gyakorlati ismeretekkel bővült a 
tudása. 1973-ban került Újkígyósra, ahol 
Dr. Kiss Pál adta át részére a szakmai ta-
pasztalatokat. Ebben az évben feleségül 
vette Varsányi Máriát, akivel jelenleg is 
Újkígyóson élnek, és aki mellette áll a 
szakmai munka során is. Házasságukból 
két lánygyermek született, Tündi és Zsó-
fi, akik vidéken élnek, de itt nőttek fel, 
és életük meghatározó élményeik Újkí-
gyóshoz kötik őket. Lányai mellett uno-
káira is nagyon büszke, akik szintén az 

Benkó Pál „Újkígyósért” kitüntetést vehetett át

Dr. Szécsi Károlynak „Újkígyósért” kitüntetést adományoztak
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állatorvosi hivatást szeretnék majd vá-
lasztani. A munka mellett a kertkultúra 
és a néprajz is fontos szerepet játszik az 
életében, rengeteg korabeli vidéki élet-
hez kötődő tárgy birtokosa. Tudásának 
bővítése céljából sertés-egészségügyi 
szakállatovosi diplomát szerzett. Hosszú 
pályafutása alatt a járványtani tankönyv-
ben szereplő betegségekkel a gyakorlat-
ban is találkozott és diagnosztizálta (pl. 
lépfene, száj- és körömfájás). 1975-től ál-
landó vezetőségi tagja az egyháznak, il-
letve alapító tagja volt a Gazdakörnek. A 
labdarúgás közel áll szívéhez, a sportkör 
vezetőségi tagjaként és támogatóként is 
részt vett a klub életében.
A lassan fél évszázad alatt sok meg-
határozó élményben volt része, amely 
miatt erősen kötődik Újkígyóshoz, 
szeret itt élni.

Dr. Marosvölgyi Emese 
ünnepi beszéde

„A történelem kereke gyakorta fordul, 
és néha jót fordul és néha rosszat. Az 
marad meg rajta csupán, ki igazsággal 
jár s keményen markol.” – írta egykor 
Wass Albert, a talán egyik legnagyobb 
magyar írónk.
A történelem kereke valóban gyakorta 
fordult a több mint ezer esztendő alatt, 
amióta a magyarság ezen a földön él, és 
amióta felhangzott az első magyar szó a 
Kárpátok zengő bércei alatt.
Nemzetünk életének egy ilyen nagy for-
dulata volt a Vérszerződés, a Honfogla-
lás és a pozsonyi csata után Szent István 
műve. Első nagy királyunk, amikor álla-
mot alapított számunkra, egy erős, ke-
resztény országot hagyományozott ránk. 
Szent István személye egyszerre ötvözte 
a hagyományos értékrendet, a magyar-
ság ősi szellemiségét a maga sztyeppéken 
száguldó lovas kultúrájával, és az újdon-
ság keresését, a folyamatos megújulást. 
Az államalapításban tehát egyszerre 
benne volt az elődök értékeinek meg-
őrzése és a fejlődés útjára lépés, az új 
hagyományok teremtése.
Augusztus 20. tekinthető az értékmeg-
őrzés és a hagyományteremtés ünne-
pének is, hiszen arra emlékezünk ezen 
a napon, hogy a magyarság itt, Európa 
kellős közepén államot alapított. Egy 
államot, amely a történelem vérziva-
taros időszakai ellenére is fenn tudott 
maradni mind a mai napig.
Az értékmegőrzés mellett a másik fon-

tos fogalom augusztus huszadika kap-
csán a kereszténység, hiszen a magyar 
államiság és a kereszténység egymástól 
elválaszthatatlan fogalmak. 
Az a több mint ezer esztendő, amelyet az 
„Szent Istváni” államalapítás óta megélt 
az ország, mindvégig a kereszténység 
jegyében telt el. Nem véletlen, hogy ha-
lálakor Szent István a Szent Korona ol-
talmába és Mária Boldogasszony kezébe 

helyezte az országot. 
Szerencsére újra visszakapta augusz-
tus 20. azt a tartalmat és szellemiséget 
a rendszerváltozás után, amelyet ere-
dendően hordozott. Szent István és az 
őt követő királyaink egykori Törvény-
látó napja, István király szenté avatása 
után már egyértelműen az államalapí-
tás ünnepévé vált. 
Elmondhatjuk, hogy augusztus 20. a 
legszakrálisabb ünnepeink egyike, a 
magyarság szent ünnepe. Ez áll hoz-
zánk legközelebb, ez tartalmazza legin-
kább a magyarságunkat, történelmün-
ket, nemzeti múltunkat. 
Bátran kijelenthetjük, hogy Magyaror-
szág Európa és ezáltal a világ legrégeb-
bi egységes keresztény állama, amely 
még mindmáig fennmaradt. Nem vé-
letlen, hogy éppen Magyarország volt 
hosszú évszázadokon keresztül az egy-
ház és a hit egyik legnagyobb fellegvá-
ra és védőbástyája. A középkorban a 
tatár és török hódítások jelentették a 
legnagyobb veszélyt a krisztusi tanítá-
sok követőire, és mindkettőt Magyar-
ország fékezte meg. Az aranyhorda ta-
tárjai nálunk álltak meg, míg a török 
előrenyomulást is megfékezte Hunyadi 

János Nándorfehérvárnál. 
Ha csak néhány fogalomba kellene be-
sűrítenem, hogy mit is szimbolizál szá-
munkra augusztus 20., akkor ezek a 
következők lehetnének: államalapítás, 
kereszténység, nemzetmegmaradás.
Ebben a három fogalomban benne van 
minden, amit a Szent István napja je-
lent számunkra. 
Ahhoz, hogy egy nemzet több mint 
ezer éven keresztül meg tudjon ma-
radni itt, Európa szívében, két do-
logra van szükség. 
Először is biztos alapokra, amelyekre 
mindig lehet támaszkodni, és másod-
részt folyamatos megújuló képességre, 
amellyel alkalmazkodni tudunk a világ 
újabb és újabb kihívásaihoz.
A biztos alapot a magyarság számára 
Szent István államalapítása óta egyrész-
ről az a kereszténység jelenti és az a di-
cső múlt, amelyet őseink hősi tetteikkel 
szolgáltattak a számunkra, másrészről 
hagyományos nemzeti értékeink, nyel-
vünk, a magyar népdalok, a népzene, a 
néptánc és a népmesék világa. Egyszó-
val népi, nemzeti kultúránk. Ezek olyan 
különleges értékeket hordoznak, amely-
lyel a világon csak nagyon kevés nemzet 
büszkélkedhet. 
A megújuló képességéről és kreativi-
tásáról a magyarság pedig már szám-
talanszor tanúbizonyságot tett. Elég, 
ha csak az egy főre jutó Nobel-díjasok 
számára gondolnunk, vagy mindarra a 
találmányra, amelyet magyar emberek 
adtak a világ számára.
Tehát a hagyományőrzésnek és a meg-
újulásnak egyszerre kell jelen lenni a 
mindennapi életünkben és a gondolko-
dásunkban, hiszen augusztus huszadika 
is ezt példázza számunkra. 
A „Szent Istváni” örökség a Békés me-
gyei emberek, így az újkígyósiak szá-
mára is az értékmegőrzés mellett a fo-
lyamatos megújulás képességét jelenti, 
hiszen nekünk is állandóan új utakat 
kellett és kell keresnünk, ha fenn aka-
runk maradni, és versenyképesek sze-
retnénk lenni. Gondoljunk csak arra, 
hogy a török hódoltság után Békés 
megyében gyakorlatilag újra kellett 
kezdeni mindent, új alapokról kellett 
indulni, de mégis sikerrel jártunk.
Újkígyósnak is új alapokról kellett indulni 
1814-ben, amikor alig több mint kétszáz 
évvel ezelőtt a Wenckheim család száz 
dohánykertészt telepített ide, akik aztán – 
az őket követő nemzedékekkel egyetem-

Dr. Marosvölgyi Emese
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Az újkígyósi kishuszár megnyerte  
a Tiszatavi Vágtát

A Tiszafüreden rendezett Tiszatavi Vágtán az idén is az 
újkígyósi „kishuszár”, Makoviczki Ákos állhatott fel a do-
bogó legfelső fokára, aki ezzel a győzelemmel jogot nyert 
a 2016. szeptember 16-18 között megrendezésre kerülő 
Nemzeti Vágta kishuszár futamán való részvételre, ahol az 
előfutam szeptember 17-én, szombaton 14 órakor, a döntő 
vasárnap 17 órakor rajtol. A szeptemberi megmérettetésen, 
a tavalyi évhez hasonlóan szülővárosát, Újkígyóst képviseli 
majd, hiszen a támogatói is újkígyósiak: a Benkó Hús Kft., 
az Újkígyósi Sütőipari Bt. és Újkígyós Város Önkormányza-
ta. Ákosnak ezúton gratulálunk és további sikereket kívá-
nunk! Szurkoljunk neki együtt a Nemzeti Vágtán, amelyet a 
köztévé élőben közvetít!

ben - szorgalmukkal, kitartó munkájuk-
kal megalapozták azt, hogy Kígyós fenn 
tudjon maradni, és egy virágzó, fejlődő és 
életképes településsé váljon.
Újkígyósnak is megvannak tehát a 
maga hagyományai, történelme, sajá-
tos értékei, amelyekkel ügyesen gaz-
dálkodva a folyamatos és tartós fejlő-
dés útján tud haladni.
Mindezekhez persze elsődlegesen is tisz-
tában kell lennünk az értékeinkkel, az itt 
élő emberek tehetségével és szorgalmá-

val, és a lehető legtöbbet kell tudnunk 
hasznosítani belőlük mindannyiunk kö-
zös érdekében, hogy a múltunk mellett a 
jövőnket is biztosítani lehessen.
Bizton állíthatom, hogy Újkígyóson ez 
így van. Elég a településen körbenézni. 
Szilárd burkolatú utakat, rendezett köz-
területeket láthatunk, ahol érzékelhető, 
hogy jó gazdája van a településnek, és 
a lakosság is magáénak és otthonának 
érzi a várost. Gratulálok hozzá Polgár-
mester Úrnak, az önkormányzatnak és 

a város minden lakójának.
Végezetül egy szintén Wass Albert idé-
zet, amelyből az ünnep kapcsán a jövő-
ben és a jelenben is táplálkozhatunk:
„Jó emlékezni arra, amin keresztülmen-
tünk. Az ilyen emlékezésben erő van 
mindig, és bizonyságtevés csüggedések 
ellen. S van benne bölcs tudása annak, 
ami emberi megpróbáltatások fölött ma-
gasan lebeg, és méltóságos tisztán. Isteni 
igazságnak. Mely abban áll, hogy élünk. 
Mégis élünk. És süt reánk a nap.”

TiszTeLT LaKosság!

A Dósa Dent és Társa Bt., Újkígyós város TB-s és 
magán fogászata az alábbi tevékenységekkel  várja 
a kedves pacienseket: TB által támogatott térítés-
mentes ellátások a fogeltávolítás, gyökérkezelés és 
gyökértömés, fogtömés és fogkő-eltávolítás. 62 éven 
felüli pácienseknek a kivehető fogpótlások állcson-
tonként 25 000 Ft, ami magában foglalja a pótlás árát 
és a szájba igazítást. Közgyógyellátásban részesülők 
a kivehető fogpótlásokat 17 000 Ft-os áron érhetik 
el. Lehetőségük van magánrendelésben TB által 
nem támogatott, drágább, jobb minőségű anyagok 
igénybevételére fogtöméseknél. Ez tömésenként 
3000-4000 Ft-ba kerül. Új kezelésünk, a professzio-
nális, rendelői fogfehérítés, amit szintén igényelhet-
nek, applikációnként 10 000 Ft. A 62 éven aluli pá-
cienseknek a kivehető akrilát fogsor állcsontonként 
50 000 Ft, a kényelmesebb, rugalmasabb Vallplast 
fogsor állcsontonként 80 000 Ft-os árban elérhető. 

Az árak a szájba igazítást is magában foglalják.
Bővebb tájékoztatásért keressék fel rendelőnket  

személyesen vagy telefonon: 
Újkígyós, Arany János utca 40., telefon: 66/401-411

Szeretettel ellátjuk minden kedves páciensünket! 

Dr. Dósa Ida

Új időpontban a bolhapiac
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a bolhapi-
ac időpontja július hónaptól az alábbiak szerint módosul: 
adott hónapban minden második szombaton, 13-15 óra között. 

A bolhapiac időpontjai: 
2016. szeptember 24. 

2016. október 8. 
2016. november 12., 26. 

2016. december 10.
Újkígyós Város Önkormányzata

Ismét szurkolhatunk Makoviczki Ákosnak a Nemzeti Vágtán

Sebesi-Sütő Istvánné 2016. július 30-án töltötte be 95. életévét. 
E jeles alkalomból Szebellédi Zoltán polgármester virágot és emlékla-
pot adott át az ünnepeltnek. Ezúton kívánunk további jó egészséget!
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„Miséző papra támadt az öngyilkos merénylő”, „Migrán-
sok erőszakolták meg”, „Müncheni merénylet tegnap”, 
„Merényletek Franciaországban”, „Gyalog megindult több 
száz migráns Belgrádból Magyarország felé”, „Bomba rob-
bant Brüsszelben” – csak néhány címszó a közelmúltbeli 
magyarországi médiatartalmakból. Ha tetszik, ha nem, a 
világ körülöttünk bizony átalakul, Európa, Magyarország 
a változás egyik elszenvedője. Nagyon sok újkígyósi csa-
ládból dolgozik valaki a terrorizmussal sújtott országok 
valamelyikében, ha egyelőre máshogyan nem is, de így 
szinte mindnyájan érintettek vagyunk. Újkígyósi szülők 
aggodalommal telve engedik gyermekeiket az egykor eta-
lonként elénk állított nyugati országokba. Történelmi idő-
ket élünk, most nem mindegy, merre tart Európa és ha-
zánk sorsa. Nem mindegy, mint oldódik meg a migrációs 
válság. Brüsszelnek az a terve, hogy a következő években, 
évtizedekben emberek százezreit és millióit kell behívni a 
gazdasági és társadalmi érdekeknek megfelelően. Magyar-
ország ezzel szemben azt az álláspontot képviseli, hogy 
meg kell állítani a bevándorlást, nincs szükség migránsok-
ra, hanem a magyar családokat kell segíteni.
Magyarország - a történelem során már számtalanszor 
bebizonyosodott - a népek országútján fekszik, mint tör-
ténelmi tanulmányainkból tudjuk, a tatár és török hadak 
itt kívántak Nyugat – Európa szívébe jutni. Azon veszte-
ségeinket sosem fogjuk felfogni és feldolgozni, amit az 
évszázadok alatt elszenvedtünk ezen nyomás alatt. Talán 
érzékelteti ezt az a tény, hogy a Mátyás-kori Magyarország 
lakosságszáma a török idők előtt megegyezett az akkori 
Anglia lakosságszámával. Amikor ők világhódító utakra 
keltek, a mi őseink iszonyú véráldozat árán védték meg 
Európát az iszlám terjeszkedés elől. Ismert az eredmény. 
Újkígyósiként különösen átérezhetjük a helyzetet, hiszen 
őseink a 19. század elején egy szinte teljesen kipusztított 
vidékre jöttek új hazát építeni. A ma embere belesüppedve 
a napi gondokba, feladatokba, a virtuális világ által nyúj-
tott agymosásba, hajlamos elfelejteni ezt. De fel kell éb-
rednünk, amíg felébredhetünk!
A migrációs válságot számos tényező indukálja, aki a so-
rok között tud olvasni, könnyen rájön, hogy a fegyveres 
konfliktusok hátterében leginkább az olajjal kapcsolatos 
üzleti ügyek állnak. Kósa Lajos rámutatott arra is, hogy 
Soros György miért akarja bevándorlókkal betelepíteni 
Európát. Soros György alapítványának nemrégiben is-
mertté vált, kilencoldalas belső feljegyzései bizonyítják 
azokat a korábbi állításokat, amelyek szerint a Magyar-
országon született zsidó származású pénzspekuláns a 
migráció támogatásával próbálja destabilizálni Európát. 
Soros György feltehetően azért próbálja destabilizálni Eu-
rópát, mert egy zavaros kontinensen könnyebben tudná 
végrehajtani pénzügyi machinációit. Erre ő maga utalt a 
2016. június 30-án a Népszabadságban megjelent interjú-
ban is, ahol kifejtette, hogy a helyzet megoldását: „… nem 
a szűkös EU büdzséből, vagy a közösbe beadni rest tagálla-
mok hozzájárulásaiból kell fedezni, hanem a közösség által a 
pénzpiacokon felvett kölcsönökből.” Korábban is tudni lehe-

tett, hogy Soros György civil szervezeteket hozott létre a 
migránsok támogatására, továbbá óriás hitelek felvételét 
javasolta az európai kormányoknak azért, hogy minden 
egyes migránsra évente több millió forintnak megfelelő 
összeget költhessenek az európai társadalomba történő 
beillesztésükhöz. Soros György emellett javaslatot tett az 
európai pénzalapok csökkentésére is, ami Magyarország-
nak szintén különösen tragikus lenne, hiszen kevesebb 
támogatáshoz jutna az uniós földalapból, valamint a fej-
lesztési forrásokból.
A miniszterelnök Tusványosfürdőn tartott beszédében ki-
hangsúlyozta, hogy a migrációt kibocsájtó térségben az 
elkövetkezendő húsz-harminc évben milyen népességnö-
vekedés várható: „Egyiptom 90 millióról 138 millióra fog 
növekedni 2050-re, Nigériáé 186 millióról 390 millióra, 
Uganda népessége 38 millióról 93 millióra, Etiópiáé pedig 
102 millióról 228 millióra.”1 Gyermekeink Európájának 
egy eddig soha nem látott nyomásra kell majd felkészülnie. 
„Brüsszel arra tett javaslatot, hogy az Európai Unióba ér-
kező bevándorlókat egy előre meghatározott kvóta alap-
ján ossza szét a tagállamok között, kötelező jelleggel.”2 Ez 
azt jelentené, hogy öt év alatt egy szegednyi bevándorlót 
telepíthetnének hazánkba, a magyar emberek megkérde-
zése nélkül. A magyar kormány népszavazást kezdemé-
nyezett a kényszerbetelepítés ellen.
Ha az október 2-i népszavazáson a nemek győznek, az 
azt jelenti majd, hogy van egy nép Európában, amely vi-
lágossá tette, nem fogadja el a brüsszeli bürokraták dön-
tését, tehát nem egy tárgyalási pozíciónk lesz, hanem egy 
végleges, erős magyar álláspont. Ez sok más országot is 
Magyarország köré fog gyűjteni. Ha a választópolgárok 
nem állítják meg Brüsszelt, az EU előbb-utóbb betelepíti 
Magyarországra a bevándorlókat, és nem kérdezik meg 
a véleményünket; erről szól az októberi népszavazás. A 
kormány egyedül gyenge ebben a küzdelemben.
A magyar kormány álláspontja szerint csak a magyarok 
dönthetik el, hogy kivel szeretnének együtt élni és kivel 
nem. Nem engedhetjük, hogy az ország jövőjét megha-
tározó döntések jogát kivegyék a magyar emberek és az 
Országgyűlés kezéből. Brüsszelt meg kell állítani! A nép-
szavazáson világos és egyértelmű üzenetet küldhetünk 
Brüsszelnek. El kell érnünk, hogy vonja vissza a veszélyes 
javaslatot. A kormány szerint szükség van a választókra a 
kötelező betelepítés megakadályozásában, ezt a meggyő-
ződést szeretnék képviselni az EU-ban, és ehhez kérik a 
választópolgárok segítségét.
Úgy hiszem, hogy tanulnunk kell a múlt hibáiból, nekünk 
nem kell újabb Mohács. Most össze kell fognunk, és párt-
állástól függetlenül el kell mennünk szavazni gyermeke-
ink, unokáink jövője érdekében! Október 2-án NEM-et 
kell mondani a betelepítésre!
Kelt: Újkígyós, 2016. augusztus 29. (a mohácsi csata 490. évfordulója)

Turovszki Krisztián 
1 https://www.youtube.com/watch?v=Udf1VZttQ0o
2 http://nepszavazas2016.kormany.hu/

NEM! – a betelepítésre
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I.Újkígyósi Motoros Nap
Volt egy nap az idei nyáron Újkígyós életében, amikor a motorok 
és motorosok kerültek a figyelem középpontjába. Augusztus 13-a, 
az I. Újkígyósi Motoros Nap, amely az ötletgazda Újkígyósi Moto-
rosok és a Viharsarok AMSE közös szervezésében valósult meg.

A rendezvény délelőtt 10 órakor vette kezdetét az újkígyósi piac-
téren, ahol hamar kialakult a jó hangulat. Ehhez minden feltétel 
adott volt: gyönyörű napsütés, szép lányok, csapolt sör, rengeteg 
csodás gép, érdekes programok, nagyszámú érdeklődő. A bejárat-
nál 178 motoros regisztrált, ezenkívül újkígyósi motorosok 42-en 
voltak. A délelőtti programok között szerepelt hangnyomásmérés, 
valamint különböző címek várományosait is keresték a szervezők, 
mint például a legmesszebbről jött motorost, aki egy újkígyósi 
származású, jelenleg Angliában dolgozó fiatalember volt. Ő 
2345 km-t tett meg azért, hogy részt vehessen az eseményen. Vagy 
a legöregebb motorost, aki egy 83 éves igazi veterán volt.

Délután 3 órakor elérkezett a nap leginkább várt része, a városi felvo-
nulás Újkígyós utcáin, amelyen közel 250 jármű vett részt, és nagysze-
rű látványt nyújtott. Délután 4 órakor a figyelem a Kossuth utca Város-
háza előtti lezárt szakaszára összpontosult, ahol Gergely Sanyi őrületes 
streetfighter produkcióját élvezhette a mintegy 1500 kilátogató néző.
A napot a Cassiopeia nevű békéscsabai együttes koncertje zárta im-
máron ismét a piactéren, amely egészen a késő esti órákig tartott.
A rendezvény nem valósulhatott volna meg a támogatók ön-
zetlen segítsége és kitartó munkája nélkül, amelyet a szervezők 
ezúton is nagyon köszönnek. Reméljük, jövőre jön a folytatás!

gedó László

Park ON!
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, az Újkígyósi 
Ifjúsági Kezdeményezés, valamint lelkes önkéntesek köz-
reműködésének köszönhetően 2016 nyarának szinte vala-
mennyi szombatjára jutott esti buli a művház környékén. 
Ez volt a Park ON!
A négy alkalomból álló koncertsorozaton több stílus is 
képviseltette magát, a szervezők ezzel is igyekeztek minél 
szélesebb körben kiszolgálni az érdeklődők igényeit. Fel-
léptek tehetséges fiatal együttesek és előadók, mint példá-
ul az orosházi Keep Calm, a békéscsabai Plan B Acoustic 
Duo, a gyulai Get over it – zenekar, valamint a szintén gyu-
lai Szilágyi Attila. Emellett voltak „hazai” produkciók is: 
Rákóczi Anti & Hegedűs Józsi akusztikus koncertje, Árgye-
lán Jani „Gyika” gitárjátéka, valamint Dj ZÉ is pörgette a 
lemezeket az egyik szombati buliban. Az alternatív mű-
vészet is teret kapott. Ilyen volt két helyi művészi vénával 
megáldott fiatal, Lukoviczki Levente és Csernus Luca által 
összeállított Slam Poetry est, ahol békéscsabai és szegedi 
fiatalok engedtek betekintést a kortárs költészetbe az ifjú-
ság világszemléletén keresztül. A nyár záróakkordja egy 
igazi „megasztárral” vált teljessé, Kontor Tamás szólókon-
certje igazán emlékezetesre sikerült.

A koncertek után minden este volt lehetőség a művelődési 
házban kialakított klubhelyiségben, az M42-ben a könnyed 
levezetésre. Volt közös ének, zene, karaoke, zsíros kenyér.
Az idei Park ON elindított valamit, reményeink szerint 
jövőre folyt ON!

gedó László

Pillanatkép a hangulatos rendezvényről

Motoros felvonulás, indulás

Látványosságban nem volt hiány
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az 

Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. 
06-66/256-209 számú vezetékes telefonvonala 

technikai okok miatt nem üzemel.
Legkésőbb szeptember 30-án lesz ismét üzemképes.
Addig is elérhetőségünkre az alábbi mobilszámon 

van lehetőség: 06-30/428-23-33.
Megértésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel: Elekes Attila ügyvezető
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Megvásárolta az Önkormányzat az egykori József-majort
A Képviselő-testület áprilisi ülésén döntött az Újkígyós 
036 hrsz-ú, a Rákóczi utcától a Vincellér ház felé vezető 
út mellett található egykori József-major megvásárlásá-
nak szándékáról. 
Az egykori major ingatlan együttese– amely egy időben 
termelőszövetkezeti központként üzemelt, később jelen-
tős kapacitású terménytárolókat építettek a területre – 
jelentős gazdasági, foglalkoztatási lehetőségeket hordoz 
magában. A Képviselő-testület gazdasági programjának 
központi eleme a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoz-
tatás elősegítése. Ezen tervekhez illeszkedik egy olyan 
iparterület jellegű gazdasági komplexum, mely a vál-
lalkozóknak lehetőséget ad helyi vállalkozási tevékeny-
ségük elkezdésére, meglévő vállalkozásuk fejlesztésére. 
Ezért az Önkormányzat  már ezen telephelyet érintő fej-
lesztésre irányuló pályázatot nyújtott be, mely pályázat 
jelentősen javítaná a komplexum gazdasági hasznosítá-
sának lehetőségeit.
A képviselő-testületi döntés következtében aláírt vásár-
lásra irányuló előszerződés keretében már sikerült az ott 
lévő raktárakat egy békéscsabai konzervipari vállalko-
zásnak bérbe adni, melyből jelentős bevétel származik 
már most is. 
Szükség is van az innen származó bevételre, hiszen a 
138,2 millió forint vételárat az önkormányzat nem tud-
ja saját költségvetéséből finanszírozni, ezért 150 millió 
forint hitel felvételére kerül sor, mely a vételáron felül 
tartalmazza a gazdasági hasznosítást elősegítő azonna-
li kisebb fejlesztéseket is. Ehhez a vonatkozó jogszabá-

lyok szerint szükséges kormányzati engedélyt a település 
megkapta. 
Az Önkormányzat az említett bevételekből és a később 
remélt adóbevétel-növekedésből felelősen tudja vállalni 
a törlesztőrészletek megfizetését, de fontos szempont-
ként értékelhető az is, hogy ezáltal lehetőséget teremtünk 
saját, a helyi közösséget is érintő gazdasági fejlesztések 
megvalósítására, illetve fejlődni képes és akaró vállalko-
zások befogadására is. 
E témában is további részleteket ismerhetnek meg a 2016. 
szeptember 26-án tartandó lakossági fórum alkalmával.

A képen Tébi Krisztina korábbi tulajdonos és Szebellédi Zoltán 
polgármester látható az adásvételi szerződés aláírásakor

Új feladatokat kapott az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft.
Átszervezés következtében az Önkormányzat törvény-
ben, illetve törvényi felhatalmazás alapján más jogsza-
bályban meghatározott feladatainak egy részét 2016. 
szeptember 1. napjától a 100 %-os önkormányzati tulaj-
donban lévő Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési 
Kft. végzi (korábbi Újkígyósi Vízmű Kft.). 
A vállalkozás feladata többek között az intézményi kar-
bantartási feladatok ellátása, a zöldterület-kezelés, a 
települési hulladékkezelési és köztisztasági feladatok 
ellátása, a temető fenntartási feladatainak ellátása, a 
közúthálózat üzemeltetése, járdák fenntartása, a hó- és 
síkosságmentesítési feladatok ellátása. Az átszervezés 
részét képezte a fenti feladatok ellátásához szükséges 
gépek, eszközök, valamint a munkálatokat végző mun-
kavállalók közvetlen feladatirányítási és munkáltatói 
jogkörének átadása. 
A vállalkozás a jövőben is el fogja látni az Önkormány-
zat által eddig vállalt és végrehajtott feladatokat. Ezen-
kívül új tevékenységként építőipari tevékenységet, vala-
mint egyéb lakossági szolgáltatásokat is fognak végezni, 
egyrészt a lakossági szolgáltatási igények kielégítése, 
másrészt az önkormányzati bevételnövelés miatt.
Szeptember 1-jén megtörtént a Városházán a közhasznú 
tevékenység ellátásának feltételeiről szóló megállapodás 

aláírása, zökkenőmentesen lezajlott az átadás-átvétel az 
Önkormányzat és a Kft. között. 
Az átszervezéssel, illetve az Újkígyósi Városgazdálkodá-
si és Fejlesztési Kft.-vel kapcsolatos bővebb tájékoztatás-
sal fogunk szolgálni a 2016. szeptember 26-án tartandó 
lakossági fórumon.

Szebellédi Zoltán polgármester és Elekes Attila ügyvezető aláírta 
a feladatellátási szerződést



112016. SZepteMber
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Az „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány kuratóriuma 
a 2016/2017-es tanévre ösztöndíjpályázatokat hirdet 
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére 

A pályázatokhoz csatolandó:

•	 iskolalátogatási igazolás

•	 az utolsó félév tanulmányi eredményének igazolása

•	 rövid fényképes önéletrajz (amerikai típusú vagy 
europass)

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a pályázó szemé-
lyes adatait (telefonszámmal és email címmel), a fel-
sőoktatási intézmény megnevezését (milyen kar, szak 
és hányadik évfolyam), illetve az utolsó lezárt félév 

súlyozott tanulmányi átlagát.

A pályázatokat 2016. szeptember 30-ig lehet benyújtani a 
városi könyvtárban. 

A pályázatok egyéb részletes feltételeiről a könyvtárban 
vagy a művelődési házban lehet érdeklődni.

„ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány kuratóriuma

LaKossági FÓRUM

Újkígyós Város Önkormányzata  
tisztelettel meghívja Önt  a 

2016. szeptember 26-án (hétfő) 17 órától 
tartandó lakossági fórumra. 

A fórum helye: volt Zárda iskola épülete
A fórum témája:

Az elmúlt időszakban történt újkígyósi események 

Kérdéseiket szóban és írásban egyaránt megfogal-
mazhatják. Az írásban feltett kérdéseiket a helyszí-
nen is megválaszoljuk, de előzetesen is eljuttathatják 

hozzánk az alábbi elérhetőségek egyikén:
•	 kommunikacio@ujkigyos.hu
•	 a város területén kihelyezett ötletládák  

(Real Fűszer- Csemege, Sláger ABC,  
COOP ABC, Sarki Fűszeres, Posta)

•	 a Városháza postaládája (Kossuth u. 41.)

Megjelenésére számítunk!

Meghívó
IDŐSEK VILÁGNAPJÁRA
A NAPLEMENTE NYUGDÍJAS KLUB

és az
„EZÜSTÁG” GONDOZÁSI KÖZPONT
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

a Soproni Söröző éttermébe
2016. október 9-én (vasárnap).

Program:
de. 10 óra: Szentmise a katolikus templomban

11 óra: Ünnepség.
Ezen az ünnepségen köszöntjük

a jubiláló házaspárokat (50, 55, 60, 65),
valamint átadásra kerül az Újkígyós Város Önkor-

mányzatának Képviselő-testülete által alapított
„Újkígyós egészségügyi és szociális ellátásáért” kitüntetés.

Vacsora: tyúkhúsleves, csülökpörkölt, sütemény. 

Ára: 1800 Ft/fő.

Jelentkezni lehet:
Sütő Balázsnénál a 06/66-254-823 telefonszámon.

Muzsikál: Lustyik István és Zsótér Csaba. 
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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: Horváth-Gazsó Adrienn, Katona-Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián
Nyomdai	előkészítés:	Mészáros	Gábor	•	Nyomdai	munkák:	Kolorprint	Kft.,	Békéscsaba

ANYAKÖNYVI HÍREK
SzületéSek:

Kovács Olivér Marcell, Békéscsaba, 2016. augusztus 9., 
édesanyja: Rácz Márta, édesapja: Kovács Zoltán.
Horváth Frigyes Mózes, Gyula, 2016. augusztus 13., édes-
anyja: Gazsó Adrienn, édesapja: Horváth Gyula.

HázaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2016. június 11., menyasszony: 
Ujfaluczki Magdolna újkígyósi lakos, vőlegény: Bánszki 
Norbert békéscsabai lakos.
Házasságkötés időpontja: 2016. augusztus 6., menyasz-
szony: Forgács Julianna Éva újkígyósi lakos, vőlegény: 
Tomán Imre Zsolt újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2016. augusztus 6., menyasszony: 
Árgyelán Adrienn újkígyósi lakos, vőlegény: Stir Gergő  
lökösházi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2016. augusztus 6., menyasszony: 
Sándor Szilvia újkígyósi lakos, vőlegény: Botyánszki Pál 
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2016. augusztus 12., menyasz-
szony: Petró Ágnes újkígyósi lakos, vőlegény: Hódi István 
újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2016. augusztus 13., menyasszony: 
Harangozó Adrienn újkígyósi lakos, vőlegény: Gedó Attila 
újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2016. augusztus 31., menyasz-
szony: Balázs Bernadett Anna újkígyósi lakos, vőlegény: 
Balog Zsolt medgyesegyházi lakos.

HaláleSetek:
Séllei Mihályné Zsótér Mária, született: 1933. augusztus 9., 
elhunyt: 2016. augusztus 1., volt újkígyósi lakos.
Lőrincsik Péter Pál, született: 1954. június 23., elhunyt: 
2016. augusztus 7., volt újkígyósi lakos.
Balázs Gábor, született: 1954. január 13., elhunyt: 2016.  
augusztus 16., volt újkígyósi lakos.
Bartal Vincéné Szekerczés Terézia, született: 1935. január 1., 
elhunyt: 2016. augusztus 17., volt újkígyósi lakos.

Szeptembertől folytatódik a művelődési házban a

giTáRoKTaTás.
Az első megbeszélés  

2016. szeptember 27-én, kedden este 18 órakor lesz.

Felkért oktató: Berki Csaba, békéscsabai gitáros,  

aki több zenei formációban zenél aktívan:  

Mediterrán Zenekar, Hazai Pálya, JamBeam Trió. 

Gyere, és hozd magaddal a gitárodat is! 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Érdeklődni a művelődési házban, a 66/254-844-es  

telefonszámon vagy a muvhaz@ujkigyos.hu-n lehet.

szepTeMbeRTőL újRaindUL…

Szeretnél kicsit táncolni, mozogni?

Szeretnél megismerkedni a néptánc nyújtotta élményekkel?

Vagy csak egyszerűen tetszik a tánc vagy a zene?

A Felnőttek Néptánciskolája folytatódik  

a művelődési házban. 

Az első megbeszélés, időpont-egyeztetés kicsi ízelítővel 

2016. szeptember 26-án, hétfőn este 18 órakor lesz.

Korhatár: 0-tól 99 éves korig.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!


