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Köszönet Vantara Gyulának 
az együttműködésért

Újkígyós további fejlődését fogom szolgálni

Május 8-án megalakult az új Országgyűlés. Eddig szólt a 
békéscsabai országgyűlési választókerület 2014-ben megválasz-
tott egyéni képviselőjének, Vantara Gyulának a mandátuma. Az 
elmúlt négy (valójában hat) esztendőben Vantara Gyula ország-
gyűlési képviselő választókerülete polgármestereinek túlnyomó 
többségével kiváló munkakapcsolatot, közvetlen légkört ala-
kított ki. Rendszeresen tartott a településvezetőknek tájékoz-
tatókat, amelyeken információt kaphattunk a törvényalkotás 
aktuális kérdéseiről, pályázati lehetőségekről, illetve közvetíteni 
tudtuk felé azokat a problémákat is, amelyek a választópolgáro-
kat vagy az önkormányzatokat érintették.

A Képviselő-testület nevében köszönetemet fejezem ki 
Vantara Gyulának, hogy Békés megye fejlesztéséért felelős mi-
niszteri biztosként az ún. TOP-os pályázatok (választókerületi) 
lakosságarányos felosztását támogatva jelentős fejlesztések va-
lósulhatnak meg Újkígyóson mintegy 860 millió Ft értékben. A 
József-majori iparterület fejlesztés által komoly lépést tehetünk 
előre a helyi vállalkozások fejlesztése, a helyi foglalkoztatás bő-
vítése érdekében; megszépülhet a zöld város projekt keretében a 
városközpont; korszerűsödni fog a Tormási úti önkormányzati 
telephely barnamezős beruházásként; modern, energiatakarékos 
világítási rendszer épül ki a sportcsarnokban; épületenergetikai 
fejlesztés fog megvalósulni a Cz. Kiss Rendezvényázon, ahogy 
majd’ minden önkormányzati épület megújulhatott. Ezen kívül 
egyéb fejlesztési szándékainkat is lehetőségei szerint segítette. 

Még egyszer, köszönjük! További életére, munkájára Isten 
áldását kérjük!

Szebellédi Zoltán polgármester

Az országgyűlési képviselőválasz-
tás Újkígyóson is nyugodt körülmé-
nyek között, rendben zajlott. Elisme-
rés jár azért a tevékenységért, amit a 
szavazás lebonyolításában részt vevők 
végeztek. A választás tisztaságához 
nem férhet kétség, és ez az ő munká-
jukat dicséri. Köszönet illeti azokat a 
polgárokat, akik részt vettek a szava-
záson, és külön köszönöm azoknak 
(a választók csaknem felének), akik 
rám szavaztak. Hálás vagyok azok-
nak a helybélieknek, akik segítették 
a munkámat, és a választásra való fel-
készülésemet támogatták.

Újkígyós város vezetésével és a 
választópolgárokkal intenzív kap-
csolatot sikerült kialakítani a vá-

lasztás előtt. Arra törekszem, hogy 
ez így maradjon, sőt, erősödjön. A 
településnek vannak céljai, van le-
hetőség a fejlődésre, ezt fogom segí-
teni. A rövid, de intenzív kampány 
után nyugodt, kiegyensúlyozott és 
hatékony munkára van szükség ah-
hoz, hogy a választókerület sikeres, 
és benne Újkígyós fejlődő, a lakói 
számára szerethető és erős megtar-
tó erejű város legyen.

Az új Országgyűlés bizottsági 
szerkezete egyébként azonos lesz 
a régivel, és én a Törvényalkotási 
Bizottság munkájában veszek majd 
részt.

Herczeg Tamás
országgyűlési képviselő

Herczeg Tamás köszöntője  
a Park Fesztiválon

2018. június 24. (vasárnap):

ÚJKÍGYÓSI HAZAVÁRÓ

10 óra: Ünnepi szentmise  
a Szűz Máris Szent Neve katolikus templomban

11 óra: Hazaváró ünnepség  
a Hazaváró Emlékkútnál

13 óra: Hazaváró ünnepi ebéd  
a Felföldi István Tornateremben

Kérjük a tisztelt lakosságot, ha valaki szeretne 
meghívót küldetni elszármazott rokonainak, 
ismerőseinek, jelezze a művelődési házban.

Elérhetőségek:
telefon: 06-66/254-844 

e-mail: muvhaz@ujkigyos.hu
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Idén első alkalommal került átadásra az „Újkígyós Közszolgálatáért” cím

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2018. 
(II. 26.) számú képviselő-testületi határozatában úgy döntött, 
hogy 2018. évben az „Újkígyós közszolgálatáért” kitüntetést Bánfi 
Erzsébet részére adományozza a város közösségének közszolgálata 
érdekében kifejtett kiemelkedő munkájának elismeréséül.

Bánfi Erzsébet újkígyósi szülők gyermekeként született 
Gyulán. Általános iskolai éveit Újkígyóson töltötte, majd ezt 
követően középiskolai tanulmányait 1978 és 1982 között a Sar-
kadi Ady Endre Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépisko-
lában végezte el, ahol népművelő végzettséget szerzett.

1989. június 28-án tette le az anyakönyvi szakvizsgát.
2007-ben szerezte diplomáját a Tessedik Sámuel Főiskola 

Egészségügyi Fakultásán szociális munkás szakon. 
Elsőként a Békéscsaba és Vidéke Általános Fogyasztási és 

Értékesítési Szövetkezetnél helyezkedett el, később a békéscsa-
bai Gabonaforgalmi Vállalatnál dolgozott. 

1986. december 8-tól a Polgármesteri Hivatal aktív munka-

társa. Kezdetben iktatóként és népesség-nyilvántartóként tevé-
kenykedett az akkori Tanácsnál, illetve a választási feladatokat 
is ő látta el. Majd 1991. január 1-jétől az Anyakönyvi Hivatal 
vezetőjeként fő feladata az anyakönyvvezetés és népesség-nyil-
vántartás. A diplomája megszerzésével vezető főtanácsos ki-
nevezést kapott. 2013. évtől kezdve esélyegyenlőségi referens 
végzettséggel is rendelkezik, továbbá 2009. év óta Csabaszabadi 
községben is ő látja el az anyakönyvvezetői tevékenységeket.

Munkáját lelkiismeretesen, tudatosan, átgondoltan, magas 
színvonalon végzi.  Megbízható, pontos és naprakész, aki jó 
meglátásaival segíti a kollégái munkáját.

Szebellédi Zoltán és dr. Csatlós László a március 15-i 
ünnepségen adta át a kitüntetést Bánfi Erzsébetnek

Azon Újkígyóson (korábban vagy jelenleg) dolgozó 
személy részére, aki legalább egy évtizeden keresztül az 
önkormányzat vagy intézményének közalkalmazottja 
vagy köztisztviselőjeként kiemelkedő közszolgálati tevé-
kenységet végez (végzett), magánéletében példamutató 
emberi magatartást tanúsít, „Újkígyós közszolgálatáért” 
kitüntető cím adományozható. 
A kitüntetéssel együtt díszoklevél, bronz emlékplakett és 
50 000 Ft értékű utalvány kerül átadásra. 
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Első Park Fesztivál
Május 1-én egy éves születésnap-

ját ünneplte a Park Étterem és Kávé-
zó. Az Újkígyósi Városgazdálkodási és 
Fejlesztési Kft. úgy döntött, az elmúlt 
évet egy nagyobb születésnapi rendez-
vénnyel fogja emlékezetessé tenni. A 
programok szervezésében és lebonyolí-
tásában segítségére volt az Újkígyósi Fi-
atalokért Közhasznú Egyesület, mert az 
EFOP-1.3.5.-16‒2016-00543 „Közö-
sen a közösségért” c. projekjtük szintén 
évfordulós lett. Április 30-án és május 
1-én a két nap alatt közel ezer érdek-
lődő regisztrált a különféle 
programokra. Az első napot 
Vantara Gyula országgyűlé-
si képviselő, kormánybiztos 
nyitotta meg. A regisztráci-
óval mindenki ingyenesen 
férhetett hozzá egy tombo-
lához, amellyel a rengeteg 
ajándék mellett a fődíjat, egy 
női kerékpárt lehetett nyerni 
Kovács János felajánlásában. 
Fent említett egyesületen és 
kft.-n kívül más újkígyósi 
és békéscsabai egyesület, va-
lamint helyi vállalkozók és 
magánszemélyek anyagilag 
is támogatták a programok 
megvalósítását. Munkájuk-
kal az önkormányzat több intézménye, 
egyesületek tagjai, polgárőrök és a Vá-
rosgazdálkodási és Fejlesztési Kft. mun-
katársai nyújtottak önzetlen segítséget. 
A  programok szép, tágas helyszínen 
kerültek megrendezésre, helyet adva az 
április 30-án odaérkező kézművesek-
nek, az autókiállítás résztvevőinek, az 
ugrálóvárnak, trambulinnak, a nagysá-
tornak és színpadnak, ahol le lehetett 
bonyolítani a palacsintaevő versenyt, a 
Csorvási Fúvószenekar és Mazsorett 
Csoport műsorát, Kovács Szabolcs elő-
adását, majd az este fő attrakcióját, a 
V-Tech zenekar és Kefir koncertjét.

Május 1-én reggel szintén lázas ké-
szülődés fogadta az érdeklődőket. Már 
korán reggel munkához láttak az ét-
terem dolgozói, a kft. munkatársai, az 
óvónénik, az ÚFIKE és az Egyensúly 
AE Egyesület önkéntesei. A regisztráci-
ónál ismételten tombolajegy járt, a tom-
bolaszámok kihúzásában pedig Herczeg 
Tamás országgyűlési képviselő segített. 
A főnyeremény ezen a napon Ecker At-

tila vállalkozó felajánlásában szintén egy 
kerékpár volt. A keddi napon a színpa-
di bemutatók, a csilievő verseny, Dotto 
vonatozás, arcfestés, csillámtetkó, ho-
mokkép- és májusfakészítés mellett az 
Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesülete támogatásával trambulint, 
ugrálóvárat biztosítottak a gyerekenek. 
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
rendőrmotor bemutatót, Szalay Zsolt 
ebtenyésztő kutyásbemutatót tartott, 
és az ovónénik segitségével bábelőadás 
színesítette a lehetőségek palettáját. A 

„Családbarát Ország” családi vetélke-
dőjén a résztvevők a Gyulai Várfürdő 
belépőjéhez nyerhettek értékes ajándék-
utalványokat.  Az események csúcspont-
jának a 400 szeletes torta szétosztása 
bizonyult, amelyet az Önkormányzati 
Konyha vezetője, Szabó Zsuzsanna ké-
szített el. Mindkét napon finom ételeket 
és italokat kínált a Yes, Chef ! és a Park 
Étterem és Kávézó, valamint a vatta-
cukorra és fagyira várok is élvezhették 
kedvencüket. A két nap alatt kicsik és 
nagyok egyaránt megtalálhatták a szá-
mukra érdekes, hasznos vagy csak ella-
zító, kikapcsolódást biztosító közösségi 
programokat.

Schríffert Béla
Újkígyósi Városgazdálkodási 

és Fejlesztési Kft.

SEGÍTőK néVSoRA:

Újkígyósi Városgazdálkodási  
és Fejlesztési Kft.:

Schríffert Béla, Kovács Ferenc, Ottlakán 
István, Such Attila, Toldi Barbara, 

Bánszki Dávid, Nánási Edmond, Ko-
vács Ferenc, Turcsán Zsoltné, Rajeczki 
Anita, Botyánszki István, Veres Márk 
István, Magyarné Szász Mónika, Tóth 
Györgyné, Csernus Boldizsár, Mihuné 
Lipták Éva, Szabó Zsuzsanna, Benkóné 
Lipták Mónika, Harmati Brigitta, Asz-
talos Andrea, Almási Rita, Vida Réka, 
Skorcz Edina, Karkusné Takács Márta, 
Bacsa József, Such Mihály, Piti László, 
Molnár Gábor, Balogh Gyuláné, Budai 
Zoltánné, Virág Anita, Márton Béláné, 
Zahorán Tamás, Karády György, Árgye-

lán László, Rácz Gábor, Bo-
zsó János, Kása Antal

Újkígyósi Fiatalokért  
Közhasznú Egyesület,  

Közös Igazgatású Óvodai  
és Bölcsődei Intézmény:

Vida Klára, Balogh László-
né, Stefula Szandra, Tóthné 
Szabó Katalin, Bagi Brigitta, 
Csatlós Balázsné, Dobrotkáné 
Nagy Mónika, Horváthné 
Bohus Mária, Berki László-
né, Gyulainé Molnár Bog-
lárka, Gyöngyösi Györgyné, 
Szebellédi Katalin, Ruck Sza-
bina, Komlós Nóra, Hegedűs 
Tamás Csaba, Harangozóné 
Csortán Erzsébet, Balogh 

Lászlóné, Tóth Zsuzsanna Julianna, Sza-
bó Illésné, Farkas Miklósné, Szűcs Me-
linda Bettina, Varga Beatrix, Zsuzsa And-
rea, Nagy Piroska, Tokainé Boros Edina, 
Sarkadi Teréz, Juhász Zsoltné, Krucsainé 
Dobróczki Szilvia, Stuber Gabriella 

Egyensúly AE Egyesület:
Schríffertné Lócskai Henriett, Szferléné 
Dénes Pálma, Szebellédi Mária, Mucsi 
Irén

Újkígyósi Nagycsaládosok  
Közhasznú Egyesülete:

Békési Attila, Ugocsai Jánosné, Békési 
Anna Kamilla, Such Mihályné

Újkígyósi Polgárőr Egyesület:
Mazán Csaba, Bacsa Ferenc, Fekete 
József, Pleskonics Zsolt István, Endrei 
Balázs, Gyulai Zsolt, Mihálik Adrián, 
Budai Dávid

Petőfi Sándor Művelődési Ház:
Medovarszki Tibor, Cs. Szabó Zsuzsan-
na, Aradszki Krisztina, Gedó László, 
Süle Dániel

A szervezők gazdag programmal várták a rendezvényre 
kilátogató gyerekeket is
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Emlékezzünk a hajdani gazdasági kisvasútra
Százhuszonöt éve, 1893-ban döntöttek a vasút megépítéséről

Már sajnos kevesen emlékezünk a hajdani alföldi kis-
vasútra, hiszen 56 év telt el azóta, hogy 1971. november 
1-én utoljára áthaladt kürtölve a dízel motorvonat. Sokan 
nézték könnyezve a gyászos eseményt. A történet 1899. 
július 24-én kezdődött, és 1971. november 1-ig tartott. 

A sínek Szabadkígyóson a kövesút déli oldalán vol-
tak, ahol most árok van. Sokan a korszerű közlekedésben, 
az autóbusz forgalomban bíztak. Akkoriban úgy nevez-
ték a vonatot, hogy vicinális. A menetidő több mint egy 
óra volt, míg az autóbusz 30 perc alatt Békéscsabára ért. 
Ebben az időben a műutat megjavították, kiszélesítették, 
portalanították. Sokan érdeklődtek, hogy mi indokolta a 
kisvasút megépítését. Erre egyetlen válasz volt, a bőséges 
árutermelés. Békés megye mezőgazdasága egyre fejlődött. 
A felgyülemlett termény, például a búza, kukorica, cu-
korrépa szállítása egyre nehezebb volt, hiszen a közutak 
minősége már nem volt megfelelő, így megoldást kellett 
keresni. Lehetőleg olcsó úthálózatot kellett létrehozni, és 
annak megépítését minél előbb befejezni. Erre 1894-ben 
Boros Béni talált megoldást, aki az Arad-Csanádi Egye-
sült Vasutak Igazgatóságának főmérnöke volt. A keskeny 
nyomtávú vasút megépítésének végső szándékát az 1893. 
évi rendkívüli csapadékos idő adta meg, mivel a nagy sár 
miatt az áru szállítása lehetetlenné vált. 

Az Arad-Csanádi Egyesült Vasutak Igazgatósága 1894 
decemberében ülésezett, mely ülés során elfogadták a kis-
vasút megépítését. A Csanád megyei Gazdasági Iparvas-
út kiadta az engedélyt, majd megalakult az Alföldi Első 
Gazdasági Vasút. Az előmunkálatokat Sármezey Endre 
vasútépítő főmérnök irányította, melyhez a mezőhegyesi 
ménesbirtok már üzemben lévő kisvasútját vette alapul. 
Az alábbi kisvasutak épültek:
1894 Kovácsháza – Kupapuszta (15,4 km) 
1899 Kovácsháza – Csanádapáca – Békéscsaba (55,3 km)
1903 Békéscsaba – Békés (15 km)
1904 Békés – Vésztő (24 km)
1905 Géza major – Tótkomlós (8,6 km)
1925 Géza major – Kaszaper – Orosháza (14,5 km)
1926 Orosháza – Gyopáros (4 km)
1948 Tótkomlós – Békéssámson (11 km)
1949 Pusztaföldvár elágazás – Pusztaföldvár (5,6 km)
1949 Ludad – Tarhos – Vizesfás (12 km)
1949 Gyopárosfürdő – Rákóczi telep (2,7 km)

A mezőhegyesi Magyar Királyi Ménestől vették át a mű-
szaki rajzokat, a váltók leírását, a vasúti kocsik méreteit, vala-
mint a mozdony fajtáit. A vonalbejárás 1894 áprilisában volt, 
a jegyzőkönyvet 1894. május 4-én írták meg Kunágotán. A 
bizottságot Kovács Gyula, a Vasúti és Hajózási Főfelügye-
lőség képviselője irányította. A műszaki leírásban szerepelt, 
hogy a sínek alá 1,3 méter hosszú talpfákat kell elhelyezni. Az 
ágyazat 1,6 méteres homok volt, melynek vastagsága 20 cm 
volt. A kitérőkben az ágyazat kavics volt, melynek el kellett 
érnie a 25 cm-t. Az iparvágányokat csak azok a magánszemé-
lyek használhatták, akik a vasút építését anyagilag is támogat-
ták. A részvényesek névsorát külön jegyzék tartalmazta. 

Sármezey Endre főmérnök 32.000 méter sínt rendelt. A 
4600 darab 7 m-es sínt a Roessemann és Kühnemann cég 
szállította le. A Kaszab és Brenner cég hozta le a 71 000 
darab sínszeget, a 10 000 darab csavart, stb. Bonczosdról 
40 vasúti teherkocsi talpfát szállítottak ide.

A sínek nyomtávja a belső sínfejtől 760 mm volt. Nem 
készültek el az útkereszteződéseknél a sorompók, így őrö-
ket kellett oda állítani. A megállókhoz kutakat kellett ásni 
a gőzmozdonyok vízutánpótlásához. Az építési költség 
200.000 koronába került, és állami támogatás nélkül épült 
meg Kovácsháza közelében. A vasút üzemelését az Arad-
Csanádi Első Vasúttársaság végezte. 

A Békéscsaba – Kovácsháza vasútvonal építésére az 
engedélyt nem a Gazdasági Vasút, hanem Beliczey Géza 
földbirtokos és Rosenthal Ignác malomtulajdonos kapta. 
Az engedély a Békéscsaba – Doboz közötti vasút építésére 
is szólt. Az építkezés nem valósult meg, mert időközben 
Békéscsaba és Doboz között megépült a makadámút. 

A részvény vásárlása tovább folyt. Többek között Gróf 
Wenckheim Frigyes 100.000 koronáért, Békés megye 
60.000 koronáért, Csanádapáca 20.000 koronáért, Újkí-
gyós 10.000 koronáért vásárolt részvényeket. 

A vasúti pályát úgy építették meg, hogy a sebesség nem 
lehetett 20 km/h. A Mezőkovácsházától Békéscsabáig 
terjedő vasútvonal működési engedélyét 1899 májusában 
írták alá, és azt az 1899. évi X. számú törvénycikk hagyta 
jóvá. Az Újkígyós – Ókígyós (Szabadkígyós) vasútvonal 
megépítéséhez a földet és a homokot Újkígyóson termel-
ték ki. A homokbánya még ma is megvan, ezek a gödrök 
árulkodnak az egykori nagy beruházásról. A bánya főnöke 
Matyelka József volt. 

A vasútvonal megépítésével egyidőben meg kellett 
építeni a kiszolgáló épületeket. A gőzmozdonyok feltöl-
téséhez ásott kutakat, raktárakat, őrházakat, hídmérleget 
építettek. A kisvasút két helyen, az aradi vasútvonalon és a 
gyulai vasútvonalon keresztezte a MÁV vonatot. Az aradi 
vasút 1920 előtt dupla vasútvonal volt. Az Antant uta-
sítására a román határtól 100 km-re az egyik sínpárt fel 

Több mint hét évtizedig közlekedhettek  
kisvasúton a kígyósiak
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kellett bontani. Ezt még a mai napig nem építették vissza.  
1899. július 22-én, amikor minden elkészült, a vonal 

bejárása megtörtént. A bizottságot Ney Ferenc vas-
út és hajózási főfelügyelő vezette, de jelen volt 
Arad, Békés és Csanád megye képviselője is. 
Itt volt Sármezey Endre főmérnök, a vas-
út tervezője is. A bizottság 70 főből állt, 
akik feldíszített különvonaton érkeztek az 
állomásokra, ahol sor kerítettek az ünne-
pi beszédekre. A bizottság Békéscsabán 
a Széchenyi ligetben egy ünnepi ebédet 
tartott, ahol pohárköszöntők hangzottak 
el. Beszámolót tartott Sármezey Endre 
főmérnök, aki többek között azt is el-
mondta, hogy a vasút összesen 946.000 
koronába került, kilométerenként 17.106 
korona volt a költsége. Nagy érdeklődéssel 
figyelték gróf Wenckheim Frigyes, az Arad-
Csanádi Első Vasúttársaság elnökének felszó-
lalását, melyben méltatta a vidék gazdáinak 
munkáját és pénzügyi támogatását. A bizott-
ság az egész vonalra megadta a közforgalmi 
engedélyt, a közlekedés 1899. július 24-én megindult. 

Az állomáshelyek a következők voltak: Újkígyós (gaz-
dabolt melletti épület), Józsefmajori út (feltételes meg-
álló), Szabadkígyós-Alsó (1950-től a mai Kossuth téri 
autóbusz megálló, itt egy földre helyezett régi vagon volt 
a váró), Ókígyós Nagymajor (a varroda melletti épület, 
amelyről hiányzik az emléktábla) Salát-tanya Kenderföld 
(feltételes megálló), Hűtőházi megálló (1960-as évek vé-
gétől), Békéscsaba végállomás (jelenleg a Penny áll ott).  

A végállomással szemben volt a FUTURA gabonaköz-
raktár iparvágánnyal. 

Alighogy elkészült a kisvasút hálózata, 1951-ben 
már elkezdtek tárgyalni a felszámolásáról, meg-

szüntetéséről.  A gazdasági kisvasút (GV) fo-
kozatosan a MÁV kezelésébe került. Először 

a Békéscsaba – Békés – Vésztő vasútvonal 
felszámolását kezdték el két ütemben. 
1960. október 1-én a 14 km-es Békéscsaba 
– Békés vonalon, majd 1962. január 1-én 
a Békés – Vésztő – Ludasd – Vizesfás 38 
km-es vonalon állították le a forgalmat. 
A Békéscsabától délre eső vasútvonalak 
még kegyelmet kaptak. Érdemes meg-

említeni, hogy 1966-ban a GV 1,3 millió 
utast szállított. Naponta 20 személyvonat 

és 6 tehervonat közlekedett, a legnagyobb 
forgalom Újkígyós és Békéscsaba között volt. 
Békéscsabáról 379 ezer, Újkígyósról 286 ezer, 
Szabadkígyósról 245 ezer utas szállt fel a vo-
natra. Az utasok nagyrészt munkába járó em-
berek és tanulók voltak. 

1966-ban 101 ezer tonna mennyiségű árut szállítottak, 
főleg cukorrépát, kendert, nyers répaszeletet, szenet, tű-
zifát, fűrészárut. A cukorrépát Sarkadra és Mezőhegyesre 
szállították. 

Hankó József
helytörténeti kutató

Sármezey Endre 
főmérnök 

(1859-1939)

A cikk folytatását az újság  későbbi számában olvashatják.
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Védőnői munka Újkígyós városban
Újkígyóson 2 védőnői körzet ke-

rült kialakításra, az I. körzetet Likerné 
Paholló Andrea, a II. körzetet Varga 
Júlia védőnők látják el. A Magyar Vé-
dőnői Szolgálat szervezeti felépítése, 
feladata sokat változott az elmúlt száz 
évben, de célja: az általa gon-
dozott családok, különösen 
a várandós nők, az anyák, a 
csecsemők, a gyermekek és 
a fiatalok egészségének vé-
delme, megőrzése, fejleszté-
se nem változott. A területi 
védőnők a mindennapi fel-
adataikat a tanácsadások és 
családlátogatás módszerével 
végzik. A védőnői tanács-
adások keddi és csütörtöki 
napokon 800 és 1000 óra kö-
zött zajlanak. A gondozott 
várandós nőket, valamint 
a csecsemők és gyermekek 
szüleit levélben értesítik, 
hogy mely időpontban jelenjenek meg. 
A tanácsadásokon való részvétel gya-
korisága törvényileg meghatározott. 
Várandósság ideje alatt legalább 4 al-
kalom, 0-1 éves kor között 1, 2, 3, 4, 6, 
9 hónaposan, valamint 1 éves korban, 
15 és 18 hónaposan, majd ezt követően 
iskolakezdésig évente egy alkalommal. 
A rendszeres védőnői szűrővizsgálatok 
során lehetőségük van nyomon követ-
ni a gondozottak fizikális és pszichés 
fejlődését különféle mérőeszközök 
segítségével. Az újonnan bevezetett 

szülői kérdőívek pontos kitöltésével 
szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy 
részletesebb képet kapjanak egy-egy 
gyermek fejlődésével kapcsolatban. 
Amennyiben a szűrővizsgálatok során 
a védőnő eltérést tapasztal, feladata az 

érintettet tovább irányítania megfele-
lő szakellátásba. A családlátogatások 
szintén törvényi szabályozás szerinti 
rendszerességgel történnek. Ameny-
nyiben a védőnő a gondozott személy 
testi, lelki, szociális vagy egészségi ve-
szélyeztetettségét tapasztalja, mint jel-
zőrendszeri tag, köteles jelzést tenni a 
családvédelmi szolgálat felé. Emellett 
a háziorvosokkal, a pedagógusokkal, 
családsegítő munkatársakkal szintén 
szoros kapcsolatot tart. Védőnői fel-
adatok közé tartozik emellett a gyer-

mekek oltásának szervezése, adatainak 
rögzítése, nővédelmi gondozás, ezen 
belül kiemelt feladat a méhnyakszűrés. 
Szintén területi védőnői feladat a ja-
nuári, áprilisi és szeptemberi hóna-
pokban történő pediculosis szűrés az 

óvodások és iskolás gyer-
mekek körében. Iskolavédő-
női feladatok közé tartozik 
az évenkénti páros osztá-
lyok szűrésének szervezése, 
adatainak dokumentálása, 
szülők értesítése, kampány-
oltások szervezése a 6. és 
7. évfolyamon. A védőnői 
hivatás igen sokrétű, amely 
hungarikummá minősített, 
emellett június 13-át a vé-
dőnők napjává nyilvání-
tották, és helyi szokásoktól 
függően elismerik a védő-
női tevékenységet. Likerné 
Paholló Andrea, a diploma 

megszerzését követően, 2000. au-
gusztus 1-től iskolai és területi védő-
női feladatokat lát el Újkígyóson az I. 
körzetben. 2006-ban született a lánya, 
Liker Lili, 2012-ben a fia, Liker Ákos. 
17 évig dolgozott együtt Gedóné Évá-
val, aki tavaly nyugdíjba ment. 2018. 
április 1-től Varga Júlia iskolai és te-
rületi védőnőként látja el Újkígyóson 
a II. körzetet. 2014 nyarán a diploma 
megszerzését követően Békéscsabán, 
majd Gyulán szerzett tapasztalatokat 
területi védőnői munkában.

Varga Júlia és Likerné Paholló Andrea védőnők

A Mozgáskorlátozottak
Újkígyósi Szervezetének 

májusi és júniusi fogadóórái
a művelődési házban:

2018. június 5-én és 19-én
13-15 óráig fogadóóra

2018. május 27-én
gyereknapi rendezvényen

való részvétel

2018. június 22-23.
Galiba Napok és 

Kézműves Fesztiválon
való részvétel

A Mozgáskorlátozottak Újkígyósi Szervezete

tisztelettel köszönetet mond a tombolatárgy felajánlásokért  
a következő személyeknek és szervezeteknek:

Fődíj: Fáber Andrea

II. díj: Park Étterem és Kávézó

III. díj: Balog Zoltán Gergő

Szebellédi Zoltán, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Reál Abc, 
Deákné vászna, Tabak, Bánfi Péterné, Gekko vegyesbolt, Újkígyósi Nyug-
díjasok Érdekvédelmi Egyesülete, Tóth Mihály, Vasműszaki bolt, Horváth 
Györgyné, Timotex, Olimpia pizzéria, Yes, Chef!, B.B. Abc, Zsibrita János, 
Bánáti Ottó, Bene Andrásné, Újkígyósi Sütőipari Bt., Balog József, Susán 
József, Szűcs Zoltán, Tar Ferenc, ifj. Marossy László, Vöröskereszt Újkígyó-
si Szervezete, Török András, Sántha Lászlóné, Marottyi Zoltán, Bús László, 
Csatlós Sándor, Kata Lászlóné, Sütő Balázsné, Oláhné Mócs Anna, Katona 

Gábor és Tripe Mónika, Juhász Istvánné, Király család, Bánfi János.



72018. MÁjuS
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

HATÁROZATOK
Elfogadták a pénzmaradványt 

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyolc igen szavazattal 
elfogadta a 2017. évi pénzmaradványt 
az alábbiak szerint:
2017. évi beszámoló alapján az ön-
kormányzat összevont maradványa: 
650 818 828 Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány: 
614 787 017 Ft
Alaptevékenység szabad maradványa: 
36 031 811 Ft

Jóváhagyták  
az éves ellenőrzési jelentést

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalá-
nak Ellenőrzési Csoportja által 2017. 
évről készített éves ellenőrzési jelen-
tését egybehangzó nyolc igen szava-
zattal jóváhagyta.

Pályázat beadásáról döntöttek
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kinyilatkozza azon 
szándékát, hogy a Belügyminiszté-
rium által az Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatására kiírt felhívás c) alcéljára 
(belterületi utak, járdák, hidak fel-
újítása) pályázatot kíván benyújtani. 
A pályázat keretében meg kívánja 
valósítani az Iskola utca (254 hrsz.) 
430 méteres szakaszának útfelújítá-
sát, továbbá járólapból kirakott járda 
helyett 500 m2 területen új járdát kí-
ván építeni a Dr. Pándy Kálmán ut-
cán (1981/23 hrsz.) 80 méter, a Szé-
chenyi utcán (467 hrsz.) 170 méter, a 
Hosszú utcán (1449 hrsz.) 250 méter 
hosszúságban. 
A pályázat megvalósításához szük-
séges bruttó 2 647 059 Ft önerőt a 
költségvetés átcsoportosításával biz-
tosítja.
Megbízták a polgármestert a szüksé-
ges intézkedések megtételével.

Lejárt határidejű határozatok
1. A képviselő-testület a 20/2018. (III. 

8.), 21/2018. (III. 8.), 22/2018. (III. 
26.), 23/2018. (III. 26.), 24/2018. (III. 
26.), 25/2018. (III. 26.), 26/2018. (III. 

26.), 28/2018. (III. 26.), 29/2018. (III. 
26.) számú önkormányzati határo-
zatok végrehajtásáról szóló jelentést 
nyolc igen szavazattal elfogadta. 

2. A 100/2017. (VI. 19.) számú ha-
tározat végrehajtásának határidejét 
2018. május 31-ig meghosszabbí-
totta.

3. A 151/2017. (X. 16.) számú hatá-
rozat végrehajtásának határidejét 
2018. június 30-ig meghosszabbí-
totta.

Polgármesteri tájékoztató
Nyolc igen szavazattal jóváhagyták a 
képviselők az Önkormányzat és in-
tézményei 2018. március havi fonto-
sabb eseményeiről szóló tájékoztatót.

Megállapodást kötöttek
A képviselő-testület az Újkígyós Vá-
ros Önkormányzata és az Újkígyósi 
Keresztény Ifjúságért Alapítvány kö-
zött kötendő Közművelődési meg-
állapodást, illetve az Újkígyós Város 
Önkormányzata és az Ipolyi Arnold 
Népfőiskola Kulturális Egyesület kö-
zött kötendő Közművelődési megál-
lapodást egyhangú nyolc igen vokssal 
jóváhagyta.
Megbízták Szebellédi Zoltán polgár-
mestert a Közművelődési megállapo-
dások aláírásával.

Rekreációs központ kialakítása
A képviselők hét igen szavazat mel-
lett határoztak az alábbiakról:
1. Újkígyós Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete hozzájárul ah-
hoz, hogy a tulajdonában lévő Új-
kígyós, Újköz utca 5-7. szám (1528 
hrsz.) alatti ingatlanon lévő egyko-
ri strand területén található (ko-
rábban kádfürdőként funkcionáló) 
épületének rekreációs központtá 
történő átalakítására, továbbá az 
Újkígyós Petőfi u. 45. szám (1319. 
hrsz) alatti Felföldi István Torna-
terem 2 öltözőjének felújítására 
a Felföldi István Sport Egyesület 
pályázatot nyújtson be. 

2. Engedélyezi az Újkígyós, Újköz 
utca 5-7. szám (1528 hrsz.) alatti 
egykori strandra 15 év időtartamra, 

a Magyar Állam javára a beruházá-
sok mértékéig az ingatlan-nyilván-
tartásba jelzálogjog bejegyzését.

3. A Képviselő-testület a rekreáci-
ós központ tervezési költségeihez 
bruttó 1 100 000 Ft-ot biztosít.

Határozat módosításáról döntöttek
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2017. évi 50/2017. 
(IV. 18.) számú képviselő-testületi 
határozatot az alábbiak szerint mó-
dosította:
Önkormányzati feladatellátást szolgá-
ló fejlesztések támogatására megnyert 
17 000 000 Ft támogatási összeget a 
sportpálya (Újkígyós, Kossuth Lajos 
utca 2 sz. hrsz.: 971) – iroda- és klubhe-
lyiség – épületének felújítására fordítja, 
3 000 000 Ft önerő biztosítása mellett. 
A határozati javaslatra hét igen szava-
zattal voksoltak a képviselők.

Tisztelt
Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a BKSZ PLUSZ Kft. az 

alábbi napokon végzi a  
zöldhulladék elszállítását:

•	 május 24.
•	 június 14., 28.
•	 július 12., 26.
•	 augusztus 9., 23.
•	 szeptember 13., 27.
•	 október 11., 25.
•	 november 8., 22.

Továbbá tájékoztatjuk a tisz-
telt lakosságot, hogy lehetőség 
van zöldhulladék gyűjtésére 
szolgáló zsák megvásárlására a 
Polgármesteri Hivatal műszaki 

 osztályán.

Újkígyós Város
Önkormányzata
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Tisztelt Adózónk!
Felhívom a figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 
– többször módosított –2017. évi CL. számú törvény 
9. § c) bekezdése alapján a helyi iparűzési adóra vo-
natkozó bevallását az adóévet követő május 31-ig kell 

megtennie.

Tájékoztatom, hogy a helyi iparűzési adó mérté-
ke 2016. január 1. napjától - a 24/2015. (XI. 28.) 
számú önkormányzati rendelet alapján - az állan-
dó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az 

adóalap 2%-a.

Tisztelettel felhívom a figyelmét, hogy a bevallást 
interneten a www.ujkigyos.hu oldalról töltheti le, 
vagy személyesen az Újkígyósi Közös Önkormány-
zati Hivatal információs pultjánál igényelheti. A 
gazdálkodói szervezetek az önkormányzati adóható-
sághoz az adóbevallást elektronikus úton kötelesek 

benyújtani.

A kitöltött bevallásokat 2018. május 31. napjáig 
az adócsoportunkhoz (7-es iroda) megküldeni 

szíveskedjék!

Kedves Újkígyósiak!

Az ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesülete tagfelvételt 
hirdet a településen. Azon személyek vagy családok 
jelentkezését várjuk, akik értelmi fogyatékossággal 
élő gyermeket (felnőttet) nevelnek, és szeretnének 
olyan szervezethez tartozni, amely a fogyatékos sze-
mélyek érdekvédelmével foglalkozik. Az ÉFOÉSZ 
Békés Megyei egyesülete tagja az országos ÉFOÉSZ 
hálózatának, így az országban történő fogyatékossá-
got érintő ügyekben mindig naprakész. 2018 márci-
usától több programot is szeretnénk megvalósítani a 
településen, amelyhez résztvevőket várunk. Az egyik 
ilyen az Önérvényesítő tréningek megtartása, de szer-
vezünk több rendezvényt és kirándulást is. Amennyi-
ben felkeltette érdeklődését a lehetőség, érdeklődjön 
munkaidőben a 06/20-369-36-91 telefonszámon!

Üdvözlettel: Schríffertné Lócskai Henriett 
éFoéSZ Békés Megyei Egyesületének elnöke

Lőrincsik Györgyné április 2-án  
ünnepelte 90. születésnapját

Lőrincsik Györgyné április 2-án ünnepelte 90. születésnap-
ját. Szebellédi Zoltán polgármester virágcsokorral és emlék-
lappal köszöntötte otthonában az ünnepeltet. Újkígyós Város 
Önkormányzata nevében szeretettel gratulálunk, és még hosz-
szú, egészségben 
eltöltött életet 
kívánunk! 
Születésnapjá-
hoz gratulálnak, 
jó egészséget 
és még számos 
boldog évet 
kívánnak: fia, 
Gyuri, felesége, 
Szilvi, unokája, 
Renáta, férje, Já-
nos, dédunokája, 
Nándi, továbbá 
lánya, Icu, uno-
kája, Gabi, párja, 
Edina (Regi), 
dédunokái, Jáz-
min és Benett, 
unokája, Edina 
és párja, Ernő.

Lőrincsik Györgyné  
90. születésnapja
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Turovszki Krisztián: Egy éve áll újra kereszt az újkígyósi Sas-halmon
A régi keresztek pusztulófélben vannak, 

és manapság nem is divat útszéli keresz-
tet állítani. A vallásos buzgóság alábbha-
gyott a modern emberben, és a keresztek 
üzenetét sem értjük, ezért a keresztállítás 
értelmét sem látjuk már. Figyelmen kívül 
hagyjuk az evangéliumi talentumokról 
szóló példázatot, mely szerint a legköny-
nyebb elherdálni az örökséget, ehhez csak 
idő kell. A vagyont kamatoztatni kell, ha 
nem ezt tesszük, magától eljár felette az 
idő, megeszi a rozsda. Őseink örökségét ki 
kell hozni a múzeumi vitrinből, meg kell 
ismerni, hogy mi volt az eredeti szándék, 
ami létrehozta, és ennek megfelelően ne-
künk kell újraalkotni. 

A Sas-halmi kereszt újraállításáról 
alapítványunk a 2016. augusztusi ülésén 
döntött. Az elpusztult kereszt újraállí-
tásának ötlete az újkígyósi gazdák által 
nemrégiben újraállított Pap kereszt kap-
csán merült fel bennem. 

A Sas-halmon álló keresztet már az 
1806-1869 között végzett II. Katonai 
felmérés térképén is jelzik, majd egészen 
az 1941-ben készült felmérésig nyomon 
követhető volt a megléte, de ezen idő-
szak után, számunkra ismeretlen mó-
don, a kereszt elveszett. Az újraalkotás 
nem egyszerű feladatát vállalta fel ala-
pítványunk. De csak akkor tudhatjuk 
sajátunknak ezt az örökséget, ha a lét-
rehozásához szükséges tudás is a miénk, 
ezért néhány mondatban ismertetném, 
hogy mit is jelent számunkra a kereszt.

Európában az első kereszteket oltalma-
zó és felajánló céllal a 6. században az írek 
állították, Magyarországon a 15-16. szá-
zadból vannak erre vonatkozó első írásos 
adataink. A barokk kor előtti kereszteken 
erős és logikus szimbólumrendszert alkal-
maztak, ezt próbáltuk megidézni keresz-
tünkön. A keresztfa színeinek rejtett üze-
netei közül elsőként a pirosra térnék ki. A 
keresztény hagyományban a komolyság, a 
fenség színe. Az Újszövetségben a bűn, az 
engesztelés, a vezeklés és az áldozat színe, 
gondoljunk arra, hogy Krisztus keresztha-
lálával Nagypénteken magára vette a világ 
bűneit. A zöld: a tavasznak, a természet 
megújulásának, növekvő életnek a kifeje-
zője. Mint ahogyan Krisztus harmadnapra 
Húsvétra feltámadt. A termékenységet, a 
halhatatlanságot és a reményt szimbo-
lizálja. A kék és a sárga szín elegye jelöli 
egyben a színek hármasságát is. A hagyo-
mány szerint Krisztus 33 éves volt, és 3-án 

feszítették meg. A kék: az égbolt színe, a 
megfoghatatlanság, a végtelenség, a transz-
cendencia szimbóluma. Az égi Istenre 
utalva az emberfeletti, mennyei hatalom 
kifejezője. A keresztény szimbolikában az 
angyalok, valamint Szűz Mária színe, így 
utaltunk a keresztnél Mária jelenlétére is. 

A Torinói lepel tanúsága szerint élet-
nagyságú Krisztus arcának jellegzetes 
vonásai tudatosan megtervezett lépések 
alapján születtek. A Békés megyében 
előkerült középkori analógia alapján 
készült korpusz magában hordozza a 
megváltót és az ítélőt is. Színeinek szim-
bolikája: a sárga az örök fény, a felség, a 
hatalom kifejezője, a közvetítés jelképe 
emberek és Isten között. A keresztény 
hagyományban a szentség és a felfedett 
igazság kifejezője. A koronán a napfény, 
az isteni hatalom, a megvilágosodás, a 
halhatatlanság, a dicsőség jelképe. A 
barna színhez a középkorban a szegény-
séget, az evilági hívságok megvetését 
társították, míg a fehér a fény, a tökéle-
tesség, az egyszerűség jelképe. A fehér 
ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek 
győzelmét jelenti az anyag felett.

Ha azt kérdeznénk, hogy mi is a ke-
reszt, akkor annyit kellene mondanunk, 
hogy maga a JEL. Ha egy helyet akarunk 
megjelölni a papíron, oda egy keresztet 
teszünk. Arra szolgál, hogy megkülön-
böztessük a tér pontjait egymástól, ezáltal 
képesek legyünk tájékozódni a térben. A 
kereszt nem más, mint a jól meghatározott 
középponttal rendelkező tér és idő, a te-

remtett világ jelképe. A keresztállítás pedig 
nem más, mint a teremtés aktusa.

Őseink Jézust helyezték a kereszten a 
tér-idő origójába, vagyis a világ mágikus 
középpontjába. De neki is a szívét. A leg-
régibb kereszteken a corpus karja merőle-
ges a testre, így a középpontban a szív van. 
Ha lóg a corpus, akkor a középpont a fej, 
és nem a szív. Ekkor a kereszt egy halott 
embert tart, akit kivégeztek, a szeme le-
csukva, a feje félrebillenve, aki áldozat, és 
legfeljebb bűntudatot vagy sajnálatot vált 
ki az emberből. A legrégibb kereszteken 
Jézus szeme nyitva van, egyenesen ránk 
néz, a fején korona, karjai merőlegesek a 
törzsre, nem egy kivégzett embert ábrá-
zolnak ezek a keresztek, hanem az áldást 
osztó és áldást hozó istenkirályt feltáma-
dásának, újjászületésének előestéjén.

A keresztény világ számára Jézus feltá-
madása a garancia arra, hogy van lehetőség 
kilépni a mulandóság kereteiből, és átélni 
az újjászületés, a feltámadás, az újjáterem-
tődés csodáját. Ezért választották tehát 
elődeink a kereszt központi jelenetének Jé-
zus áldozati halálát, mely újjászületésének 
az előfeltétele volt. A világ ez által marad 
élő. Ez a kereszt egyik legfontosabb üze-
nete. Ezt az üzenetet adja nekünk 2017. 
Nagypénteke óta a Sas-halmi kereszt.

Alapítványunk köszönetet mond a tá-
mogatóknak, a kereszt megvalósításában 
közreműködőknek. A keresztet ácsolta 
ifj. Bacsa József, festette Simon Tibor, a 
Korpuszt megfestette Turovszki-Mancz 
Fatime Nóra. A munkálatok során segítsé-
günkre volt az Ergofém Kft, illetve az Új-
kígyósi Önkormányzati Kft. A szervezést 
Váradiné László Zsuzsanna bonyolította 
le. A keresztet felszentelte Ilyés László 
Zsolt újkígyósi plébános. Ünnepi beszédet 
mondott Szebellédi Zoltán polgármester, 
továbbá ezen sorok szerzője, mint az ala-
pítvány kuratóriumának elnöke. Az ünne-
pélyes szentelést népdalokkal tisztelte meg 
a Tengelic Énekegyüttes, verset mondott 
Börcsök Áron. Külön köszönet illeti Gedó 
Pál újkígyósi gazdát, aki segítségünkre volt 
az ügyintézésben, és rendelkezésünkre bo-
csátotta a területet. Az érdeklődők szállí-
tásában az Aranykalász Lovas Club volt 
segítségünkre.

Ezen cikk Kovács Attila Péter a Kagy-
lókürt folyóiratban megjelent „Az útszéli 
keresztek tér-ideje” című publikációjából 
kölcsönzött gondolatok nyomán íródott.

Újkígyós, 2018. Nagypéntek

Turovszki Krisztián, Ilyés László 
Zsolt és Szebellédi Zoltán
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Megkésve bár… 
Kissé megkésve, de annál na-

gyobb örömmel számolunk be 
kedves olvasóinknak a IV. Újkí-
gyósi Kolbászgyúró Fesztiválról, 
amely 2018. március 3-án került 
megrendezésre Újkígyóson a 
Felföldi István Tornateremben 
a Benkó Hús Kft. – Benkó Pál, 
Gedó Pál és a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár 
szervezésében. A fesztivál irán-
ti fokozott érdeklődést jól mu-
tatja, hogy idén már negyven 
csapat nevezett a versenyre. A 
hóesés ellenére már kora reggel-
től nagy volt a sürgés-forgás, a 
csapatok lázasan készülődtek a 
versenyre. Kilenc órától látvány 
disznóvágást láthattak az érdek-
lődők az iskola udvarán a Benkó 
Hús Kft. és a „Csíkszentmiklósi 
Hentesek” munkájának ered-
ményeképpen. Az igazi verseny 
11 órától, a hivatalos megnyitó 
után indult, és délután 2 órára 
minden csapat leadta a zsűrizés-
re szánt kolbászkarikát, nem kis 
feladat elé állítva ezzel a zsűrit, 
melynek tagjai: Benkó Pál el-
nök, Gedó Pál főszervező, Zsó-
tér László főtámogató, András 
Róbert, a Csíkszentmiklósi 
Ifjúsági Egyesület vezetője és 
Hajduk Zoltán, a Gyulahús Kft. 
üzemvezetője voltak. De nem-
csak a kolbász kapott szerepet 
a fesztiválon, hanem a sonka is, 
mivel sonkasaccoló versenyre is 
nevezhettek a megjelentek. A 
dínom-dánom egész nap tartott, 
hiszen nemcsak ínycsiklando-
zó finomságokat (hurka, kol-
bász, cigányka) kóstolhattak a 
fesztiválozók, hanem a délután 
folyamán az előző napon elké-
szített, konkrétan 840 db töltött 
káposztát is feltálalták a Benkó 
Hús Kft. munkatársai. Tiszte-
lettel köszönjük munkájukat, 
és természetesen a főzőknek: 
Dinya Máténak és segítőjének, 
Valikának is hálás köszönetünk! 
Kolbászgyúró verseny eredmé-
nye: 
1. Kígyósi Szuperböllérek
2. Furnér Pack
3. Bűbájos Boszorkák

Különdíjak:
Sokkal Jobb, Csíkszentmiklósi 
Hentesek, Hurka Gyurka Forgó 
Pultja, Bokrosi Hagyományörző 
Egyesület, Coca-Csűd, Petőfi 
Tabak csapatai
Testvértelepülések:
Szépvízi Tanácsosok (Szépvíz – 
Székelyföld), Csíkszentmiklósi 
Hentesek, Zimándújfalu (Arad 
megye) Nagyzerind (Arad me-
gye)
Szárazkolbász verseny ( 21 neve-
zés, közönségszavazat – 288 le-
adott érvényes szavazat alapján) 
eredménye: 
1. Turovszki András
2. Harangozó Attila
3. Erős Attila (Csíkszentmiklós)

Gratulálunk a győztes csa-
patoknak, és minden nevező 
csapatnak, egyéni versenyző-
nek tisztelettel köszönjük rész-
vételüket. Hálásan köszönjük 
továbbá a rendezvény főtámo-
gatóinak: Újkígyós Város Ön-
kormányzatának – Szebellédi 
Zoltánnak, Benkó Pálnak 
(Benkó Hús Kft.), Gedó Pál-
nak, Zsótér Lászlónak (Kun-
ágotai „Bercsényi” Zrt.) és 
Erdélyi Istvánnak (Gallicoop 
Zrt.) az önzetlen, nagylelkű 
támogatást, a támogatóink-
nak: Újkígyósi Nagycsaládosok 
Közhasznú Egyesületének – 
Békési Attilának, Varga Lász-
lónak (Reál Fűszer Csemege), 
Bánfi Balázsnak (B.B. ABC), 
Bánfi Péterné Jucikának (Sarki 
Fűszeres), Sütő Balázsné Ma-
rikának („Összefogás Újkígyó-
sért” Közhasznú Egyesület) és 
az Újkígyósi Polgárőr Egyesü-
letnek a fölajánlott ajándékcso-
magokat. Ahogy mondani szo-
kás: nélkülük a rendezvény nem 
jöhetett volna létre! Jó szívvel 
köszönjük kedves látogatóink-
nak, hogy megtisztelték ren-
dezvényünket. Kérjük, tegyék 
ezt máskor is, kövessék figye-
lemmel programjainkat a mű-
velődési ház Facebook-oldalán 
és az ujkigyos.hu-n!

Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó
művelődési ház vezető

A nyugdíjasok érdekvédelmi  
Egyesületének programja:

JÚNIUS
4-én 13 órakor: fogadóóra

4-én 14 órakor: vezetőségi ülés
6-án 17 órakor: klubdélután

20-án 17 órakor: klubdélután
30-án 11 órakor: Csanádapáca baráti ebéd, 

jelentkezés júnis 25-ig
Felelős: Gedóné Guglava Ilona 70/368-2600

    Belicza Jánosné  30/507-6110
30-án 11 órakor: Szabadkígyós baráti ebéd 
a Soproni Söröző és Étterem nagytermében, 

jelentkezés június 25-ig.
Felelős: Darida Józsefné  30/549-0876

              László Sándorné  30/907-2655

Kiszely József március 14-én ünnepelte  
95. születésnapját

Kiszely József március 14-én ünnepelte 95. szüle-
tésnapját. Szebellédi Zoltán polgármester emlék-
lappal köszöntötte otthonában az ünnepeltet. Új-
kígyós Város Önkormányzata nevében szeretettel 
gratulálunk, és még hosszú, egészségben eltöltött 
életet kívánunk!

Kiszely József 95. születésnapja
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2018. június19-22-23. (kedd-péntek-szombat)
IX. Újkígyósi GALIBA nAPoK

és KéZMŰVES FESZTIVÁL
a Petőfi Sándor Művelődési Házban  

és a Wenckheim parkban.

A fesztivál fővédnöke: őexellenciája, Massimo Rustico, 
Olaszország budapesti nagykövete.

2018. június 19. (kedd):
Italian Business Day - Olasz Üzleti Nap 

a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara és a 
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében.

Megnyitja: Massimo Rustico,  a fesztivál fővédnöke.

2018. június 22. (péntek):
16 óra: IX. Újkígyósi Amatőr Borverseny a Szent Vince 
Borrend, az Újkígyósi Amatőr Borász Szövetség képvi-

seletében.
Nevezési díj: 300 Ft/borminta, nevezni lehet fehér-, vö-
rös- és desszertbor kategóriában a művelődési házban.

16 óra: GALIBA Kupa - műfüves kispályás focibajnok-
ság, szervező: Ecker Zsolt, volt NB I/B-s kézilabdázó.

Jelentkezni: Ecker Zsoltnál lehet  
a 30/705-53-28 mobilszámon.

20 óra: Olasz est a nagyszínpadon:  
népszerű olasz slágerek előadása.

2018. június 23. (szombat):
Főzőverseny:

nevezési díj: 15 000 Ft/csapat, 
amely magában foglalja a kb. 10 kg libát, a gázpalackot 

és az égőfejet, a pavilont és 1 db asztalt 2 paddal.
A főzéshez szükséges eszközökről a csapatok gondos-

kodnak.

 7-9 óra: Regisztráció, főzősátrak elfoglalása.

10 óra: Ünnepélyes megnyitó: 
Massimo Rustico, a fesztivál fővédnöke, 

Szebellédi Zoltán, Újkígyós város polgármestere,
Prohászka Béla, Venesz-díjas olimpiai aranyérmes mes-

terszakács, a zsűri elnöke.

10 órától egész nap:
autókiállítás a Viharsarok  AMSE szervezésében.

12-14 óra: Főzőcsapatok vendégkóstoltatása a közönség-
szavazathoz (szavazólap a helyszínen, a zsűrisátorban).

 Közben a nagyszínpadon folyamatosan kulturális 
programok: 

„Jó ebédhez szól a nóta” – Alföldi Cigányzenekar, 

Budapest High Pipe Band (skótduda) koncert, 
Belencéres Néptáncegyüttes, 

kick-box-, mazsorett-, salsabemutatók.
Látványfőzés – olasz mesterszakács-bemutató.

13-15 óra: Kézműves és termelői vásár.
Kézműves foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár, trambulin.

GALIBA Kupa - műfüves kispályás focibajnokság.
Legszebb Galiba-Liba – lúdszépségverseny:

nevezés a helyszínen 12 óráig.
17 óra: Főzőverseny eredményhirdetése, díjak kiosztá-

sa (focibajnokság is).
21 óra: FENYŐ MIKLÓS és  

barátai élő koncert, 
majd nagyszabású szabadtéri 

DISCO és mulatság kifulladásig: 
Dj Hlásznyik, 

közben D Session / Dj Dandee - 
Crazy Pig Show.

A főzőverseny díjazása:
I. hely: Erzsébet Nagy Szálloda (Paks) –  

Süli János felajánlása:
4 fő részére, két éjszaka, félpanziós wellnesshétvége 

(értéke: 120 000 Ft),
II. hely: Wellness Hotel Kager (Harkány):

4 fő részére, két éjszaka, félpanziós wellnesshétvége 
(értéke: 100 000 Ft),

III. hely: Hunguest Hotel Erkel (Gyula):
4 fő részére, egy éjszaka, félpanziós wellnesshétvége 

(értéke: 80 000 Ft).
Közönségdíj és más értékes nyeremények.

A nevezéseket a borversenyre, a főzőversenyre és a focibaj-
nokságra 2018. június 20-ig (szerda) kérjük leadni a műve-
lődési házban, vagy a muvhaz@ujkigyos.hu e-mail címen.
Várjuk a jelentkezőket a borversenyre, a főzőversenyre 

és a kispályás focira!
A programok ingyenesek.

Szeretettel várjuk a „falu apraját-nagyját”!
Tisztelettel számítunk részvételükre!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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születéseK:

Stir Ajna Léda (3400 g, 50 cm), Gyula, 2018. április 6., édes-
anyja: Árgyelán Adrienn, édesapja: Stir Gergő.

Bánf i Léna (2950 g, 49 cm), Gyula, 2018. április 12., édesany-
ja: Barna Judit Matild, édesapja: Bánf i Béla.

Pugymer Ferenc Tamás (3350 g, 51 cm), Békéscsaba, 2018. 
április 14., édesanyja: Bánf i Gerda, édesapja: Pugymer Ottó.

Juhász Róza (4400 g, 53 cm), Kecskemét, 2018. április 23., 
édesanyja: Nyári Szilvia, édesapja: Juhász János.

HÁzAssÁGKÖtés:

Házasságkötés időpontja: 2018. április 14., menyasszony: Bihari 
Beatrix újkígyósi lakos, vőlegény: Pap László kétegyházi lakos.

HAlÁleseteK:

Gulácsi Erika Tóth Erika, született: 1963. augusztus 28., el-
hunyt: Újkígyós, 2018. március 26., volt újkígyósi lakos.

Csányi Jánosné Balogh Irén, született: 1932. május 1., elhunyt: 
Újkígyós, 2018. április 15., volt újkígyósi lakos.

Vizi Alajos Imréné Domokos Ilona, született: 1930. március 16., 
elhunyt: Újkígyós, 2018. április 18., volt újkígyósi lakos.

Varga Jánosné Skoperda Etelka Rozália, született: 1926. június 
18., elhunyt: Újkígyós, 2018. április 28., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Újkígyósi	Önkormányzati	Értesítő	•	Újkígyós	város	havonta	megjelenő,	ingyenes	időszaki	kiadványa	•	Kiadja:	Petőfi	Sándor	Művelődési	Ház	és	Könyvtár,	
5661	Újkígyós,	Arany	János	utca	42.	•	Telefon:	66/254-844	•	E-mail:	muvhaz@ujkigyos.hu	•	Felelős	kiadó:	Lukoviczkiné	Rozsnyai	Ildikó	intézményvezető
A	szerkesztőbizottság	elnöke:	Kunstár	Anna	Mária	•	A	szerkesztőbizottság	tagjai:	Gombkötőné	Kmetykó	Bianka,	Horváth-Gazsó	Adrienn,	Lukoviczkiné	
Rozsnyai	Ildikó,	Turovszki	Krisztián	•	Nyomdai	előkészítés:	Mészáros	Gábor	•	Nyomdai	munkák:	Kolorprint	Kft.,	5600	Békéscsaba,	Teleki	utca	6.

Az 
Újkígyósi 

Önkormányzati
Értesítő  

hirdetési árai:
1 oldal: 

20 000 Ft + ÁFA  
(25 400 Ft)

1/2 oldal: 
12 000 Ft + ÁFA 

(15 240 Ft)

1/4 oldal: 
7 000 Ft + ÁFA 

(8 890 Ft)

1/8 oldal: 
4 000 Ft + ÁFA 

(5 080 Ft)

2018. június 2-án (szombat) kb. 9 -11 óra 
között halad át Újkígyóson a Piactérnél

a Békéscsaba-Arad Szupermaraton
futó- és kerékpárverseny.

Ugyanez visszafelé másnap, 2018. június 3-án  
(vasárnap) kb. 13-17 óra között várható.

A versenyen indul az Újkígyósi Tekergők csapata is.
Várjuk a kígyósi szurkolókat!

Szurkoljunk együtt az Újkígyósi Tekergőknek!

VÍZ- GÁZ-  
FŰTéSSZERELéS

Vasadi Tibor
06/20/588-4535

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
BÉrletI díjAK:

kisterem: 2000 Ft + ÁFA / óra (2540 Ft)

konferenciat 3000 Ft + ÁFA / óra (3810 Ft)

nagyterem: 4000 Ft + ÁFA / óra (5080 Ft)
könyvtár: 3000 Ft + ÁFA / óra (3810 Ft)

konferencia- 
terem:


