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A 2014-es eseménydús év vége felé kö-
zeledünk. A település bicentenáriumát 
ünnepeltük, hiszen 1814-ben öntöt-
ték szerződéses formába egyezségüket 
Wenckheim József Antal gróf és a földet 
bérlő dohánykertész családok.
Rendezvényeink, programjaink alapja, 
vezérgondolata lehetett volna a szin-
te Újkígyóssal azonos időben született 
(1812), a XIX. század első felében élt 
költő, Garay János egyik versrészlete 
– Háry János alakját is ő teremtette –, 
amely a visszaemlékezés fontosságára 
hívja föl a � gyelmet:

Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket.
A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövétneket.
S ha a jelennek halványul sugára,
A régi fény ragyogjon fel honára.

Méltó dolog megemlékezni őseinkről. 
A múlt kutatása, felidézése valódi kin-

csek, értékek újrafelfedezésével is mél-
tán kecsegtetett, közösségformáló erőt 
képviselt. Mindezeket tapasztaltuk az év 
folyamán végighúzódó események alkal-
mával. Igazán szép pillanatokat éltünk 
át, emlékezetes marad számunkra ez az 
esztendő, a sok szép élmény még sokáig 
erősít bennünket.
Karácsonyra készülődünk, amikor is a 
keresztény világ annak a Jézus Krisztus-
nak megszületését ünnepli, aki a régiből 
az újba vitte át a lelkeket, az ószövetségi 
értékeket megtartva egy új világot muta-
tott meg az őt követőknek. Ez az új világ 
a szeretetre, a megbocsátásra, a feltétlen 
elfogadásra, a kirekesztettekhez való 
szolidáris odafordulásra épült.
Városunk minden lakójának ebben a lel-
kületben megélt, családi körben eltöltött 
karácsonyi ünnepeket és a múlt „kincse-
iből” építkező, eredményekben gazdag 
új esztendőt kívánok Újkígyós Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete és 
intézményeink dolgozói nevében.

Szebellédi Zoltán polgármester

A jubileumi év vége felé

Az alapszervezet 1989 áprilisában alakult Oláh József elnök-
letével. 1990 decembere óta bejegyzett szervezetként tevé-
kenykedik a településen, napjainkra már 3 generációsra nőtte 
ki magát. Támogató tagjai olyan nagycsaládos szülők, kiknek 
gyermekei már önálló nagycsaládos tagokká váltak.
Fontos megemlékezni a múltról, e nélkül nincs jelen és jövő. 
Köszönet elődeinknek, kik ezalatt a 25 év alatt felvirágoztatták, 
életben tartották közösségünket. Az egyesületünkért végzett 
rendkívüli áldozatos munkájáért 1992-ben Oláh József elnök, 
egyben alapító tag, 1999-ben Popol Mihályné, ki 16 évig vezet-
te egyesületünket, valamint 2005-ben Gedó Gáborné a Nagy-
családosok Országos Egyesületének legmagasabb elismerésé-
ben részesült.
A képviselő-testület 2008-ban „Újkígyósért” kitüntető címet 
adományozott szervezetünknek.
Köszönet illeti ezért a vezetőségi tagokat, kik önkéntes mun-
kájukkal segítették fennmaradásunkat, rendezvényeinket, és 
köszönet illeti a tagságot is, mivel aktívan részt vettek ezeken. 
Rendszeresen szervezünk helyi programokat, szellemi vetélke-
dőket, sportvetélkedőket, vonatos kirándulásokat. Aktív szere-
pet játszunk a helyi rendezvények szervezésében, rendszeresen 
részt veszünk azokban. Gyakran osztunk adományokat, szoros 
kapcsolatot tartunk fenn az önkormányzattal, civil szervezetek-
kel, oktatási intézményekkel.

A szervezet rendszeresen és eredményesen pályázik, melynek 
következtében megteremtette működésének infrastrukturális 
feltételeit, gazdálkodása kiegyensúlyozott.
Rendezvényeinknek fő támogatója az Emberi Erőfor-
rások Minisztérium Nemzeti Együttműködési Alapja a 
NEA-MA-14-SZ-0349 szakmai pályázatával, Újkígyós pol-
gármestere és képviselő-testülete, kik éves rendszeres támoga-
tással hozzájárulnak többek között a pályázatokhoz szükséges 
önerőhöz és a tombola főnyereményeihez is, valamint a Nagy-
családosok Országos Egyesülete kettő nyertes pályázattal.
2014-ben négy vonatos kirándulást, több játszóházat, májusban 
a városi gyereknapot szerveztük meg, részt vettünk a regionális 
gyermeknapon, a nagycsaládos fesztiválon, főző- és kolbászver-
senyen. Decemberre szervezzük a hagyományos karácsonyváró 
ünnepségünket. 
Júliusban ünnepeltük a fennállásunk 25 éves évfordulóját.
A jubileumi rendezvényünkön a tagcsaládokon kívül jelen voltak 
meghívott vendégeink, többek között a gyulai és a gábortelepi 
nagycsaládos egyesület képviselői is. A vacsora után 300 szeletes 
csokoládétortát szolgáltak fel, majd egy anyakönyvvezető segít-
ségével köszöntöttük a 10, 15 és 25 éves házassági évfordulóju-
kat ünneplő párokat. A ceremónia után élőzenével, lakodalmas 
elemekkel, tombolahúzással és tánccal zártuk az estét.

Békési Attila elnök

25 éves az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete

Az Újkígyósi Önkormányzati 
Értesítő készítői minden 

olvasójuknak áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és sikeres,
 boldog új esztendőt kívánnak!
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XII. A haza gyökér, melyből életünk fája kisarjadt…

„A történelem az a tantárgy, amelynek a legnagyobb hatása volt értékrendszerünk kialakulására,
hiszen milyen más alapra lehet a jövőt építeni, mint a múltra?”

Szent-Györgyi Albert

„Milyen más alapra lehet a jövőt építeni?”

Arcélek
Zsótér József (1927–2003) helytör-
téneti kutató, az Ipolyi Arnold Nép-
főiskola alapító tagja. Elemi iskolába 
Újkígyóson járt. A középiskolát Békés-
csabán végezte, ám tanulmányait ket-
tészakította a háború. 1948-ban, már 
az ókígyósi kastélyban érettségizett. 
Az 1960-as években második érett-
ségit tett a Békéscsabai Közgazdasági 
Technikumban. Később levelező tago-
zaton elvégezte a Hódmezővásárhelyi 
Állattenyésztési Főiskolát. Érettségitől 
1960-ig Állami Gazdaságban, majd 
nyugdíjazásáig – 30 évig – az Újkígyósi 
Aranykalász Tsz-ben dolgozott, legin-
kább, mint állattelep-vezető. Diákkora 
óta érdekelte a történelem és az iroda-
lom. Nemcsak helytörténetet írt, a pa-
raszti élettel foglalkozó novellái, kar-
colatai is megjelentek. 1965-ben az ő 
kezdeményezésére, több szerző-társsal 
együtt írta és szerkesztette élete első, 
kötetté szerveződő művét, a Jubileumi 
emlékkönyvet, amely Újkígyós község 
megalapításának 150. évfordulójára je-
lent meg. 1993-ban írta a Falu közepe 
című esszéjét, melyben a hagyományos 
kisgazda világ végnapjait, a kígyósi 
dohánykertészek társadalmát mutatta 
be személyes élményei alapján. Mind-
ezeken túl számos megyei és országos 
lapban jelent meg írása, a megyében 
több helyen községtörténeti kiállítás-
sal és előadással öregbítette Újkígyós 
jó hírét. 2000-ben „Újkígyósért” ki-
tüntetésben részesült. Igazi lokálpat-
rióta volt. Családját és szülőfaluját 

szenvedélyesen  szerette.

Az elmúlt év egyik legfontosabb tanul-
sága, hogy komoly igény van arra, hogy 
valaki feldolgozza, megírja és elemezze 
az elmúlt 60 – 70 év újkígyósi króniká-
ját. A magunk részéről erre a meglehető-
sen nagy munkára nem vállalkozhatunk. 
Csupán bízhatunk benne, hogy kerül 
majd alkalmas személy, s adottak lesznek 
a munkához szükséges feltételek is. Soro-
zatunkkal azt vállaltuk, hogy vázlatszerű-
en végigtekintjük szűkebb környezetünk 
történetét. Azt a küzdelmes folyamatot, 
melynek ismeretében jobban megértjük 
mai életünk mozgatórugóinak működé-
sét. Egy település életének összességét 
ugyanis nem csupán az aszfaltozott utcák 
hossza, a járdák aránya és minősége vagy 
az egy főre jutó jövedelem mutatói adják. 
Ezek mind szükségesek, de legalább ilyen 
fontos a közösségi lélek ereje, a közösség 
saját múltjába eresztett gyökérzetének 
szívóereje s tagjainak összetartása is.
Fontos volna tehát feldolgozni a XX. 
század nagy rendszer- és intézményát-
alakulásait s azok hatásait is. Itt csupán 
a problémafölvetés szintjén utalhatunk 
a téma csomópontjaira. Írhatnánk ar-
ról, hogy Szabadkígyós a Wenckheim 
család ókígyósi uradalmából lett önálló 
község 1950 januárjában. Szólni kel-
lene arról, hogy milyen út vezetett Új-
kígyóson az iskola államosításához, s 
ezzel kapcsolatban talán arról is, hogy 
1952-ben megépült a „nagyiskola”. Ta-
lán kutatható volna az a folyamat is, ami 
valamikor 1958-ban kezdődött, mikor 
is kétszázhúsz új házhelyet osztottak ki 
az addig nagyméretű belterületi porták 
felosztásával, s ennek nyomán teljesen 
átalakult a településünk képe. S ennek a 
következményéről, arról a tényről, hogy 
Újkígyós 1970-től nagyközségi rangot 
kapott. Vizsgálni kellene azt a 13 évet is, 
az 1977–1990 közötti időszakot, mikor a 
két település, Újkígyós és Szabadkígyós 
közös nagyközségi tanácsot alkotott. Bi-
zonyosan sokakat érdekelne az 1960-as 
tsz-szervezés nem éppen dicsőséges idő-
szaka, s az a folyamat, hogy hogyan és 
miért vált és válhatott ez a szövetkezet 
országosan ismert virágzó mezőgazdasá-

gi nagyüzemmé. Szükségszerű volt-e az 
a hatalmas vagyonvesztés, ami 1989 után 
hazánkat s benne Újkígyóst is sújtotta.
Nem folytatjuk! Ennyi is elég annak 
bizonyítására, hogy az írásunk elején 
emlegetett majdani kutatónk nem fog 
témahiánytól szenvedni. Most zárjuk 
le hát sorozatunkat, s írásunkkal a las-
san búcsút intő évünket is. E sorok írója 
egyetlen dologgal bizonyosan elége-
dett: visszavonhatatlanul lezárult az az 
évtizedeken át húzódó, meglehetősen 
rosszízű vita, miszerint városunk szüle-
tése az 1814-es vagy az 1815-ös évhez 
kapcsolható. Most már bizonyos, Újkí-
gyós ama bizonyos árendális szerződés 
aláírásával, 1814. szeptember havának 
első napján jött a világra!
Épp ezért az egész 2014-es esztendőn 
átívelt a 200 esztendős Újkígyós ün-
neplése. Az évforduló adta lehetőséget 
kihasználva –szűkös lehetőségeink ha-
tárain belül– számba vettük településünk 
történetét is. Immár sorozatunk végére 
érve, ismét tegyük föl a kérdést, miért is 
kell nekünk mindezzel itt és most fog-
lalkoznunk? A választ ez alkalommal a 
XX. század egyik világszerte is ismert 
magyarjától, Baktay Ervin művészet-
történész, írótól kölcsönözzük: „A haza 
gyökér, melyből életünk fája kisarjadt, 
az a pont a Föld kerekségén, ahol tör-
zsünk a Föld tápláló, életadó, fenntartó 
erejét issza legmélyebb gyökérszálain át. 
Lombba borultan, terebélyes növésben 
széttárhatjuk messze nyúló ágainkat, 
- más, idegen törzsből fakadt lombok 
testvéri szövevényeibe kulcsolódva, a rög 
fölé emelkedett büszke koronával - ám 
csak azért, mert ott gyökerezünk abban a 
rögben, amelyből kinőttünk. Ha elvágják 
gyökereinket, korhadó hulladék, tűzre 
vetendő holt anyag lesz belőlünk; maté-
riánkból szerencsés körülmények talán 
pompás remekműveket faragnak, de ele-
ven, viruló, gyümölcsöző valóságunknak 
vége.” E sorok leírása óta több mint fél 
évszázad telt el, de időszerűségükből mit 
sem vesztettek, mi több még inkább igaz 
mindez jelenünkre, hiszen korunk talán 
legnagyobb veszedelme a kultúravesztés, 

melynek nyomán a szellemi javaitól és 
így mentális egészségétől is megfosztott 
ember, tudományos műszóval élve eg-
zisztenciális vákuumba kerül. Mindezek 
ellensúlyozására minden alkalmat, min-
den lehetőséget meg kell ragadni. Bízunk 
benne, hogy szerény írásainkkal, –de egész 
esztendőn átívelő rendezvénysorozatunk-
kal is– valamicskét élőbbé tettük Újkígyós 
fájának eleven lombozatát!

Harangozó Imre
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2012-ben az Arany János utcán lakók 
több alkalommal jelezték a Városhá-
zán, hogy a lakóingatlanuk előtt álló 
gesztenyefák elöregedtek, két esetben 
a járdát, illetve a kerítést a gyökérze-
tükkel megkárosították. A fák kivá-
gásának engedélyezését kérték. Mivel 
a fák közterületen álltak, ezért azok 
tulajdonjoga a közterület tulajdonosát, 
az önkormányzatot illette meg, ennél 
fogva a fák kivágásának kötelezettsé-
ge is önkormányzatunkat terhelte. A 
Képviselő-testület által meghatározot-
tak szerint az Arany János utcán lévő 
fák kivágása és a fásítás a 2013. január 
18-án megtartott lakossági fórumon 
külön témaként lett megtárgyalva. Mi-
vel eredményt a fórumon történt meg-
beszélés sem hozott, ezért 2013. január 
28-án ismételten kérdőívet küldtünk 
ki az Arany János utca lakosságának, 
melyben arra kértünk választ, hogy az 
egységes fásítást vagy csak a kivágott 
fák pótlását szeretnék megvalósítani. 
A kiküldött több mint 80 darab kér-
dőív közül hivatalunkhoz összesen 45 
darab érkezett vissza, melyek közül 
5 darab kitöltetlen maradt, 20 ingat-
lantulajdonos a kivágott fák pótlását, 
további 20 pedig az egységes fásítást 
javasolta. Tehát a döntést segítő, az 
ügyet előremozdító megoldás így sem 
született. 
Hosszas tárgyalást követően a kép-
viselő-testület 2013. február 28-án 
megtartott ülésén kialakította állás-
pontját, és döntött az Arany János 
utca egységes fásításáról, melynek 
megvalósítását három ütemre bontva 
tervezte végrehajtani Az ültetendő 
fa fajtájáról a döntést a 2013. július 
hónapban esedékes testületi ülésen 
kívánta meghozni. A döntés értelmé-
ben, első ütemben az Arany János utca 
Gyulai út és Dózsa György utca kö-
zötti szakaszán lévő közterületen álló 
összes fa kivágására került sor a lakos-
ság bevonásával. A kivágott fák helyé-
re a szakemberek az utcaképbe illő fák 
(hárs, kőris, madárberkenye, díszkörte 
vagy galagonya) ültetését javasolták, 
melyek közül a Képviselő-testület a 
hársfát választotta. 
Az Újkígyósi Közös Önkormányzati 
Hivatal a fásítást - összekapcsolva a 
„Minden születendő gyermeknek ül-

tessünk egy fát” programmal - 2013. 
november 16-án végezte el. 2014-
ben a fásítás folytatásaként (második 
ütemként) a január 27-én megtartott 
ülésen a Képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy az Arany János utca Dózsa 
György utca és Kossuth utca közötti 
szakaszán lévő közterületen kell az út 
mindkét oldalán a hársfákat elültetni. 
Önkormányzatunk az idei évben már 
negyedik alkalommal vett részt a 
„Minden születendő gyermeknek ül-
tessünk egy fát” akcióban. A program-
nak megfelelően minden alkalommal 
az előző évben született gyermekek ré-
szére kerül sor Újkígyós közterületén 
egy facsemete elültetésre. 2012-ben 45 
gyermek, 2013-ban 42 gyermek szüle-
tett Újkígyóson, akiknek szülei közül 
mindkét évben 27-en kérték gyerme-
kük nevének feltüntetését egy gravíro-
zott táblán az elültetett fa mellett. A 
számukra ültetett csemete elhelyezé-
sére az Arany János utcán került sor 
2014. november 22-én.
Az Arany János utca fásításával kap-
csolatos, településünkön keringő szó-
beszédekre reagálva az alábbiakban 
egy pár sorban összefoglalom  a hársfa 
tulajdonságait.
20–25 m magasra növő, kissé szabály-
talan, lekerekedően oszlopos koronájú, 
többnyire tövétől ágas fa. A kérge szür-
ke, � noman repedezett. Szív alakú, le-
kerekedő vállú, hegyes csúcsú, fűrészes 
szélű levelei, sárgásfehér, kellemes illa-
tú virágai vannak, melyek az ép szélű 
fellevélhez csatlakozó, 4–12 cm hosszú 
bogernyőben nyílnak. A virágok ötta-
gúak: öt-öt csésze- és sziromlevéllel, 
a bibe is ötágú. Gömb alakú termései 
simák, a bibeszál maradványaként kis, 
hegyes szárban végződnek, az érett 
termések a fellevéllel együtt, jellegze-
tesen pörögve esnek le, és a szél mesz-
szire elhordhatja őket.
A hársfapollen allergén hatását 2001-
ben dokumentálták. A nemzetközi 
irodalomban megalkottak egy 1-től 
10-ig terjedő skálát annak besorolá-
sára, mennyire allergén egy adott nö-
vény. Ebben az úgynevezett Ogren-
indexben � gyelembe veszik nemcsak 
azt, hogy a vizsgált betegek milyen 
erősen reagálnak az adott növény pol-
lenjére, hanem a virágzás időtartamát, 

a termelt pollen mennyiségét és terje-
dési távolságát is. Ezen a skálán tehát 
1 jelöli azon növényeket, melyek egy-
általán nem allergének és 10 az allergia 
szempontjából nagyon agresszív pol-
lennel rendelkező növényeket, melyek 
hosszú ideig, erős allergiás tüneteket 
okoznak. A hárs ezen a skálán 7-es ér-
tékkel szerepel. Az ÁNTSZ kategóriái 
is � gyelembe veszik egy adott növény 
által termelt pollen mennyiségét és azt, 
milyen gyakran szerepelnek allergén-
ként a vizsgált betegek körében. Ezen 
besorolás szerint az adott növény le-
het gyengén, közepesen, erősen, illetve 
nagyon erősen allergén. A hársfa itt a 
közepesen allergén növények közé tar-
tozik.
A hazánkban őshonos fák többsége 
azonban vagy a hársfáéval megegyező 
allergenitású, vagy erősebb allergén-
ként tarják számon. A kőris, a fűz, az 
éger és a nyír fajok mind az erős aller-
gének közé tartoznak, Ogren-indexük 
is 8-9. A juhar, a gyertyán és a nyár a 
hársfával megegyezően közepes aller-
génnek számítanak.
A hárs viszonylag igénytelen, száraz-
ság- és árnyéktűrő, de lassan növő fa, 
júniusban virágzik. A hársfa virágait 
a teljes virágzáskor gyűjtik, árnyékos 
helyen szárítják, forrázata gyógyhatá-
sú, de élvezeti teaként is kedvelt. Fel-
használják gyógyhatású fürdővizekhez 
vagy bőrápoló szerként is. A hársfavi-
rágzatnak nincs bizonyított gyógyha-
tása, a népgyógyászatban a meghűléses 
tünetek, valamint enyhe tünetekkel 
járó stressz oldására használják. A ke-
zelést a tünetek jelentkezésekor kell 
megkezdeni, ha a tünetek súlyosbod-
nak vagy 7 napon belül nem enyhül-
nek, orvoshoz kell fordulni. Virágzatát 
a méhek igen kedvelik, fontos mézelő 
növény. Leginkább június közepe tá-
ján, a teljes virágzás idején gyűjthető: 
a méhek is ilyenkor készítik a leg� no-
mabb hársmézet.
Az Arany János utcán az egységes fasor 
kialakítása érdekében a két év során ösz-
szesen több mint 150 facsemete elülte-
tését hajtottuk végre, mely lelkiismeretes 
gondozás mellett, pár év elteltével meg-
határozó dísze lehet településünknek.

Varga Ferenc 
műszaki csoportvezető

Arany János utcai fásítás
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
SZEPTEMBER ELEJÉN MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT 
AZ ÚJKÍGYÓSON ÉPÜLT 7 CSOPORTSZOBÁS ÓVODA
Újkígyós Város Önkormányzata 203,81 millió forint európai uniós 
támogatás segítségével valósította meg az új óvoda épületének 
kivitelezését.
A korábbi 6 csoportos óvoda két telephelyen működött, melyek elavult infra-
struktúrája és szűkös befogadóképessége miatt nem tudta megfelelően kiszol-
gálni a településen élő lakosok igényeit. Az intézmény épületének megújítására és 
bővítésére régóta kereste a megfelelő pályázati lehetőséget a fenntartó önkormányzat. 
A Dél-Alföldi Operatív Program keretében kiírásra került pályázati felhívásra 
2012-ben nyújtotta be projektjavaslatát, melyen 203,81 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.
A projekt keretében kevesebb mint egy év alatt épült meg a város központjában a modern 7 csoportszobás 
akadálymentesített óvoda épülete, mely minden tekintetben megfelel a XXI. század követelményeinek. A 
pályázat lehetővé tette a működéshez szükséges eszközök és a gyermekek számára szükséges játszóeszkö-
zök beszerzését is. 
Az új épületet szeptember elején már birtokba is vehették az óvodások. A beruházásnak köszönhetően az 
intézményben 7 új munkahely jött létre. 

Újkígyós Város Önkormányzata 203,81 millió forint európai uniós 
támogatás segítségével valósította meg az új óvoda épületének 

A korábbi 6 csoportos óvoda két telephelyen működött, melyek elavult infra-
struktúrája és szűkös befogadóképessége miatt nem tudta megfelelően kiszol-
gálni a településen élő lakosok igényeit. Az intézmény épületének megújítására és 
bővítésére régóta kereste a megfelelő pályázati lehetőséget a fenntartó önkormányzat. 

LEZÁRULT A  7 CSOPORTOS ÓVODA BERUHÁZÁSA A DAOP-4.1.2-2012-0009.
„EGYÜTT ÉPÍTJÜK A JÖVŐT” ÚJKÍGYÓSI ÖSSZEFOGÁS NEVELÉSI 

INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSÉRE EURÓPAI UNIÓS  PROJEKT

Eljött az év vége, ilyenkor mindenki számot vet az elmúlt 
esztendőről. Így tett a Felföldi István Sport Egyesület is. En-
gedje meg, hogy ezt megosszam Önnel!
Az idei évben hét csapatban sportolt egyesületünk közel 
százharminc játékosa, akiknek a megfelelő szakmai munkát 
négy edző biztosította. Ezen túl a sportolók felkészülését a 
héttagú elnökség segítette. 
A FISE lehetőséget kapott arra, hogy csatlakozzon a Nem-
zeti Kézilabda Akadémiához, amellyel élt is. Ez nagy meg-
tiszteltetés számunkra, hiszen megyénkben ezt csak három 
egyesületnek ajánlották fel. Az együttműködés nagyban se-
gíti a szakmai munkát, és a legügyesebb játékosainknak – az 
általános iskola befejezése után – alkalmuk nyílik bekerülni 
egy olyan professzionális rendszerbe, ahol minden feltétel 
adott ahhoz, hogy jó tanulmányi eredmény mellett, a kézi-
labdasportban akár a nemzeti válogatottig is eljuthassanak. 
December hónaptól, szervezett kereteken belül, az újkígyósi 
óvodások számára is lehetőséget biztosítunk a kézilabda 
megismerésére. Nagy örömömre szolgál az, hogy egyre töb-
ben látogatnak ki a megye I. osztályú női és fér�  csapataink 
mérkőzéseire. Felnőtt sportolóink sokat dolgoznak, hogy 
szurkolóink minél színvonalasabb összecsapásokat láthassa-
nak. Mindkét együttesünk reális célja a dobogós hely elérése.
2014-ben két alkalommal nyújtottunk be pályázatot. En-
nek köszönhetően tíz lány és tíz � ú játékosunk edzőtá-
borozhatott Zánkán az Erzsébet-program keretén belül 
hat napon át a Balaton partján. A Darányi Ignác Terv se-
gítségével pedig felnőtt csapataink számára sporttáskákat 
tudtunk vásárolni.
Ebben az évben is megszerveztük a Felföldi Kupát, ahol ven-

dégül láttuk a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola diák-
jait, akikkel már hosszú évek óta kiváló kapcsolatot ápolunk.
A városi sportnapok keretén belül, idén már harmadik al-
kalommal rendeztük meg az Újkígyósi Sportbálat, ahol 
nemcsak a sportolók, hanem a város lakossága is kikap-
csolódhatott.
Az év zárásaként – első alkalommal – december 20-án ren-
deztük meg a FISE Karácsonyt, ahol minden csapatunk 
bemutató mérkőzést játszott. 
Ezúton köszönjük minden támogatónknak és szurkolónk-
nak azt, hogy mellettünk álltak és segítették munkánkat. 
Bízunk abban, hogy a jövőben is számíthatunk megtisztelő 
� gyelmükre és segítségükre!
Minden kedves újkígyósi lakosnak békés, boldog karácso-
nyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt 
kíván a Felföldi István Sport Egyesület!

Katona Norbert elnök

Mi történt a FISÉ-vel 2014-ben?

POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy panaszaik-
kal, kérdéseikkel, észrevételeikkel az alábbi időpontban 

is felkereshetik Szebellédi Zoltán polgármestert:
Minden hónap első szerdáján 16-17 óra között

Helyszín: Fő utcai óvoda
Minden hónap harmadik hétfőjén 8-9 óra között

Helyszín: Piactér
Minden kedves érdeklődőt várunk!
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HATÁROZATOKHATÁROZATOK
Elfogadták a költségvetési beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a novemberben megtartott 
ülésén kilenc igen szavazattal elfogadta a 
2014. évi költségvetés I-III. negyedéves 
teljesítéséről szóló beszámolót.

Továbbra is működik 
a közös önkormányzati hivatal 

A képviselő-testület a 125/2012. (X. 
29.) számú határozatával Csabaszaba-
di és Telekgerendás Községek Önkor-
mányzataival a 2013. január 1. napjától, 
az Újkígyósi Közös Önkormányzati 
Hivatal közös működtetésére létrejött 
társulást továbbiakban is fenn kíván-
ja tartani. Megbízta dr. Csatlós Lász-
ló jegyzőt a Társulási megállapodás, a 
Szervezeti és Működési Szabályzatá-
nak, az Újkígyósi Közös Önkormány-
zati Hivatal Ügyrendje módosításának 
előkészítésével. A határozati javaslatra 
mind a kilenc képviselő igennel voksolt.

Jóváhagyták az óvodai SZMSZ-t
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Újkígyósi Közös Igaz-
gatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát 
egyöntetű szavazással jóváhagyta, és 
megbízta az intézményvezetőt, hogy a 
dokumentumok tartalmának megisme-
rését tegye lehetővé az érintettek szá-
mára.

Elfogadták a 2015. évi programtervet
Kilenc igen szavazattal fogadta el a tes-
tület a Pető�  Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár 2015. évre szóló program-
tervét. A programok megszervezéséhez 
szükséges összeget a 2015. évi költség-
vetésében biztosítja.

A felvételt biztosítja az általános iskola
Az Újkígyós közigazgatási területén 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező tanköteles korú gyerme-
kek számára a kötelező felvételt – a 
2015/2016. tanévben is – az Újkígyósi 
Széchenyi István Általános Iskola biz-
tosítja. A határozati javaslattal mind a 
kilenc képviselő egyetértett.

Határoztak a belső ellenőrzésről
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a belső ellenőrzés szá-
mára 2015. évben az alábbi feladatokat 

határozza meg: 
- az élelmezési tevékenység utóvizsgálata, 
- az óvodai dolgozók besorolásának el-
lenőrzése,
- a hivatali gépjárművek használatának 
vizsgálata.

Elfogadták a megállapodást
A kilenc képviselő egyöntetűen elfo-
gadta az Újkígyósi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműkö-
dési megállapodást, valamint felhatal-
mazta Szebellédi Zoltán polgármestert 
a megállapodás aláírásával. 

Döntöttek a kulturális centrum nevéről
Nyolc igen és egy tartózkodás mellett 
döntöttek arról, hogy az Újkígyós, Pető-
�  utca 40. szám alatt kialakítandó több-
funkciós kulturális centrumot (egykori 
mozi épület) Cz. Kiss Rendezvényház-
nak nevezik el. 

Falugazdász irodahelyiség kialakítása
Az önkormányzat a Pető�  utca 38. szám 
alatti Szolgáltatóházban Falugazdász 
Irodát alakít ki, mely irodahelyiség ki-
alakítására 200 000 Ft összeget biztosít 
a költségvetés tartalékalapjának terhére. 
Az iroda fenntartásának rezsiköltsége-
it a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
esetleges költségviseléséig biztosítja. A 
határozati javaslatot mind a kilenc kép-
viselő igennel elfogadta.

Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az 51/2011. (IV. 18.), 
47/2014. (IV. 28.), 68/2014. (V. 19.), 
92/2014. (VII. 14.), 94/2014. (VII. 14.), 
110/2014. (IX. 11.), 111/2014. (IX. 11.), 
112/2014. (IX. 11.), 113/2014. (IX. 22.), 
114/2014. (IX. 22.), 115/2014. (IX. 22.), 
116/2014. (IX. 22.), 117/2014. (IX. 22.), 
121/2014. (IX. 22.), 122/2014. (IX. 22.), 
123/2014. (IX. 22.), 124/2014. (IX. 
22.), 125/2014. (IX. 22.), 126/2014. (X. 
20.), 127/2014. (X. 20.), 128/2014. (X. 
20.), 129/2014. (X. 20.), 130/2014. (X. 
20.),  131/2014. (X. 20.), 132/2014. (X. 
20.), 133/2014. (X. 20.), 134/2014. (X. 
20.) számú önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést kilenc 
igennel elfogadta, a  47/2014. (IV. 28.) 
számú határozat végrehajtásának határ-
idejét 2014. december 31-ig meghosz-
szabbította.

Tagot delegáltak a DAREH társulásba
A testület – kilenc igen szavazat mellett – a 
Dél-Alföld Regionális Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulásba Újkígyós 
Város Önkormányzatának képviselőjeként 
Bozó József alpolgármestert delegálta, és 
egyben felkérte az alpolgármestert, hogy 
a Társulásban végzett munkájáról évente, 
illetve annak szükségessége esetén gyak-
rabban tájékoztassa a képviselő-testületet.

Hitelkonstrukció felmérése
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Önkormányzat részére sze-
mélygépkocsi vásárlást tervez. Megbízza a 
pénzügyi osztályvezetőt, hogy a legkedve-
zőbb hitelkonstrukció � gyelembevételével, 
5 éves futamidőre mérje fel a lehetősége-
ket, és a következő testületi ülésre készítse 
el az előterjesztést.  A javaslatra hét igen és 
egy nem szavazat érkezett.

Elfogadták a társulási 
megállapodás módosítását

Hét igen szavazattal határoztak arról a 
képviselők, hogy a Békéscsaba és Térsé-
ge Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását elfogadják. A Társulási Ta-
nácsba Újkígyós Város Önkormányza-
tának képviseletére Szebellédi Zoltán 
polgármestert delegálják.
Jutalmat osztottak a közalkalmazottaknak
Az önkormányzat az általa foglalkoz-
tatott közalkalmazottak jutalmazására 
3 705 000 Ft forrást biztosít a költségve-
tés általános tartalékalapjának terhére  A 
testület hét igennel döntött a kérdésről, 
és megbízta a munkáltatókat a jutalom 
ki� zetéssel kapcsolatos intézkedések 
megtételével.
Személygépkocsi vásárlásáról határoztak
Arról döntött a testület, hogy 1 db KIA 
CEED típusú személygépkocsit vásá-
rol az önkormányzat számára, melyet a 
polgármester elsődleges használatába ad 
hivatali teendőinek ellátása céljából. A 
gépjármű beszerzéséhez 1 100 000 Ft-ot 
biztosít a költségvetés általános tarta-
lékalapjának terhére, továbbá a gépjár-
mű üzemeltetéséhez, valamint a zárt 
pénzügyi lízingszerződés teljesítéséhez 
szükséges költségeket biztosítja. A sza-
vazásban hat képviselő vett részt, akik 
igennel voksoltak.
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Az Újkígyósi Vízmű Kft. részéről szeretnénk ismételten 
felhívni a tisztelt lakosság � gyelmét a hideg időjárás miatti 
fagyásveszélyek elkerüléséhez szükséges intézkedések meg-
tételére.
A Vízmű Kft., mint a település ivóvízellátását, illetve a 
szennyvízelvezetését, -tisztítását biztosító szolgáltató, az 
úgynevezett téli felkészülési időszakban minden olyan intéz-
kedést – beleértve a lakosság tájékoztatását – megtett, amely 
a hideg időjárás miatti elfagyások veszélyét a lehető legki-
sebbre csökkenti. 
Az elkövetkező hónapokban várható hidegebb időjárás miatt 
kérnénk a tisztelt lakosságot a vízórák, aknák és ingatlanjaik 
házi vízhálózatának fokozott védelmére. 
Vízórák fagyás elleni védelme: 
Ismételten felhívjuk a � gyelmet a vízórák elfagyás elleni vé-
delmére, az akna gondos lefedésére. A fedett – leginkább a 
néhány milliméteres vaslap fedésű - aknában lévő vízmérők 
védelme érdekében érdemes � gyelmet fordítani arra, hogy az 
aknafedél ne maradjon nyitva, emellett külön szigetelő réteg 
lefektetése is védelmet nyújthat az elfagyás ellen. 
A vízmérő berendezések elfagyása miatt felmerült költségek 
a közszolgáltatási szerződés értelmében a fogyasztót terhelik. 
Ingatlanok, ingatlanrészek: 
A nem használt, fűtetlen ingatlanok vagy ingatlanrészek víz-
vezetékeit - a vízórák és aknák mellett - védeni szükséges, 
mivel azok szintén könnyen elfagyhatnak. A télire magára 
hagyott ingatlanok esetén két szempontra kell � gyelemmel 
lennünk. 
Az első, hogy a víztelenítés maradéktalan és teljes legyen. 
Csapok, főelzáró szelep megnyitása, tartályok teljes leeresz-
tése. 
A másik, hogy az akna, illetve az aknában lévő főelzáró és 
vízóra fagyvédelméről szintén gondoskodni kell, ahogyan azt 
az előzőekben bemutattuk. 

Lakott épületünkben leginkább a nem fűtött helyiségekben 
futó vízvezetékeket és szerelvényeket veszélyezteti a fagy. 
Ha van rá mód, érdemes a hideg helyiségek temperálásáról 
gondoskodni. Ha ez nem oldható meg, és a helyiség nagyon 
hideg, akkor sokat segít a csővezetékek burkolása, hőszigete-
lése, vagy a legkritikusabb időszakokban ajánlatos kicsit cse-
pegőre hagyni egy-két csapot, mert a gyengén áramló víz is 
sokkal nehezebben fagy meg, mint a csőben álló víz. 
Amennyiben mégis befagynak a vezetékek, akkor fontos, 
hogy lassan, a fal fokozatos melegítésével olvasszuk fel a ben-
ne lévő vizet. 
A vízóra elfagyása esetén a szolgáltató Vízmű Kft.-t kérjük 
értesíteni. 
A vízmérőt vagy a szabadon lévő műanyag csöveket sem-
miképp se próbáljuk nyílt lánggal felolvasztani, a hirtelen 
felolvadó víz ugyanis szétvetheti a mérőt, illetve a csövet. 

Újkígyósi Vízmű Kft. 

Az Újkígyósi Vízmű Kft. felhívása

Az Újkígyósi Vízmű Kft. ezúton tájékoztatja a tisztelt 
lakosságot a munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási 

rend változásáról:
2014. december 12-én (péntek) 800–1200  1300–1500

2014. december 13-án (szombat) 800–1200  du. ZÁRVA
2014. december 20-tól 2015. január 1-ig ZÁRVA

A hét többi napján az ügyfélfogadási rend változatlan.
Hibabejelentést az alábbi telefonszámokon tehetnek:

- ivóvízellátás: 06-30/428-23-34
- szennyvízkezelés: 06-30/428-23-35

Megértésüket köszönjük!
Újkígyósi Vízmű Kft.

Telefon: 66/256-159; 06-30/428-23-33

ORVOSI ÜGYELET
2014. december 24. :Dr. Marossy László

2014. december 25.: Dr. Berczi István
2014. december 26.:  Dr. Gurbity Gábor

2014. december 27-28.: Dr. Marossy László
2014. december 31.: Dr. Berczi István
2015. január 1-2.: Dr. Hunya Sarolta
2015. január 3-4.: Dr. Berczi István

Fogászati rendelés az ünnepek előtt és között:
2014. december 22.  800-1200

2014. december 30-31. 10-12 óra 
CSAK SÜRGŐSSÉGI FOGELLÁTÁS

Helyettesítő fogorvos: Dr. Szeverényi László, 
Medgyesegyháza Luther u. 1.

Helyettesítés ideje:
2014. december 23. 8-12 óra 

CSAK SÜRGŐSSÉGI FOGELLÁTÁS
2014. december 29. 10-12 óra 

CSAK SÜRGŐSSÉGI FOGELLÁTÁS

Közeleg az év vége, lassan ünnepi programsoroza-
tunk végéhez érünk. Sok szép, emlékezetes rendezvény-
nyel, méltóképpen emlékeztünk meg alapító őseinkről. 
Ennek keretében szabadtéri színházi előadás volt váro-
sunkban, képes albumot adtunk ki településünk törté-
netéről, fölavattuk az új 1848-49-es forradalom és sza-
badságharcra emlékeztető szobrot, újra kiadásra került a 
Helyi Értéktárba elsőként bekerült Nép-Vének Tanácsa 
című könyv, illetve bemutatásra került Újkígyós 200 éve 
Békés megye szívében címmel egy új � lm kisvárosunkról.
Kiadványaink továbbra is megvásárolhatóak a művelődési 
házban és a könyvtárban. Mivel az egész évben tartó ju-
bileumi rendezvények jelentős anyagi áldozatot kívántak 
önkormányzatunktól, az eddigi felajánlásokat megköszönve 
továbbra is várjuk a támogatók szíves adományait!

Köszönettel:
Szebellédi Zoltán

polgármester

A 200 éves jubileumi rendezvények 
támogatása



ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ 72014. DECEMBER

November 28-án, a Fő utcai óvodában 
tartott lakossági fórumon a polgár-
mester úr által, az önkormányzat ak-
tuális helyzetéről és jövőbeni terveiről 
tartott tájékoztatást követően számos 
kérdés hangzott el a megjelent nagy-
számú lakosság részéről. 
Az egyik felvetés az Önkormányzati 
Hivatal nyitva tartásával volt kapcso-
latos. Lakótársunk elmondta, hogy 
munkája miatt nehezen tud munkahe-
lyéről elszabadulni. Gondot okoz szá-
mára, hogy hivatali időben, mely azo-
nos munkaidejével, ügyet intézzen az 
Önkormányzati Hivatalban. Felvetette 
a megszokott hivatali munkarenden kí-
vüli ügyfélfogadás igényét.
Polgármester úr válaszában ígéretet tett 

a felvetés lehetőségének áttekintésére, 
hangsúlyozva az ezzel kapcsolatos la-
kossági igények felmérésének és a mun-
kaidőre vonatkozó jogszabályi rendel-
kezések betartásának szükségességét. 
Az Önkormányzati Hivatal veze-
tőivel tartott egyeztetés során az 
ügyfélcentrikus, szolgáltató jellegű 
ügyintézés lett az értékelés fő szem-
pontja. Ennek érdekében döntés szüle-
tett a megszokott hivatali munkarendet 
meghaladó, hosszított ügyfélfogadásra 
vonatkozó igényfelmérésről.
Az Újkígyósi Önkormányzati Értesí-
tő decemberi számában egy kivágható 
szavazólap kerül kiküldésre települé-
sünk lakói számára, melyben a hosz-
szított ügyfélfogadás bevezetésének 

támogatására nyílik lehetőség. Kérjük 
a lakókat, hogy amennyiben szükséges-
nek tartják a hét egy napján a hosszított 
ügyfélfogadási lehetőség biztosítását 
a Közös Önkormányzati Hivatalban, 
úgy az alábbi szavazólapot kivágva, 
azt dátummal és a névaláírással el-
látva jutassák el a kereskedelmi üzle-
tekben található gyűjtőládákba, vagy 
e-mailben küldjék el véleményüket a 
kommunikacio@ujkigyos.hu címre 
2014. december 31-ig!
A hosszított ügyfélfogadásra vonatkozó 
igények megfelelő száma esetén kidol-
gozásra kerül ennek rendje, melyről ér-
tesítjük a lakosokat.

dr. Csatlós László 
jegyző 

Hosszított ügyfélfogadás lehetősége a Közös Önkormányzati Hivatalban

Szükségesnek tartom, ezért javaslom, hogy a hét egyik napján hosszított ügyfélfogadást biztosítsanak a 

Városházán, az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatalban.

Újkígyós, 2014. december  ……

Név (olvasható aláírással):

……………………………………………………………………………………………………………………

Lakcím:

……………………………………………………………………………………………………………………

Több észrevétel érkezett önkormány-
zatunkhoz, hogy a lakosság számára 
kivetett adónemek meg� zetésére szol-
gáló készpénz átutalási megbízások 
(csekkek) kitöltése megkönnyítené a 
kötelezettség teljesítését, elsősorban az 
idős, adminisztrációval nehezen bol-
doguló lakók számára.
A kivetés során keletkező okirat mel-
lé a � zetés lehetővé tétele érdekében, 
a kiküldött küldeményben készpénz 
átutalási megbízást is mellékelünk. A 
csekkek gépi kitöltésére az adatbázist 
kezelő program egyik alkalmazásában 
nyílik lehetőség, az erre a célra szol-
gáló speciális kapcsolású csekkszalag 
és speciális nyomtató használatával. 
Ezen nyomtatóeszköz nem áll önkor-

mányzatunk rendelkezésére. A nyom-
tatástechnika hiányosságai miatt sok 
rontott csekk keletkezik. A csekkek 
beszerzése jelentős anyagi ráfordítást 
igényel. 
Az adókötelezettség teljesítésére fo-
lyószámlán beszedési megbízással vagy 
átutalással is nyílik lehetőség. Átutalás 
esetén a csekk mellékelése feleslegessé 
válik. A féléves kötelezettség teljesíté-
sére kiküldött, kitöltött csekk esetén 
nem nyílna alkalom az adózó számára 
az egész évi összeg be� zetésére, mivel 
a második félév kapcsán újabb csekket 
küldünk ki. Ezt csak a saját kezű kitöl-
téssel tudja megtenni.
Lehetőség nyílik esetlegesen kézi kitöl-
tésre is, azonban a nyomtatás, borítéko-

lás jelenetős humánerőforrást igényel, 
tekintettel arra is, hogy az adatbázis 
beszerzése és a jogszabályban a kézhez-
vételre biztosított idő között nagyon 
kevés idő marad a munka elvégzésére. 
Természetesen személyes vagy egyéb 
kommunikációs csatornán eljuttatott 
megkeresésre munkatársaink biztosít-
ják a csekkek hivatalban történő ki-
töltését az eddigi gyakorlatnak meg-
felelően.
Amennyiben lehetőségünk nyílik 
a gépi nyomtatás ésszerű technikai 
megoldására, abban az esetben ter-
mészetesen alkalmazni fogjuk azt az 
adókötelezettség teljesítésének meg-
könnyítése érdekében. 

dr. Csatlós László jegyző

Adó� zetést biztosító csekkek hivatalban történő kitöltésének lehetősége
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ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉSEK:

Gál Melani Gréti (3650 g, 50 cm), Orosháza, 2014. novem-
ber 5., édesanyja: Gedó Csilla, édesapja: Gál Tibor.

Csatlós Emma (3070 g, 47 cm), Gyula, 2014. november 9., 
édesanyja: Árgyelán Katalin, édesapja: Csatlós Róbert.

HALÁLESETEK:

Kiszely György, született: 1952. február 2., elhunyt: Békés-
csaba, 2014. október 31., volt Újkígyós, Szent István u. 54. 
szám alatti lakos. 

Orbán Béláné Brandt Erzsébet, született: 1932. október 10., 
elhunyt: Szabadkígyós, 2014. november 3., volt Újkígyós, 
Hosszú u. 1. szám alatti lakos.

Apró László János, született: 1937. március 15., elhunyt: 
Mezőkovácsháza, 2014. november 3., volt Újkígyós, Béke 
u. 6. szám alatti lakos.

Medovarszki Györgyné Bencsó Ilona, született: 1920. január 
6., elhunyt: Újkígyós, 2014. november 19., volt Újkígyós, 
Pető�  u. 26-28. szám alatti lakos.
Dr. Pomázi Ferencné Maros�  Erzsébet, született: 1927. július 
5., elhunyt: Gyula, 2014. november 21., volt gyulai lakos.
Kovács János, született: 1956. november 23., elhunyt: Gyula, 
2014. november 23., volt Újkígyós, Kossuth u. 116. szám 
alatti lakos.
Balogh Antal Zoltán, született: 1951. augusztus 5., elhunyt: 
Újkígyós, 2014. november 25., volt Újkígyós, Hosszú u. 29. 
szám alatti lakos.
Pribojszki Istvánné Vörös Katalin Rozália, született: 1936. 
november 10., elhunyt: Újkígyós, 2014. november 26., volt 
Újkígyós, Fő u. 25. szám alatti lakos.
Mátó Andrásné Süli Veronika, született: 1930. január 7., 
elhunyt: Újkígyós, 2014. november 27., volt Újkígyós, 
Széchenyi u. 4. szám alatti lakos.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik Mátó Andrásné temetésén megjelentek, 

sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós város havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa
Kiadja: a Petőfi  Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5661 Újkígyós, Arany János u. 42. • Telefon: 66/254-844 • E-mail: muvhaz@ujkigyos.hu 
A szerkesztőbizottság elnöke: Kunstár Anna Mária, tagjai: Gazsó Adrienn, Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián

Nyomdai előkészítés: Mészáros Gábor • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

Hirdetmény a szociális földprogramban való részvételről
Újkígyós Város Önkormányzata 2015-ben is részt vesz a szociális földprogramban. A képviselő-testület 24/2013. (XII.17.) 
önkormányzati rendelete szerint az a személy jogosult szociális földprogramban való részvételre, aki:
•  legalább 1 éve újkígyósi lakóhellyel rendelkezik,
•  háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 71 250 Ft-ot,
•  nyilatkozatban vállalja, hogy a terményt saját állatai etetésére fogja felhasználni.
A támogatásra nem jogosult az egyéni vállalkozó, valamint gazdálkodó szervezetnek a tevékenységében személyesen köz-
reműködő tagja.
A szociális földprogramban résztvevők sorrendjének kialakításakor előnyt élvez az a család, aki a megelőző évben nem vett 
részt a szociális földprogramban, valamint a legalacsonyabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkezik.
A támogatott személy köteles a támogatási szerződésben foglaltak szerint, az adott földterületen munkavégzéssel személye-
sen közreműködni, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges térítésmentes képzésben az önkormányzat által meghatá-
rozottak szerint részt venni. Az elvégzett munkáért terményt kap a támogatott, amelyet saját állatai etetésére használhat fel.
A támogatási kérelmet az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélterében beszerezhető formanyomtatvány kitöltésé-
vel és a kötelező mellékletek csatolásával lehet igényelni. Benyújtási határidő 2015. január 5-2014. január 30. közötti időszak.

Újkígyós Város Önkormányzata

Újkígyós Város Önkormányzata ezúton köszöni meg a 
65 éven felettiek karácsonyi utalványához nyújtott támo-
gatását az alábbi személyeknek, szervezeteknek:
Bán� né Csizmadia Ágnes, Bán�  László, Bán�  Péter Pálné, 
Cédrus-Bokor Kft., Felföldi István Sport Egyesület, Gera 
Zoltánné, Gonex Team Kft., Hegedűs László, Horváth 
György, Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületé-
nek Kígyósi Szervezete, Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvé-
delmi Egyesülete, Priskin János, Reál Élelmiszer-Hoch-Ker 
Kft., Szebellédi Zoltán és felesége, Török András, Újkígyós 
Város Önkormányzata, Újkígyósért Közalapítvány, Vida 
László, Viharsarok Autó-motor és Lovas Sportegyesület


