
IX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM
2014. AuguSZtuSÚJKÍGYÓSI

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Csuta György levelével köszöntötte a művésztábor alkotóit
A Csuta Nemzetközi Művész-
telep magánkezdeményezésként 
indult 1993-ban Békésen, a saját 
műtermemként szolgáló épület-
ben, a későbbi Csuta Alkotóház-
ban. Működtetésére hoztuk létre 
barátaimmal - három ügyvéddel 
- együtt a Békés Művészetéért 
Alapítványt, melynek segítségével 
számtalan magánszemély mellett, 
a város és a megye is támogatta és 
támogatja a rendezvényt. A mű-

vésztelep vezetését magam látom el, de családom, baráta-
im évről-évre töretlen szeretettel és lelkesedéssel fogadják 
és segítik az alkotókat, emellett szeretettel kalauzolják a 
helyszínre érkező látogatókat. Az érdeklődők az Alkotó-
házban betekinthetnek a képzőművészet kulisszatitkaiba 
és megismerkedhetnek a különböző országokból érkezett 
művészekkel. Érdekes módon senki sem jön üres kézzel, 
sőt, lassan – hál’ Istennek – a bőség zavarával küzdünk a 
támogatókat illetően. Ki pénzzel, ki vacsorakészítéssel, ki 
egy tál sütivel, egy üveg pálinkával támogatja az események 
zavartalan lebonyolítását. A tábor ideje alatt a város egy 
művészeti sziget, ahol stopperórás verseny helyett egymást 
segítő, alkotásra serkentő légkör van, melyben a művészet 
nyelvén akkor is megértik egymást a résztvevők, ha más-
más országból érkeztek is. Szokássá vált, hogy minden év-

ben egy témát ajánlanak a résztvevőknek (pl. humor, játék, 
szerelem, kapcsolatok stb.). Egyik ilyen téma volt a kereszt, 
amelynek következménye lett egy monumentális történel-
mi kettős kereszt felállítása Békés városában. Az idei téma 
a mese. Készül egy, a református templom kertjébe felállí-
tandó Kálvin János szobor is. A tábor végén zárókiállításon 
mutatják be az elkészült munkákat Békésen, a Békési Galé-
riában. Idáig huszonegy országból közel 300 neves művész 
fordult meg az Alkotóházban. 
Idén tíz ország negyven művésze van éppen most ná-
lunk, ezért is nem lehetek Önökkel most csak lélekben az 
újkígyósi művésztáborban. De ez a fajta együttlét is való-
di örömet okoz, és megtiszteltetés is számomra, hogy rám 
gondoltak most, mikor nagyszerű elképzelésüket bátor tet-
tekké kívánják alakítani. A Csuta Művésztelep dolgairól 
csak azért szóltam - nem dicsekvésképpen -, hogy fogal-
muk legyen, mivel is jár egy ilyen vállalkozásba belefogni. 
A pénzen kívül nagy erő, kitartás, áldozatkészség, alázat és 
türelem kell, hogy elinduljon, működjön és fennmaradjon 
egy ilyen művésztelep úgy, hogy sose legyen unalmas, bel-
terjes, hogy mindig meg tudjon újulni, hogy megtartsa az 
alapítókat, de mindig hozzon új arcokat is.
Nagyon helyes szerintem, hogy a helyi értékek mentén in-
dultak el. Ma, ebben a globalizált világban ez az egyetlen 
megtartó erőnk. A lokalitás a globalitással szemben. 

Csuta György

Biztos alapokon az újkígyósi kézilabda utánpótlásképzés jövője
Együttműködési megállapodást kötött 
júliusban a Nemzeti Kézilabda Akadé-
mia (NEKA) Békésen található régiós 
központja és a Felföldi István Sport 
Egyesület (FISE). A FISE azonosulni 
tud a NEKA küldetésével, mely szerint 
fontos, hogy a kézilabda sportág méltó 
pozícióba kerüljön. Ehhez kiváló alapot 
jelenthet az Akadémia, ahol teljes em-
bereket nevelnek, olyan fiatalokat, akik 
a civil életben is megállják a helyüket 
pályafutásuk után, vagy egy esetleges 
sérülés esetén. A NEKA nem a játéko-
sok üzleti alapú adásvétele szempont-
jából jött létre, hiszen a szülőknek nem 
kell fizetni az oktatásért, és a válogatott 
kerettagság sem csak az akadémiai kép-
zésen keresztül érhető el. Természete-

sen a kéziseknek nem kötelező Békésen 
folytatniuk a kézilabdát, ez csak egy jó 
lehetőség számukra.
A FISE célja, hogy a korosztályos kép-
zésben olyan szakmai és tárgyi feltéte-
leket teremtsen a NEKA-val közösen, 
amely elősegíti az utánpótláskorú játé-
kosok minőségi képzését. Azért is ki-
emelkedő jelentőségű ez a megállapo-
dás, mert ezzel elismerték az újkígyósi 
utánpótlásképzést is, hiszen a FISE-
vel együtt Békés megyéből mindössze 
3 egyesülettel  lép együttműködésre a 
NEKA. Az együttműködés jelenleg a 
fiúkra terjed ki, de célunk, hogy a lány 
vonalon is hasonló sikert érjünk el.
Az együttműködés keretében a játéko-
sok és az edzők a NEKA szakmai fel-

ügyelete alatt tevékenykednek tovább, 
ezzel is biztosítva a folyamatos fejlő-
dést.
Hasonló sikert ért el megyei I. osztályú 
női csapatunk: az ezüstérmet szerezte 
meg szoros csatában a Mezőberénnyel, 
de végül 1 ponttal lemaradt az első 
helyről. Külön öröm, hogy a gólkirály-
női címet Zahoránné Márton Brigitta 
kapta meg. 
Megyei I. osztályú férfi csapatunk tisz-
tes helytállással a 4. helyet szerezte meg 
a bajnokságban, a dobogó harmadik fo-
káról hajszálnyival maradva le, hiszen a 
Kondoros csapata csak jobb gólkülönb-
ségének köszönhetően érte el azt.

Balogh László Csaba
elnökségi tag
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VIII.  Nehezen induló évszázad…
Bár térségünket elkerülte a kiegyezés 
korának robbanásszerű infrastruktu-
rális és gazdasági fejlődése, a XIX. sz. 
utolsó évei mégis csak tartogattak két 
fontos technikai újdonságot Újkígyós 
számára. 1894-ben, mint a békéscsa-
bai postahivatal magánelőfizetője, 
Újkígyós is bekapcsolódott az orszá-
gos telefonhálózatba. A Millennium 
évében, 1896-ban pedig elkezdődik 
a Békéscsabát Kaszaperrel összekötő 
keskeny nyomtávú vasúti vonal épí-
tése, melynek nyomán Újkígyós im-
már a belterületén vasútállomással, 
s ami talán még fontosabb, jó közle-
kedési lehetőséggel is büszkélkedhet. 
1907-ben ingyenes népkönyvtár lé-
tesült, s még ugyanebben az eszten-
dőben a piactéren új artézi közkutat 
is fúrtak, amely hosszú időn át, máig 
emlékezetesen finom jó ivóvízzel lát-
ta el a lakosságot. Az 1822-ben épült 
öreg iskolaépületet 1910-ben felújí-
tották és kibővítették, s ezzel ez lett a 
falu központi tanintézete.
Az épp száz esztendővel ezelőtt tör-
téntek krónikáját dr. Jároli József így 
foglalja össze: „Az első világhábo-
rúban a hadköteles újkígyósi férfiak 
jórésze a békéscsabai állomáshelyű 
101-es gyalogezred katonája volt. 
Alakulatukkal megjárták a háború 
csaknem minden frontját, sokaknak 
ezután a hadifogság újabb embert 
próbáló évei következtek. Az itthon 
maradt családtagoknak kellett meg-
birkózni a gazdálkodással, a jegy-
rendszerrel és a hadigazdálkodás 
minden hátrányával. Megtakarított 
pénzüket hadikölcsönbe kellett fek-
tetniük, amit a korona elértéktele-
nedése miatt sohasem láttak viszont. 
A község vesztesége 86 hősi halott. 
Emlékük megörökítését – országos 
kezdeményezésre – a templom falára 
helyezett emléktáblával kívánta meg-
oldani Újkígyós 1925-ben, azonban a 
település akkori anyagi helyzete mi-
att erre nem került sor. A háború alatt 
ünnepelte a község alapításának szá-
zadik évfordulóját. A képviselő-tes-

tület 1915. április 11-i díszközgyűlé-
sén emlékezett meg a jubileumról, és 
díszes levélben mondott köszönetet 
gróf Wencheim Krisztinának, akinek 
édesapja telepítette le az első csalá-
dokat a kígyósi pusztán. Az ekkor 66 
éves grófnő pedig hozzásegítette a 
községet, hogy a bérelt földet tulaj-
donként megszerezhesse. A köszönő 
szavakat az egykori telepesek uno-
kái ki is nyomtatták a híres gyomai 
Kner Nyomdában, örök emlékezetül 
az utókornak. (Egy-egy példánya 
még ma is fellelhető a városban.) 
Katolikus hitük és emberi tartásuk 
nagyszerű megnyilatkozása a köszö-
nőlevél utolsó bekezdése: „Amidőn 
ma összegyülekeztünk és letérdeltünk 
templomunkban, hogy egy század év 
kegyelmeiért hálát adjunk Istenünknek, 
hálaadásunk mellett kérő imádságunk 
is bizonyára utat talál hozzá, hogy 
Kegyelmességedet lelki és testi erejének 
teljességében sokáig tartva meg, áldása-
ival és kegyelmeivel halmozza el.”
Az első világháborút követő Ta-
nácsköztársaság – ami itt Békés-
ben mindössze egy hónapig tartott 
– 1919. március 21-e után kiépíti a 
helyi hatalom szerveit, megalakul a 
helyi direktórium. Elnöke Bali Pé-
ter, jegyzője Branyiczki László lett. 
A proletárdiktatúra heteit itt gyorsan 
felváltja a román katonai megszál-
lás. Fölvetődik annak a lehetősége, 
hogy Újkígyós (Nou Şarpe néven) is 
Románia része lesz. Eszerint a tér-
képen is ábrázolt terv szerint Gyula 
és Újkígyós is Romániához került 
volna, Békéscsaba azonban magyar 
marad. Czira Gáborné személyes 
visszaemlékezése szerint a megszálló 
román hadsereg katonái nem bán-
tak kesztyűs kézzel a lakossággal. A 
nagylányokat és a fiatal asszonyokat 
szárkúpokban, pincékben rejtegették. 
Rendcsinálás címén félholtra verték 
Cselovszki Andrást és Bozó Feren-
cet. Napirenden volt a civil lakosság 
fosztogatása, a rekvirálások és a civil 
élet szigorú ellenőrzése is.

„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

Seres Mihály (1881 – 1953) köz-
ségi bíró, a Hangya Szövetkezet 
helyi csoportjának a vezetője olyan 
törzsökös újkígyósi gazda-karak-
tert testesít meg, amelyről min-
denképpen illik megemlékeznünk.
Az alapiskoláit Újkígyóson elvégző, 
feltűnően intelligens fiatalember, a kor 
szokása szerint 19 esztendős korában 
megnősül, feleségül veszi Szabó Vik-
tóriát, az egyik legnagyobb újkígyósi 
gazda leányát. A házasságukból szü-
letett gyermekek közül két fiú: Ferenc 
és Mihály, valamint hat leány: Ilona, 
Julianna, Katalin, Margit, Veronika 
és Viktória éri meg a felnőttkort. Bár 
1914-ben már java 30-as éveit élő csa-
ládfenntartó, mégis elviszik katoná-
nak, így harcol az I. világháború pok-
lában. Hazatérve ismét gazdálkodni 
kezd, majd a levéltári adatok szerint 
1927 és 1933 között ő viseli a községi 
bíró tisztségét. Egyik megszervezője 
és vezetője a Hangya Szövetkezeti 
Mozgalom újkígyósi csoportjának. 
Az összefogás stratégiai alapelve az 
volt, hogy lerövidítve az áru és szol-
gáltatás útját, törekedett arra, hogy az 
értékeket és a pénzt is minél nagyobb 
hányadban a rendszerén belül tartva 
megteremtse az egyén és a vidék bol-
dogulásának anyagi és társadalmi fel-
tételeit. A mozgalom újkígyósi meg-
honosítója Seres Mihály, ahogyan 
egyik ma is élő unokája emlékezik 
rá: „Nagy, fontos ember volt, szigorú, 

de a családját nagyon szerette...”Harangozó Imre
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Hiteligénylésről döntöttek
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2014. július 4-én meg-
tartott ülésén döntött arról, hogy  az 
OTP Nyrt-től 25 000 000 Ft összegben 
folyószámlahitelt igényel. A hitelkeret 
elsődleges fedezete a futamidő alatt az 
önkormányzat mindenkori éves költ-
ségvetése. Az önkormányzat visszavon-
hatatlan megbízást ad az OTP Bank 
Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje 
alatt, amennyiben a fizetési számláján a 
jelen szerződés alapján esedékessé váló 
fizetési kötelezettségeinek teljesítésé-
hez nem áll rendelkezésre a szükséges 
fedezet, úgy annak biztosítása érde-
kében a szerződés fennállása alatt és a 
kölcsön teljes visszafizetéséig, a köz-
ponti támogatások elkülönítésére szol-
gáló alszámlájáról, illetve a helyi adók 
és a gépjárműadó fogadására szolgáló 
számláiról a szükséges összeget adós fi-
zetési számlájára átvezesse.
A testület megbízza a pénzügyi osztály-
vezetőt, hogy hiteligényléshez szüksé-
ges intézkedéseket tegye meg, egyben 
folyamatosan gondoskodjék arról, hogy 
a folyószámlahitel kizárólag fejlesztés-
re, beruházásra felhasznált források fi-
nanszírozása miatt felmerült működési 
hiányra kerüljön felhasználásra. A pol-
gármestert felhatalmazza a képviselő-
testület a szerződés egyéb feltételeiben 
történő megállapodásra és a szerződés 
aláírására. A határozati javaslatot mind 
a hat jelenlévő képviselő elfogadta.

Támogatásban részesült a Közalapítvány
Egyhangú, hat igen szavazattal döntött 
arról a testület, hogy az „Újkígyósért” 
Közalapítvány támogatási kérelmének 
megfelelően 758  670 Ft támogatás-
ban részesíti a 65 év feletti újkígyósi 
lakosok számára, 2013 karácsonya al-
kalmából juttatott 1000 Ft-os aján-
dékutalvány megvásárlása költségeinek 
biztosítására, a költségvetés tartalék-
alapjának terhére.

Elfogadták a közbiztonsági beszámolót 
A július 14-én megtartott képviselő-
testületi ülésen a jelenlévő nyolc képvi-
selő egyhangúan elfogadta az Újkígyós 
város 2013. évi közbiztonsági helyze-
téről szóló rendőrségi beszámolót, és 

megköszönte a rendőri szerveknek a 
település közbiztonsága érdekében ki-
fejtett munkáját.

Beszámolt a polgárőrség

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Újkígyósi Polgárőrség 
2013. évi tevékenységéről szóló beszá-
molót egyhangú nyolc igennel elfogad-
ta, és megköszönte a polgárőröknek a 
település közbiztonsága érdekében ki-
fejtett munkájukat.

Elfogadták a mezei őrszolgálat  
beszámolóját

A képviselők egyhangú szavazás mellett 
elfogadták a mezei őrszolgálat 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját, és 
megköszönték a mezőőröknek az eddig 
elvégzett munkájukat.

Beszámolt az iskola

Az Újkígyósi Széchenyi István Álta-
lános Iskola 2013-2014. tanévről szó-
ló beszámolóját elfogadták, valamint 
megköszönték az intézmény dolgozói-
nak az elvégzett munkájukat. A határo-
zati javaslatra minden jelenlévő képvi-
selő igennel voksolt. 

Megkötötték az együttműködési  
szerződést

Az Újkígyósi Román Nemzetiségi Ön-
kormányzattal kötött együttműködési 
megállapodást mind a nyolc képviselő 
elfogadta, és felhatalmazta a polgár-
mestert az együttműködési szerződés 
aláírásával.

Jóváhagyták a közbeszerzést

Az „Újkígyós Városi Kulturális Cent-
rum kialakítása I-es ütem, II-es ütem” 
című projekt közbeszerzési eljárás do-
kumentációját és ajánlattételi felhívását 
a képviselő-testület nyolc igen szava-
zattal jóváhagyta. Megbízta a polgár-
mestert a dokumentáció és az ajánlatté-
teli felhívás legalább három ajánlattevő 
részére történő megküldésével, továbbá 
azzal, hogy az eljárás lefolytatása után 
az eljárás nyertesének kiválasztására vo-
natkozó közbeszerzési bírálóbizottsági 
javaslatot jóváhagyásra terjessze a kép-
viselő-testület elé.

Döntöttek a hulladékgazdálkodási  
feladatok közbeszerzéséről

Nyolc igen szavazattal határoztak arról, 
hogy az „Újkígyós városban hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási feladatok 
ellátása” című projekt közbeszerzési el-
járás dokumentációját és ajánlattételi 
felhívását jóváhagyja. A testület meg-
bízta a polgármestert a dokumentáció 
és az ajánlattételi felhívás legalább há-
rom ajánlattevő részére történő megkül-
désével, továbbá azzal, hogy az eljárás 
lefolytatása után az eljárás nyertesének 
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési 
bírálóbizottsági javaslatot jóváhagyásra 
terjessze a képviselő-testület elé.

Módosították a településszerkezeti tervet

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a város településszerkezeti 
tervét az alábbiak szerint egyhangú sza-
vazással módosította:
A Gyulai út, Petőfi utca nyugati oldalán 
található településközponti vegyes te-
rület megszüntetésével új kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági területet hoz létre.
A Gyulai út déli oldalán, az Erkel és 
Arany János utca között a jelenlegi fa-
lusias lakóterület egy része, ahol a bap-
tista imaház is van, településközpont 
területi besorolást kap. 
Az Eperjesi major területén a mezőgaz-
dasági üzemi terület egy része kereske-
delmi szolgáltató gazdasági területbe 
kerül átsorolásra.

Új járdaszakasz épül

Hat igen és két nem szavazattal dön-
töttek a képviselők arról, hogy a Hosz-
szú utca és a temető között lévő terü-
leten, a 0105/14 helyrajzi számú és az 
1600 helyrajzi számú ingatlanok terü-
letén 280 méter hosszúságban, 70 cm 
szélességű betonsáv megépítésével jár-
dát épít. A megvalósításhoz szükséges 
300 000 Ft-ot a 2014. évi költségvetés 
tartalékalapjának terhére biztosítja.

Lejárt határidejű határozatok

Egyhangú szavazással döntött a testület 
a lejárt határidejű határozatokról:
- a 150/2013. (XII. 16.), 63/2014. (V. 19.), 
71/2014. (VI. 16.), 72/2014. (VI. 16.), 
73/2014. (VI. 16.), 76/2014. (VI. 16.), 

HATÁROZATOK
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77/2014. (VI. 16.), 79/2014. (VI. 16.), 
81/2014. (VI. 16.), 82/2014. (VI. 16.) 
számú önkormányzati határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentést elfogadja,
- a 44/2014. (IV. 28.) számú határozat 
végrehajtásának határidejét 2014. au-
gusztus 31-ig meghosszabbítja,
- a 45/2014. (IV. 28.) számú határozat 
végrehajtásának határidejét 2014. július 
31-ig meghosszabbítja.

Határozatot egészítettek ki

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 74/2014. (VI. 16.) szá-
mú képviselő-testületi határozatát az 
alábbiakkal egészítette ki:
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 84. § (5) bekezdésére hivatko-
zással az átszervezésre azért ebben az 
időpontban kerül sor, mert az óvoda 
épületet nem lehetett megfelelő időben 
birtokba venni, tekintettel arra, hogy a 
használatbavételi engedély és a műkö-
dési engedély kiadására irányuló eljárá-
sok folyamatban vannak.
A használatbavétel időpontja 2014. 
szeptember 1. napja. A határozati javas-
latot egyhangú hét igennel elfogadták.

Támogatás benyújtását jóváhagyták

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/N 
kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek ki-
alakítása” címmel kiírt pályázatra támo-
gatási igényt nyújt be az Újkígyós, Petőfi 
u. 45. szám alatt lévő Újkígyósi Széchenyi 
István Általános Iskola és az Újkígyós, 
Arany János u. 43. szám alatt lévő Ön-
kormányzati Konyha hálózatra csatlako-
zó napelemes rendszereinek kialakítására.
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Energia Program 
Kft. előkészítésre és megvalósítás le-
bonyolítására tett ajánlatát elfogadja, a 
4 484 000 Ft + ÁFA vállalási díj kifizeté-
se a pályázat nyertessége esetén, az abban 
megítélt támogatás terhére teljesíthető. 
A határozati javaslatok mind a hét kép-
viselő elfogadta.

Elfogadták a KEOP közbeszerzést

A képviselő-testület a KEOP-2014-
4.10.0/N kódjelű „Fotovoltarikus rend-
szerek kialakítása” című projekt köz-
beszerzési eljárás dokumentációját és 

ajánlattételi felhívását egyhangúlag jó-
váhagyta. Megbízta a polgármestert a 
dokumentáció és az ajánlattételi felhívás 
legalább három ajánlattevő részére tör-
ténő megküldésével, továbbá azzal, hogy 
az eljárás lefolytatása után az eljárás nyer-
tesének kiválasztására vonatkozó közbe-
szerzési bírálóbizottsági javaslatot jóvá-
hagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

Pályázatot nyújtottak be  
települési kapcsolatfelvételre

Hat igen szavazattal döntöttek ar-
ról, hogy Újkígyós projektpartnerként 
csatlakozni kíván a Pietramelara olasz 
településnek a kulturális értékek, ha-
gyományok megőrzése, kulturális örök-
ségvédelem gyakorlatának kiszélesítése 
érdekében települési hálózat létrehozá-
sa, jó gyakorlatok cseréje a   kultúra és 
turizmus területén, a helyi foglalkozta-
tás ösztönzésére irányuló pályázatához. 
A testület megbízta a polgármestert a 
pályázat megvalósításához szükséges in-
tézkedések megtételével, valamint azzal, 
hogy az esetlegesen felmerülő költsé-
gekről tájékoztassa a képviselő-testüle-
tet, mely felmerülése esetén döntést hoz 
a költségek viselése tárgyában. 

Eredményes volt a városházára  
vonatkozó eljárás

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közbeszerzési bíráló 
bizottság által elvégzett értékelés és 
javaslat alapján a „Vállalkozási szer-
ződés épületenergetikai korszerűsítési 
kivitelezési munkák ellátására KEOP-
5.5.0/A/12-2013-0043” tárgyú hir-
detmény közzététele nélküli, tárgyalás 
nélküli eljárást a Városháza vonatkozá-
sában eredményesnek nyilvánítja.
A FEHÉRÉP Kft. (8000 Székesfehér-
vár, Sziget u. 13.) és a DH-SZERVÍZ 
Kft. (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) aján-
latát érvényesnek nyilvánítja.
A BRIA-INTER Kft. (2209 Péteri, 
Táncsics Mihály u. 37.) ajánlatát a Kbt. 
74. § (1) bekezdés e) pontja alapján ér-
vénytelennek nyilvánítja.
Az eljárás eredményeként, az eljárás 
nyerteseként a DH-SZERVÍZ Kft-t 
(4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) hirdeti ki.
Megbízza a polgármestert, hogy a leg-
alacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlatot tevő ajánlattevővel, 
a DH-SZERVÍZ Kft-vel (4028 Deb-
recen, Tüzér u. 4.) a vállalkozói szerző-
dést az ajánlati dokumentációban meg-
határozott feltételekkel kösse meg. 
NÉVSZERINTI SZAVAZÁS:
Szebellédi Zoltán:   igen
Domokos Balázs:   igen
Bozó József:   igen
Majorosné dr. Hunya Sarolta: igen 
Nagy Balázs:   igen
Oláh Timót:   igen
Tömösi Károly:   igen
Turovszki Krisztián:   igen

Nyertest hirdettek az iskola és  
a tornaterem vonatkozásában

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közbeszerzési bírá-
ló bizottság által elvégzett értékelés és 
javaslat alapján a „Vállalkozási szer-
ződés épületenergetikai korszerűsítési 
kivitelezési munkák ellátására KEOP-
5.5.0/A/12-2013-0043” tárgyú hir-
detmény közzététele nélküli, tárgyalás 
nélküli eljárást az Újkígyósi Széchenyi 
István Általános Iskola és a Felföldi Ist-
ván Tornaterem vonatkozásában ered-
ményesnek nyilvánítja.
A FEHÉRÉP Kft. (8000 Székesfehér-
vár, Sziget u. 13.) és a DH-SZERVÍZ 
Kft. (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) aján-
latát érvényesnek nyilvánítja.
A BRIA-INTER Kft. (2209 Péteri, 
Táncsics Mihály u. 37.) ajánlatát a Kbt. 
74. § (1) bekezdés e) pontja alapján ér-
vénytelennek nyilvánítja.
Az eljárás eredményeként, az eljárás 
nyerteseként a DH-SZERVÍZ Kft-t 
(4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) hirdeti ki. 
Megbízza a polgármestert, hogy a leg-
alacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot tevő ajánlattevővel, 
a DH-SZERVÍZ Kft-vel (4028 Debre-
cen, Tüzér u. 4.) a vállalkozói szerződést 
az ajánlati dokumentációban meghatá-
rozott feltételekkel kösse meg. 
NÉVSZERINTI SZAVAZÁS:
Szebellédi Zoltán:   igen
Domokos Balázs:  igen
Bozó József:   igen
Majorosné dr. Hunya Sarolta: igen 
Nagy Balázs:   igen
Oláh Timót:   igen
Tömösi Károly:   igen
Turovszki Krisztián:   igen
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Határoztak a művelődési ház  

épületenergetikai korszerűsítéséről

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közbeszerzési bírá-
ló bizottság által elvégzett értékelés és 
javaslat alapján a „Vállalkozási szer-
ződés épületenergetikai korszerűsítési 
kivitelezési munkák ellátására KEOP-
5.5.0/A/12-2013-0043” tárgyú hir-
detmény közzététele nélküli, tárgyalás 
nélküli eljárást a Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház vonatkozásában eredményes-
nek nyilvánítja.
A FEHÉRÉP Kft. (8000 Székesfehér-
vár, Sziget u. 13.) és a DH-SZERVÍZ 
Kft. (4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) aján-
latát érvényesnek nyilvánítja.
A BRIA-INTER Kft. (2209 Péteri, 
Táncsics Mihály u. 37.) ajánlatát a Kbt. 
74. § (1) bekezdés e) pontja alapján ér-
vénytelennek nyilvánítja.
Az eljárás eredményeként, az eljárás 
nyerteseként a DH-SZERVÍZ Kft-t 
(4028 Debrecen, Tüzér u. 4.) hirdeti ki. 
Megbízza a polgármestert, hogy a leg-
alacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlatot tevő ajánlattevővel, 
a DH-SZERVÍZ Kft-vel (4028 Debre-
cen, Tüzér u. 4.) a vállalkozói szerződést 
az ajánlati dokumentációban meghatá-
rozott feltételekkel kösse meg. 
NÉVSZERINTI SZAVAZÁS:
Szebellédi Zoltán:  igen
Domokos Balázs:  igen
Bozó József:   igen
Majorosné dr. Hunya Sarolta: igen 
Nagy Balázs:   igen
Oláh Timót:   igen
Tömösi Károly:   igen
Turovszki Krisztián:   igen

Döntöttek az építés-kivitelezési  
munkálatokról

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közbeszerzési bíráló 
bizottság által elvégzett értékelés és ja-
vaslat alapján az „Újkígyós Város Ön-
kormányzata KEOP-2014-4.10.0/N 
kódjelű „Fotovoltarikus rendszerek ki-
alakítása” című pályázati konstrukcióra 
vonatkozóan benyújtott pályázat ke-
retében építés-kivitelezési munkák el-

végzése” tárgyú hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárást eredményes-
nek nyilvánítja.
A Sollight Energia Kft., a Fehér Ener-
gia Kft. és a Zamivill Kft. ajánlatát érvé-
nyesnek minősíti.
Az eljárás eredményeként, az eljárás 
nyerteseként a Sollight Energia Kft.-t 
(1033 Budapest, Apát utca 6-8. fsz.) hir-
deti ki nettó 27 212 999 Ft ajánlati árral.
Megbízza a polgármestert, hogy a leg-
alacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot tevő ajánlattevővel, 
a Sollight Energia Kft-vel (1033 Buda-
pest, Apát utca 6-8. fsz.) a vállalkozói 
szerződést az ajánlati dokumentációban 
meghatározott feltételekkel kösse meg.
NÉVSZERINTI SZAVAZÁS:
Szebellédi Zoltán:  igen
Domokos Balázs:  igen
Bozó József:   igen
Majorosné dr. Hunya Sarolta: igen 
Nagy Balázs:   igen
Oláh Timót:   igen
Tömösi Károly:   igen
Turovszki Krisztián:   igen

Újkígyósi művészek alkotótábora a Művésztanyán

Az Újkígyós 200 éves programsorozat keretein belül 2014. 
július 28-tól augusztus 3-ig helyi művészeink foglalták el 
a Művésztanyát. Egy héten keresztül folyt a munka: festés, 
fafaragás, szövés, fotózás és agyagozás. Nagy izgalommal 
vártuk az első napot, hiszen, helyi művészek így együtt, első 
alkalommal találkoztunk szakmai keretek között. Csuta 
György békési festőművész levélben köszöntött minket, 
majd Szebellédi Zoltán polgármester úr kívánt aktív és 
alkotásokban gazdag hetet. Hamar átadtuk magunkat a 
hely szellemének, elindult az alkotói folyamat. Rendkívül 

jó hangulatban telt el a hét, és számtalan munka készült, 
melyeket a nagyközönség 2014. augusztus 20-án tekint-
het meg a művelődési házban. Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk: Balatoni Szimonetta Julianna, Bánfi 
Zsuzsa, Boldog Gusztáv, Csernus Luca, Gazsó Adrienn, 
Gera Katalin, Harangozó Imre, ifj. Harangozó Imre, 
Harangozó Mariann, Hegedűs Zsolt, Korcsok János, Pelle 
Rita, Rákóczi Antal, Romvári Ákos, Skoperda Attiláné, 
Turovszki-Mancz Fatime Nóra, Veszpi Andrea.

Gazsó Adrienn

A gyerekek érdeklődéssel hallgatták az előadást

A tábor alkotói
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Dr. Gera László a legmagasabb állami kitüntetésben részesült
Dr. Gera Lászlót, a Bács-Kiskun 
Megyei Kórház Traumatológia és 
Kézsebészeti Osztály osztályvezető 
főorvosát Balog Zoltán, az Emberi 
Erőforrások Minisztere Semmel-
weis-nap alkalmából, az egészségügyi 
ellátás érdekében kifejtett kiemelke-
dő szakmai tevékenysége elismerése-
ként Pro Sanitate-díjban részesítette. 
Dr. Gera László Újkígyóson szüle-
tett. A diploma megszerzése után, 

1981-ben a Kecskeméti Megyei Kórház Traumatológiai és 
Kézsebészeti Osztályán kezdte meg pályáját, ahol immáron 
33 éve dolgozik. 1986-ban általános sebészetből szakvizsgá-
zott. 1988-ban megszerezte baleseti szakorvosi képesítését, 
1994-ben megkapta adjunktusi kinevezését. Főbb érdeklő-
dési köre a mellkas és medencesérültek ellátása, gyógyítá-
sa lett. 2003 márciusától a Traumatológiai és Kézsebészeti 
Osztály osztályvezető főorvosa. 2007-ben PhD minősítést 
szerzett. 2009-ben megszervezte a Magyar Traumatológu-
sok Önsegélyező Egyesületét, mely szervezetnek jelenleg 
is az elnöke. 2011. február 15-én megkapta az Astellas-díj 
– Az év orvosa elismerést. 2011. május 13-án a Nemzeti 
Erőforrások Minisztériuma kinevezte a Szakmai Kollégium 
Traumatológiai és Kézsebészeti Tagozatának tagjává.
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. 
augusztus 20-án dr. Gera Lászlónak adományozta az  
„Újkígyós Díszpolgára” címet.
Nagy örömmel értesültünk róla, hogy egy magas szintű álla-
mi kitüntetésben, a Pro Sanitate - díjban részesítették. Milyen 
érzésekkel fogadta a hírt, s mit jelent az Ön számára ez az 
elismerés? 
Először nagyon váratlanul ért a hír, hiszen nem tudtam ar-
ról, hogy felterjesztettek a díjra. E-mailben kaptam a jó hírt, 
hogy kapni fogok egy kitüntetést, de még akkor sem derült 
ki, hogy pontosan mit. Mikor megtudtam, nagyon megha-
tódtam, s jó érzéssel töltött el, hiszen ez a Pro Sanitate-díj a 
legmagasabb állami egészségügyi kitüntetés, amit aktív dol-
gozó kaphat. Bár úgy érzem, hogy ez az elismerés igazolja azt 
a 33 évemet, melyet eddig a szakmában eltöltöttem, igazából 
mégsem törekedtem arra sosem, hogy díjakat kapjak a mun-
kámért. Maga a hivatásom teremtett számomra örömet, hi-

szen mindennap nagyon sok emberrel, sérülttel találkozom, 
s nap, mint nap azért dolgozom, hogy vissza tudjam állítani 
az eredeti, vagy közel a baleset, sérülés előtti állapotukat, s 
az ő bizalmuk és gyógyulásuk ad nekem hitet és sok erőt a 
munkámhoz. Én soha nem is csinálnék semmilyen más or-
vosi tevékenységet a baleseti sebészeten kívül, mert ez egy 
teljesen más világ. Hosszú évek után is azt tudom mondani, 
hogy minden nap egy várakozással kezdődik, hiszen minden 
nap hoz valami újat, s minden napnak megvan az a sérültje, 
vagy betege, akinek a műtéten vagy kezelésen kívül lelki tá-
mogatást is adhatok. (Akit baleset ér, annak nemcsak a tes-
te törik vagy sérül meg, hanem a lelke is – sokszor jobban! 
Egy pillanat alatt kilátástalan lehet a helyzete.) Ez az érzés 
valahol lecsengése a reggeli várakozásnak, hogy egy eltelt, si-
keres nap után ismét újabb értékekkel gazdagodhattam és 
segíthettem. Minden nap egy kihívás, minden nap egy csoda, 
minden nappal többé válik az ember ebben a „világban”, és 
lényegében ezért nem várom el, hogy megdicsérjenek vagy 
kitüntessenek, nekem ez egyszerűen öröm és jó érzés. 
Ön hivatása mellett még számos más tevékenységet is végez, 
hiszen magánrendelése is van Nagykőrösön, tagja a Helyi Vá-
lasztási Bizottságnak, számos nagykőrösi, kulturális rendez-
vényre is ellátogatnak családjával együtt, és azt gondolom, a 
felsorolás itt még nem érne véget… Miért tartja fontosnak, 
hogy a munkáján felül plusz szolgálatokat is végezzen, segítve 
ezzel is a nagykőrösi közösséget?
Az biztos, hogy a baleseti sebészeti munka éjjel-nappal 
nagyon megterhelő - a családomnak is -, de ezek a plusz 
dolgok szükségesek ahhoz, hogy az ember ne csak egy kis 
skatulyában mozogjon, ne csak a hivatásának éljen, ha-
nem legyen kitekintése a társadalom felé. Én ezt nagyon 
jó dolognak tartom, hogy nemcsak a munkámmal segítem 
az embereket. Bárki bármilyen problémával megkereshet, 
soha sem szoktam nemet mondani, ugyanúgy megpró-
bálok helyt állni, ha nem is a szakmámhoz kapcsolódik a 
dolog. Másrészt nagyon szeretem Nagykőröst, hiszen egy 
szép, nyugodt, csöndes kis város, s most, hogy újjászületett, 
s új arculatot öltött, a zöld tereivel együtt olyan nyugalmat 
árasztó településsé vált, ahol otthon érzem magam. Ameny-
nyire az időm engedi, szívesen találkozom a nagykőrösi-
ekkel, szeretek velük beszélgetni, jó kapcsolatokat ápolok 
az itteni kollégákkal, a kórház és a város vezetésével. Bol- 

Dr. Gera László

Csuta György levelével köszöntötte a művésztábor alkotóit
Ugyanakkor, például a testvértelepülési 
kapcsolatokat, az egyéni ismeretsége-
ket, barátságokat felhasználva máris 
lehet a bővítésen és akár a nemzetkö-
zivé tételen gondolkodni.
Az a tény pedig, hogy a profil vegyes, 
nem baj. Kezdetben jó is, hogyha a 
képzőművészeti paletta minél gaz-
dagabb, festőművésztől a szobrászig, 
profitól az amatőrig, az érettebb ko-

rúaktól a tanulókig. A jövő majd ki-
forrja a maga értékeit és megmutatja 
az Önök követendő útját is pontosan, 
csak venni kell e jeleket!
A művésztanya pedig jó hely, már a 
hangzása is az. Kell hagyni, hogy elő-
jöjjön a hely szelleme, a genius loci, 
mely nélkül valódi és gyümölcsöző 
művészi együttlét nemigen létezik.
Végezetül engedjék meg, hogy gra-
tuláljak, egyrészt a szép jubileumhoz, 

másrészt ahhoz, hogy ilyen grandi-
ózus ünnepségsorozatot terveztek, 
harmadrészt a művésztelep létreho-
zásának gondolatáért. Adjon az Isten 
jó egészséget, sok örömöt, örök hitet 
Önöknek, hogy a szép kerek évfordu-
lók és anyagi tettek száma csak szapo-
rodjék városuk életében.
Üdvözlettel és szeretettel:

Csuta György

>> FOLYtAtÁS A 1. OLDALRÓL 
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„Összefogás az egészségért”
„Összefogás az egészségért” címmel az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0776 számú 
nyertes pályázatot nyújtott be az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” c. pályázati 
felhívására, melynek célja az egészségfejlesztés területén megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása.
Egyesületünk a programot 2013. szeptember 01 – 2014. augusztus 31. közötti időszakban valósítja meg.

Támogatás mértéke: 9.976.132 Ft, 100% vissza nem térítendő támogatás.

A célok elérése érdekében a következő programelemek valósultak meg:
  Elkészült az egyesület hosszú távú Egészségterve;
  Egészségnap a rendszeres testmozgás népszerűsítése jegyében;
  Mentálhigiénés csoportfoglalkozások;
  Laikus önsegítés a stresszkezelés és a lelki egészség megőrzése érdekében;
  Egészséghét megszervezése az egészséges táplálkozás jegyében;
  Klub működtetése az egészséges étkezés népszerűsítése érdekében;
  Gyakorlati oktatás, tréning;
  Tábor, életmódtábor; 
  Sportfoglalkozás;
  Állapotfelmérés.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0776
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület
5661 Újkígyós, Arany János utca 42.
E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu
Tel.: 20/506-5516

HÁZASSÁGKÖTÉS:

Házasságkötés időpontja: 2014. július 22., menyasszony: 
Sztojka Csilla újkígyósi lakos, vőlegény: Ferkovics Lajos 
újkígyósi lakos.

HALÁLESETEK:

Vozár György, született: 1949. április 7., elhunyt: Balaton-
földvár, 2014. július 6., volt Újkígyós, Hosszú u. 38. szám 
alatti lakos. 

Csabay Lajosné Nátor Veronika, született: 1921. szeptember 
15., elhunyt: Újkígyós, 2014. július 7., volt Újkígyós, Rad-
nóti u. 1/1. szám alatti lakos.

Guglava Péterné Kiss Ilona, született: 1928. július 3., el-
hunyt: Újkígyós, 2014. július 24., volt Újkígyós, Gyulai u. 
17. szám alatti lakos.

Sódar Pál, született: 1955. július 20., elhunyt: Békéscsaba, 
2014. július 28., volt Újkígyós, Öreg u. 6/3. szám alatti 
lakos.

Szudák Balázs, született: 1940. február 8., elhunyt: Békés-
csaba, 2014. július 30., volt Újkígyós, Rákóczi u. 36. szám 
alatti lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREKdog vagyok, hogy ebben a városban élek a családommal.  
A munkám szempontjából is meghatározó Nagykőrös. Szá-
momra nagyon fontos, hogy míg autóval átérek Kecskemétre, 
van egy kis időm ráhangolódni a munkámra, s mikor visszafelé 
tartok, szintén van egy kis időm, hogy a munkahelyi dolgokat 
picit félretéve a családra, az otthonomra koncentráljak.
Se szeri, se száma azoknak a tisztségeknek, amelyeket különböző 
rangos egészségügyi szervezetekben tölt be. Honnan merít ener-
giát ennyi mindenre? 
A munkám az olyan, mint a kávé, az maga a dopping, hogy-
ha az ember dolgozik (munka mindig akad bőven), és rá-
adásul, ha még örömét is találja benne, akkor egyszerűen 
nem lehet elfáradni, legalábbis én nem tudok elfáradni. Több 
implantátumot gyártó cég fejlesztő csapatában is dolgozom. 
A legbüszkébb a combnyaktörések rögzítésére kialakított 
kompressziós pengére vagyok, melyet a világon mi fejlesz-
tettünk ki és mi alkalmaztunk először. A többi egyéb tevé-
kenység pedig kikapcsolódásként van jelen az életemben.  A 
családom egy nagyon motiváló, segítő és nagyon jó háttér, 
hiszen se a munkámat, se a plusz feladatokat nem tudnám 
jól elvégezni egy nyugodt családi közeg nélkül. 
Én úgy érzem, hogy sosem arra kell törekedni, hogy az em-
bert megdicsérjék, ne valami kitüntetésért dolgozzon, ha-
nem a munkáját végezze becsülettel, lelkiismeretesen, sze-
rényen, teljes szívvel, és annak meglesz a visszaigazolása és 
az eredménye is. 

Forrás:  Nagykőrös Önkormányzati Hírek 
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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: Gazsó Adrienn, Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián

Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat augusztusi eseményei:
Augusztus 19. (kedd):
15 óra:  V. Újkígyósi Amatőr Borverseny
 Nevezési díj: 300 Ft/borminta. Nevezni lehet: vörösbor, fehérbor és desszertbor kategóriában a helyszínen és    
 előzetesen a művelődési házban (telefon: 66/254-844; e-mail: muvhaz@ujkigyos.hu). Védnök: a Szent Vince Borrend.
19 óra:  Kiállításmegnyitó a városi könyvtárban (TÁMOP3.2.3./A-11/1-0127-2012)
 A kiállításon újkígyósi gyermekek munkái tekinthetők meg.
20 óra: A Szamosújvári TÉKA Alapítvány Kaláka Néptáncegyüttese Rózsa Sándor című táncszínházi előadása  
 a nagyszínpadon
Augusztus 20. (szerda):
9 óra: Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve katolikus templomban
10 óra:  Ünnepi megemlékezés a Hazaváró emlékkútnál
 Köszöntőt mond Szebellédi Zoltán, Újkígyós város polgármestere.  
 Ünnepi szónok Gajda Róbert, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.  
 2014 első kenyerét megszenteli Andrási Elemér plébániai kormányzó.  
 „Újkígyós Díszpolgára” és az „Újkígyósért” kitüntető címek adományozása.  
 Az ünnepségen közreműködnek a Tengelic Énekegyüttes és az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola tanulói.  
 Az ünnepi megemlékezés műsorközlője Harangozó Kitti, az „Újkígyósért” Közalapítvány ösztöndíjasa
11 óra: Az „Újkígyós 200 éves” művésztábor kiállítása a művelődési házban  
 A kiállítást megnyitja Farkas Zoltán, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.
12 óra: Vízifoci bajnokság a Wenckheim parkban. 
 4+1 fős csapatok jelentkezését várjuk a művelődési házban. Nevezési díj 5000 Ft/csapat.
13 óra: A Békés Megyei Értéktár Bizottság és az Újkígyósi Települési Értéktár Bizottság kihelyezett nyílt ülése a Városházán
15 óra: Kelet-Magyarország legerősebb embere (TIMOTEX Kupa) Helyszín: Wenckheim park
17 30 óra: Mr. Shame zenekar koncertje a nagyszínpadon
19 óra: RC kisautó- és repülőmodell bemutató
19 30 óra: Íjászbemutató a Körösök Völgye Vitézi Bandérium előadásában. Helyszín: a műfüves futballpálya
20 30 óra: Rúzsa Magdi élő koncert a nagyszínpadon
22 óra: Tűzijáték
 Egész nap ugrálóvár, rodeóbika, arcfestés, játszóház, büfé várja a kicsiket és nagyokat.

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat várható eseményei:
Máriaradnai zarándoklat
A kígyósiak hagyományos Kisasszonynapi búcsújárására emlékezve egynapos autóbuszos zarándoklatot szervezünk  
2014. szeptember 8-án (hétfőn) a máriaradnai ferences kegytemplomba.
Részvételi díj: 2000 Ft/fő buszköltség. Étkezésről mindenki maga gondoskodik.
Jelentkezni személyesen a művelődési házban az utazási költség befizetésével lehet 2014. augusztus 25-ig. 
Az utazáshoz érvényes személyazonosító igazolványra vagy útlevélre van szükség!
Indulás 2014. szeptember 8-án (hétfőn) 430-kor lesz az újkígyósi templom elől. 
Pihenőt tartunk Zimándújfaluban, majd itthoni idő szerint 10 órától részt veszünk a püspöki szentmisén  
a máriaradnai kegytemplomban. Hazaérkezés a koraesti órákban. 
A 200 éves évforduló kapcsán 200 fővel szeretnénk zarándoklatot tenni Máriaradnán, ezért kérjük a lakosságot,  
ha tehetik, vegyenek részt ezen a szép ünnepen és tartsanak velünk!
Újkígyós újratelepítésének 200. évfordulója alkalmából méltóképpen helyre szeretnénk állítani a máriaradnai  
kegytemplom főbejáratánál álló, az újkígyósi Szabó Anna által 1859-ben állíttatott és az újkígyósi hívek által 1912-ben  
újraállíttatott kőkeresztet. A helyreállítás kb. 400 000 Ft-ba fog kerülni, amit újkígyósi vállalkozó fog végezni.
A helyreállítás költségeihez kérjük mindenki szíves támogatását, amelyet a művelődési házban lehet bef izetni!
2014. szeptember 13. (szombat):
19 óra: Búcsúi koncert a szépvízi templomi kórus közreműködésével a Szűz Mária Szent Neve katolikus templomban
2014. szeptember 14. (vasárnap):
10 óra: Búcsúi szentmise
11 óra: Újkígyós újraalapításának 200 éves jubileumi ünnepsége, zászlószentelés,  
  időkapszula elhelyezése a templom falában, szoborkiállítás
2014. szeptember 26. (péntek): Kisvárosi Esték IV.: Nép-Vének Tanácsa Jegyzőkönyvének díszbemutatója, helytörténeti előadások

2014. október 22. (szerda): Kisvárosi Esték – Újkígyósi írók, költők művei


