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Az „Újkígyós 200 éves” programsorozaton belül 2014. április 
26-án megrendezésre került a városi Föld Napja. A program 
délelőtt, az Apáti úti kilométerkőnél elhelyezett emléktábla 
avatásával kezdődött. A Békés és Zaránd megye határvona-

lán húzódó, országos jelentőséggel bíró út már a XV-XVI. 
században kereskedelmi és hadi szempontból is fontos út 
volt, majd postakocsi közlekedésre is szolgált. Nevét a 4 km-
re lévő egykori Apáti településről kapta, amely 1658-ban 
végleg elpusztult. Az itt húzódó útvonal Szegedtől Nagy-
váradig tartott. Újkígyós, ezen belül is az Öreg utca, 1814-
ben ezen út mentén települt. A kövön található 122 km-es 
jelzés Szeged távolságát mutatja, a 415-ös pedig az útvonal 
számát. Az utat a XIX. század közepétől mindkét oldalon 
tölgyfák szegélyezték. Szelekovszky László természetvédel-
mi szakember, Illin József a megyei posta képviseletében és 
Szebellédi Zoltán, Újkígyós város polgármestere egy tölgyfát 
ültetett a kő mellé, jelképezve ezzel az egykori tölgyfasort. 
Az ünnepséget követően az Újkígyósi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola tanulói kerékpártúrára indultak az 
újkígyósi gazdák vezetésével. Megismerkedhettek a tele-
pülést övező határrésszel, szilváskertben kóstolhattak helyi 
lekvárt, valamint a felújított � lagóriában az épülettörténe-
ti előadás után ihattak a szőlőskertben készített mustból. 

Ország járó Mátyás király Újkígyóson
Akár járt a környéken igazságos királyunk valaha, akár 
nem, annyi bizonyos, hogy 2014. június 20. napján este 
7 órakor megjelenik, mégpedig itt Újkígyóson a mű-
velődési ház melletti parkban, illetve az ott felállított 
színpadon. Történt ugyanis, hogy Dörner György, az 
Újszínház igazgatója felkérte Szőke István Atilla vers-
írót egy Mátyás királyról szóló színdarab megírására. 
Tette mindezt azért is, mert színésztársulatának tagja 
volt az ország Mátyás királya, az azóta sajnálatos be-
tegségben elhunyt Helyey László. S tette azért is, mert 
egy gyerekeknek, fiataloknak s felnőtteknek egyaránt 
szóló, vidám, nevettető, de tanító és elgondolkodtató 
mesejátékot kívánt színházában bemutatni. A mű meg-
született, és október óta 29 alkalommal elő is adatott, 
általában telt ház előtt, sok-sok iskolás gyermek okulá-
sára és érdeklődő felnőtt örömére. A történet öt hely-
színre utaztatja az álruhás, országjáró királyt, melyek 
közül az egyik Újkígyós. Mivel a színdarab nagyrészt 
Újkígyóson íródott, a szerző az itt élő, földdel foglalko-
zó parasztemberek, a vidéki élet mindennapjaiban tevé-
kenykedő gazdák tiszteletére, egy régi mesét is belesző-
ve hozta ide az igazságos királyt. Többet nem árulunk el 

a színdarabról, aki kíváncsi személyesen is megláthatja 
a Kökényessy Ági által rendezett művet, melynek ze-
néjét a kiváló hegedűs, Ökrös Csaba szerezte. Mátyás 
király szerepében Dörner Györgyöt láthatjuk, aki el-
mondta, hogy csak úgy, mint a többi előadást, ezt is 
Helyey László emlékének ajánlja az Újszínház társulata.

Szőke István Atilla

Az ősbemutatón még Helyey László játszotta a számára írt szerepet

Szelekovszky László, Szebellédi Zoltán és Illin József tölgyfát ültettek
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IV.  Ëdösapám nagyapja Tápérul gyütt ide…
Nem mehetünk el Újkígyós megalapítá-
sának történései mellett úgy, hogy nem 
soroljuk föl az Algyőről, Apátfalváról, 
Árnyásról, Baksról, Csanyról, Csongrád-
ról, Felgyőről, Földeákról, Hantházáról, 
Homokról, Makóról, Mindszentről, Síró-
hegyről, Szőregről, Szegedről és Tápéról 
érkezett alapító családok névsorát. Az anya-
könyvek tanúsága szerint tehát a Kígyósra 
települő családok a következők: Agócs, 
Apró, Bába, Bacsa, Bali, Balogh, Bálint, Báló, 
Bán� , Batki, Becsei, Belovai, Bodó, Boldog, 
Bozó, Bozóki, Bozsó, Buvár, Búza, Csányi, 
Csonka, Csóti, Csukási, Deák, Domokos, 
Dudás, Dunai, Faragó, Farkas, Fodor, Forgó, 
Fődi, Gedó, Gera, Greguss, Győri, Hajnal, 
Harangozó, Hegedüs, Hódi, Huszka, Jambrik, 
Juhász, Kálmán, Kántor, Kása, Király, Kocsis, 
Kónya, Kőrösi, Lippai, Lőrincz, Madarász, 
Márton, Masa, Miklós, Mojzes, Molnár, 
Mucsi, Nacsa, Nyári, Ökrös, Rácz, Révész, 
Rozsnyai, Ruzsa, Sándor, Sipos, Somogyi, 
Süli, Szakáll, Szántó, Szél, Szűcs, Terhes, 
Urbán, Vetró, Vince, Virág, Zsótér.
Érdemes az írott források 
után teret adnunk az ele-
ven szájhagyománynak 
is. A nagy időt élt Csatlós 
Gyuláné Molnár Matild 
néni (1894-1997) így fog-
lalta össze a falualapítás 
történéseit családi hagyo-
mányra támaszkodó visz-
szaemlékezésében a nép-
rajzi gyűjtő magnetofonja 
előtt: „Az én ëdösapám 
nagyapja Tápérul gyütt ide. 
Tápén tizenkét � a vót az 
öreg Mónár Ferkónak mög 
vót ëgy hajója, ëgy halász-
hajója a vizön. Mikó Kígyós 
községöt mögszálták, mán kezdték telepíteni, 
aszonta az öreg: halljátok gyerökök, hallottam, 
–aszongya az öreg Mónár– hogy Kígyóst tele-
pítik, mer’ Vënkhájm Frigyes kiadott ëgy birto-
kot Kígyós részirül. Na akkor aszonta a leg-
idősebb � a Ferenc: na én elmögyök! Hát azt a 
helyet, amin a templom van azt az édösapám 
apjának az apjának tötték. Oda akartak építe-
ni. De, hogy fölmérték a községnek a közepit, 
ű elkapta az Öreg úccán azt, ahun most 
Kupërdáék laknak, mostmán van ottan ëgy 

nagy magtár, még tán most is mögvan, aztat 
kapta ottan, úgy, hogy itt két numerust vött az 
öreg Mónár, ottan kapott két és fél numerust. 
Hát oszt a tizenkét gyerök idegyütt építeni.”
Szinte emberfölötti nehézséget jelentett az 
elvadult pusztaságból otthont, a családot 
eltartó gazdaságot teremteni. A korszak 
életébe, a hétköznapi nehézségek és küz-
delmek világába – a település áldott em-
lékű papja – Léhner Mihály naplója segít 
bepillantani: „Megérkezésemmel mindent a 
paplakot udvarával, s kertjével elhagyatva, 
a templomot, oskolát s levéltárt a legnagyobb 
rendetlenségben találtam; az udvar egy rossz 
kocsifészeren, marhaistállón és sertésólon kívül 
a szó legszorosabb értelmében egészen puszta 
vala.”  Tőle tudjuk azt is, hogy az 1830-as 
években a Gróf további kétszáz családot 
szeretett volna még idetelepíteni, de vál-
lalkozása kudarcba fulladt. „Mivelhogy nem 
sikerült egészben szándéka, megelégült a két-
száz felével. A szerződés megköttetett. Az új 
szállítmány helybéli lakosoknak régebben há-
zasodott gyermekeiből telt ki.”

Meg kellett küzdeni a mostoha időjárással 
is, különösen a dohány leveleinek épségét a 
jégeső veszélyeztette. 1843-ban a rossz do-
hánytermés következtében az újkígyósiak 
104 000 váltóforint összegű adósságot 
halmoztak föl. Régen dédelgetett álmuk, 
hogy szerény – Angyalos Boldogasszony 
tiszteletére emelt – paticsfalú templomuk 
helyére új, méltó házat emeljenek az Isten-
nek, ismét szertefoszlott. Kissé keserűen 
veti Léhner papírra, hogy bizony még az 
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„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
Arcélek sorozatunkban most jutot-
tunk el az első Újkígyóson született 
személyig. Lócskay József, nagyváradi 
egyházkerületi papnövendék, néprajzi 
gyűjtő és költő törzsökös dohányker-
tész családban, 1856-ban Újkígyóson 
született. Göndöcs Benedek plébános a 
� ú igyekezetét látva, pártfogásába vet-
te, s Nagyváradra küldte gimnáziumba. 
Vélhetően Ő az első gimnáziumot vég-
zett újkígyósi. A kitűnő eredménnyel 
letett érettségi után a tehetséges � út 
Lipovniczky István püspök fölvette a 
papnövendékek sorába. Azonnal bekap-
csolódott a teológián működő irodalmi 
egylet munkájába. Sajnos az amúgy is 
gyenge testalkatú i� út a komoly igyeke-
zet és szellemi követelmények nyomása 
betegessé tette. Fájdalmasan korán, 21 
éves korában halt meg 1877-ben, mint a 
Váradi Szeminárium növendéke Pesten.
Költészettel, újkígyósi folklórszövegek 
lejegyzésével és közlésével foglalkozott. 
Húsz évesen a kor legjelentősebb tudo-
mányos folyóiratában, a Magyar Nyelv-
őrben publikál felbecsülhetetlen értékű 
folklóradatokat szülőfalujából, Újkígyós-
ról. Cikkei, költeményei a Munkálatok-
ban, a Békési Lapokban és a Nagyvárad 
című periodikában jelentek meg. Az iro-
dalomtudomány számon tartja 122 lap-
ból álló kiadatlan verskéziratát, melynek 
hollétéről sajnos nincs információnk. 
Legjelentősebb irodalmi műve, s egy-
ben hattyúdala is A beteg leány című, 

betegsége alatt írt költeménye.

Egész nap programok várták városunk lakóit
a Föld napján

A vadászház udvarán az Szülők Képviselő Testülete jóvoltából ebéd várta a gyerekeket, majd Czifrák Gábor, termé-
szetvédelmi területfelügyelő ragadozó madarainkról tartott előadást. A gyermekek legnagyobb örömére az előadáson 

közelről is láthattak sólymot, bagolyfiókát és rókakölyköt.
A programokkal párhuzamosan a helyi civil szervezetek, 
az újkígyósi vas-műszaki üzlet és a Békési Kommuná-
lis és Szolgáltató Kft. segítségével szemét és elektronikai 
hulladék gyűjtésével segítették településünk tisztulását.
Délután a megyei posta szervezésében postatörténeti és 
bélyegkiállítás megnyitója várta az érdeklődőket a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház konferenciatermében, majd azt 
követően Harangozó Imre néprajzkutató előadást tartott 
a helyi gazdálkodás történetéről. Tombolasorsolás után 
vacsorával zárult a rendezvény. A szervezők ezúton mon-
danak köszönetet mindazoknak a vállalkozóknak, civil 
szervezeteknek és magánszemélyeknek, akik hozzájárul-
tak a sikeres rendezvény lebonyolításához.

Gazsó Adrienn

immár 2052 lelket számláló település puszta 
sorsa is bizonytalan: „Annyival, inkább mert 
mint a gróf magát mentegette, nemsokára be-
telvén a kertészekkel 40 évre kötött szerződés, 
a kertészség további fennállásáról bizonyost 
mitsem tudhatni…” Isten kegyelme mellett 
bizony őseink kitartó, szívós, áldozatoktól 
sem mentes munkájának az eredménye, hogy 
Újkígyós megmaradt. Meg tudta őrizni ar-
chaikus hagyományait, amit a szegedi tájról 
magával hozott, s meg tudta őrizni katolikus 
hitét és magyarságát is annak ellenére, vagy 
inkább éppen azért, mert területét szorosan 
ortodox románok és evangélikus szlovákok 
által lakott települések vették körül.

Harangozó Imre

Újkígyós környéke és belterülete egy a XIX. sz. közepén készült 
katonai térképen

A gyermekek szívesen simogatták a rókakölyköt

Postatörténeti kiállításon jártunk
A 2014. április 26-án megnyitott ki-
állítás az egykori országos postaút 
mentén található kilométerkő és em-
léktábla avatáshoz kapcsolódott.
Ezt a kiállítást a település 200 éves 
ünnepségsorozatának keretein be-
lül terveztük meg, hónapokkal az 
esemény előtt. A munkát Gazsó 
Adrienn koordinálta, Tóth László, a 
Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke segítette, a 
további teendőket Hürkecz Erikával, 
a helyi posta vezetőjével együtt szer-
veztük.
A kiállított tárlatot a Dél-alföldi Pos-
tatörténeti Alapítvány biztosította. A 
kiállított anyag a magyar posta és a 
hazai bélyegkiadás történetét mutatta 
be, valamint ízelítőt adott Kacs János 
Kossuth–díjas grafikusművész bé-
lyegterveiből és bélyegeiből.
A kiállításhoz egy kis helyi történe-
lemmel is csatlakoztunk, Sódar Imre 
egykori postásunk szolgálati egyen-
ruhájával és több esemény fotóival.
A kiállítás megnyitóján nagyszámú 
érdeklődő jelenlétében Szebellédi 
Zoltán polgármester, Rácz Tamásné, 
a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyaror-
szági Igazgatóság Igazgatója és Illin 
József, megyei postavezető köszön-

tője hangzott el. 
Újkígyósi diákok 
verssel, a Tenge-
lic Énekegyüttes 
népdalokkal szí-
nesítette az ese-
ményt. 
A kiállított anya-
got Dr. Lovászi 
József, a Dél-al-
földi Postatörté-
neti Alapítvány 
titkára mutatta 
be. A megnyitó 
után a jelenlévő-
ket megvendé-
geltük különböző 
finomságokkal, amit a helyi postások 
és nyugdíjas postások szeretettel ké-
szítettek e jeles napra. 
Örömmel nyugtáztuk, hogy sokan el-
jöttek a meghívottak közül is, és a régi 
ismerősök felelevenítették a múltat.
A nagy beszélgetés után a vendégeket 
beinvitáltuk a Harangozó Imre által 
tartott helyi agrártörténeti előadás-
ra, melyen érdeklődéssel vettek részt. 
Nagy derültség támadt az előadást 
követő tombolahúzás során, amikor 
egyik kollégánk, aki emeleten lakik, 
50 kg kukoricát nyert.

Ezt követően a vendégeket a Polgár-
mesteri Hivatal egy finom babgulyás-
sal lepte meg.
Összességében elmondható, hogy 
nagyon jó hangulatú, igen pozitív él-
ményekkel zárult ez a rendezvény, és 
köszönet mindazoknak, akik ebben 
segítettek. Szűcs Istvánné

A kiállítást Dr. Lovászi József nyitotta meg
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Víziközmű vagyonértékelésének 
elkészítése

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2014. árpilis 8-án 
megtartott ülésén döntött arról, hogy 
a jogszabályoknak megfelelő ivóvíz-
ellátó és szennyvíztisztító-elvezető 
rendszer vagyonértékelését a Békés-
víz víziközmű vagyonértékelés kon-
zorciummal kívánja elvégeztetni. A 
vagyonértékelés elkészítésének költsé-
geire, a 2014. évi költségvetés terhére 
egyhangú hat igen szavazattal bruttó 
5 400 000 Ft-ot biztosít a testület. 

Elfogadták a tűzoltóság beszámolóját

A 2014. április 28-án megtartott ülé-
sen Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete egyhangúan elfo-
gadta a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság 2013. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolóját, és megkö-
szönte a tűzoltóságnak a település ér-
dekében kifejtett munkáját.

Beszámolt a Vízmű Kft.

Hat igen szavazattal elfogadták az Új-
kígyósi Vízmű Kft. 2013. évi gazdál-
kodásáról szóló beszámolót. A mérleg 
szerinti -5420 ezer forint eredményt 
az eredménytartalékba kell átvezetni.

Elfogadták az ellenőrzési jelentést

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete hét igennel elfogadta 
a Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának Ellenőrzési 
Csoportja által 2013. évről készített 
éves ellenőrzési jelentést.
A Képviselő-testület az „Újkígyós Vá-
rosi Kulturális Centrum építése II” 
tárgyú hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás során a közbeszer-
zési bíráló bizottság által elvégzett ér-
tékelést megismerte. 
A PODESZT Építőipari Kft., (5720 
Sarkad, Őssy u. 2) ajánlatát érvényes-
nek minősíti. Az elért pontszáma: 
6 923,4 pont.
A NOVUS DOM Kft. (5600 Békés-
csaba, Vandháti u. 34.) ajánlatát ér-
vényesnek minősíti, elért pontszáma: 
10 000 pont.

A CSORVÁSI ÉPÍTŐMESTER Bt. 
(5920 Csorvás, Kossuth u. 9.) ajánlatát 
érvényesnek minősíti, elért pontszáma: 
9 806,7 pont.
A közbeszerzési bíráló bizottság javas-
latával ellentétben az eljárást a köz-
beszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 76. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján, mivel az összességében leg-
előnyösebb ajánlatot tevő sem tett 
– az ajánlatkérő rendelkezésére álló 
anyagi fedezet mértékére tekintettel 
– megfelelő ajánlatot, eredménytelen-
nek nyilvánítja. A testület megbízta 
a polgármestert azzal, hogy a közbe-
szerzési eljárás lezárásához szükséges 
cselekményekről intézkedjen, továbbá 
a Belügyminisztérium felé írjon meg-
keresést az adósságkonszolidációban 
nem részesült önkormányzatok támo-
gatásával kapcsolatos kérdés tisztázá-
sára vonatkozó hivatalos állásfoglalás 
kiadása érdekében. A támogatással 
kapcsolatos belügyminisztériumi pozi-
tív állásfoglalás esetén új közbeszerzési 
eljárás kiírásáról intézkedjen. 

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS:
Szebellédi Zoltán:   igen
Domokos Balázs:   igen
Majorosné dr. Hunya Sarolta: igen 
Nagy Balázs:   igen
Dr. Romvári László:  igen
Tömösi Károly:   igen
Turovszki Krisztián:   igen

Döntöttek a szerződéskötésről

A Gyulai Közüzemi Kft-vel kötendő, 
az ivóvíz- és szennyvízhálózat üzemel-
tetésére vonatkozó bérleti-üzemelteté-
si szerződést a Képviselő-testület hét 
igen szavazattal elfogadta, valamint 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
bérleti üzemeltetési szerződést az el-
fogadott formában fogadja el a Gyulai 
Közüzemi Kft. taggyűlésén, és szükség 
esetén írja alá.

Új fogorvos a városban

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a fogorvosi praxisjo-
got megszerezni kívánó dr. Dósa Ida 
fogorvossal (szül. Macrimici Ida, Ko-
lozsvár, 1952.03.07. an. Pultan Ida; 

lakcíme: 9400 Sopron, Ibolya út 5. I/8.) 
feladatellátási szerződést kíván köt-
ni, mely szerződést 2014. április 29. 
napjával kívánják megkötni. A testület 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
feladatellátási előszerződést aláírja, a 
feladatellátási szerződéssel kapcsolatos 
további egyeztetéseket folytassa le, és 
a feladat-ellátási szerződés terveze-
tét – a praxisjog megszerzését követő 
képviselő-testületi ülésen – terjessze 
be. A határozati javaslatot mind a hat 
jelenlévő képviselő elfogadta.

Megszüntetik a közös tulajdonjogot

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete meg kívánja szüntetni 
Szabadkígyós és Újkígyós települések 
szennyvízelvezető csatornahálózata-
iban meglévő osztatlan közös tulaj-
donjogot oly módon, hogy ingyene-
sen át kívánja ruházni Szabadkígyós 
település szennyvízelvezető csatorna-
hálózatában meglévő tulajdonjogát 
Szabadkígyós községre, és ingyenesen 
tulajdonba kívánja venni az Újkí-
gyós területén lévő szennyvízelvezető 
csatornahálózatban lévő tulajdonrészét 
Szabadkígyós községtől. A testület 
megbízta a polgármestert a tulajdon 
átruházás előkészítéséhez szükséges 
intézkedések megtételével azzal, hogy 
a szerződéstervezetet terjessze a Kép-
viselő-testület elé. A határozati javas-
latra a jelenlévő képviselők igennel 
voksoltak.

Ingatlant vásárol az Önkormányzat

Hat igen szavazattal határoztak arról, 
hogy Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete meg kívánja vá-
sárolni az Újkígyós belterület 349/4. 
hrsz-ú, természetben az Újkígyós, 
Iskola u. 7. szám alatti ingatlant az 
alábbi feltételek szerint:
   -  a vételár 12 millió Ft,
  - a szerződés akkor lép hatályba, 
hogyha 2015. június 30-ig az Önkor-
mányzat a hasznosításra irányuló pá-
lyázaton támogatást nyer,
 - a vételár ki� zetésére évenként 
egyenlő részletben, 3 év alatt kerül sor, 
kivéve, ha a vételár beépíthető a pá-
lyázatba,
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  -  az épület hasznosításának elsősor-
ban szálláshely kialakítására kell irá-
nyulnia.
A tulajdon átruházáshoz szükséges 
vételárat a szerződésben foglalt üte-
mezésben a 2014. évi költségvetés 
tartalékapjának terhére biztosítja, a 
továbbiakban a költségvetésében biz-
tosítja. A testület megbízza a polgár-
mestert a szerződés - az abban foglalt 
feltételek megvalósulása esetén törté-
nő - aláírására és a tulajdon átruházá-
sához szükséges egyéb intézkedések 
megtételével. 

Fejlesztik a közvilágítást

A Képviselő-testület hat igen szava-
zattal döntött arról, hogy Újkígyós 
közvilágításának fejlesztése céljából 
 - a Gyulai út, Ady Endre utca és 
Pető�  utca közötti szakaszán, a ke-
rékpárút mellett meglévő lámpák 
erősebben világító lámpatestekre tör-
ténő cseréjét és a lámpatest tartókar-
jainak úttest felé történő beforgatását,
 - a Gyulai út - Iskola utca és a Gyu-
lai út - Apponyi utca keresztező-
désénél a kerékpárút jobb megvi-
lágításának biztosítása érdekében a 
meglévő lámpatestek nagyobb teljesít-
ményű lámpatestekre történő cseréjét,
 - továbbá a Kossuth utcán az Újköz utca 
és a temető közötti szakaszon a Gyu-
lai úton leszerelt lámpatestek üzem-
be helyezését kívánja végrehajtani. 
A munkálatok megvalósításához az 
EDF DÉMÁSZ Zrt. által szerződés-
ben biztosított nettó 695  000 Ft-os 
fejlesztési keretösszeg kiegészítésére 
bruttó 200 000 Ft-ot biztosít a 2014. 
évi költségvetés tartalékalapjának ter-
hére.

Étterem épül a városban

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Arany János utca 43. 
szám alatt lévő önkormányzati konyha 
északi homlokzatához kapcsolt, 77 m2 

hasznos alapterületű étterem és a hoz-
zá kapcsolódó 40 m2 terasz kialakítá-
sára szolgáló új épületrész megépítését 
kívánja végrehajtani. A tervek elkészí-
tésére, továbbá az építéshez szükséges 
anyag megvásárlására Újkígyós Város 

Önkormányzat 2014. évi költségve-
tés tartalékalapjának terhére bruttó 
10 700 000 Ft-ot biztosít. A határo-
zati javaslat öt igen és egy tartózkodás 
mellett került elfogadásra.

Nem vállalnak kész� zető kezességet

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete tudomásul veszi a Ker-
tészek Földje Akciócsoport Egyesület 
nemzetközi együttműködési projekt-
jét. A projekt megvalósításával kapcso-
latosan azonban nem kíván kész� zető 
kezességet vállalni. Öt igen és egy nem 
szavazattal született meg a testületi 
döntés.

Végrehajtott határozatok

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 153/2013. (XII. 16.), 
157/2013. (XII. 16.), 8/2014. (I. 27.), 
18/2014. (II. 24.), 22/2014. (II. 28.), 
23/2014. (III. 24.), 24/2014. (III. 24.), 
25/2014. (III. 24.), 26/2014. (III. 24.), 
27/2014. (III. 24.), 28/2014. (III. 24.), 
30/2014. (III. 24.), 36/2014. (IV. 8.) 
számú önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést egyhan-
gú hat igennel elfogadta.

Döntöttek pályázati részvételről

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete hat igennel kinyilatkoz-
ta azon szándékát, hogy részt kíván 
venni az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő  által koordinált SZOC-
FP-14 számú, „A szociális földprogra-
mok megvalósításának támogatására” 
című pályázatban, a beadott pályázat-
tal egyetért.

Pályázik az önkormányzat

Az Önkormányzat részt kíván venni a 
belügyminiszter 28/2014. (IV.1.) BM 
rendeletében a közbiztonság növelé-
sét szolgáló önkormányzati fejleszté-
sek támogatására kiírt pályázatban. A 
határozati javaslatot tiltakozás és tar-
tózkodás nélkül, hat igen szavazattal 
fogadták el.

Elfogadták a beszámolót

A testület a könyvvizsgálói jelentés � -

gyelembe vételével, hat igen szavazattal 
elfogadásra javasolta a Gyulai Közüze-
mi Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját 
563  340 ezer forint eszköz-forrás fő-
összeggel és 73 228 ezer forint mérleg 
szerinti eredménnyel, valamint a 2013. 
évről készült kiegészítő mellékletét és 
üzleti jelentését. 

Javaslatot tettek a Gyulai 
Közüzemi Kft. taggyűlésének

A testület hat igennel javasolta a Gyu-
lai Közüzemi Kft. taggyűlésének, hogy 
a Társaság 2013. évi 73 228 ezer forint 
nyereségéből 25 000 ezer forint ke-
rüljön elvonásra Gyula Város Önkor-
mányzat számára, 48 228 ezer forint 
kerüljön eredménytartalékba. 

Javaslatot tettek az üzleti tervre

A hat jelenlévő képviselő egyöntetűen 
azt javasolta, hogy a Gyulai Közüzemi 
Kft. 2014. évi üzleti tervét a taggyű-
lés 2 180 ezer forint tervezett adózás 
előtti eredmény összeggel állapítsa 
meg.

Elfogadásra javasolták 
a beruházási tervet

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete hat igennel elfogadásra 
javasolta a Gyulai Közüzemi Kft. ál-
tal előterjesztett 2014. évre vonatkozó 
nettó 60 000 ezer forint összegű ön-
kormányzati, nettó 68 050 ezer forint 
saját beruházási és 6  000 ezer forint 
közműfejlesztésre fordítandó keret-
összegű (összesen 134 050 ezer forint) 
beruházási tervet. 

Értékesítik a régi bölcsődei épületet

A Képviselő-testület az Újkígyós, 
Petőfi u. 21. szám (újkígyósi 1204 
hrsz.) alatt lévő, korábban bölcsőde-
ként funkcionáló ingatlant értékesíte-
ni kívánja, és megbízta polgármestert 
az ingatlan hirdetésével kapcsolatos 
intézkedések megtételével, továbbá 
azzal, hogy a beérkezett ajánlatok ér-
tékelését követően a döntési javasla-
tot készítse elő a Képviselő-testületet 
részére. A határozati javaslatra mind 
a hat képviselő igennel voksolt.



6 2014. MÁJUS
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ 72014. MÁJUS

HATÁROZATOKHATÁROZATOK
Döntöttek a pénzmaradvány 

felhasználásáról

A testület hét igen szavazással határozott a pénzmaradvány 
felhasználásáról.
2014. évi költségvetésben tervezve pénzmaradvány 30 038 000 Ft
 felhalmozási   30 038 000 Ft
 működési  0 Ft
Elkülönített számlák:
Környezetvédelmi alapszámlán lévő pénzeszköz, környezetvé-
delmi célra                 360 878 Ft
Belvízkárra elkülönített számlán lévő pénzeszköz      13 665 Ft
Munkáltatói lakásépítési kölcsön 5 916 Ft
Ezüstág Idősek Otthonában az egyszeri bekerülési díjának
elkülönített kötelezettsége 12 000 000 Ft
Pályázatok:
Támop-3.1.5 iskolapedagógus pályázat 406 590 Ft
Támop-3.2.3 művelődési ház kreatív műhely     6 347 156 Ft
Közfoglalkoztatási támogatás előlege  12 000 000 Ft

Bölcsőde Pályázat DAOP-4.1.3/B  2 963 409 Ft
Óvoda Pályázat DAOP-4.2.1-11-2012-0009   34 618 .605 Ft
Ezüstág pályázat ÖSSZ-KÉP-ES-ÉG
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0057  1 666 187 Ft
Intézmények:
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde intézménye     35 363 Ft
„Ezüstág” Gondozási Központ 53 575 Ft
Pető�  Sándor Művelődési Ház és Könyvtár             53 501 Ft
Közös Önkormányzati Hivatal 38 998 Ft
Tartalék:
Tartalék, későbbi Képviselő-testület által meghatározott célokra
működési 15 000 000 Ft
Tartalék, későbbi Képviselő-testület által meghatározott célokra
fejlesztési 36 191 118 Ft
ÖSSZESEN: 151 792 961 Ft
Vissza� zetési kötelezettség:
2013. évi feladat� nanszírozás elszámolása 2 682 760 Ft
Módosított pénzmaradvány: 149 110 201 Ft

HALÁLESETEK:
Korcsok Zoltán, született: 1978. július 1., elhunyt: Békés-
csaba, 2014. április 3., volt Újkígyós, Gerendási u. 2. szám 
alatti lakos. 
Szekerczés Jánosné Varga Margit, született: 1928. november 
22., elhunyt: Békéscsaba, 2014. április 3., volt Újkígyós, 
Széchenyi u. 27. szám alatti lakos.
Erdeiné Váradi Ilona, született: 1974. március 2., elhunyt: 
Gyula, 2014. április 11., volt Újkígyós, Újköz u. 61. szám 
alatti lakos.
Bajusz Mihály, született: 1942. február 23., elhunyt: Újkí-
gyós, 2014. április 23., volt Újkígyós, Bem u. 28. szám alatti 
lakos.
Demkó Jánosné Molnár Erzsébet, született: 1921. novem-
ber 14., elhunyt: Újkígyós, 2014. április 24., volt Újkígyós, 
Kossuth u. 22/1. szám alatti lakos.

Szolidáris Húsvét 2014.
Újkígyós Város Önkormányzata, vállalkozók, magánemberek pénz- és élel-
miszer felajánlásainak köszönhetően 2014. április 18-án a Szolidáris Húsvét 
akció keretében 20 nehéz anyagi helyzetben lévő család kapott Újkígyóson 
húsvéti élelmiszercsomagot. Az adomány az önkormányzat nyilvántartásában 
szereplő segélyezett családok közül kiválasztottak között került kiosztásra. 
Az élelmiszercsomagokat az „Ezüstág” Gondozási Központ Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatának intézményvezetője, Vida Klára és Turovszki 
Krisztián családgondozó szállították házhoz a családoknak.
Az akciót támogatták: Cédrus-Bokor Kft., Gallicoop Pulykafeldolgozó 
Zrt., Harangozó Balázs és neje, László Zoltán, Mar-Sal Med Bt., Szebellédi 
Zoltán és neje, Turovszki Krisztián, Vida László és Serfőző Marianna.
A nagylelkű felajánlásokat ezúton is köszönjük!

Turovszki Krisztián, családgondozó

Száz tanuló nézte meg 
a Munkácsy-tárlatot

Az újkígyósi önkormányzat jóvoltából 
száz újkígyósi általános iskolás néz-
hette meg azt a különleges kiállítást 
Békéscsabán, amelyet a neves festőmű-
vész, Munkácsy Mihály születésének 
170. évfordulójára rendeztek a békés-
csabai Munkácsy Mihály Múzeumban. 
Az önkormányzat által felajánlott száz 
belépőjegyet ötven alsó tagozatos és 
ötven felső tagozatos diák között osz-
totta meg az iskola. A gyerekek április 
24-én délután két különjáratos autó-
busszal utaztak a megyeszékhelyre, 
ahol négy csoportra osztva csodálhat-
ták meg a Múzsák termében és a Hon-
foglalók termében elhelyezett Munká-
csy-festményeket és -relikviákat. 
A nem mindennapi tárlaton a közönség 
együtt láthatta a magyar származású, 
Amerikában élő műgyűjtő, Pákh Imre 33 darabos kollekcióját a Szépművészeti 
Múzeum két festményével és a debreceni Déri Múzeum Golgota-vázlatával. A 
újkígyósi gyerekek közül többen most látták először a csabai múzeum tulajdo-
nában lévő tíz Munkácsy-alkotást is. Mint a kiállításon megtudtuk, a páratlan 
tárlat biztosítási értéke meghaladta a tízmilliárd forintot. 
Az újkígyósi diákok e rendkívüli lehetőségen túl bepillanthattak a múzeum 
állandó kiállításának anyagaiba is.

Magyar Mária

Az újkígyósi tanulók egy csopor tja a 
Munkácsy Mihály Múzeum előcsarnokában

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK

Majális díjugrató versennyel
A verseny rendezésének ötlete még 
tavaly novemberben született egy csa-
ládi beszélgetésen, ahol a település 
200 éves évfordulója is szóba került. 
Ahogyan telt, múlt az idő az ötlet-
megszületésétől szépen haladtunk a 
megvalósítás felé. A versenyt rengeteg 
előkészület előzte meg, hiszen a sem-
mibe kellett várat építenünk. Olyan 
várat, amely minőséget, színvonalat 
képvisel. Ez utóbbi azért volt fontos, 
mert lovasként tudom, hogy az em-
berek nem szívesen mennek olyan új 
helyszínre, ahol eddig még nem volt 
verseny. Ezért is volt elsődleges a pá-
lya talajának karbantartása, a lelátó 
felépítése, a csodálatos akadálypark, 
a nem mindennapi díjazás. Szeret-
tük volna, ha nem csak a megyénkből 
vesznek részt a versenyen. Ez részben 
sikerült is, hiszen Csongrádból, Pest-
ről, Hevesből, Romániából érkeztek 
lovasaink a versenyre, amely hatalmas 
örömmel töltött el minket. 

A verseny előtti héten gőzerőkkel 
dolgoztunk, hogy megfelelő helyszínt 
biztosítsunk lovasainknak, nézőink-
nek. Elérkezett a május 3-a, sajnos 
kora reggel hatalmas eső zúdult Újkí-
gyósra, de a verseny kezdésére kivirult 
az égbolt, és ideális körülmények kö-
zött kezdődhetett a nap. A verseny hét 
kategóriában került megrendezésre: 
110 starttal, a 80 cm-es magasságtól 
a 125 cm-es magasságig. A 120 cm-es 
versenyszámban a Hotel Bodrog **** 
wellness hétvégéért folyt a küzdelem, 
melyet az újkígyósi önkormányzat 
ajánlott fel, és amelyet Bán Nikolett 
nyert meg Dáriusz nyergében. A 125 
cm-es versenyszám az Ergofém Kft. 
díjáért folyt, a nyertes Kotroczó Ró-
bert Mersuch Emilia nyergében, aki 
egy lovas szekrénnyel távozhatott. 
Ezen a napon a lovasok, edzők, láto-
gatók mosolyogva jöttek gratulálni 
nekünk, hogy milyen színvonalas ver-
senyt rendeztünk, és remélik jövőre is 

lesz folytatása. Itt idézném az egyik 
lovasunkat: „A hangulat felejthetetlen 
volt a harsány szurkolók ujjongásától. 
Remélem lesz folytatása a versenynek/
sorozatnak. Legyen ez a verseny pél-
da minden versenyrendezőnek, vagy 
azoknak, akik a jövőben tervezik ezt.
Induljon el végre egy minőségi ver-
seny, kívánom minden lovas javára.„
Összegezve, sikerült egy olyan ver-
senyt rendeznünk az újkígyósi önkor-
mányzat, a Pető�  Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár és az Aranykalász 
Lovasklub segítségével, amelyre min-
denki szeretettel és jó szívvel gondol 
vissza. A gratulációkból, visszajelzé-
sekből eldöntöttük, hogy jövőre is ren-
dezünk díjugrató versenyt Újkígyóson, 
de lejjebb nem adhatjuk a színvonalat. 
Köszönjük minden kedves támoga-
tónknak, akik valamilyen formában 
segítették a verseny létrejöttét.
Jövőre, veletek, ugyanitt!

Domokos Zsuzsa

Tisztelt Szülők!
Kérem Önöket, hogy a 2014/15-ös tanév általános 
iskolai étkeztetéshez szükséges nyilatkozatokat 2014. 
augusztus 10-ig adják le! A nyilatkozat szükséges ak-
kor is, ha a gyermeke/gyermekeik semmilyen kedvez-
ményben nem részesülnek. 
A nyilatkozat feltétele az étkezésnek. 
Az előző tanévben leadott nyilatkozatokat és a bár-
milyen térítési kedvezményre jogosító igazoláso-
kat újra le kell adni, mert azok nem érvényesek a 
2014/2015-ös tanévre. Akkor is, ha még a jogosultság 
érvényben van.
A nyilatkozatot kitöltve, aláírva, az Önkormányzati 
Konyhára (Újkígyós, Arany János u. 43.) kell eljuttat-
ni. A nyilatkozat letölthető Újkígyós város honlapjá-
ról, illetve kérhető az általános iskola portáján is.

Schríffert Béla, élelmezésvezető

K Ö S Z Ö N E T N Y I LVÁ N Í TÁ S

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik 
Korcsok Zoltán temetésén 
megjelentek, sírjára virágot he-
lyeztek és utolsó útjára elkísérték.

Édesapja, Édesanyja, Nővére és 
családjai

Hungarikum pályázatot 
nyert a város

Újkígyós Város Önkormányzata 
hungarikum pályázatot nyert, me-
lyet a nemzeti értékek gyűjtésének, 
kutatásának, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének 
és gondozásának támogatására írtak 
ki. A pályázat címe: Népvének Ta-
nácsa Jegyzőkönyvének díszbemuta-
tója.
Az Újkígyósi Települési Értéktár 
Bizottság 2014. március 6-án meg-
tartott ülésén elfogadta az újkígyósi 
Plébánián teljes egészében fellelhető 
Népvének Tanácsa Jegyzőkönyvének 
a helyi értéktárba történő felvételét. 
E jegyzőkönyv egyedülálló, hiszen 
ilyen szakszerűen dokumentált és 
egy közösség életébe bepillantást 
nyújtó dokumentáció kevés ma-
radt fenn. 2014. szeptember 26-án 
a Népvének Tanácsa Jegyzőköny-
vének díszbemutatója valósul meg 
Újkígyós megalapításának 200 éves 
évfordulója alkalmából. A rendez-
vény megvalósítására 500 000 Ft-os 
támogatást nyert a város.
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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 májusi eseményei:
2014. május 22-24.: FUSS AZ ÉLETEDÉRT városi sportnap
2014. május 22. (csütörtök): Felföldi István Kézilabda Kupa

800 óra: Felföldi Kupa megnyitója és kézilabda mérkőzések a sportcsarnokban 
1700 óra: FUT A VÁROS futóverseny eredményhirdetése

2014. május 23. (péntek)
745 óra: Gyülekező, majd közös bemelegítés a Pető�  Sándor Művelődési Ház parkolójában
830 óra: FUT A SULI – Közös futás Újkígyós utcáin
900 óra: Sportprogramok az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola szervezésében
1800 óra: Sportbál a Soproni Sörözőben
A bálon kerül sor az Újkígyós Sportjáért kitüntetések átadására. Vacsorajegyet a Városházán és a Soproni Sörözőben 2014. május 
21-ig lehet vásárolni. A marhapörköltet és süteményt tartalmazó vacsora ára 1500 Ft. Tombola 100 Ft-ért vehető. Tombola-felaján-
lásokat a művelődési házban lehet leadni, asztalfoglalást a Soproni Sörözőben kérhetnek.

2014. május 24. (szombat): Magyar Nemzeti Kritérium Bajnokság – Kerékpáros Körverseny
900 óra: Diák és amatőr futamok indulnak, majd a WU Elit és az U-23 Elit verseny veszi kezdetét. A verseny a Városháza mellől rajtol.
1000 óra: A kistornateremben az AURA Segítő Kutya Alapítvány bemutatót tart Segítő kutyák címmel.
1000 - 1700 óra: Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület jóvoltából ingyenes egészségügyi mérések a bölcsőde udvarán
1700 óra: Kerékpáros körverseny eredményhirdetése

2014. május 25. (vasárnap): Hősök Napja - 1100 órától koszorúzás a világháborús emlékműnél
2014. május 25. (vasárnap): Városi gyermeknap az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete és az intézmények közös 
     szervezésében a művelődési házban és környékén

930 – 1130 óra: Regisztráció, étkezéshez jegy és tombolaszelvény osztása a gyermekeknek
1000 óra: Péter Erika gyermekelőadása
1100 óra: Lúdas Matyi – a Borostyán Bábcsoport előadása
1200 óra: Ebéd
1300 óra: Népzenei vigadalom és táncház a felújított teraszon
1345 óra: GALÓC Együttes koncertje - interaktív játék gyermekekkel
1430 óra: Jimmy bohóc műsora és játékos tombolahúzás (főnyeremény: 1 db gyerekkerékpár)
1530 óra: Sztárvendég az Irigy Hónaljmirigy

A rendezvény ideje alatt népi játszótér, ugrálóvár, trambulin, rodeóbika, velocipéd, kézműves foglalkozások várják a gyermekeket. 
A program nyilvános és mindenki számára díjmentes.

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat várható eseményei:
2014. június 5-8.: Csíksomlyói zarándoklat – 200 fős zarándokút a csíksomlyói búcsúra

A csíksomlyói zarándoklatra jelentkezett felnőttek és gyermekek szülei részére 2014. május 26-án (hétfő) 18 órától 
megbeszélést tartunk a művelődési házban. Kérünk minden érintettet, feltétlenül jelenjen meg a megbeszélésen!

2014. június 20-22.: GALIBA NAPOK
2014. június 20. (péntek)

1500 óra: V. Újkígyósi Amatőr Borverseny
1900 óra: Országjáró Mátyás király – színházi előadás: Újszínház, Budapest

2014. június 21. (szombat)
700 óra: Főzőverseny a Wenckheim parkban.
Nevezési díj: 10 000 Ft, amely magában foglalja a pavilont asztallal, paddal, a gázpalackot és a konyhakész libákat (kb. 10-11 kg).
Nevezni június 16-ig a nevezési díj befi zetésével lehet a művelődési házban (telefon: 254-844; e-mail: muvhaz@ujkigyos.hu).
1000 óra: A „régi” Gedó Zenekar, helyi és vendégzenekarok fellépése; néptáncbemutatók. Helyi termékek vására.
2030 óra: Neoton Família – élő nagykoncert

2014. június 22. (vasárnap) - ÚJKÍGYÓSI HAZAVÁRÓ
1000 óra: Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve Katolikus Templomban 
1100 óra: Ünnepség a Hazaváró Emlékkútnál 
1200 óra: Ünnepi ebéd a Felföldi István Tornateremben 
Az általános iskola aulájában helytörténeti kiállítást láthatnak óránkénti tárlatvezetéssel.
Kérjük a lakosságot, ha valaki szeretne meghívót küldetni elszármazott rokonainak, ismerőseinek, jelezze a művelődési házban!

2014. július 28 – augusztus 3.: Alkotótábor – Vendégművészek alkotótábora a Művésztanyán

Regisztráció, étkezéshez jegy és tombolaszelvény osztása a gyermekeknek

 Jimmy bohóc műsora és játékos tombolahúzás (főnyeremény: 1 db gyerekkerékpár)


