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Családbarát díjjal jutalmazták az önkormányzatot
Az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete által 
beadott pályázat alapján 2014-ben, három másik település 
– Biatorbágy, Budapest XII. kerület, Gyermely – mellett, 
Újkígyós Város Önkormányzata nyerte el a Családbarát 
Önkormányzat díjat. Az elismerés átadására 2014. július 
11-én Sárváron, a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében 
került sor. Az elismeréssel járó oklevelet Székely Hajnal-
kától, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöké-

től ünnepélyes keretek között vehette át Szebellédi Zoltán 
polgármester, aki az újkígyósi szervezet tagjaival érkezett 
a díjátadó ünnepségre. A bírálók az alábbiak ismeretében 
találták méltónak önkormányzatunkat a díj elnyerésére, 
mely felolvasásra is került a díjátadón:
Újkígyós több mint 5000 lakosú település. Magyarország 
délkeleti részén, Békés megyében, a Körösök völgyében, 
Békéscsabától 15 km-re fekszik. A város önkormányza-
tának tevékenységét a családokért, a gyermekekért, az él-
hetőbb településért a közös együttműködés jellemzi. Az 
infrastruktúra kiépítettsége az egyik legjobb a térségben. 
A szilárd útburkolat mellett a főutat kerékpárút kíséri az 
általános iskoláig, így biztosítva a gyerekek biztonságos 
közlekedését. Az önkormányzat törekszik arra, hogy a fia-
talok a városban maradjanak. A város az ifjú házasokat az 
első lakáshoz jutásban 150 000 - 300 000 Ft vissza nem 
térítendő összeggel támogatja. Gyermek születésekor ba-
baértesítőt helyeznek ki a hirdetőtáblán és a család ba-
bautalványban részesül. Minden év őszén továbbviszik a 
„Minden születendő gyermeknek ültessünk fát” progra-
mot. 2013-ban készült el az új bölcsőde, az önkormányzati 
hivatal épületében babasarok és pelenkázó lett kialakítva. 

2014-ben négy lepülés kapott Családbarát Önkormányzat díjat

Horváthné Bohus Mária kapta az  
„Újkíg yós közneveléséért” kitüntetést

Horváthné Bohus Mária 1990-től az 
Újkígyósi Közös Igazgatású Óvodai és 

Bölcsődei Intézmény dolgozója. Újkí-
gyós városában két évtizeden keresztül 
eredményes szakmai és kulturális ha-
gyományőrző munkát végez. Munkájára 
óvónőként és a Borostyán bábcsoport 
vezetőjeként is minden esetben a lelke-
sedés, a tudatosság, a következetesség 
jellemző. Szabadidejét feláldozva, sokat 
tesz a közösségért. Az általa képviselt 
felnőtt- és gyermekközösség segítségével 
felszínre kerülnek azon hagyományok, 
amelyek elődeink életében is jelen voltak. 
Az általa átadott tudás megismerése és 
azok továbbadása nélkülözhetetlen fel-
tétele annak, hogy kulturális értékeink 
a következő generációra is átörökíthe-
tők legyenek (bábkészítés, bábelőadások 
szervezése, rendezése). Városi szinten a 
betlehemállítás és -készítésben is aktív 
szerepet vállal. Ezen örökségek átadásá-

ban játszik ma is nagy szerepet az óvo-
dai közösség életében és településün-
kön. A folyamatos és magas színvonalú 
munkája, közösségépítő és közösséget 
összetartó tevékenysége példamutató.

Horváthné Bohus Máriának
Szebellédi Zoltán adta át a díjat

FOLYTATÁS A 7. OLDALON > > 

Az „Újkígyós közneveléséért” ki-
tüntető cím azon személy részére 
adományozható, aki pedagógusként, 
újkígyósi székhelyű nevelési oktatási 
intézményben legalább egy évtize-
den keresztül kiemelkedő nevelési, 
oktatási tevékenységet végzett, ma-
gánéletében példamutató emberi 
magatartást tanúsított.
A kitüntető címre a Széchenyi István 
Általános Iskola és a Közös Igazga-
tású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 
szülőket képviselő testületei tesznek 
ajánlást. A Képviselő-testületnek a 
szülőket képviselő testületek ajánlá-
sai alapján a Művelődési, Ifjúsági és 
Sport Bizottság tesz javaslatot. 
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VII. Templomépítés és Örökváltság…

„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

Göndöcs Benedek 1824. július 
23-án régi magyar nemesi család-
ban Nagyváradon született. Közép-
iskolai tanulmányai után, 1843-ban 
szülővárosában teológiai tanulmá-
nyokat folytatott. 1847. október 
6-án pappá szentelték. Újkígyósra 
kerül Léhner Mihály mellé segéd-
lelkésznek, ahol tehetségével fel-
keltette Wenckheim József Antal 
figyelmét. Az idős gróf udvari 
káplánként magához vette az ifjú 
papot, s 1852-ben bekövetkezett 
halálakor végrendeletében egyetlen 
gyermekének egyik gyámjaként je-
lölte meg. A nagy előd halála után 
1863-ban lett Újkígyós plébánosa, 
aki az egész országot sújtó aszály 
miatt szenvedő hívei közül 12 csa-
ládot, közel hatvan személyt a sa-
játjából tartott el az új aratásig. A 
nép orvosa és mezőgazdásza is volt 
egyszemélyben. Elemi iskolát, a 
Szent Antal temetőben kálváriát 
építtetett. Ő indította el a telepü-
lés első népkönyvtárát is. A király 
újkígyósi plébánosként 1868-ban 
Pusztaszeri Apátnak nevezte ki. 
Ebben a minőségében kezdemé-
nyezte az Ópusztaszeri Nemzeti 
Emlékhely létrehozását. 1873-ban 
gyulai plébános lett, s két ízben 
is, 1881-ben és 1884-ben a város 
országgyűlési képviselője. 1894. 

január 4-én halt meg Gyulán.

Újkígyós alapítói a letelepedés után 
azonnal templomot építettek az An-
gyalok Királynéjának közbenjárá-
sát kérve. Ez a kis templom azonban 
hamarosan szűknek bizonyult, ezért 
1858-ban Léhner Mihály plébános 
vezetésével, a község összefogásá-
ból és a gróf anyagi segítségéből szép 
új templomot építettek, és azt Szűz 
Mária Szent Nevének oltalmába aján-
lották. A templom építése igen nagy 
terhet jelentett a község és lakói szá-
mára. A templomszentelés ünnepi 
szónoka Zay János békésszentandrási 
lelkész volt, aki avatóbeszédében így 
könyörgött: „Áldd meg Uram! Áldd meg 
népével együtt a jó pásztort, kinek buzgó 
szíve dicsőségedért lángol! Áldd meg Őtet 
azon lankadatlan tevékenységért, mellyel 
a rábízott nyájat testi és lelki szükségei-
ben, mint orvos, mint pásztor, mint atya 
egyirántsegíté! (…) Nekünk Isten után 
legkedvesebb édes magyar hazánk! Vedd 
kérünk oltalmadba hő szerelmünk e szent 
tárgyát! (…) Ragyogjanak felette a dicső-
ség csillagai; nyíljanak határán a nemzeti 
jólét virágai, s minden gyermek hív tisz-
telője legyen az Istennek; önzéstelen szere-
tője testvéreinek, hogy a tiszta erényekből 
hazánk boldogsága fejlődjék.”
Egy Zsótér József hagyatékából elő-
került, 1859 január 2-án kelt, a „Cs. 
Kir. pénzügyi Miniszter”-nek címzett, 
aláírás nélküli, a dohánytermesztés 
korlátozása ellen tiltakozó kézirat-
töredék tanúsága szerint az „utóbbi 
két évben épített új templomunkra több 
17.000 forintokat önzsebünkből áldozva 
egészen pénztelenné tettük magunkat…” 
Megtudjuk azt is, hogy közvetlenül a 
telepítést követően Újkígyós további 
telepes csoportokat bocsátott ki ma-
gából. „Először mellőzve azon érdemün-
ket, hogy 45 évektül fogva, a’ mióta t.i. a’ 
kígyósi pusztán, mint dohány termesztők 
letelepedtünk mindennemű jó s rossz kö-
rülmények között szüntelen dohányt ter-
mesztvén nem csak mi valánk az első do-
hány termesztők Békés megyében, hanem 
a körül fekvő vidékre kebelünkből sza-

kadtak ki azon feles kertészek, leginkább 
kiknek segítségével a földbirtokosok újabb 
időkben a magas Cs. Kir. Kincstár dohány 
szükségletét e vidéken fedezték.”
Léhner plébános váratlan halála után 
az országos ismertségnek örvendő 
Göndöcs Benedek, korábbi községi, 
majd uradalmi káplán lett a plébános, 
aki 1863-tól 1873-ig élt ebben a mi-
nőségében Újkígyóson. Méltó utóda 
lett templomépítő hivatali elődjének: 
az 1872-ben megjelent Népszerű be-
szélgetések a dohány okszerű keze-
léséről című könyvével az újkígyósiak 
munkáját akarta megkönnyíteni.  A 
dohány meghatározó kultúrnövénye 
volt a községnek egészen a termelő-
szövetkezet megszervezéséig. „Tekin-
tettel azon körülményre, hogy Újkígyós 
telepítvényes község lakosai a folyamat-
ban lévő örökváltsági ügylet alapján ne-
kik mint telepítvényeseknek az ókígyósi 
Méltóságos grófi uradalom által örökvált-
ságra felajánlott mintegy 2.500 holdnyi 
földterületet csak úgy szerezhetik meg, ha 
annak árát a méltóságos uradalomnak 
1884. oktober 1-én hiány nélkül lefizetik; 
– a megkívántató összeget pedig csak úgy 
teremthetik elő, ha mint község – tehát 
mint erkölcsi testület – valamely pénzin-
tézettől kölcsönt nyernek…”
1884-ben a község területének földjét és 
egy szép nagy határrészt megvásárolt az 
ókígyósi Méltóságos grófi uradalomtól. 
Bankkölcsön segítségével örök időkre 
megváltotta, ezért ezt a határrészt ma is 
Örökföldnek nevezzük. A kölcsön kap-
csán életbe lépett rendszabályok szigo-
rát jól jellemzi az a kitétel, miszerint, ha 
valakik „hanyagságuk, könnyelműségük 
vagy rossz akaratuk által az egész köz-
séget könnyen a végpusztulás örvényébe 
sodorhatják: -minden per s bírói eljárás 
mellőzésével a választandó bizottság és a 
községi elöljáróság közbejöttével birtoka-
ikból kibecsültetnek…” A bankkölcsönt 
Újkígyós népe nagy nehézségek árán, az 
idézett szigorú rendszabályok betartása 
mellett 1905-re fizette ki teljesen.

Harangozó Imre
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Elfogadták az egészségügyi beszámolókat
Június 16-án Újkígyós Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a lakosság 
egészségügyi helyzetéről szóló tájékoz-
tatást, egyben a vállalkozó háziorvosok, 
a gyermekorvos és a védőnők 2013. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatóját ki-
lenc igen szavazattal elfogadta, valamint 
köszönetét fejezte ki az egészségügyért 
dolgozóknak az elvégzett munkájukért.

Elfogadták az óvoda beszámolóját
A képviselők kilenc igen szavazattal el-
fogadták a Közös Igazgatású Óvodai és 
Bölcsődei Intézmény 2013-2014. tanév-
ről szóló beszámolóját, és megköszönték 
az intézmény dolgozóinak az elvégzett 
munkájukat.

Módosultak az óvodai körzethatárok
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a kötelező felvételt biztosító 
óvodák vonatkozásában kialakított két 
óvodai körzet határait egyhangú kilenc 
igen szavazattal az alábbiak szerint mó-
dosította:
I. körzet: Újkígyós Gyulai utcától délre 
eső terület.
II. körzet: Újkígyós Gyulai utca mindkét 
oldala, valamint a Gyulai utcától északra 
eső területe.
A különleges bánásmódot igénylő gyer-
mekek esetében a felvétel szempontjából 
Újkígyós város közigazgatási területét 
kell figyelembe venni. Szabad férőhely 
esetén és szülői igények szerint az in-
tézményvezető döntése alapján Újkígyós 
Kossuth u. 33. szám alatti hétcsopor-
tos óvoda fogadja Újkígyós város egész 
közigazgatási területéről a gyermekeket.
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetén 
- akik a testi, érzékszervi, enyhe értelmi fo-
gyatékos, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása ese-
tén halmozottan fogyatékos gyermekek - 
az intézmény Békés megye közigazgatási 
területéről fogadja a gyermekeket abban 
az estben, ha a Békés Megyei Tanulási 
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabi-
litációs Bizottság kijelöli intézményünket.

Új helyen a székhelyóvoda
A képviselő-testület egyhangú szavazás-
sal döntött arról, hogy Újkígyós város 
óvodai feladat-ellátását 2014. szeptember 
1. napjától átszervezi oly módon, hogy az 

Újkígyós, Petőfi utca 44. szám alatti szék-
helyóvodát megszünteti, ezzel egy időben 
jogutódjaként az Újkígyós, Kossuth u. 33. 
szám alatti óvodát székhelyóvodának, to-
vábbá a Fő utca 32. sz. alatti óvodát tagin-
tézménnyé nyilvánítja. Az óvodai feladat-
ellátást 2014. szeptember 1. napjától 9 
óvodai csoporttal látja el.
A Képviselő-testület 2014. szeptember 
1. napjától a Közös Igazgatású Óvodai 
és Bölcsődei Intézményben engedélyezi 
4 fő 8 órás óvópedagógus és 2 fő 8 órás 
oktató-nevelőmunkát segítő dajka je-
lenlegi foglalkoztatotti létszámon felüli, 
határozott idejű szerződéssel történő 
foglalkoztatását. A foglalkoztatáshoz 
szükséges költségeket a 2014. évi költ-
ségvetésében biztosítja.

Módosították az alapító okiratot
Kilenc igen szavazattal határoztak a képvi-
selők a Közös Igazgatású Óvodai és Böl-
csődei Intézmény Alapító Okirat módosí-
tásáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.

Jóváhagyták a közbeszerzési tervet
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Újkígyós Város Önkor-
mányzatának 2014. évi közbeszerzési 
tervét kilenc igen szavazattal jóváhagyta.

Tárgyaltak a településrendezési tervről
A képviselő-testület Újkígyós város tele-
pülésrendezési tervének, valamint a helyi 
építési szabályzat módosításával kapcso-
latban beérkezett észrevételeket megis-
merte. A Csongrád Megyei Kormány-
hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal Állami Főépítésznek a tervdoku-
mentáció OTrT-vel és a Megyei tervvel 
való összhangjának kibővítésével kapcso-
latban tett észrevételét a Képviselő-testü-
let elfogadta. A HÉSZ jelenleg érvényes, 
a módosításokkal összedolgozott válto-
zatának megküldése mellett továbbra is a 
9. § (2) bekezdésének módosítását java-
solja a Gksz-5 jelű építési övezetet a „R” 
szerkesztéséhez való illesztése mellett.  A 
beérkezett vélemények megismerését kö-
vetően a Képviselő-testület azokat nyolc 
igen szavazattal elfogadta.

Elfogadták a lejárt határidejű 
határozatok jelentését

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2/2014. (I. 27.), 3/2014. 

(I. 27.), 32/2014. (III. 24.), 33/2014. 
(III. 24.), 57/2014. (IV. 28.), 58/2014. 
(V. 19.), 59/2014. (V. 19.), 60/2014. 
(V. 19.), 61/2014. (V. 19.), 62/2014. 
(V. 19.), 64/2014. (V. 19.), 65/2014. 
(V. 19.), 67/2014. (V. 19.), 70/2014.  
(V. 19.) számú önkormányzati határo-
zatok végrehajtásáról szóló jelentést ki-
lenc igen szavazattal elfogadta, valamint 
a 63/2014. (V. 19.) számú határozat 
határidejét 2014. június 30-ra meghosz-
szabbítja.

Szerződést kötöttek
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2014. augusztus 1. napjá-
tól határozatlan időre a Dósa Dent és 
Társa Bt.-vel feladat-ellátási, valamint 
épület használatba adási szerződést köt. 
A határozati javaslatra mind a kilenc 
képviselő igennel voksolt.

Jóváhagyták a közbeszerzést
Az Újkígyós város épületeinek energeti-
kai felújítása című projekt közbeszerzési 
eljárás dokumentációját és ajánlattételi 
felhívását kilenc igen szavazattal jóvá-
hagyta a testület, valamint megbízta 
a polgármestert a dokumentáció és az 
ajánlattételi felhívás legalább három 
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.

Határoztak közbeszerzés kiírásáról
A testület a június 25-én megtartott 
ülésén nyolc igen szavazattal határozott 
arról, hogy az Újkígyós Városi Kultu-
rális Centrum kialakítása című projekt 
megvalósítását továbbra is támogatja. 
A megnyert DAOP 4.1.3/C-09-2009-
0005 azonosító számú pályázatra újabb 
közbeszerzési eljárás kiírását tartja 
szükségesnek. A közbeszerzési eljárást 
két ütemre bontva kell kiírni, amelyre 
részajánlattétel is lehetséges. Az első 
ütem megvalósítására és finanszíro-
zására az eredeti funkciók sértetlenül 
hagyása mellett a DAOP pályázatnak 
megfelelően kerül sor. A második üte-
met a nem konszolidált települések bel-
ügyminisztériumi támogatásából kell 
megvalósítani.

HATÁROZATOK
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2014. június 20-22. között zajlott le a városban az V. Galiba 
Napok gasztronómiai rendezvény, valamint a IV. Újkígyó-
si Hazaváró. A rendezvénysorozatot Szebellédi Zoltán pol-
gármester, Sági Szilárd, a főzőverseny fővédnöke, valamint 
Harangozó Imre nyitotta meg, bemutatva az Újkígyós 200 
éve Békés megye szívében című albumot is. A megnyitó után 
az Újszínház színészeinek előadásában az Országjáró Mátyás 
király című előadást láthatták a nézők, melyet a közönség vas-
tapssal jutalmazott.

A szombati program az egész napos főzőversenyre épült, ahol 
25 csapat finomabbnál finomabb ételeit pontozta az öttagú 
zsűri. A képzeletbeli dobogó első fokára a Liba-ba-gázs csapat 

állhatott fel, akik egy háromnapos hosszú hétvégét tölthetnek 
el a paksi Erzsébet Nagy Szállodában Süli János jóvoltából. A 
csapat tagjai Szőke László, Sas Jánosné, Harangozó Imréné és 
Harangozó Péterné voltak. A második díjat, a Családi Well-
ness Hotel Gyula két éjszakára szóló hétvégéjét a 4 liba 1 sá-
torban - Balogh-Bodor Anikó, Bodor Mariann, Laurinyeczné 
Buday Veronika, Balogh Bernadett - csapat nyerte. Az Erkel 
Hotel felajánlásának a harmadik helyezett Döbrögi Szakácsai 
örülhettek, így Horváth Antal, Horváth Antalné, Horváth 
Ferenc, Horváth Ferencné tölthet el egy wellness hétvégét 
Gyulán. A nap folyamán minden korosztály megtalálhatta a 
neki tetsző programot: az „Összefogás Újkígyósért” Közhasz-

nú Egyesület jóvoltából háromnapos egészségprogramban ve-
hettek részt a látogatók, íjászbemutatót tartottak, a gyerekeket 

arcfestés, ugrálóvár fogadta. A nagyszínpadon is színvonalas 
rendezvényeket láthatott a nagyérdemű, többek között mu-
zsikált a „régi” Gedó zenekar, a Galóc együttes, felléptek kick-
boxosok és néptáncosok is. Az este végén a Neoton Família 
lépett színpadra, akik egy fergeteges koncerttel koronázták 
meg a Galiba Napokat. A programsorozat harmadik napján, 

A rendezvénysorozatot Szebellédi Zoltán polgármester nyitotta 
meg. Harangozó Imre bemutatta a városunkról szóló könyvet. 

A rendezvény fővédnöke Sági Szilárd volt.

Az újkígyósi szín a helyi gazdák földszeretéről és bölcsességéről is szólt. 
Az Újszínház képen látható művészei: Varga Ádám, Dörner György, Csurka 
László és Beszterczey Attila az Országjáró Mátyás király című színdarabban.

A Neoton Família koncertje sokezer látogatót vonzott.

A győztes Liba-ba-gázs csapat és segítőik

A főzőverseny zsűrije: 
Domokos Balázs, Szokai Imre, Szeidler Zsolt, Rózsa Péter  

és Nátor Jánosné

Idén is rotyogtak a bográcsok a Galiba Napokon
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Gondolatok a  
skate pálya átadójára

megvalósítására. 2014. június 21-én a Wenckheim parkban 
Darabos Richárd gördeszka bemutatójával átadásra került az 
újkígyósi skate pálya (avagy extrém pálya).
Az ügy iránti személyes indíttatásom oda vezethető vissza, hogy 
valamikor még a videokorszakban láttam egy filmet, ami olyan 
BMX-es fiatalokról szólt, akiket nem tűrtek meg a város utcá-
in. A városvezetéssel és a rendőrséggel folyton összeütközésbe 
kerültek. Szerettek volna egy pályát kapni az önkormányzattól, 
de kérésük süket fülekre talált a vezetés részéről. Azonban a 
fiatalok összefogásából adódóan sikerült a rendőrségnek lelep-
leznie egy bűnbandát, így a hálás vezetés cserébe létrehozott 
egy pályát, ahol a srácok már kedvükre gyakorolhattak.
Tizenévesen nagyon megragadott az összefogás erejéből 
táplálkozó közös célért való küzdelem, de ugyanakkor visz-
szataszítónak találtam a városvezetés negatív hozzáállását a 
fiatalok igényeihez.
A barátokkal sokszor összejöttünk és megnéztük ezt a filmet 
a Bécsből behozott videomagnón, de a BMX és a gördeszka 
csak keveseknek elérhető vágyálom maradt, a pálya gondolata 
pedig fel sem merülhetett. 
Felnőtt egy generáció, akik már valószínűleg gagyinak tarta-
nák a szóban forgó filmet, de én mégis kiemelnék két fontos 
dolgot: első az összefogás. Jelen esetünkben ugyan nem kellett 
bűnözőkkel megküzdeni, hogy ez a szerény pálya megvalósul-
jon, de mégis össze kellett fogni a fiataloknak, hogy olyanná 
váljon, ami legjobban szolgálja igényeiket. Többször egyez-
tettünk, mire megszületett a kompromisszumos megoldás. A 
másik fontos dolog a vezetés hozzáállása a közösség igényei-
hez. Én továbbra is olyan Újkígyóst szeretnék, ahol mindenki 
hangját meghallja a vezetés. Balesetmentes sportolást kívánok!

Turovszki Krisztián az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért  
Alapítvány kuratóriumának elnöke

Az aszfalt kézilabdapálya elbontása után az addig ott BMX-
ező, gördeszkázó, korcsolyázó, rollerező fiatalokban igény me-
rült fel ezen sporttevékenységek folytatására. Több alternatív – 
hozzáteszem fokozottan balesetveszélyes - megoldás alakult ki 
ebben az időszakban, hogy ne kelljen felhagyniuk hobbijukkal. 
Önkormányzati képviselőként kerestem a megoldást a problé-
mára, így az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvánnyal be 
is adtunk egy közösségi tér fejlesztésére irányuló pályázatot a 
LEADER-hez, ahol 5 milló Ft támogatást nyertünk a feladat 

az Újkígyósi Hazaváró keretén belül, az Újkígyósról elszár-
mazottakat és a lakosságot közös ebédre invitálták a szerve-

zők, és egyúttal az általános iskolában egy helytörténeti kiál-
lítást is megtekinthettek a program résztvevői. A szervezők 
ezúton is köszönik minden közreműködőnek, segítőnek és 
támogatónak azt, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeres 
lebonyolításához!

Gedó Gyöngyi

A kisbíró ezen a Hazavárón is Rákóczi Antal volt.

További képek a Petőf i Sándor Művelődési Ház és Könyvtár és az  
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület facebook oldalán.

A IV. Szögedi Nemzet Találkozónak Újkígyós adott otthont.

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 
egészségprogramján kirakodóvásár, népi játékok és népi 

mesterségek bemutatója is megtalálható volt.

Darabos Richárd mutatta be tudományát a pálya átadásakor.
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Tanév végi jutalmazások az  
Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában

Magatartásukért, szorgalmukért és ta-
nulmányi munkájukért könyvjutalom-
ban részesültek:
1. a osztály: Gál Gréta Kíra, Hegedűs 
Richárd, Luptovics Lilla Diána, Oláh 
Tímea, Rácz Regina, Szász Boglárka
1. b osztály: Árgyelán Ágnes, Bajka Áron, 
Bánfi Boglárka, Baranyi Jázmin, Purecse 
Bulcsú Benedek, Süle Eszter
2. a osztály: Bánfi Bence, Fodor Anna, 
Gyulai Márton Jácint, Liker Lili, Marossy 
Tamás László, Somosi Brigitta, Somosi 
Gabriella, Szabó Csilla, Zsilák Mátyás
2. b osztály: Ancsin Kata, Szabó Linda
3. a osztály: Jambrik Tamás, Kása Soma 
Zoltán, Knap Eszter, Réti Krisztián, 
Stummer Nikolett Csilla, Varga Izabella, 
Varga Zoltán, Zsigovics Márta
3. b osztály: Bacsa Krisztián, Pap Nikola, 
Szász Noémi, Vizi Fanni
4. a osztály: Bogyó Beáta, Gábor Laura 
Lili, Harangozó Bence Attila, Jenei Márk, 
Krucsai Levente László, Márkus Ivett, 
Pleskonics Tamás, Rigó Eszter
4. b osztály: Bánfi Soma Bendegúz, Biri 
Adél, Borsi Ramóna, Lengyel Szabolcs, Silló 
Petra, Váradi Szonja
4. c osztály: Bánfi Viktória Rebeka, Békési 
Dóra Margaréta, Csjaki Nóra, Harangozó 
Andrea, Kmetykó Vivien Alexandra, Oláh 
Márk
5. a osztály: Bálint Adrienn, Fodor István, 
Mátó Nóra, Vozár Mónika
6. a osztály: Bakonyi Dóra, Judik Péter, 
Laczkó Boglárka, Márkus Viktor, Szabó 
Vivien, Zsigovics Renáta
6. b osztály: Ancsin Máté, Bánfi Boglárka, 
Budai Dávid, Király Richárd, Toldi Patrik, 
Török Dóra, Veszpi Gergő 
7. a osztály: Kovács Márton Attila
7. b osztály: Biri Ákos, Csók Tünde Noémi, 
Gyulai Gergő László, Lengyel Tamás,  
Zsótér Klaudia
8. a osztály: Botos Alíz, Botos Renáta,  
Kovács Tibor, Vida Réka
8. b osztály: Csatlós Eszter, Judik János, 
Labos Júlia, Vozár Mercédesz Zsuzsa Dávid

Évfolyamelsők: 
Bánf i Bence (2.a), Vizi Fanni (3.b), Biri 
Adél (4.b), Fodor István (5.a), Szabó  
Vivien (6.a), Csók Tünde Noémi (7.b), 
Labos Júlia (8.b)

Csak nyolcadik osztályosoknak adható 
díjak:
Kiemelkedő közösségi munkáért: 
Petrás Mihály Márió, Vida Orsolya

Zeneművészetért: Labos Júlia
Jó sportoló  - kézilabda: Balogh József 
Ákos, Laurinyecz Emese, Mohácsi Balázs, 
Sipka Mónika, Szabó Mónika, Tóth Réka, 
Vida Réka
Jó sportoló - labdarúgás:
Harangozó György István, Mócz György 
János, Zsibrita Gergő
Jó sportoló - atlétika: Török Ferenc
Jó tanuló, jó sportoló: Csatlós Eszter, Judik 
János, Vozár Mercédesz, Zsuzsa Dávid
Széchenyi-díj: Labos Júlia

A Szülők Képviselő Testületében vég-
zett lelkiismeretes munkájáért:
Karancsi Mária, Laurinyeczné Buday 
Veronika, Oláh Timótné, Vozárné Szász 
Mónika, Zahoránné Oláh Márta Tünde, 
Zsibritáné Laurinyecz Edit, Zsótér Alíz

Újkígyós Város Önkormányzata megyei 
és országos versenyen elért első helye-
zésért könyvvásárlási utalvánnyal jutal-
mazta a tanulókat és felkészítőiket:
A Tudásbajnokság megyei döntőjén kör-
nyezetismeret tantárgyból az első évfo-
lyamosok közül első helyezést ért el:
Pap Botond (1.b)
Felkészítő: 
Harangozó Lászlóné Dudás Edit
A Tudásbajnokság megyei döntőjén kör-
nyezetismeret tantárgyból a negyedik 
évfolyamosok közül első helyezést ért el:
Bánfi Soma Bendegúz (4.b)
Felkészítő: Rojik Rita
A Tudásbajnokság megyei döntőjén ter-
mészetismeret tantárgyból a hatodik év-
folyamosok közül első helyezést ért el:
Ancsin Máté (6.b)
Felkészítő: Börcsökné Harangozó Csilla
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási verseny megyei döntőjén első 
helyezést ért el: Labos Júlia (8.b)
Felkészítő: Zemó Lászlóné
Kick-boxból országos versenyen lett első 
helyezett: Krucsai Gergő (7.a), Török Dóra 
Melinda (6.b)
Felkészítő: Debreczeni Dezső
Kick-boxból megyei versenyen lett első 
helyezett: Bánfi Bence (2.a)
Felkészítő: Korcsog László
A Felföldi István Sport Egyesület kézi-
labdacsapata első helyezést ért el a Me-
gyei Serdülő Bajnokságon és a Megyei 
Ifjúsági Bajnokságon:
Balogh József Ákos (8.b), Biri Ákos (7.b), 
Judik János (8,b), Makoviczki Ákos (7.a), 
Masa Miklós (7.b) Mohácsi Balázs (8.a), 

Pop Patrik(7.b), Sipos Péter(7.a), Szőke 
Norbert (6.b), Zsuzsa Dávid (8.b)
Felkészítő: Dézsi Róbert
A megyei diákolimpián, a tornaverse-
nyen első helyezést elért csapat tagjai:
Nagy Tibor (4.c), Benkő János (4.c),  
Dudás Áron (4.c), Juhász Ákos Benjamin 
(4.c), Oláh Márk (4.c), Jambrik Tamás (3.a),  
Káposzta Roland Lajos (5.b)
Felkészítő: Tömösi Károly
A Barátunk a természet verseny orszá-
gos döntőjébe a megyéből egyedüliként 
bejutott iskolánk a harmadik helyezést 
érte el: Kása Soma Zoltán (3.a), Knap 
Eszter (3.a), Seben Péter (3.a), Stummer 
Nikolett Csilla (3.a)
Felkészítő: Valachné Csajági Ildikó
Tájfutásból megyei első helyezést ért el:
Kovács Márton Attila (7.a)
Felkészítő: Bohus Mariann

A Bréda Kastélyba meghívást kaptak a 
következő tanulók:
A közlekedési versenyekért elért eredmé-
nyükért: 
Mészáros Tünde (7.a), Pleskonics Zsolt (7.a)
A média szakkörben végzett lelkiismere-
tes munkájukért: 
Gyulai Zsolt Máté (7.b), Virág Máté (8.a)
Közösségért végzett munkájáért:
Szekerczés Roland (7.b)
Énekkari munkájukért: 
Kocziha Csenge (8.a), Pálfi Barbara (8.b), 
Szerb Angéla (8.b)

Énekkari munkájukért oklevélben ré-
szesültek:
Bánf i Viktória Rebeka (4.c), Békési Anna 
Kamilla (7.b), Békési Dóra Margaréta 
(4.c), Biri Adél (4.b), Bogyó Beáta (4.a), 
Borsi Ramóna (4.b), Botyánszki Adrienn 
(4.a), Börcsök Fruzsina (7.a), Csók Tünde 
Noémi (7.b), Kmetykó Vivien Alexandra 
(4.c), Kovács Hanna (4.b), Márkus Ivett 
(4.a), Pap Nikola (3.b), Rácz Dzsenifer 
Mónika (6.a), Ragályi Fanni (3.b), 
Ragályi Lili (3.b), Simon Hajnalka (3.b), 
Szabó Nóra (3.b), Szász Noémi (3.b),  
Vizi Fanni (3.b)

A Simonyi Zsigmond Kárpát-meden-
cei helyesírási verseny megyei döntőjén 
első helyezést ért el, ezért a Békés Me-
gyei Pedagógiai intézet és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Békés-
csabai Tankerülete könyvvásárlási utal-
ványban részesítette: 
Labos Júliát (8.b)
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Gyémánt fokozatú kitüntetést 
vehetett át Rozsnyai Istvánné

Rozsnyai Istvánné, Olga néni néhány héttel ezelőtt, a 
Vöröskereszt Mozgalom Világnapja alkalmából rendezett 
ünnepségen vehette át a „Vöröskeresztes munkáért” járó 
gyémánt fokozatú kitüntetést, melyet a hosszú évek oda-
adó, lelkiismeretes munkájának eredményeként ítéltek oda 
számára. 
Rozsnyai Istvánné 1961 óta tagja, önkéntese, titkára a 
Magyar Vöröskeresztnek. Rendszeresen segíti a szervezet 
munkáját: véradást szervez, adomány gyűjt és oszt. Aktívan 
részt vállal a karitatív és szociális tevékenységekben, jó kap-
csolatot ápol az újkígyósi lakossággal és az önkormányzattal 
egyaránt. Munkáját kellő alapossággal, pontosan végzi.
Újkígyós város büszke arra, hogy Békés megyében Rozsnyai 
Istvánné egyedüliként részesülhetett a legmagasabb gyé-
mánt kitüntetésben, mellyel hozzájárul településünk hírne-
vének öregbítéséhez. Ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez 
és jó egészséget kívánunk!

Gedó Gyöngyi

Békés megyében egyedül Olga néni részesült
gyémánt fokozatú kitüntetésben.

2014-ben készült el az új korszerű óvo-
daépület. 6-14 éves korig a felújított 
és karbantartott korszerű iskola várja 
a gyermekeket. A fiatalok szellemi fel-
készítése mellett a testi felkészülést is 
támogatja az önkormányzat (lovaglás, 
kézilabda, futball stb). Az elmúlt évek-
ben új, korszerű játszóteret és műfüves 
pályát alakított ki az önkormányzat. 
Korszerű, akadálymentes egészségház 
épült 2011-ben. A futballpálya felújí-
tása jelentős önerővel történt meg az 
önkormányzat részéről. Évente több 
színvonalas városi rendezvényt szervez 

az önkormányzat civil szervezetek ak-
tív bevonásával, díjmentes belépéssel 
(pl. Kisvárosi Esték, Fuss az életedért 
városi sportnap, Gyermeknap, Galiba 
Napok, Újkígyósi Hazaváró). Segítik 
a családok idősebb vagy mozgáskor-
látozott tagjait is a civilek támogatá-
sával (anyagi támogatás és díjmentes 
helyiség rendelkezésre bocsátása). Az 
önkormányzat ingyenes jogi tanács-
adást biztosít a rászorulóknak, telen-
te pedig ingyenes faadományt juttat a 
rászorultaknak. Az óvodaépítés mel-
lett folyamatban van az extrémpálya 

építése, a sportcsarnok, a mozi felújí-
tása és kilenc önkormányzati épület 
energetikai felújítása. 2014-ben ivó-
vízminőség-javító program indult el 
a településen.  2014-ben a város egy 
rendezvénysorozat keretében ünnepli 
meg 200 éves telepítésének évforduló-
ját. Újkígyós a helyiek véleménye sze-
rint egy élhető kisváros, ahol újraéled 
az összetartozás, a családok támogató 
erejének értéke.
A NOE méltónak találta Újkígyós 
Város Önkormányzatát az elismerésre.

Gedó Gyöngyi

Családbarát díjjal jutalmazták az önkormányzatot
>> FOLYTATÁS A 1. OLDALRÓL 

Fiatalok,
pályakezdők,  
álláskeresők

f igyelem!
Várja jelentkezéseteket a

MAGYAR HONVÉDSÉG
szerződéses katonai szolgálatra

•   18 éves életkor
•   Legalább alapfokú iskolai végzettség
•   Büntetlen előélet
•   Magyar állampolgárság
•   Bejelentett magyarországi lakóhely
•   Magasabb iskolai végzettség,
    C kategóriás jogosítvány előny
•   Cafetéria ellátás
•   Biztos munkahely
•   Külföldi szolgálatvállalás

 
További Információ személyesen:

2. KATONAI IGAZGATÁSI ÉS  
ÉRDEKVÉDELMI IRODA

5600 BÉKÉSCSABA,  
ANDRÁSSY út 67.-69.

66/447-566
bekes.toborzo@regiment.hu
www.hadkiegeszites.hu
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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 júliusi eseménye:
2014. július 28 – augusztus 3: Újkígyósi művészek alkotótábora a Művésztanyán. 

Fővédnök: Csuta György festőművész. A tábor július 31-én nyitva tart a látogatók számára.

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat várható eseményei:
2014. augusztus 19. (kedd):
15 óra: V. Újkígyósi Amatőr Borverseny
Nevezési díj: 300 Ft/borminta. Nevezni lehet: vörösbor, fehérbor és desszertbor kategóriában a helyszínen és előzete-
sen a művelődési házban (telefon: 66/254-844; e-mail: muvhaz@ujkigyos.hu). Védnök: a Szent Vince Borrend.
21 óra: Rózsa Sándor felül a lovára… – fergeteges népzenei és néptáncest a szamosújvári TÉKA Alapítvány tánc-
együttese vendégszereplésével a nagyszínpadon.
2014. augusztus 20. (szerda): 
    9 óra: Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve katolikus templomban.
  10 óra: Ünnepi megemlékezés a Hazaváró emlékkútnál.

  Újkígyós Díszpolgára és az Újkígyósért kitüntető címek adományozása. Az új 1848-49-es emlékmű átadása.
  15 óra: Erősember verseny, majd egész nap színes programok a művelődési ház melletti parkban.
 2030 óra: RÚZSA MAGDI - élő nagykoncert a nagyszínpadon.
2230 óra: „ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” – TŰZIJÁTÉK
2014. szeptember 8. (hétfő):
A kígyósiak hagyományos Kisasszony napi búcsújára emlékezve egynapos autóbuszos zarándoklatot szervezünk 
Máriaradnára (Arad megye). Részvételi díj: 2000 Ft/fő (buszköltség). Indulás: kora reggel, érkezés este.
Jelentkezni: személyesen a művelődési házban az utazási költség befizetésével lehet 2014. augusztus 20-ig.
A 200 éves évforduló kapcsán szándékaink szerint 200 fővel szeretnénk zarándoklatot tenni, ezért kérjük a lakosságot, 
ha tehetik, vegyenek részt ezen a szép ünnepen és tartsanak velünk! Tisztelettel várjuk jelentkezéseiket!
2014. szeptember 13. (szombat) 19 óra: Búcsúi koncert a katolikus templomban.
2014. szeptember 14. (vasárnap) 10 óra: Búcsúi ünnepi szentmise a katolikus templomban.
Mise után: „ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES – Üzenet a jövőbe” időkapszula elhelyezése a templom falában.
2014. szeptember 26. (péntek):
18 óra: Kisvárosi Esték IV.: Nép-Vének Tanácsa Jegyzőkönyv díszkiadásának bemutatója
Helytörténeti előadások: Andó György – Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, Dr. Erdész Ádám – Békési Levéltár 

igazgatója, Harangozó Imre – néprajzkutató. A kiadvány a helyszínen megvásárolható.

SZÜLETÉSEK:
Szabó Huba (3810 g, 51 cm), Békéscsaba, 2014. június 23., 
édesanyja: Balázs Anett, édesapja: Szabó Zoltán.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2014. június 21., menyasszony: 
Nagynémedi Anita újkígyósi lakos, vőlegény: Bulla Gábor  
békéscsabai lakos.

HALÁLESETEK:
Lukoviczki György, született: 1928. december 20., elhunyt: 
Újkígyós, 2014. június 2., volt Újkígyós, Arany János u. 25. 
szám alatti lakos. 
Sipka Györgyné, született: 1942. április 6., elhunyt: Újkígyós, 
2014. június 6., volt Újkígyós, Dózsa György u. 16. szám 
alatti lakos.

Szabó Imréné Dere Katalin, született: 1945. április 14.,  
elhunyt: Gyula, 2014. június 7., volt Újkígyós, Fő u. 3. szám 
alatti lakos.
Hangyási Lajos, született: 1945. február 23., elhunyt: Békés-
csaba, 2014. június 12., volt Békéscsaba, Corvin u. 4. szám 
alatti lakos.
Zsigovics Béla, született: 1935. április 16., elhunyt: Újkígyós, 
2014. június 14., volt Újkígyós, Gyulai u. 44. szám alatti lakos.
Nagy Sándor, született: 1950. április 6., elhunyt: Gyula, 2014. 
június 15., volt Újkígyós, Kis u. 4. szám alatti lakos.
Endrei József, született: 1956. május 2., elhunyt: Újkígyós, 2014. 
június 20., volt Újkígyós, Hosszú u. 118/1. szám alatti lakos.
Domokos Anikó, született: 1976. október 2., meghalt: Békés-
csaba, 2014. június 30., volt Békéscsaba, Kinizsi u. 7-9. szám 
alatti lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK


