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Akik imádkoznak, azok az Isten kezét fogják
200 éves jubileumi zarándoklat Csíksomlyón

„Akik imádkoznak, azok az Isten kezét fogják. Akik az Isten 
kezét fogják, azok nem vesznek el, azok túlélnek minden pró-
bát.” - mondta Oláh Dénes, a Maros-Küküllő kerületi főesperes, 
aki a pünkösdi csíksomlyói búcsúi szentmise szónoka volt.

Nagyon jól jellemzi ez a gondolat Újkígyós 200 évét, hiszen az 
itt megélt időszaknak is alapvető jellemzője volt a munkasze-
retet mellett az ősi hagyományok tisztelete, az istenhit min-
dennapi megélése. Az évforduló kapcsán azért mentünk közös 
zarándokútra közel 130-an – ebből jutalomként 45 újkígyósi 
iskolás – és még sokan magánszervezésben a csíksomlyói 
Szűzanyához, hogy hálát adjunk az elmúlt kétszáz esztendőért 
és erőt gyűjtsünk az előttünk álló időszakhoz. Tudjuk, hogy az 
itthon maradottak közül nagyon sokan szerettek volna ott len-
ni, lélekben velünk is tartottak, a televízión keresztül követték 
a csíksomlyói nemzeti zarándoklat eseményeit.
Szépvíz testvérközségünk (benne Csíkszentmiklós és 
Csíkborzsova) fogadta az újkígyósi zarándokokat, lakóira 
hálával és köszönettel gondolunk. Köszönettel tartozunk a 
szervezésért a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 
valamint az Újkígyósi Széchényi István Általános Iskola ve-
zetőinek és dolgozóinak is.
Ebbe a négynapos kirándulásba, zarándoklatba sok minden 
nem fért bele. Csupán ízelítőt kaphattunk a gazdag erdélyi tör-
ténelmi, építészeti, kulturális örökségből. A zarándokok közül 
sokan először jártak Erdélyben, első alkalommal csodálkozhat-
tak rá a jellegzetes falvakra, a szemet gyönyörködtető festett 
székely kapukra, a havasok gyönyörűségére a Gyimesek-beli 
Fürjes-tetőről. Most szembesültek kézzelfoghatóan azzal, hogy 
Újkígyóstól 550 kilométerre húzódik Gyimesbükkön az ezer-
éves magyar határ, de még azon túl is élnek csángó magyarok, 
akiknek őseiről a madéfalvi veszedelem emlékművénél emlé-
keztünk meg a történelem felelevenítésével, imádsággal, a ma-

gyar és székely himnusz eléneklésével és koszorú elhelyezésével.
A búcsú előtti nap elzarándokoltunk a csíksomlyói kegytemp-
lomba, ahol a Szűzanya lábai előtt ajánlhattuk föl minden gon-
dunkat, bajunkat. Szombaton a szépvízi keresztaljához csat-
lakozva vittük föl mi is a saját templomi lobogónkat a kb. 12 
kilométerre lévő Somlyó-nyeregbe, hogy együtt imádkozzunk 
a többszázezernyi hívővel magyar nemzetünkért, Újkígyósért. 
Nemzetünknek megújulásra, szolgálatra van szüksége. 
Ahogy az ünnepi szónok mondta: „Elérkezett az Istentől ka-
pott kincsek, adományok, javak kamatoztatásának az órája. 
… Úgy közösségileg, mint egyénileg rá kell ébrednünk arra, 
hogy hivatást, küldetést kaptam. Isten valamit általam akar 
elvégezni. Valamit nekem kell elvégezni. Ha nem végzem el, 
népem, fajtám, egyházközségem lesz szegényebb.”
A prédikáció végén ezt hallhattuk: „A csíksomlyói kegy-
szobor úgy ábrázolja égi édesanyánkat, mint aki bal karján 
tartja áldást osztó szent fiát, jobbjában pedig jogar van. Ott 
Jézus mellett, Mária karján mindannyian elférünk. Elfér az 
egész világ gondja. Akkor hogyne férne el a mi népünk, a mi 
közösségeink minden gondja-baja. Tegyük oda. Tegyük oda 
egyszemélyes gondjainkat, de tegyük oda népünk gondja-
it is. Kérjük meg égi édesanyánkat: imádkozzon, esedezzen 
értünk, hogy legyünk öntudatra ébredt nép, az életét, képes-
ségeit közössége javára felkínáló nép, jó, alázatos vezetőkkel 
megáldott nép, valamint Istennel beszélő viszonyban lévő, 
imádkozó nép. S a többit bízzuk a jó Istenre.”

Odatettük Újkígyóst is a csíksomlyói Szűzanya bal kar-
jára, minden gondunkkal-bajunkkal, segítségét, áldását 
kérve. Bízom abban, hogy ez a zarándoklat olyan lelki 
gyümölcsöket adott mindannyiunk számára, amely Újkí-
gyós jövőjét fogja szolgálni.

Szebellédi Zoltán polgármester

A zarándokok a szépvízi templomból indultak a búcsúra

A csíksomlyói Szűzanya-szobor
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VI. Nem puszta szóval, áldozati készséggel…

„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

Báró Meszéna Ferenc generá-
ciók óta katonáskodó főnemesi 
család sarja 1819-ben Milánóban 
született. Egyértelmű volt, hogy 
ő is katonai pályára lép. A tullni 
utásziskolába került 1832-ben, 
ahol Görgei Artúr évfolyamtára 
lett. Ez, a kortársai szerint igen 
művelt és humánus ember felfe-
lé ívelő katonai pályát fut be, míg 
lángoló hazaszeretete a szabadság-
harc szolgálatára nem szólítja. A 
világosi fegyverletétel után az aradi 
hadbíróság 12 év várfogságra ítéli. 
1867-ben a Bihar megyei Hon-
védegylet tagja, 1890-ben pedig 
már a Békés Megyei Honvédegylet 
legmagasabb rangú tagjaként sze-
repel. Életének utolsó évtizedeit 
postamesterként élte le Újkígyó-
son. 1902-ben bekövetkezett halá-
láról a Vasárnapi Újság számolt be: 
„Hiv-vári Messzena Ferencz, báró 
1848-49-iki vezérkari alezredes, 
nyug. M. kir. Állami főmérnök 83 
éves korában, Uj-Kígyóson. Elhuny-

tát kiterjedt rokonság gyászolja.”

gyulai és egy név szerint nem ismert 
nagykőrösi honvéd is itt alussza – mára 
már jeltelen sírban – örök álmát.
A szabadkígyósi temetőben nyugszik 
Tomcsányi Mihály lovassági százados, 
nemzetőr őrnagy is, aki 1855. szeptem-
ber 5-én betegség következtében hunyt 
el Ókígyóson.

Harangozó Imre

Léhner Mihály újkígyósi plébános 
későbbi jegyzetében Széchenyit idézi: 
„Legyetek hű magyarok tettel, nem pusz-
ta szóval, áldozati készséggel és nem olcsó 
fitogtatással!” Nem hiába volt a puszta 
lét fönntartásával küzdő újkígyósi őse-
inknek lánglelkű papja, a hívek sze-
génységében maradéktalanul osztozó 
Léhner Mihály személyében, a fiatal 
község alaposan kivette részét a haza 
szolgálatából.
1848 tavaszának bécsi, pozsonyi és 
pesti eseményeiről Békés megyében, 
így Kígyóson is csak jelentős késés-
sel értesültek. A Batthyány-kormány 
megalakulása és az áprilisi törvények 
kihirdetése után, május végére nyilván-
valóvá lett, hogy a függetlenedés útján 
járó magyar királyság léte csak a fegy-
veres harc árán védhető meg. A délvi-
déki – Bécs által szított – szerb lázadás 
leverésére sürgősen létre kellett hozni 
az önálló magyar hadsereget. A ma-
gyar katonákat ugyanis addig a külföl-
dön szolgáló ezredekbe sorozták be, az 
országban állomásozó csapatok idegen 
(a Habsburg Birodalom más tartomá-
nyaiból származó) katonaságára pedig 
nem lehetett számítani. A katonaság 
létrehozásának költségeire országos 
gyűjtést szerveztek, amelynek során 
pénzkölcsön, nemesfém, termény, ru-
haanyag felajánlását és átadását kérték 
a polgároktól. Békés megye nagyobb 
helységeiben az önkéntes adományok 
átvételére küldöttségeket neveztek ki, 
így Újkígyósnak a békéscsabai kül-
döttséghez kellett továbbítani felaján-
lásait. Forrásaink szerint: „Kígyósról id. 
gr. Wenckheim József 1000 frtot, Farkas 
József 10 frtot, a kígyósi kertészek 41 
frtot s Léhner Mihály plébános 10 frtot, 
öszszesen 1060 frtot adományoztak a 
haza szükségeire.”
Húsz olyan újkígyósi férfi nevét is is-
merjük, akik ténylegesen szolgáltak 
a szabadságharc honvédségének kö-
telékében: a 30. zászlóaljban Forrás 
János, Füredi János, Györfi György, 
Kádár Péter, Kocsis Mátyás, Konczos 

Gergely, Kulcsár József, Nyári András 
és Szabó László; a Miklós huszároknál 
Bánfi Pál; a 105. zászlóaljban Becker 
Oszkár; a Vadász csapatban Klimó 
György; a Károlyi huszároknál pedig 
Bognár Pál, Gazdag Antal, Győrfi 
József, Harangozó János,  Kerekes 
Gergely, Nyisztor János, valamint 
Wieland János és testvére, Wieland 
Károly főhadnagy urak szintén a Ká-
rolyi huszárezredből. Gazdag Antal, 
Kerekes Gergely, Klimó György és 
Nyisztor János önkénteseken kívül 
mindnyájan „fogadott” státusban vol-
tak, ami azt jelenti, hogy az adott ka-
tona fenntartásának költségeit vagy 
egy katonai kötelezettséget viselő ma-
gánszemély vagy valamilyen közösség 
biztosítja.
Az Arad környéki harcokban többször 
is részt kellett venniük a Békés megyé-
ből kivezényelt nemzetőröknek is. Az 
1849 januárjában hatszáz főt számláló 
vármegyei csapatba a kígyósi kertész-
ség hat katonát adott.
Az újkígyósi Szent Antal temetőben 
nyugszik báró Meszéna Ferenc had-
mérnök, honvéd alezredes. A tulni 
utásziskolában végzett, 1848 tavaszán 
vezérkari főhadnagy lett a császári 
seregben. Kossuth hívására 1848. au-
gusztus 19-én, hazafias érzelmektől 
fűtve, hazatért. Az aradi hadbíróság 
halálra ítélte, azonban apja érdemei-
ért végül büntetését - kegyelemből - ti-
zenkét évi várfogságra változtatták. 
Szabadulása után Újkígyósra került 
postamesternek. A község megbecsült 
polgáraként halt meg, magas kort 
megélve, 1902-ben. Sírjára az Újkí-
gyósi Keresztény Polgári Olvasókör 
1926-ban sírkövet állíttatott, amelyet 
végső pusztulásában 1988-ban Újkí-
gyós közösségének sikerült megújí-
tania és máig megőriznie. Emlékét a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház falán 
ma már emléktábla is őrzi.
Két, Újkígyóson elhunyt, sebesül-
ten bujdosó honvéd emlékét is őrzi a 
kígyósi halotti anyakönyv: Kukla István 
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Szívükig hatolt az újkígyósiak vendégszeretete
Thai pedagógusok jártak városunkban

Különleges vendégek jártak Újkígyóson május 22-én. A peda-
gógusokból álló háromtagú delegáció Amnat Charoen váro-
sából érkezett Magyarországra. A Békéscsabánál kisebb népes-
ségű városka Thaiföld északkeleti részén található. 
Már csak ebből a néhány mondatból is sok kérdés adódik: va-
jon milyen céllal érkeztek és miért éppen Újkígyósra? Nos, a 
válaszért két évet kell visszalépnünk a múltba. A városunk ál-
talános iskolájában tanító Deákné Bondár Erzsébet családja az 
elmúlt tanévben egy thai cserediákot látott vendégül. Ennek a 
kapcsolatnak köszönhetően az újkígyósi tanárnő idén február-
ban egy tapasztalatcsere-látogatáson vehetett részt Thaiföldön. 
Több magyar pedagógussal együtt nyolc thaiföldi iskolában jár-
tak, ahol bepillantást nyerhettek az ázsiai ország oktatási intéz-
ményeinek mindennapjaiba, a diákok és a tanárok munkájába, 
megismerkedhettek az ottani tanítási módszerekkel. Ennek a 
folytatása volt a thai pedagógusok magyarországi látogatása. 
A vendégeket a békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
fogadta. Természetesen ez sem véletlen, hiszen ők már két éve 
tartanak fenn testvériskolai kapcsolatot Amnat Charoen egyik 
oktatási intézményével. A thaiföldi pedagógusok számára szer-
vezett kéthetes program keretében Újkígyósra is ellátogattak. 
Mondhatnánk, ezt a „nyereséget” az egy éven át Újkígyóson élő 
thai diáknak, Gain-nek köszönhetjük, ugyanis Gain magyarul 
annyit jelent: haszon, nyereség.     
A két iskolaigazgató-helyettes Juckkrit Promsen és Kwanchai 
Charoensook, valamint a tolmácsolásban is közreműködő angol 
szakos kollégájuk, Sasipim Chuea-am a Kazinczy iskola képvi-
selőinek kíséretében érkeztek településünkre. Szeleczki Erzsé-
bet, a békéscsabai iskola igazgatónője elmondta, intézményük 
15 éve tart fenn kapcsolatot egy angol iskolával, ahová már na-
gyon sok diákjuk eljutott. Két éve azonban keletre is nyitottak, 
így találtak rá a thaiföldi Anuban Amnatcharoen School-ra, 
amellyel nemrég hivatalosan is felvették a testvériskolai kap-
csolatot. Eddig kilenc diákjuk jelezte, hogy szívesen menne egy 
tapasztalatcsere-látogatásra Thaiföldre. 
Újkígyósi útjukon - intézményvezetők és pedagógusok társasá-
gában - a delegációt Szebellédi Zoltán, városunk polgármestere 
fogadta az önkormányzat hivatalában. A vendégek először egy 

rövid ízelítőt láthattak a magyar kultúra néhány ágából. Bálint 
Adrienn és Mészáros Gréta 5. osztályos tanulók magyar nép-
dalokat adtak elő citera kísérettel, a hetedikes Lengyel Tamás 
zongorán játszott, Botyánszki Áron, volt diákunk és a Kazinczy 
iskolából érkező Svecz Anita kalotaszegi táncokkal kápráztatta 
el a közönséget. A fogadáson részt vett az éppen Újkígyóson 
tartózkodó csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola igazgatója, 
Téglás Sándor is. 
Szebellédi Zoltán a fogadás során elmondta, hogy Újkígyós vá-
rosa vagy iskolája nyitott egy hasonló baráti együttműködésre, 
mint amilyet a Kazinczy iskola ápol Amnat Charoen városával, 
illetve annak iskolájával. A kölcsönös bemutatkozások és aján-
dékozások után a vendégek látogatást tettek az önkormányzat 
intézményeiben, az Ipolyi Arnold Népfőiskolán, és megfordul-
tak városunk legszebb pontjain is. A középpontban természe-
tesen az általános iskola állt, ahol Korcsokné Erdős Zsuzsanna 
igazgatónő és Kunstár Anna igazgatóhelyettes kalauzolták vé-
gig a delegáció tagjait. Bepillantottak többek között egy 4. osz-
tályos természetismeret órába, ahol a thai pedagógusok meg-
tanították a magyar gyerekeknek a jellegzetes thai üdvözlési 
formát. Így óra végén mindenki összetett kézzel hajolt meg a 
vendégek előtt, miközben – aszerint, hogy fiúk-e vagy lányok – 
ezt mondták: „sza-wa-dika”, illetve „sza-wa-dikap”. 
Az „Ezüstág” Idősek Otthonában elfogyasztott ebéd után a ven-
dégeknek Ping József állatorvos farmján igazi újkígyósi vendég-
látásban volt részük. Különösen a cseresznye ízlett nekik, amiből 
még ajándékba is kaptak. A gyümölcsösben eltöltött órákról szá-
mos pillanatot fotón is megörökítettek. Délután a szomszédos 
településen meglátogatták a Wenckheim-kastélyt, ahol Pelyhéné 
Lipták Gabriella, a szabadkígyósi általános iskola igazgatónője 
és helyettese, Gönczné Orvos Emese kalauzolták a vendégeket.
A thai pedagógusok este Deákné Bondár Erzsébet tanárnő 
meghívására vacsorára is Újkígyóson maradtak.  S mint azt a 
tolmácsolásban közreműködő Szeverényiné Sebők Judit, a 
Kazinczy iskola angoltanára elmondta, a thai pedagógusok 
nemcsak a legszebb élményüknek tartották az itt töltött órákat, 
de a „szívükig hatolt” az újkígyósiak vendégszeretete. 

Magyar Mária

Deákné Bondár Erzsébet thai gyerekekkel

A thai és a magyar delegáció az önkormányzati hivatalban
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Újkígyósi tájfutók is eljutottak az országos versenyre

A 2014 áprilisában megtartott megyei fordulóról négy 
újkígyósi diák jutott be a május 24-25-én, Pécsen megren-
dezett Tájékozódási Futó Diákolimpia Országos Döntőbe: 

Váradi Szonja, Vizi Márk, Kovács Márton és Bakonyi Dávid.
A versenyen majd’ ötszáz, 10-18 éves diák indult tíz kate-
góriában. Szombaton városi terepen futottak a diákok Pécs 
Uránváros részében. A vasárnapi szakasz Mánfán, hegyvi-
déki terepen folyt, a célterület a mánfai Árpád-kori templom 
melletti rét volt.
Míg szombaton ragyogó napsütéses időben volt részünk, ad-
dig másnap - pont a verseny idejére - esőt és jégesőt is kap-
tunk, amitől egy idő után már nemcsak a patakmedrekben 
folyt a víz, hanem mindenhol, izgalmassá téve a futást.
A szállásunk a Misina-tetőre vezető úton található,  Fe- 
hér-kúti kulcsosházban volt, ahol szombat délután a gyere-
kek tábortüzet raktak, illetve miután besötétedett, a bátrab-
bak elindulhattak kirakott tájfutó pontokat keresni.
A gyerekek versenyen való részvétele Újkígyós Város 
Önkormányzata segítségével valósulhatott meg, amit ezúton 
is hálásan köszönünk.

Bohus Mariann

Kovács Márton a döntő első napján

Újratöltve - Hálózat a közösségért
Városunk önkormányzata idén is csatla-
kozik az EDF DÉMÁSZ és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat által meghirde-
tett Hálózat a közösségért programhoz.
A 2014. május 21-én újraindult támoga-
tási pályázat, az EDF DÉMÁSZ szol-
gáltatási területén élő, áramdíj megfize-
tésével küzdő háztartások megsegítésére 
irányul.
Pályázatot nyújthat be az, aki szociáli-
san rászoruló és nehéz anyagi helyzetben 
lévő, életvitelszerűen az EDF DÉMÁSZ 
szolgáltatási területén a megpályázott fo-
gyasztási helyen él, az EDF DÉMÁSZ-
nál hátralékot halmozott fel, vagy nehe-
zen fizeti meg az áramszámláját, az EDF 
DÉMÁSZ-tól kapta vagy kapja az ára-
mot, a fogyasztási hely lakóingatlan (nem 
gazdasági létesítmény, munkatelep, stb.).
Pályázatot a következő kategóriákban 
adhat be: 
 - Hátralékos: kikapcsolt fogyasztó, hát-
ralékos fogyasztó, előrefizető mérővel 
rendelkező hátralékos fogyasztó. A tá-
mogatás mértéke a hátralék nagyságá-
tól függ, és legfeljebb a felét vállalja át 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, de 
a legmagasabb támogatás 150 000 Ft.  
12 havi részletfizetést lehet kérni az ön-
rész rendezéséhez, de a törlesztőrészlet 
nem lehet kisebb, mint 5000 Ft. 
 - Hátralékmentes: rendszeresen fizető, 
nehéz szociális helyzetben lévő fo-
gyasztó; előrefizető mérővel rendel-

kező hátralékmentes fogyasztó. Három 
részletben kaphat összesen 15 000 Ft, 
illetve 9 000 Ft előre meghatározott 
összegű támogatást jóváírásként a tá-
mogatott pályázó, amennyiben megőrzi 
hátralékmentességét 2014 decemberéig.
Pályázatot benyújtani 2014. május 21. 
és 2015. szeptember 15. között lehet a 
halozat.maltai.hu weboldalon keresztül. 
Kivéve, aki rendszeresen fizető fogyasztó 
vagy hátralékmentes előrefizető mérővel 
rendelkező fogyasztó, ebben az esetben 
hamarabb lezárják (2014. június 30-án), 
illetve szakaszolják a pályázást, utána leg-
közelebb csak 2015 év elején lesz lehetsé-
ges, amennyiben a támogatási keret még 
nem merült ki.
A pályázat benyújtásához szükség lesz:
papír alapú igazolások a pontos ada-
tok megadásához: az áramszámla, 
felszólítólevél, kikapcsolási értesítő, stb. 
(szerződéses folyószámla [régebben fi-
zetőszám], fogyasztási helyazonosító, 
hátralék pontos összege); havi jövedel-
mekről, bevételekről irat (bankszámla-
kivonat, rózsaszín postai szelvény, ha-
tározat a szociális ellátásról): munkabér, 
öregségi, özvegyi, korkedvezményes 
nyugdíj, családi pótlék, GYES, GYED, 
anyasági ellátás, aktívkorúak ellátása, 
időskorúak járadéka, rokkantjáradék, 
munkanélküli segély, ápolási díj, lakás-
fenntartási támogatás, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény, stb. a havi 

kiadásokról irat (közüzemi számlák, hi-
telek törlesztő részletei).
A pályázat benyújtásához szükséges a 
helyi családsegítő szolgálattal vagy a ki-
emelt Máltai Pontokkal való együttmű-
ködés.
Az elbírálás folyamatosan történik, így 
a támogatási keret teljes felhasználása 
esetén, a pályázat 2015. szeptember 15. 
előtt is lezárásra kerülhet. A nyertes pá-
lyázókat postai úton értesíti a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat, akikkel támo-
gatási szerződést köt. 
A teljes támogatás folyósításához az 
EDF DÉMÁSZ Zrt.-nél vezetett szám-
lára a támogatott pályázónak határidőre 
be kell fizetnie az önrészt. A pályázat 
benyújtásakor az önrész megfizetésére 
részletfizetés kérhető. A pályázat aktuális 
státuszáról a halozat.maltai.hu weboldal 
pályázati felületén talál információt.
A programról bővebb információt 
Turovszki Krisztiánnál, az „Ezüstág” 
Gondozási Központ Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatának irodájában 
(Újkígyós, Arany János utca 45.) kaphat, 
illetve a halozat.maltai.hu internetes ol-
dalon találhat. Amennyiben szeretné 
igénybe venni a program kínálta lehe-
tőségeket, időpont egyeztetéséhez ké-
rem, hívja szolgálatunk telefonszámát:  
06-30-3835-451.

Turovszki Krisztián
családgondozó
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Elfogadták a Közalapítvány  
beszámolóját

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a május 19-én megtartott 
ülésén egyhangú szavazással, hat igen-
nel, elfogadta az „Újkígyósért” Közala-
pítvány 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót, valamint a Közalapítvány 
2013. évi közhasznúsági jelentését. A 
testület megköszönte a Közalapítvány 
Kuratóriumának és minden közremű-
ködőnek az előző évben végzett mun-
káját.

Beszámolt a gyermekjóléti szolgálat

A 2013. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót hét igen szavazat mellett 
elfogadta a képviselő-testület, egyben 
felkérte Máténé Kiss Mária aljegyzőt, 
hogy a beszámolót tájékoztatásul küld-
je meg a Békés Megyei Kormányhiva-
tal Szociális és Gyámhivatala részére.

Döntöttek a vagyongazdálkodási 
tervről

Hét igen szavazat mellett fogadták el 
Újkígyós város vagyongazdálkodási 
tervét.

Döntöttek a Primcom Kft-vel kötendő 
szerződésről

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Primcom Kft-vel, a 
szélessávú informatikai hálózat üze-
meltetésére vonatkozó megállapodást 
hét igen szavazattal elfogadta, egyben 
a tulajdonában lévő mérőpontokat in-
gyenesen a Primcom Kft. tulajdonába 
adta. 

Pályázati lehetőség a zárda épületének 
felújítására

Nyolc igen és egy tartózkodás mellett 
fogadták el a testület tagjai az alábbi 
határozati javaslatot: 
Az Önkormányzat a Norvég Alap által 
„Vidéki kulturális és természeti örök-
ség megőrzése és megújítása” címmel 
kiírt pályázatra támogatási igényt nyújt 
be az Újkígyós, Iskola utca 7. szám alatt 
lévő zárda iskolaépület hasznosításá-
hoz kapcsolódó felújításra. Az épület 

felújításával kapcsolatos 874 000 Ft 
tervezési és előkészítési díj kifizetését 
jóváhagyja a 2014. évi költségvetés tar-
talékalapjának terhére.

Ingatlant vásárolna a plébániától

Az Önkormányzat, a 45/2014. (IV.28.) 
számú határozatának megfelelően, a 
Szűz Mária Szent Neve Plébánia Hi-
vataltól, az Újkígyós belterület 349/4 
hrsz-ú természetben Újkígyós, Iskola 
u. 7-7/2. szám alatti ingatlant megvá-
sárolja. A határozati javaslatra hét kép-
viselő igennel, két fő nemmel voksolt.

Támogatják a Felföldi István Sport 
Egyesület pályázatát

A képviselők egyhangú szavazással 
döntöttek arról, hogy az Önkormány-
zat engedélyezi a Felföldi István Sport-
csarnokra 15 év időtartamra, a Magyar 
Állam javára, a beruházás mértékéig 
az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog 
bejegyzését, illetve támogatja a Felföldi 
István Sport Egyesületet, és biztosítja a 
pályázathoz szükséges 1 435 193 Ft-ot 
a 2014. évi költségvetés tartalékalapjá-
nak terhére.

Támogatást ítéltek meg az Újkígyósi 
Nagycsaládos Közhasznú Egyesületnek 

A képviselők egyhangú szavazással 
döntöttek arról, hogy 140 000 Ft ösz-
szegű támogatást biztosítanak az Új-
kígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesületének a 2014. évi költségvetés 
tartalékalapjának terhére.

Elfogadták a határozatokról szóló 
jelentést

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 4/2014. (I. 27.), 
10/2014. (II. 14.), 21/2014. (II. 28.), 
29/2014. (III. 24.), 37/2014. (IV. 28.), 
38/2014. (IV. 28.), 39/2014. (IV. 28.), 
40/2014. (IV. 28.), 41/2014. (IV. 28.), 
42/2014. (IV. 28.), 43/2014. (IV. 28.), 
46/2014. (IV. 28.), 48/2014. (IV. 28.), 
50/2014. (IV. 28.), 51/2014. (IV. 28.), 
52/2014. (IV. 28.), 53/2014. (IV. 28.), 
54/2014. (IV. 28.), 55/2014. (IV. 28.), 
56/2014. (IV. 28.) számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést kilenc igennel elfogadta.

Elfogadták a megállapodást

A képviselő-testület kilenc igennel elfo-
gadta a Békés Megyei Kormányhivatal-
lal  kötendő, a Járási Hivatal Kirendelt-
ségének elhelyezéséről szóló módosító 
megállapodást.

Támogatást igényelt a testület

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete kilenc igennel határozott 
arról, hogy a megyei önkormányzati 
tartalékból nyújtott támogatásokról és 
a rendkívüli önkormányzati támoga-
tásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM ren-
delet, valamint a Magyarország 2014. 
évi központi költségvetésről szóló 2013. 
CCXXX. törvény 76.§ (2) k) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján igényelhető 
támogatásra támogatási igényét benyújtja.

HATÁROZATOK

Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy  
Újkígyós város közigazgatási területén 
2014. június 1.  napjától a fogorvosi fela-
datokat Dr. Dósa Ida fogorvos látja el.

A rendelési ideje:
Hétfő:       13 órától – 17 óráig
Kedd:          8 órától – 12 óráig
Szerda:      13 órától – 17 óráig
Csütörtök: 13 órától – 17 óráig
Péntek:        8 órától – 12 óráig

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal

2014. május 17-18-án zajlott a 
Békéscsaba – Arad – Békéscsaba 
Nemzetközi Szupermaraton egyéni 
és váltó futóverseny – kerékpár és 
görkori túra. 
A 200 km-es kerékpáros távot 8 
újkígyósi amatőr sportoló is teljesí-
tette.
Városunk  versenyzői voltak: 
Bakonyi Dávid, Locskainé Szabó 
Ildikó, Pacsikáné Juhász Andrea, 
Priskinné Bondár Ildikó, Priskin 
János, Csatlós Attila, Oláh János és 
a már rutinos kerékpáros versenyző 
Virág József. 
Eredményükhöz és kitartásukhoz 

ezúton is gratulálunk!
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Rekultiváció: elindultak a gépek
Kivitelezési szakaszba ért a Délkelet-
Alföld nagy környezetvédelmi beruhá-
zása, elindultak a munkagépek a bezárt 
települési szilárdhulladék-lerakókon. 
A következő hónapokban a korábban 
bezárt szeméttelepek sorsát rendezi 
a Délkelet-Alföld Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer (DAREH) 
Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás. 
A kivitelezők a szabályoknak megfele-
lően átvették a munkaterületeket. Első 
lépésként minden telepen a növényzet 
irtására kerül sor. Ezután következhet-
nek a bontási munkák, aminek során 
az egyes hulladéklerakók esetében a 
funkciójukat vesztett létesítményeket, 
berendezéseket számolják fel. Szükség 

esetén a lerakó megközelítéséhez az út 
helyreállítására kerül sor, hogy a nehéz-
gépjárművek akadály nélkül a helyszínre 
juthassanak. A hulladék rendezésének 
megkezdése előtt rágcsálóirtás elvég-
zése, valamint a kiindulási állapot geo-
déziai felmérése, a hulladéktest pontos 
felmérése szükséges. A bozót- és gyom-
irtást követően a kitűzött rekultivációs 
sarokpontok által meghatározott terü-
letre (depónia) hordják be a hulladékot. 
A terület többi részén (azaz a tervezett 
depónia területén kívülre eső) szétszórt 
hulladékot összegyűjtik, és a kijelölt te-
rületre rendezik. Az esetlegesen felszín-
re kerülő veszélyes hulladékokat elkü-
lönítik és a megfelelő helyre szállítják.
Az újkígyósi hulladéklerakó esetében 

kiegészítő műszaki megoldásként víz-
záró anyagból készülő leválasztótöltés 
építésére lesz szükség, hogy a lerakó, a 
mellette elhelyezkedő vizes élőhelytől 
megfelelően el legyen választva, ezzel 
megakadályozható a felszíni és felszín 
alatti vizek további szennyezése. A pá-
lyázat keretén belül Újkígyóson több 
mint 24 ezer négyzetméternyi területet 
rekultiválnak. A megvalósítási időszak 
vége: 2015. június 30.
A Társulás a térségi szintű rekultiváci-
ós programban 71 település összesen 
76 hulladéklerakójának rekultivációját 
valósítja meg, teljes mértékben pályá-
zati forrásból. Az I. ütemben 39 lerakó 
szerepel, a projekt bruttó összköltsége 
5 257 944 681 Ft.

„Újkígyós sportjáért” kitüntetettek: Ecker Zsolt, Békési Vivien

Háromnapos sportrendezvény Újkígyóson
2014. május  22-24. között zajlott le Újkígyóson a „FUSS 
AZ ÉLETEDÉRT” elnevezésű programsorozat, melyben a 
sport játszotta a főszerepet. A Felföldi Kupán kimagasló si-
kereket értek el az újkígyósi Felföldi István Sport Egyesület 
kézilabdás növendékei. U12 kategóriában az 5-6. osztályos 
fiú kézilabdacsapat 2. he-
lyezést ért el, az U14 ka-
tegóriában a 7-8. osztá-
lyosok 1. helyezést értek 
el. A III. korcsoportban 
az 5-6. osztályos lányok 
csapata 1. helyezést, vala-
mint a IV. korcsoportban 
a 7-8. osztályos csapat 
szintén 1. helyezést ért 
el. A torna gólkirálynője 
címét Laurinyecz Emese, 
gólkirályi címét Mohácsi 
Balázs érdemelte ki. Az 
SZKT által rendezett 
„FUT A VÁROS” futó-
verseny eredményhirde-
tésén azok a gyerekek és felnőttek, akik teljesítették a több 
napon keresztül bonyolított futóversenyt, erre az alkalomra 
készített pólókat vehettek át Szebellédi Zoltán polgármes-
tertől. A díjazottak száma elérte a 150 főt. Az Újkígyósi 
Széchenyi István Általános Iskola egész napos sportnapot 
szervezett tanulóinak: futóversenyt, focibajnokságot, ko-
sárlabda-, akadályversenyt és még számos sportprogramot, 
melynek köszönhetően valamennyi diák sportolhatott az 
egészséges életmód jegyében. Újkígyós Város Önkormány-
zata, valamint a Felföldi István Sport Egyesület közös szer-
vezésében került sor a III. Újkígyósi Sportbál megtartá-
sára, ahol átadták az „Újkígyós sportjáért” kitüntetéseket. 

2014-ben ifjúsági kategóriában Békési Vivien, a Felföldi 
István Sport Egyesület játékosa, felnőtt kategóriában Ecker 
Zsolt, az Újkígyósi KC kézilabdázója vehette át a díjjal járó 
oklevelet, a bronz emlékplakettet, valamint a nagy értékű 
sportszerutalványt. A díjakat Skaliczki László mesteredző 

adta át. A programsoro-
zat utolsó napján, délelőtt 
indult a Magyar Nemzeti 
Kritérium Bajnokság – 
Kerékpáros Körverseny. 
Diák és amatőr futamok 
mellett, a WU Elit és az 
U-23 Elit király kate-
gória versenyzői szelték 
keresztül Újkígyós utcáit. 
A délutáni eredményhir-
detésen azok az újkígyósi 
gyerekek is díjazásban ré-
szesültek, akik benevez-
tek a számukra kiírt ver-
senyszámra. Valameny-
nyi helyezett a Magyar 

Kerékpáros Szövetség díjait vehette át Domokos Balázs 
alpolgármestertől. A futamok ideje alatt az SZKT által 
szervezett, az AURA Segítő Kutya Alapítvány debreceni 
székhelyű szervezete jóvoltából, „Segítő kutyák” címmel, 
bemutatót láthattak az érdeklődők.  Az „Összefogás Új-
kígyósért” Közhasznú Egyesület a helyszínen ingyenes 
egészségügyi méréseket tartott a látogatóknak és a ver-
senyzőknek egyaránt. Ezúton szeretnének a szervezők 
köszönetet mondani mindazoknak a vállalkozóknak, civil 
szervezeteknek és magánszemélyeknek, akik hozzájárul-
tak a rendezvénysorozat sikeres lebonyolításához.

Gazsó Adrienn
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Ezúton tájékoztatjuk a Mozgáskorlátozot-
tak Békés Megyei Egyesület Kígyósi Cso-
portjának tagjait, hogy a nyilvántartás sze-
rint sok tagdíjelmaradás van a szervezetnél. 
Az érintetteknek 2014. augusztus 2-ig van 
módjuk pótolni az elmaradást, utána törölve 
lesznek a nyilvántartásból. Kérjük, fizessék 
be a hiányzó összegeket!
Megértésüket köszönjük!
Felhívjuk tagjaink figyelmét arra, hogy a 
parkolási igazolványok ellenőrzésénél az 
egyesületi tagsági jogviszony igazolására 
vonatkozó tagkönyvet elkérhetik!

Gera Katalin szobrászművész kaposvári műtermében végle-
ges formáját bontja az új 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc emlékére készülő műalkotás. A zászló forma, mely a 
kompozíció fő alakját jeleníti meg, hófehér gipszből készült. A 
magyar nemzeti zászló textúráját, a három színt, a különböző 
felületkezelés mutatja. A zászlórúd végét kígyó motívummal 
és a település címerével díszített levélforma zárja. A lobogó 
közepét vésett Mária címer uralja. Az alkotás hamarosan az 
öntőmesterek kezébe kerül, majd a bronz öntvény felületke-
zelésével véglegesíti a művésznő az alkotást. A talapzat szürke 
gránittömbből készül, amit Olaszországból szállítanak a mű-
terembe megmunkálásra. A vértanúk plakettjei plasztilinből 
készültek, melyekről gipszmintát vett az alkotó, a plakettek az 
öntőknél nyerik majd el végleges formájukat.

Gazsó Adrienn

Támogatójegyek vásárlásával Ön is hozzájárulhat ahhoz, 
hogy az emlékmű elkészülhessen. Támogatójegyek a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban és a Városházán kaphatók.
Április-május hónapban támogatók:
id. Domokos Balázs – 10 000 Ft, id. Domokos Balázsné – 10 000 Ft, 
Novák Imre  –  10 000 Ft , Nag y Mihály  –  10 000 Ft ,  
Harangozó János – 5000 Ft, Gyöngyösi Györgyné – 500 Ft,  
Domokos Imre – 10 000 Ft, Zsigovics Mihály – 20 000 Ft, 
Szebellédi Zoltán – 10 000 Ft, Bús Mihályné – 1000 Ft, 
ifj. Varga Zoltán – 1000 Ft, Varga Izabella – 1000 Ft, 
Ko vác s  Mihá ly  é s  Ko vác s  Mihá lyné  –  1000 Ft ,  
Tar Ferenc és  családja – 1000 Ft,  Szebellédi Katalin – 5000 Ft, 
Szebellédi Áron – 5000 Ft, Szőke István Atilla – 20 000 Ft
Támogatók még: Takács Istvánné, Takács Jánosné

Készül az új ’48-as emlékmű

SZÜLETÉSEK:
Gáll Zoltán Benett (4120 g, 52 cm), Békéscsaba, 2014. május 
2., édesanyja: Csutak Kinga, édesapja: Gáll Zoltán.
Szántó Máté Bence (3380 g, 50 cm), Békéscsaba, 2014. május 
5., édesanyja: Kovács Mária, édesapja: Szántó Lénárd.
Takács Hanna Amina (3520 g, 50 cm), Békéscsaba, 
2014. május 21., édesanyja: Marik Bernadett, édesapja: 
Takács Géza.
Labos Roland József (3920 g, 49 cm), Békéscsaba, 2014. 
május 22., édesanyja: Tóth Tímea, édesapja: Labos József.
Bajka Johanna (3450 g, 49 cm), Békéscsaba, 2014. május 30., 
édesanyja: Bántó Kinga Johanna, édesapja: Bajka Barnabás.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2014. május 17., menyasz-
szony: Bodor Anikó Krisztina újkígyósi lakos, vőlegény: 
Balogh László Csaba újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2014. május 31., menyasszony: 
Pilinszki Mónika újkígyósi lakos, vőlegény: Rajeczki János 
Gábor újkígyósi lakos.

HALÁLESETEK:
Virágh Józsefné Hadházy Julianna, született: 1921. április 29., 
elhunyt: Újkígyós, 2014. május 1., volt Újkígyós, Radnóti utca 
1/1. szám alatti lakos. 
Lintner Gézáné Bartyik Margit Anna, született: 1951. január 
17., elhunyt: Újkígyós, 2014. május 1., volt Újkígyós, Petőfi 
utca 58/3. szám alatti lakos.
Laurinyecz Jánosné Becsei Irén Viktória, született: 1939. 
november 29., elhunyt: Gyula, 2014. május 6., volt Újkígyós, 
Rákóczi utca 13. szám alatti lakos.
Tóth Andrásné Réti Mária, született: 1940. április 4., elhunyt: 
Békéscsaba, 2014. május 9., volt Újkígyós, Arany János utca 
11. szám alatti lakos.
Székfi László, született: 1943. november 12., elhunyt: Békéscsaba, 
2014. május 13., volt Újkígyós, Újköz utca 29. szám alatti lakos.
Zsóri Pálné Seres Ilona, született: 1920. január 18.,  elhunyt: 
Újkígyós, 2014. május 20., volt Újkígyós, Radnóti utca 1/1. 
szám alatti lakos.
Botyánszki Pál, született: 1928. február 14., elhunyt: Békés-
csaba, 2014. május 30., volt Békéscsaba, Padrach Lajos utca 8. 
szám alatti lakos

ANYAKÖNYVI HÍREK

  KU LC S M Á S O LÁ S

      SZABÓ ZOLTÁN
                Nyitva tartás:  minden nap 16:00 – 20:00 
              Telefonos egyeztetés alapján:
               70/417-76-63
        70/621-94-70
        Újkígyós, Fő u. 28. 



8 2014. júnIuS
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

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 júniusi eseményei:
2014. június 20-22.: GALIBA NAPOK
2014. június 20. (péntek)
19 óra: Ünnepi köszöntőt mond Sági Szilárd, a fesztivál fővédnöke és Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere. 

Újkígyós 200 éves című album bemutatója (az album a helyszínen megvásárolható). 
Országjáró Mátyás király – a budapesti Újszínház nagyszabású előadása a nagyszínpadon.

2014. június 21. (szombat)
7 óra: Főzőverseny a Wenckheim parkban. 
10 óra: Köszöntőt mond Sági Szilárd, a fesztivál fővédnöke, Rózsa Péter zsűrielnök és Szebellédi Zoltán polgármester

11 óra: Bemutatóval egybekötött extrémpálya-avató
Nagyszínpad: 
11 óra: A régi Gedó Zenekar muzsikál
13 óra: Betyárbemutató 
14 óra: Kick-box önvédelmi bemutató (edző: Korcsog László)
1430 óra: Galóc együttes koncertje
1530 óra: Doors Tribute Band (Szarvas) koncert
1630 óra: Csaba Néptáncegyüttes előadása
17 óra: Újkígyós 200 éves című album bemutatója

Főzőverseny eredményhirdetése: 
Rózsa Péter biogazdálkodó, a zsűri elnöke 
(értékes nyeremények, 1-3. helyezett: wellness hétvégék) 

2030 óra: Neoton Família – élő nagykoncert
Városháza:
14 óra: IV. Szögedi Nemzet Találkozó
Általános iskola aulája:
14 óra: Helytörténeti kiállítás tárlatvezetéssel

2014. június 22. (vasárnap): ÚJKÍGYÓSI HAZAVÁRÓ
8 óra: Regisztráció a városi könyvtárban
10 óra: Ünnepi szentmis a Szűz Mária Szent Neve katolikus templomban
11 óra: Ünnepség a Hazaváró emlékkútnál: laudációk, IV. Szögedi Nemzet Találkozó, 

Újkígyós 200 éves című album díszbemutatója
Közreműködnek: Rákóczi Antal, újkígyósi Tengelic Énekegyüttes

12 óra: Ünnepi ebéd a Felföldi István Tornateremben, muzsikál a Bakator Zenekar
13 óra: IV. Szögedi Nemzet Találkozó folytatása
Kérjük a lakosságot, ha valaki szeretne meghívót küldetni elszármazott rokonainak, ismerőseinek, jelezze a művelődési házban!

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat várható eseményei:
2014. július:
2014. július 28 – augusztus 3. – Alkotótábor – Vendégművészek alkotótábora a Művésztanyán
 2014. augusztus:
2014. augusztus 20. – Újkígyós öt éve város - városi ünnepi rendezvény, újkígyósi kitüntetések átadása,  
Alkotótábor kiállítása, Kreatív Műhely kiállítás, Rúzsa Magdi koncert

Kérjük a tisztelt lakosságot, az intézményeket, civilszervezeteket, cégeket, vállalkozókat, minél többen nevezzenek a főzőver-
senyre! Nevezési díj: 10 000 Ft, amely magában foglalja a pavilont asztallal, paddal, a gázpalackot és a konyhakész libákat  
(kb. 10-11 kg). Nevezni a művelődési házban (254-844; muvhaz@ujkigyos.hu) június 18-ig, a nevezési díj befizetésével lehet.


