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Összefoglaló Újkígyós Város Önkormányzat 2010-2014. évi munkájáról
Az összegzés a 
képviselő-tes-
tület négy éves 
munkáját mu-
tatja be, lerövi-
dítve az eredeti 
előterjesztést, 
mely teljes ter-
jedelmében a 
www.ujkigyos.hu 
weboldalon, il-
letve Újkígyós 

város hivatalos facebook oldalán, va-
lamint nyomtatott formában a városi 
könyvtárban és az Újkígyósi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyfélteré-
ben olvasható.
Újkígyós Város Önkormányzata a 
jogszabályi és a központi kormány-
zati keretek által meghatározott fel-
tételek között jövőbe mutató, ésszerű 
gazdálkodással, a racionalitás mentén 
igyekezett a település fejlődését biz-
tosítani. A nehéz gazdasági helyzet, a 

jelentősen változó jogszabályi környe-
zet és a külső körülmények egymásra 
utaltságunkra hívta fel a figyelmet. Az 
volt a cél, hogy minél szélesebb körű 
összefogás valósuljon meg Újkígyóson 
a lehető legtöbb közös ügyben. Ebben 
partner volt a képviselő-testület, a bi-
zottságok, az Újkígyósi Közös Önkor-
mányzati Hivatal minden dolgozója, 
az intézmények vezetői és dolgozói, a 
civil szervezetek, a helyi vállalkozások, 
a lakosság nagy része, olykor még kül-
ső segítők is. Az eredmények az ösz-
szefogást igazolták, és azt, hogy még 
nehéz körülmények között is így lehet 
fejleszteni városunkat. Ezúton is kö-
szönetemet fejezem ki minden jó aka-
ratú és segítőkész embernek!
Ebben a négy esztendőben azokkal az 
anyagi forrásokkal igyekeztünk jól gaz-
dálkodni, amelyek rendelkezésünkre 
álltak. A Magyar Országgyűlés, illetve 
a Kormány döntéseinek megfelelően, 
mely szerint takarékos államot, és ebbe 

beleértve takarékos önkormányzatokat 
szeretnének látni a településeken, elin-
dult a közigazgatás átalakítása, amely 
részben feladatátcsoportosítás révén 
valósult meg, részben pedig ezeknek 
a finanszírozását tette konkrétabbá a 
korábbi évekhez viszonyítva. Ennek 
megfelelően azt tapasztaltuk, hogy az 
önkormányzatok működését tekintve 
a kötelező feladatok feladatfinanszí-
rozása vált gyakorlattá. A kormány-
zat szándéka az, hogy minden ön-
kormányzat a saját bevételei terhére 
vállaljon a kötelező feladatokon túl 
más feladatokat, amely nagymértékben 
függ a saját magunk által megmozgat-
ható forrásoktól, illetve a lakosság által 
az önkormányzat rendelkezésére bo-
csátott bevételektől és attól, hogy egy-
egy önkormányzat milyen plusz tevé-
kenységet tud végezni a törvény által 
meghatározott feladatokon túl.

Az Újkígyósi Helyi Választási Bizottság 34/2014. (IX. 08.) számú határozata
Az Újkígyós Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban:  
Bizottság) a helyi önkormányzati képviselők és polgármes-
terek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választá-
sán Újkígyós Városban a bejelentett polgármesterjelöltek és 
az egyéni listás képviselőjelöltek sorrendjét a szavazólapon 
– a Bizottság által megtartott sorsolás alapján – az alábbiak 
szerint állapítja meg:

Polgármesterjelöltek:
Sorszám        Jelölt  Jelölő szervezet
  1.   Oláh Timót  független
  2.   Nátor János  független
  3.   Szebellédi Zoltán           FIDESZ-KDNP-Gazdakör

Egyéni listás képviselőjelöltek:
Sorszám        Jelölt  Jelölő szervezet
  1.   Gazsó Adrienn FIDESZ-KDNP-Gazdakör
  2.   Madarász Lídia Erika független
  3.   Nagy Balázs FIDESZ-KDNP-Gazdakör
  4.   Horváth Antalné független
  5.   Susán Éva FIDESZ-KDNP-Gazdakör
  6.   Bozó József FIDESZ-KDNP-Gazdakör

Sorszám        Jelölt Jelölő szervezet
  7.   Szűcs Lajos FIDESZ-KDNP-Gazdakör
  8.   Katona Gábor JOBBIK
  9.   Turovszki Krisztián      FIDESZ-KDNP-Gazdakör
10.   Oláh Timót független
11.   Katona László JOBBIK
12.   Majorosné dr. Hunya Sarolta független
13.   Varga Norbert független
14.   Erdei Róbert FIDESZ-KDNP-Gazdakör
15.   Marossy László Géza JOBBIK
16.   Kovács Zoltán független
17.   Ecker György Zoltán    FIDESZ-KDNP-Gazdakör
18.   Nagy Tiborné független
19.   Bánfi Zsuzsanna független
20.   Tömösi Károly független
21.   Botyánszki Pál László független

Ha jelen határozat meghozatalát követően valamely jelölt 
jogerős nyilvántartásba vételére nem kerül sor vagy a nyil-
vántartásból törlésre kerül, a szavazólapon a jelöltek egymás-
hoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a 
jelölteket folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

FOLYtAtÁS A 3. OLDALON > > 

Szebellédi Zoltán
polgármester
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Összefoglaló Újkígyós Város Önkormányzat 2010-2014. évi munkájáról

X. A vihar előtti csend

„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

Bozó József  (1879-1949)
újkígyósi községi bíró a régi kis-
gazda-eszmény valóságos megtes-
tesítője volt. Törzsökös újkígyósi 
családban született. A 101-es gya-
logezredben eltöltött sorkatonai 
szolgálat után, 1903-tól önállóan 
dolgozott 23 holdas gazdaságá-
ban. Az I. világháború idején 
megjárta az orosz és az olasz fron-
tot, részt vett a Románia elleni 
hadműveletekben is. Egy korabeli 
forrás ideálisan gondolkodó, köl-
tőlelkű versfaragó embernek írja 
le. Sajnos az almáriumban őrzött 
kiadatlan verseit nem ismerjük! 
Felesége Donka Margit volt, fel-
nőtt kort megért gyermekei pe-
dig Margit, József, Teréz, Antal,  
Mária, Erzsébet és Balázs voltak.

Olyan pillanathoz értünk Újkígyós 
történetének fölelevenítését célzó kép-
zeletbeli utunk során, ahol érdemes 
egy kicsit elidőzni, érdemes végigte-
kinteni a két nagy világégés közötti 
fájdalmasan rövid békeidő Újkígyó-
sán. Azon a településen, melynek im-
már 6194 lakosa van, s amelyhez köz-
igazgatásilag hozzá tartozik Ókígyós, 
a József- és a Frigyes-major, Apáti 
és Makkoshát puszta, az Örökföldi-, 
Tormási-, Gerendási-, és Németföldi-
tanyák. A településen, melynek lakos-
sága 97%-ban magyar, 3%-ban pedig 
szlovák ajkú. Vallás tekintetében 90% 
római katolikus, 9% evangélikus, a 
maradék 1% ortodox és izraelita volt. 
Saját csendőr-őrse, postahivatala volt, 
az Alföldi Első Gazdasági Vasút saját 
belterületi állomást, a MÁV pedig a 
községközponttól 9 km-re fekvő vas-
útállomást üzemeltetett.
Soroljuk fel a település elöljáróságát is 
az 1940 körüli állapot szerint: Csatlós 
Balázs volt a főjegyző, Bozó József a 
bíró, Bugyi Sándor az albíró, és dolgo-
zott még a hivatalban két segédjegy-
ző is, Branyiczky László és Jeszenszki 
Géza. A plébános ft. Takácsy Dénes 
esperes volt, s az akkor még 5575 lel-
ket számláló kígyósi plébánián két 
káplán is dolgozott, Csabay Béla és 
Marosvári Pál tisztelendő úr. Az 585 
főnyi evangélikusság anyakönyvileg a 
békéscsabai egyházhoz tartozott.
A római katolikus népiskola igazga-
tója Rajcsányi Jakab tanár úr volt. Itt 
tanított még Somosné Bagossy Er-
zsébet, Víghné Jéhn Irén és Wolfinau 
Paula tanítónő, valamint Csatlós Imre, 
Rigó Gábor és Vígh József tanító úr. A 
Zárdaiskolában Balogh M. Prudencia, 
Kotsis M. Honoria, Polgár M. Domi-
nika és Rosta M. Hilda Szent Kereszt-
ről Nevezett Iskolanővér tanított. Az 
ókígyósi iskolában Ivanicsné Kirner 
Júlis és Sík Jenő, Apáti pusztán pedig 
Nátor Béla volt a tanító. A gyulai úti 
evangélikus iskola egy tanerővel mű-

ködött, itt Varga O. János volt a tanító.
Dr. Titz József volt a községi orvos, 
de dr. Ikerváry János magánpraxist is 
fönntartott. A község gyógyszerésze 
Antal Ákos volt. Az állategészségügyet 
Pomázi Ferenc állatorvos irányította.
A korabeli Újkígyóst élénk egyesületi 
és civil élet jellemezte. A teljesség igé-
nye nélkül működött itt az Ezüstkalá-
szos Kisgazdák Önképzőköre, elnöke 

Bozó József 30 holdas mintagazdaságot 
üzemeltető gazda, az Iparosok és Ke-
reskedők Köre, elnöke Kiss Mihály ma-
lomtulajdonos és a gazdákat tömörítő 
Keresztény Polgári Olvasókör is, mely-
nek vezetője egy igazi paraszt-pátriár-
ka, a hat gyermekkel és huszonegy uno-
kával büszkélkedő id. Csatlós Balázs 
földbirtokos volt. Szólni kell az imád-
ságos asszonyokat egybe szólító Jézus 
Szíve Szövetségről is, melyet Mánássy 
Imre kántor-tanító özvegye, Jéhn Berta 
vezetett, a gazdalegények egyesületéről 
a KALOT-ról, melynek helyi csoport-
ját ekkor Horváth József irányította, és 
a fiatal leányok körében népszerű KA-
LÁSZ mozgalomról, melyet Wolfinau 
Paula tanítónő szervezett.
A jelentős gazdasági hatással és nagy 
szervező erővel bíró Hangya Szövetke-
zet újkígyósi csoportját Seres Mihály, 
az Ókígyósi részleget pedig Stiasny 
Ödön jószágfelügyelő irányította. 
Meglepően sok egyéni kiskereskedés 
és kocsma tartott Újkígyóson nyitva. 
Ugyanígy sok iparos, férfi és női szabó, 
borbély, cipész, kovács és bognármester 
is működött. 
Az egyéni és kollektív emlékezet a föl-
sorolt nevek mögé ma még odarendeli 

az emberi minőséget is. Kirajzolódik 
egy a maga idejében fejlett, saját értel-
miséggel bíró, életképes és élni akaró 
közösség képe. Egy több mint negyed-
századdal ezelőtti beszélgetésben, a már 
emlegetett Jéhn Irénke néni, mikor az 
itt felvillantott időről beszélgettünk, fé-
lelmetes pontossággal így fogalmazott:  
„vihar előtti csend…”

Harangozó Imre

A képviselő-testület és a bizottságok munkája
A képviselő-testület 91 testületi ülésen összesen 86 rende-
letet alkotott, illetve 694 határozatot hozott a különböző 
ügyekben. Határozatait, a rendeletalkotásokat többnyire 
egyhangú szavazattal hozta meg, mely az összefogás mellett 
az előkészített anyagok minőségét is jelzi. A lakosok számá-
ra az a fontos, hogy fejlődjön Újkígyós, azok az intézmények 
megfelelő szolgáltatást nyújtsanak, amelyek az ő életüket 
közvetlenül érintik. Többnyire ezt tapasztalhatták meg az 
itt élők és az ideérkező vendégek is. 
Az ülések előre elfogadott munkaterv alapján kerülnek 
összehívásra havi gyakorisággal, általában minden hónap 

3. hétfőjén. A munkaterv szerint évente 12 rendes kép-
viselő-testületi ülés van tervezve, azonban a váratlan ese-
mények miatt rendkívüli képviselő-testületi ülés összehí-
vására is sor kerül. 2011-ben 9, 2012-ben 13, 2013-ban 11 
esetben, 2014. szeptember 11-ig 11 alkalommal került sor 
rendkívüli ülés összehívására. A képviselők a rendes, elő-
re tervezhető testületi üléseken jelentéktelen hiányzással 
részt vettek. A rendkívüli ülések esetében jelentős a hiány-
zások száma, mivel azok időpontjai előre nem tervezhetők, 
ad hoc módon kerülnek összehívásra.

Korabeli hirdetés

A képviselő-testület mellett 5 bizottság működött, ezekben történt a testületi ülések előkészítése, illetve hoztak saját  
hatáskörben döntéseket. A bizottsági munka számokban bemutatva 2014. augusztus 30-ig:

A képviselő-testület 2010-2014.  
években megtartott ülései

Év Ülések  
száma

Jelen volt  
(fő) Hiányzott (fő) %-os  

arány

2010.10.12-től 4 36 0 100
2011 20 163 17 90
2012 24 188 28 87
2013 23 178 29 86

2014.09.11-ig 20 152 28 84
Összes 90 708 102 87

Hiányzások
Képviselő-testületi tag 2010 2011 2012 2013 2014 Összesen

Szebellédi Zoltán 0 0 0 0 0 0
Domokos Balázs 0 3 3 1 4 11
Bozó József 0 2 3 4 4 13
Ecker György  
(2011.novemberig) 0 5 - - - 5

Majorosné dr. Hunya Sarolta 0 3 6 10 6 25
Nagy Balázs 0 0 2 2 1 5
Dr. Romvári László  
(2011. decembertől) - 0 7 7 6 20

Oláh Timót 0 2 5 4 4 15
Tömösi Károly 0 1 1 1 1 4
Turovszki Krisztián 0 0 1 0 2 3

Ügyrendi Bizottság 2010-2014. években  
megtartott ülései

Év Ülések  
száma

Határozatok 
száma

Jelen volt  
(fő)

Hiányzott  
(fő)

%-os  
arány

2010.10.12-től 2 3 6 0 100
2011 6 13 17 1 94
2012 8 31 21 3 88
2013 6 23 16 2 89

2014.09.11-ig 4 13 11 1 92
Összes 26 83 71 7 91

Hiányzások
Bizottsági tag 2010 2011 2012 2013 Összesen

Majorosné dr. Hunya Sarolta 0 0 0 0 0
Oláh Timót 0 1 2 2 5
Turovszki Krisztián 0 0 1 0 1

Pénzügyi Bizottság 2010-2014. években 
megtartott ülései

Év Ülések  
száma

Jelen volt  
(fő)

Hiányzott  
(fő)

%-os  
arány

2010.10.12-től 2 6 0 100
2011 7 21 0 100
2012 9 24 3 88
2013 10 26 4 87

2014.09.11-ig 5 15 0 100
Összes 33 92 7 93

Hiányzások
Bizottsági tag 2010 2011 2012 2013 Összesen

Bozó József 0 0 0 0 0
Ecker György 
2011. novemberig 0 0 - - 0

Dr. Romvári László 
2011. decembertől - 0 2 4 6

Majorosné dr. Hunya Sarolta 0 0 1 0 1
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Az intézmények munkája
A képviselő-testület munkájának bemutatása után a be-
számolóban az intézményi feladatellátás összefoglalása 
következik, amely az Önkormányzati Hivatal munkájá-
nak bemutatásával kezdődik, majd az Újkígyósi Széche-
nyi István Általános Iskola, a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár, a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcső-
dei Intézmény,valamint az „Ezüstág” Gondozási Központ, 
mint nagy intézményi egységek bemutatásával folytatódik. 
Mindegyik intézményünk életében történtek jelentős vál-
tozások az elmúlt időszakban. 
Az önkormányzati hivatal szerkezete és feladatellátása je-
lentős változáson ment keresztül a jogszabályváltozások 
következtében. Közös önkormányzati hivatal jött létre 
Csabaszabadival és Telekgerendással. A járási hivatalok 
létrejöttével feladatok és munkatársak is átkerültek erre a 
közigazgatási szintre. Kormányablak újkígyósi létrehozá-

sát is kérvényeztük, amely létrehozását nem utasította el a 
Belügyminisztérium, mind a Kormányhivatal, mind a Já-
rási Hivatal annak szakmai indokoltságát támasztotta alá. 
A képviselő-testület munkájának előkészítése, a hatósági 
ügyek intézése és az intézményfenntartói feladatok ellá-
tása, a jelentős jogszabályváltozások miatt a szokásosnál 
is nagyobb erőbefektetést igényelt a hivatali dolgozók ré-
széről.
Az általános iskolánál az állam lett a fenntartó. A jogsza-
bályváltozások mind a hivatal, mind az ott dolgozók szá-
mára nagy kihívás volt. Bízunk benne, hogy a sok munka 
eredményes lesz, és egy országosan egységesen jól működő 
oktatási rendszer alakul ki. 
Az óvoda életében is nagy változások következtek be. A 
bölcsőde beindulásával, illetve a bölcsőde és az óvoda új 
létesítményének kialakításával jelentős működési változá-

Egészségügyi ellátás
Szintén változás kísérte az egészségügyi ellátást is, hiszen 
ebben a ciklusban újult meg a rendelőintézet. Az öröm mel-
lett az építkezés nehézséggel is járt, ez azonban az egész-
ségügyi ellátást jelentősen nem befolyásolta, a beruházás 
zökkenőmentesen zajlott, köszönhetően az érintett orvosok, 
az asszisztencia, illetve a védőnők pozitív hozzáállásának és 
aktív közreműködésének.  Az egészségügyi ellátás tekinte-
tében más sajnálatos tény is történt, ebben az esztendőben 
temettük el dr. Laczó Attila fogorvost, aki közel harminc 

éven keresztül szolgálta Újkígyós lakosságát. Ez a sajnála-
tos esemény megnehezítette a fogorvosi ellátást ebben az 
időszakban. Ezúton is szeretném megköszönni dr. Teleki 
Rékának és dr. Csanádi Árpádnak, akik Újkígyós lakossá-
ga számára a fogorvosi ellátás biztosításával segítették ezt 
az átmeneti időszakot átvészelni. Megköszönjük dr. Dósa 
Idának is, aki előbb helyettesítőként, majd a praxis megvá-
sárlása után vállalkozóként, mint állandó fogorvos látja el 
ezt a feladatot.

Hiányzások
Bizottsági tag 2010 2011 2012 2013 Összesen
Ecker György  
2011. novemberig 0 1 - - 1

Tömösi Károly 0 3 0 0 3
Kovács Ferenc  
2012. márciusig 0 6 2 - 8

Dr. Romvári László  
2011. decembertől - 0 6 4 10

Turovszki Krisztián 1 1 0 1 3
Ecker Zoltán  
2012. áprilistól - - 1 1 2

Schríffert Béla 0 0 1 1 2

Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
2010-2014. években megtartott ülései

Év Ülések 
száma

Határozatok 
száma

Jelen volt 
(fő)

Hiányzott 
(fő)

%-os  
arány

2010.10.12-től 2 7 9 1 90
2011 8 27 29 11 73
2012 11 50 45 10 82
2013 7 39 28 7 80

2014.09.11-ig 7 23 28 7 80
Összes 35 146 139 36 79

Egészségügyi és Szociális Bizottság  
2010-2014. években megtartott ülései

Év Ülések 
száma

Határozatok 
száma

Jelen volt 
(fő)

Hiányzott 
(fő)

%-os  
arány

2010.10.12-től 2 3 10 0 100
2011 10 21 47 3 94
2012 22 436 99 11 90
2013 18 367 83 7 92

2014.09.11-ig 16 261 68 12 85
Összes 68 1088 307 33 90

Hiányzások
Bizottsági tag 2010 2011 2012 2013 2014 Összesen

Turovszki Krisztián 0 0 0 1 2 3
Tömösi Károly 0 0 1 2 1 4
Nagy Balázs 0 1 5 2 5 13
Sávolt János 0 1 2 0 2 5
Susán Éva 0 1 3 2 2 8

Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság  
2010-2014. években megtartott ülései

Év Ülések 
száma

Határozatok 
száma

Jelen volt 
(fő)

Hiányzott 
(fő)

%-os  
arány

2010.10.12-től 2 14 10 0 100
2011 11 48 47 8 85
2012 7 26 30 5 86
2013 11 37 39 16 71

2014.09.11 7 47 26 9 74
Összes 38 172 152 38 80

Hiányzások
Bizottsági tag 2010 2011 2012 2013 Összesen

Nagy Balázs 0 0 0 0 0
Bozó József 0 2 0 1 3
Oláh Timót 0 3 2 6 11
Harangozó Jánosné 0 2 1 8 11
Nagy Tiborné 0 1 2 1 4

sok és nehézségek is együtt jártak. Legfontosabb, hogy a 
szolgáltatást igénybe vevő gyermekek, illetve szülők szá-
mára egy nívós, mindenki számára elérhető, jó szolgál-
tatást tudnak nyújtani az intézményben. Az átadott két 
új intézmény jelentősen hozzájárul az ott dolgozók jobb 
munkakörülményeinek biztosításához, mely intézmények 
megvalósulásával 14 új munkahely jött létre.
Az „Ezüstág” Gondozási Központban is jelentős változás 
volt, itt utalnék a férőhelyszám bővítésre, amely kisebb za-
vart is okozhatott volna az intézmény életében, de mind 
az intézmény lakói, mind az intézmény dolgozói jól vették 
az „akadályt”, és ezáltal tovább bővülhetett, illetve javul-
hatott az intézmény szolgáltatása. Itt is természetesen na-

gyon sok jogszabályi változás történt az elmúlt időszakban, 
ezeket az intézményvezető és munkatársai nagyon szépen 
tudták kezelni.  
A művelődési ház életében a legfontosabb változás az volt, 
hogy több munka hárult az ott dolgozókra. A közművelő-
dés közösségformáló erejének szerepe nyilvánult meg az 
elmúlt négy esztendőben is. Fontosnak tartotta a képvise-
lő-testület is, hogy a közösségi művelődés útján jó prog-
ramokhoz, megfelelő lehetőségekhez jusson a lakosság az 
intézményen keresztül. 
A képviselő-testület nevében minden önkormányzati dol-
gozónak megköszönöm az aktív együttműködését, amit az 
elmúlt négy évben is megtapasztalhattunk.

Az Önkormányzat, mint foglalkoztató

2012-ben a közalkalmazottak létszáma jelentősen csökkent. 
Ennek az az oka, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ átvette az iskolában dolgozókat, így az iskolai peda-
gógusok és a pedagógusok munkáját segítő közalkalmazottak 
ettől az időponttól már nem önkormányzati foglalkoztatot-
tak. A Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó munkavál-
lalók számának emelkedését a megnyert pályázatok indokol-
ják. A rehabilitációs foglalkoztatottak számának 2012. évben 
történő csökkenését jogszabályi változás támasztja alá. 2014. 
évben azonban a TÁMOP 1.1.1. pályázatnak köszönhető-
en 100%-os támogatottság mellett foglalkoztathatók napi 4 
órában a pályázati feltételeknek megfelelő munkavállalók.
A közfoglalkoztatás célja az, hogy akik kiszorultak a mun-
ka világából, azokat megpróbáljuk segíteni, hogy mind 

mentálisan, mind fizikálisan megtarthassák alkalmasságu-
kat, vagy alkalmassá váljanak arra, hogy be tudjanak kap-
csolódni a vállalkozói szféra által fölkínált munka világá-
ba. Fontos, hogy az emberek ne segélyt kapjanak, hanem a 
munkával jussanak hozzá a család fenntartásához szükséges 
jövedelemhez. Ez nagyon nehéz feladat. Az Önkormányzat 
örömmel vesz részt ebben a munkában, és mindent meg-
teszünk azért, hogy minél több embert be tudjunk vonni 
a közfoglalkoztatotti körbe. Ebben jó partnerei vagyunk 
a Munkaügyi Központnak. Közfoglalkoztatás nélkül nem 
lennének ilyen gondozottak a közterületeink, nem tudtunk 
volna saját erőből megvalósítani fontos beruházásokat (pl. 
rendőrségi épület és szolgálati lakások, Vízmű Kft. iroda és 
szolgálati lakás).

Vagyongazdálkodás
Az önkormányzati vagyon 2010-ben 1 987 799 000 Ft, 
2014. június 30-án 2 099 975 000 Ft volt, amely jelentős 
növekedést mutat, figyelembe véve az amortizációt is. A 
folyamatban lévő beruházások értéke további 1 milliárd 

Ft értéket képvisel, amelynek egy része még ebben az év-
ben aktiválásra kerül (óvoda, épületenergetikai beruházás, 
mozi épületének felújítása, ivóvízminőség-javító program, 
hulladéklerakó telep rekultiváció).

A beszámoló tartalmazza az Önkormányzat foglalkoztatási helyzetét is. A foglalkoztatotti létszám, beleértve a közfoglal-
koztatást is, a négy év alatt folyamatosan növekedett. Létszámunk az új bölcsőde és óvoda működése miatt jövő év szep-
temberéig összesen 14 fővel növekszik. 
Az önkormányzatnál foglalkoztatottak száma: 
  Év       Köztisztviselők    Közalkalmazottak   Mt. hat. alá tartozó munkaváll.    Közfoglalkoztatottak   Rehab. foglalkoztatott    Összesen
2010.        24         117          1            0   14           156
2011.        24         118          1           78   11           232
2012.        24          78          5          107   8           222
2013.        23          82          2          146   4           257
2014.        24          87          3          135   10           259
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Pénzügyi helyzet, gazdálkodás
Önkormányzatunk takarékos, biztonságos gazdálkodást foly-
tatott az elmúlt négy esztendőben is. A pályázati önerő bizto-
sítása és az önkormányzati finanszírozás megváltozása miatt 
azonban tartalékaink nagy mértékben lecsökkentek. 2014. 
június 30-án 54 M Ft pénzeszközzel és értékpapírral rendel-
keztünk. Hitel felvételre azonban az elmúlt négy évben sem 
került sor, még a likviditási problémákat orvosló folyószám-
lahitel felhasználására sem. 
Időközben a Kormány adósságkonszolidációt hajtott végre az 
eladósodott önkormányzatok esetében. Mivel nálunk erre nem 
volt szükség, ezért a Kormány 2014-2017. közötti időszakban 
„kárpótolja” Önkormányzatunkat, a kötelező feladatok ellátá-
sával kapcsolatos beruházásokra összesen kb. 360 000 000 Ft 
támogatást vehetünk majd igénybe. Ennek felére idén támo-
gatási kérelmet nyújtottunk be, de mivel elsősorban a 2000 

fő alatti települések igényeit tudták kiszolgálni, ezért a kért 
összeget Újkígyós 2015-ben veheti majd először igénybe. Eb-
ből lesz lehetőségünk több olyan beruházást megvalósítani, 
amelyre más forrást nem tudunk felhasználni: pl. mozi épü-
let felújításának második üteme, konyhafejlesztés, megújuló 
energetikai beruházás, útfelújítás, járdaépítés.
Úgy értékelhetjük ez elmúlt négy esztendő munkáját, hogy 
egyre szűkösebb lehetőségek között, de jó szakmai hátérrel 
biztosította az önkormányzat a beruházásoknak, illetve az in-
tézmények működésének pénzügyi hátterét. Újkígyóson soha 
nem fordult elő, hogy a megszokott időben ne kapták volna 
meg a fizetésüket az önkormányzat dolgozói, amely nagyon 
sok más településen többször előfordult már. Ez a pénzügyi 
vezetők, a pénzügyi osztály hatékony, jól működő helytállását, 
illetve a képviselő-testület megalapozott döntéseit dicséri. 

Összegzés
Az elmúlt négy évben is több látványos, ugyanakkor jelentős 
beruházás készült el. Mondhatjuk, hogy ez egyfajta „sikertör-
ténet”, hiszen ehhez egyébként nehezen megszerezhető pá-
lyázati pénzeket kellett elnyernünk. A város töretlen fejlődése 
által Békés megyében és országosan továbbra is az ismert és 
megbecsült települések között tartanak számon bennünket.
Az elmúlt négy év sem csak a sikerekről szólt azonban. Vol-
tak olyan céljaink, amelyeket nem sikerült elérni, voltak olyan 
pályázatok, amelyek tartaléklistára vagy elutasításra kerültek. 
Az Önkormányzatnak – ugyanúgy, mint az átlag magyar 
családoknak és vállalkozásoknak – sok gonddal, nehézséggel, 
olykor kudarccal kellett szembenézni. Bár a Kormány jelen-
tős erőfeszítéseket tett arra vonatkozólag, hogy a családok 
helyzete jobbra forduljon, az Önkormányzat is igyekezett 

segíteni a maga csekély eszközeivel azokon, akik nehéz hely-
zetbe kerültek.  Megragadtunk minden olyan lehetőséget, 
amellyel városunk életnívóját, intézményeink szolgáltatásait 
tudtuk javítani, mégis tudjuk, hogy még sok teendő van arra 
vonatkozóan, hogy Újkígyós megtartó erejét növelni tudjuk. 
Összességében elmondható, hogy sok munkát igénylő, de 
eredményes négy évet zárhat a képviselő-testület. Ezúton is 
köszönetemet fejezem ki minden képviselőnek és bizottsá-
gi tagnak, az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal és az 
intézmények minden dolgozójának, a civil szervezeteknek és 
nagyon sok önkéntes magánszemélynek az elvégzett munká-
ért, amely által Újkígyós még szebb és élhetőbb településsé 
vált az elmúlt négy esztendőben!

Szebellédi Zoltán polgármester

Ismét tisztelegtünk az aradi vértanúk emléke előtt

Pályázatok
A beszámolóban bemutatjuk a négy évben beadott nyer-
tes, tartaléklistára került és elutasított pályázatokat. A pá-
lyázatokon elnyert támogatási összeg 1,25 milliárd Ft volt, 
amellyel több mint 1,3 milliárd Ft értékű beruházást, illetve 
egyéb projektet valósítottunk meg. A felhasznált önerő tehát 
kb. 50 000 000 Ft volt (a beruházások értékének kb. 4%-a), 
amelyre a forrást elsősorban a helyi adóbevételek biztosítot-

ták (kommunális adó, helyi iparűzési adó, gépjármű adó).
Legfőbb beruházások voltak: egészségház-felújítás, piac-
térépítés, kistornaterem felújítás, bölcsőde- és óvodaépítés, 
műfüves pálya építése, kamerarendszer kiépítése. Tartalék-
listára került pályázatok voltak, de ezeket forráshiány miatt 
várhatólag új pályázatok által lehet majd megvalósítani: el-
kerülő út építése, zöldségfeldolgozó létrehozása. 

Járdaépítés a Hosszú utca és a temető közötti szakaszon
Újkígyós Város Önkormányzata az elmúlt időszakban min-
den évben valamivel több, mint egymillió forintot különít el 
költségvetésében új járdák megépítésére, illetve a javításra 
szoruló járdaszakaszok kijavítására, mely összeg egy méter 
szélességben hozzávetőleg 500 méter új járdaszakasz meg-
építését teszi lehetővé. Az építési helyszínének kijelölésé-
ről a márciusi képviselő-testületi ülésen születik döntés, így 
történt ez az idei évben is.
A kijelölést követően (június hónapban) a Hosszú utca la-
kosai kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, melyben 
megfogalmazták, hogy a Hosszú utca és a temető között 
lévő terület járhatóságának optimalizálása igencsak indo-
kolt, ott szilárd burkolatú út kialakítását tartanák szükséges-
nek. Mivel az idei évre tervezett járdaépítésre elkülönített 
keret az év folyamán már ki lett merítve, ezért a képviselő-
testület külön döntése kellett a beruházás megvalósításához. 
A 2014. július 14-én megtartott képviselő-testületi ülésen 
a kérdéskört a képviselők megtárgyalták és úgy döntöttek, 
hogy a 0105/14 helyrajzi számú ingatlanon és a hozzá csat-
lakozó, Hosszú utcán lévő 1600 helyrajzi számú ingatlanon 
kerüljön kialakításra a járda 280 méter hosszúságban, 70 cm 
szélességű betonsáv megépítésével még az idei évben.
A járda építését augusztus hónapban meg is kezdték a köz-
foglalkoztatott státuszban lévő munkavállalóink, az építke-

zés jó ütemben, folyama-
tosan haladt. Dolgozóink 
(mint azt a fénykép is 
bizonyítják) szép munkát 
végezve teljesítették fe-
ladatukat, igényes mun-
kát hátrahagyva maguk 
után.
A járda megépítéséhez a 
betont az építés környe-
zetének infrastrukturá-
lis hiányosságai miatt az 
önkormányzat Tormási 
úti telephelyen kevertük, 
(szintén a közfoglalkoz-
tatás keretében vásárolt 
eszközökkel és a prog-
ramba bevont dolgozók közreműködésével), és azt készen 
szállítottuk az építési területre.
A járda megépítésével – melynek két oldalán az Önkor-
mányzat által telepített és gondozott fasor helyezkedik el 
– kiszolgálja a környék, valamint Újkígyós teljes lakosságá-
nak közlekedési igényeit.

Varga Ferenc műszaki csoportvezető

Az új járdaszakaszt gondozott fasor 
szegélyezi

 Szoboravató - régi vágy teljesült ezzel Újkígyóson

Több mint 20 éve minden képviselő-
testület foglalkozott a kérdéssel, hogy 
új szobrot állítson a régi helyére az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc 
emlékére. Ez a vágy teljesült most októ-
ber 7-én, amikor is Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes közreműködésével 
avatták, illetve szentelték föl Újkígyós új 
köztéri alkotását.
Az új szobor Gera Katalin újkígyósi szár-
mazású, Kaposváron élő szobrászművész 
alkotása, amely „méltó a város alapítói-
hoz, méltó az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc hőseihez, méltó a szabad-
ságvágyukat kifejező országzászló állí-
tókhoz, méltó az 1948-ban emlékművet 
állító elődeinkhez és méltó a 200 éves 
telepítését ünneplő Újkígyóshoz, amely 

már nem csak március 15-én, hanem ok-
tóber 6-án is lehetőséget biztosít a méltó 
megemlékezésre” - fogalmazott Szebellédi 
Zoltán polgármester avató beszédében.
A szobor megvalósításához eddig több 
mint száz magánszemély, vállalkozó és 
környékbeli önkormányzat járult hozzá 
2 millió Ft összeggel, valamint 3 mil-
lió Ft támogatást biztosít Balog Zoltán 
miniszter úr döntése alapján a Nemzeti 
Kulturális Alap is. Az átadott új közté-
ri alkotáshoz továbbra is várják minden 
újkígyósi és innen elszármazott nagylel-
kű támogatását.

Szebellédi Zoltán polgármester

Az emlékművet Gera Katalin, Semjén Zsolt 
és Szebellédi Zoltán leplezték le

Ötödik alkalommal vett részt váro-
sunk küldöttsége Aradon, az október 
6-i megemlékezésen.
Az utazás előtt, reggel nyolc órakor 
részt vettünk az iskolai ünnepségen, 
melyen Tomanek Gábor és Nagy Eri-
ka segítségével idéztük fel a történelmi 
eseményeket. A színművészek korabeli 
feljegyzések, a vértanúk levelei és versek 
felhasználásával idézték fel a múltat.
A 13 magyar honvédtisztet 165 évvel 
ezelőtt végezték ki a szabadságharcban 
betöltött szerepükért. Aulich Lajos, Dam-
janich János, Dessewffy Arisztid, Kiss 
Ernő, Knézich Károly, Lahner György, 
Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg 
Károly, Nagysándor József, Pöltenberg 
Ernő, Schweidel József, Török Ignác és 
Vécsey Károly –több más hazafi mellett– 
életüket adták a hazájukért.
A Szabadság-szobrot, Zala György al-

kotását 1890. október 6-án avatták fel 
az aradi Szabadság téren. A román kor-
mány 1925-ben eltávolíttatta. 10 évvel 
ezelőtt, 2004-ben a szobrot helyreállí-
tották, és új helyen, a Megbékélés park-
ban újra felállították.
Október hatodikát a kormány 2001-ben 
a magyar nemzet gyásznapjává nyilvání-
totta.
Küldöttségünk minden tagja először 
a vesztőhelyen felállított emlékműnél 
helyezett el egy-egy szál virágot, majd 
a Szabadság-szobornál koszorúztunk a 
központi ünnepség végén.
A megemlékezésen városunkat 
Szebellédi Zoltán polgármester, iskolán-
kat Kunstár Anna Mária intézményve-
zető-helyettes, Csók Tünde Noémi, Mé-
száros Tünde, Börcsök Fruzsina, Gyulai 
Gergő, Békési Anna és Pleskonics Zsolt 
nyolcadik osztályos diákok képviselték. Újkígyós küldöttsége a Szabadság-szobor előtt

Az új ’48-as emlékmű augusztus-szeptember havi támogatói
Forgács János: 15 000 Ft, Gedó Edina: 10 000 Ft, Gedó Pál: 10 000 Ft, Kovács Gábor: 5000 Ft, Szebellédi Anna: 5000 Ft,
Szebellédi Mátyás: 5000 Ft, Szebellédi Mária: 5000 Ft, Kunstár Anna Mária: 5000 Ft, Kása Árpád: 2500 Ft, 
Kása Kata Sára: 2500 Ft, Elekes Józsefné: 1000 Ft, Elekes Margit: 1000 Ft, Fekete Magdolna: 1000 Ft, Fekete Nándor  
és családja: 1000 Ft, Lukoviczki Mihály
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Tisztelt Polgármester Úr, Hölgyeim és Uraim!
Mindig öröm arra jönni, amikor az ember valamilyen új in-
tézményt tud átadni. Egy évvel ezelőtt Soltész Miklós állam-
titkár kollégám járt itt, akkor a bölcsődét adták át, most pedig 
az óvodát sikerül átadni. Elmondhatjuk az előző évek telje-
sítménye alapján, hogy valóban ez a kormány az óvodaépí-
tések kormánya, hiszen 2011 és 2014 között 152 helyszínen 
valósítottunk meg óvodaépítéseket, óvodabővítéseket; össze-
sen 23 milliárd forintnyi pályázati összeget hirdettünk meg 
erre. Magyarországon 12 457 óvodai férőhely jön létre intéz-
ménybővítéssel vagy új intézményekben. Számunkra fontos 
ezekhez a fejlesztésekhez az anyagi forrás biztosítása, hiszen 
törvénymódosítást hoztunk arról, hogy három éves kortól 
mindenki számára kötelező óvodába járni. Nagyon kevés fel-
mentés ez alól természetesen adható. Ennek nyilván célja az 
is, hogy a szülők számára a gyerek hároméves korától a mun-
kába való visszatérés biztosított legyen, ugyanilyen fontos, 
hogy az esélyteremtés jegyében minden gyermek ettől a kor-
tól ugyanazt a fejlesztést, ugyanazt az ellátást megkaphassa. 
Az óvodában a képességeiket már fejlesztik, és azok számára, 
akik esetleg nagyon nehéz körülmények között élnek, a napi 
többszöri egészséges étkeztetés is biztosított. Szintén jogsza-
bályokat hoztunk arra, amelyek jövő év január 1-től lépnek 
életbe, hogy csak egészséges élelmiszert lehet a gyermekek 
asztalára tenni, és még arra is volt gondunk, hogy ezeknek az 
élelmiszereknek nagy részét 40 km-en belülről kelljen meg-
vásárolni, hogy a helyi termelőket segítse. 
Egy-egy ilyen óvoda-beruházásnál nem csak azt kell nézni, 
hogy mennyire szép, színes, modern az épület, hanem hogy 
ezekből munkahelyek is keletkeztek a környéken: vállalko-

zók számá-
ra, akik helyi 
b e s z á l l í t ó k 
lehettek, vál-
lalkozóknak, 
a k i k  r é s z t 
vettek ennek 
az óvodának 
az építésében, 
későbbiekben 
kö rnyékbe-
li vállalko-
zóknak, akik 
r é s z t  v e -
hetnek be-

szá l l ítóként 
pé ldáu l  a z 
é l e l m e z é s -
b e n ,  ó v ó -
nőknek, akik 
az óvodában 
tudnak majd 
munkahelyet 
találni ma-
guknak.
Valahogy azt 
látjuk, mint-
ha Magyar-
országnak az lenne a történelmi sorsa, hogy mindig újra és 
újra talpra álljon. Úgy látjuk, hogy Magyarország mostani 
talpra állásának nem csak a munkaalapú gazdaság felépítése 
az egyik pillére, hanem a demográfiai folyamatnak a megfor-
dítása is, hogy minél több gyermek születhessen. A demográ-
fiai mélypontot valamikor 2010 és 2011 környékén értük el, 
amikor egy szülőre nagyon kevés gyermek jutott. Úgy kelle-
ne, hogy egy édesanyára és édesapára legalább kettő gyermek 
jusson: akkor alig több mint 1,2 gyermek jutott statisztikailag 
átlagban, ma már 1,34, és több ezer gyermekkel születik több 
évente, mint született ezelőtt 2-3 vagy 4 évvel. Ezért is biza-
kodóan vágunk bele az óvodaépítésekbe, bízunk benne, hogy 
ezeket az óvodákat meg is fogjuk tölteni apró-pici három-, 
négy-, ötéves gyermekekkel. 
Van az a mondás, hogy az ember, amikor diófát ültet, akkor 
azt a gyermekinek és az unokáinak ülteti, mert mire megnő 
az a diófa, és igazi árnyékot ad, addigra egy emberöltő is el-
telik. Aki óvodát épít, az szintén optimistán tekint a jövőbe, 
aki óvodai férőhelyet bővít, az abban bízik, hogy Magyar-
ország egy bővülő Magyarország lesz. Mi ezen dolgozunk, 
ezen munkálkodunk egy lélekben és lélekszámban bővülő 
Magyarországon.
Azért sikerült itt Újkígyóson ezt a beruházást is végrehaj-
tanunk, mert voltak helyben olyanok, akik ebben szövetsé-
geseink voltak. A legfontosabb minden ilyen beruházásnál, 
minden növekedésnél az összefogás. Amikor én államtitkár 
lettem, Újkígyós polgármestere az elsők között volt, aki ott 
volt a szobámban. Elmondta, hogy itt jubileumra készülnek. 
A város ünnepségeire sikeresen tudott a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz is támogatásért folyamodni. Az elmúlt nyolc évben, 
mióta polgármester, két milliárd forintnyi összeget tudott 
idehozni Újkígyósra, ezzel fejlesztve a várost. Ha valaki itt vé-

Szeptember 19-én átadták az új óvodát
A DAOP-4.2.1-11-2012-0009 – „Együtt építjük a jövőt” 
- újkígyósi összefogás nevelési intézmények fejlesztésére 
című pályázat megvalósult, az óvoda ünnepélyesen átadás-
ra került. A projekt a Dél-alföldi Operatív Program kereté-
ben az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával 
214 547 104 Ft-ból, 10 727 355 Ft önerő biztosításával épült 
meg. Az önerő esetleg még tovább csökkenthető a Kormány 
külön támogatásával, talán írnak majd ki ilyen pályázatot idén 
is a tavalyihoz hasonlóan.
A közreműködő szervezet a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség volt. A kiviteli terveket az újkígyósi L’Kofrage Kft. 
készítette. A kivitelezési munkálatokat a Csorvási Építőmester 
Bt. végezte. A projektmenedzsmentet a szegedi Procuro Ten-
der Kft.-nek köszönhetjük. A műszaki ellenőr Krausz József, a 
projekt szakmai vezetője Balogh Lászlóné intézményvezető volt.
Az átadáson dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár, 
Szebellédi Zoltán Újkígyós város polgármestere és Balogh 
Lászlóné intézményvezető mondott köszöntőt. Az épület ün-
nepélyes felszentelését Andrási Elemér plébániai kormányzó 
végezte. Az ünnepséget az óvodások műsora színesítette.

A Méhecske csoport műsorral köszöntötte az új óvodát

Dr. Rétvári Bence beszéde

gigjön akár csak kocsival, és látja, hogy mennyi minden újult 
meg a közterületeken és máshol, hogy milyen szép épületek 
vannak, hogy mennyit fejlődött a főtér, akkor azt hiszem, úgy 
érzi, hogy itt egy élő közösség van, aki egy nagyon agilis ve-
zetőt választott a település élére. 
A moziból kulturális központ lesz, játszóterek újulnak meg, 
vízhálózat fejlesztés valósul meg. A két műfüves focipálya ti-
pikusan olyan dolog, ami miatt a szomszéd település lakói, a 
fiatalok nagyon irigyek szoktak lenni. Reméljük, hogy átbi-
cikliznek ide, ők is focizhatnak az itt levőkkel együtt, és majd 
azokkal is, akik majd felcseperednek ebből az óvodából is.
Az is fontos volt számunkra, hogy a fejlesztések ne csak Bu-
dapesten összpontosuljanak. Fontos, hogy Budapest a Nemzet 
fővárosa is, de amikor pl. a közigazgatás, az önkormányzatiság 
rendszerét átalakítottuk, a legfontosabb sarkalatos döntésünk 
volt, hogy mind a 3200 önkormányzat az önállóságát őrizze 
meg, mert a legkisebb 16 fős Megyer nevű településnek is joga 
van arra, hogy a saját kérdéseiben ő döntsön. Ne döntsenek 

semelyik településnek a saját ügyeiről sem Budapesten, sem 
Brüsszelben, mint ahogy Magyarország ügyeiről is Budapesten 
döntsenek, és ne Brüsszelben. Mi így gondoljuk, ezért igyekez-
tünk anyagi alapokban is megerősíteni az önkormányzatokat, 
anyagilag is konszolidálni őket, ezért váltottuk meg minden 
önkormányzat teljes adósságállományát. Ahogy mondtam, az 
összefogás eredménye minden ilyen új beruházás, minden óvo-
da, bölcsőde, iskola vagy bármi más, amit az országban itt-ott, 
egyre több helyen átadunk. Ez civakodással nem mehet, akik 
számára a politika csak személyi küzdelmekről vagy civako-
dásról szól, azok soha nem tudnak építeni. Akik csak egymást 
nézik, akik csak egymásban keresik a hibát, azok nem jutnak 
előre. Akik nem egymást nézik, hanem egy irányba néznek, 
azok jól tudják a céljukat, és tudnak abba az irányba haladni. 
Én örülök, hogy Újkígyóson Önöknek tavaly a bölcsivel, idén 
az ovival sikerült ezt elérni, és bízom benne, hogy Újkígyós 
és Magyarország is lélekben és lélekszámban egyaránt gyara-
podni fog. Gratulálok Önöknek!

Újkígyósi kishuszár is indult a Nemzeti Vágtán

Bura Mihály járási hivatalvezető helyettes, 
Petróczki Zoltán kormányhivatal főigazgató, 

Szebellédi Zoltán polgármester, Rétvári Bence államtitkár,
Balogh Lászlóné óvodavezető

Nagy az öröm az újkígyósi Makoviczki 
családban, hiszen Ákos fiuk bejutott a 
budapesti Kishuszár Vágtára. Az indulás 
jogát a kecskeméti Hírös Vágtán szerez-
te meg. Az orosházi Ibolya Major 5 éves 
Fáni nevű welsh pej kancájával Tiszaszi-
get színeiben indult, a Nemzeti Vágtán 
azonban szeptember 20-21-én már Új-
kígyóst fogja képviselni – eddig a hír. 
De hogyan kezdődött Makoviczki Ákos 
lovas pályafutása? 
A Makoviczki családban mindenki a ló 
körül nőtt fel, a szülők, majd a gyerekek 
is. Az édesapa, Makoviczki Zoltán 30 év-
vel ezelőtt kezdte a versenyzést díjugra-
tásban a gyulai Munkácsy Tsz. színeiben. 
Majd egy komoly lovasbalesetet követő-
en előbb bakra ült, majd ismét nyeregbe, 
de már az Újkígyósi Lovasklub verseny-
zőjeként, mindaddig, amíg el nem adták 
a lovát. Közben szép sorban születtek a 
fiúk, Zoli, Ricsi, Ákos és Martin. A ki-
lencvenes évek közepén eldőlt a gyere-
kek sorsa is, hiszen az apa a nagykőrösi 
vásárról nem bikákkal, hanem két szürke 
pónival tért haza. Pajkos és Robi, a pónik 
lettek Zoli és Ricsi társai, együtt nőttek 
fel. Zoli már 4-5 évesen csikós bemutatót 
tartott, majd a Koch 2-est gyakorolta be. 
Ricsi 2 évesen szállt be a csikósbemuta-
tók résztvevőjeként. Mindketten Mező-
hegyesen tanultak, a lótartó-lótenyésztő 
mellett patkolókovács szakmát is szerez-
tek. Zoli a fogathajtás, Ricsi a díjugratás 
mellett kötelezte el magát. A legkisebb 
Makoviczki fiú, Martin most 7 éves, Kó-
cos nevű lovával együtt nőttek fel, hiszen 
mindketten 2 évesen már kiskocsival be-

mutatóztak a versenyeken. Most egy 13 
éves szürke póni kanca, Bambi a sport-
társ, akivel jövőre szeretne indulni a póni 
galopp futamokon.
Harmadik fiúként érkezett a családba 
a most 14 éves Ákos, aki 3 évesen ott 
állt testvérei mögött a csikóslovon, de 7 
évesen már a galopp felé kacsingatott. 

Pajkos nevű lovával a lelkesedés vitte az 
orosházi lóverseny pónifutamaira, hiszen 
a második, harmadik helynél nem tudott 
előbb végezni. Idén megtört a jég, a Bé-
kés Megyei Póni Galopp Champion cí-
met nyerte meg, ő lett a megyei bajnok az 
Ibolya Major Fáni nevű pónijával. Már 
2012-ben is indult a Kishuszár Elővágtán 
Győrben, amit meg is nyert Morcos nevű 
lovával, de Budapestre már nem jutott el. 
Idén nagyon jó lovat kapott Betlehem 
Gábortól, az Ibolya Major tulajdonosá-
tól, Fáni nem csak a megyei bajnoki cí-
met, a Vágtán való részvétel jogát, de a 

budapesti Kincsem Parkbeli Póni galopp 
futamon való indulást is ,,kiharcolta” lo-
vasával. Úgy tűnik Ákos a lovassportok 
helyett a lóversenyt választotta, elköte-
lezte magát a galopp mellett, a póni futa-
mok mellett félvér kategóriában is nyerni 
tudott augusztus 20-án Orosházán. Ki-
próbálta a fogathajtást is egy bemutató 
erejéig az idei újkígyósi versenyen, de úgy 
tűnik a ,,szerelem” a galopp maradt. 
A Kishuszár Vágtára így emlékszik Ákos: 
Szeptember 19-én indultunk kora reg-
gel Budapestre a Nemzeti Vágtára. A 
műkorcsolyapályán fogadtak minket. A 
lovat elszállásoltuk a mobil bokszokba, 
ezután az orvosi vizsgálat és a technikai 
értekezlet, valamint a sorsolás követke-
zett. Szombaton 13 órakor kezdődtek az 
előfutamok, előtte kipróbálhattuk a Hő-
sök terén a pályát. Végre megmutathat-
tuk Fánival, hogy valójában minek is va-
gyunk itt! A sorsolásnak köszönhetően 
a harmadik futamban a kettes pályáról 
kezdhettük a versenyt. Jól sikerült a start, 
és a legjobb idővel, elsőként jutottam be 
a döntő futamba. Vasárnap délután fél 
ötkor rajthoz álltunk a döntőben, de ez a 
rajt nem ment olyan simán, mint ahogy 
terveztük. Az első start érvénytelen volt, 
a másodikban pedig későn engedett el 
a felvezető, ezért nem tudtuk behoz-
ni a hátrányt. Ennek köszönhető, hogy 
hatodik lettem. Nem adjuk fel, jövőre 
bebizonyítjuk, hogy milyen fából is fa-
ragtak minket Fánival! Ezúton szeret-
ném megköszönni a szurkolóknak, az 
újkígyósiaknak, a Betlehem családnak és 
a családomnak, hogy idáig eljuthattam.

Makoviczki Ákos
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Támogatták a rendőr alezredes  
kinevezését

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2014. szeptember 22-én 
megtartott ülésén egyhangú nyolc igen 
szavazattal támogatta dr. Bede Sándor 
rendőr alezredes kinevezését a Békés-
csabai Rendőrkapitányság vezetőjének. 

Elfogadták  a beszámolót

A képviselő-testület kilenc igen szava-
zattal elfogadta a „Beszámoló Újkígyós 
Város Önkormányzat 2010-2014. évi 
munkájáról” című előterjesztést.

Továbbra is együttműködnek az önkor-
mányzatok

Az Újkígyósi Román Nemzetiségi Ön-
kormányzat elmúlt időszakban végzett 
tevékenységéről szóló tájékoztatást a 
testület kilenc igen szavazattal tudo-
másul vette, és egyúttal megerősítette 
együttműködési szándékát a két önkor-
mányzat között.

Elfogadták a költségvetési beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2014. évi költségvetés I. 
féléves teljesítéséről szóló beszámolót 
kilenc igen szavazattal elfogadta. Az 
első félév gazdálkodási tapasztalatait a 
II. félévi gazdálkodás során figyelembe 
kell venni.

Csatlakoznak a Bursa Hungarica  
Ösztöndíjrendszerhez

A képviselő-testület egyhangú kilenc 
szavazattal döntött arról, hogy csatla-
kozni kíván a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíj-

rendszer 2015. évi fordulójához, és az 
erre vonatkozó Nyilatkozatot eljuttatja 
a Támogatáskezelő részére. Megbízta 
Szebellédi Zoltán polgármestert, hogy 
a pályázati kiírást a helyben szokásos 
módon közzé tegye.   

Módosították a határozatot

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 45/2014. (IV. 28.) 
számú határozatát az alábbiak szerint 
módosította: 
A vételárat 12 487 500 Ft összegben 
fogadja el. A vételár fedezetének költ-
ségvetésben történő biztosítását a 
hasznosításra irányuló pályázatnak 
megfelelően kívánja a későbbiekben 
meghatározni.
A határozat egyéb részeit változatlanul 
hagyja.  A határozati javaslatra mind a 
kilenc képviselő igennel voksolt.

Elfogadták a határozatokról szóló 
jelentéseket 

A kilenc képviselő egyhangú kilenc igen 
szavazattal határozott az alábbiakról:
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 130/2013. (X. 30.), 
45/2014. (IV. 28.), 74/2014. (VI. 16.), 
75/2014. (VI. 16.), 80/2014. (VI. 16.), 
84/2014. (VII. 4.), 85/2014. (VII. 4.), 
86/2014. (VII. 14.), 87/2014. (VII. 14.), 
88/2014. (VII. 14.), 89/2014. (VII. 14.), 
90/2014. (VII. 14.), 91/2014. (VII. 14.), 
93/2014. (VII. 14.), 96/2014. (VII. 14.), 
97/2014. (VII. 14.), 98/2014. (VII. 14.), 
99/2014. (VII. 14.), 100/2014. (VII. 
14.), 101/2014. (VII. 18.), 102/2014. 
(VII. 18.), 103/2014. (VII. 29.), 
104/2014. (VII. 29.), 105/2014. (VII. 
29.), 107/2014. (VIII. 11.), 108/2014. 

(VIII. 11.), 109/2014. (VIII. 11.) szá-
mú önkormányzati határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentést elfogadja.
A 44/2014. (IV. 28.) számú határozat 
végrehajtási határidejét 2014. december 
31-ig meghosszabbítja.

Támogatásban részesítették a  
Viharsarok Sportegyesületet

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazattal 
határozott arról, hogy az újkígyósi Vi-
harsarok Autó-Motor és Lovas Sport-
egyesület kérelme alapján, az általuk 
MVH-nál elnyert, időmérő rendszer 
kiépítését célzó pályázat keretében 
- a pályázat előfinanszírozása bizto-
sításához - átadott pénzeszközként 
500 000 Ft összeget biztosít a fejlesz-
tési tartalékalap terhére azzal, hogy 
azt az Egyesület irányítóhatóság által 
történő folyósításától számított 15 na-
pon belül, ennek hiányában legkésőbb 
2015. március 31. napjáig visszafizeti 
az önkormányzat részére. Megbízza a 
polgármestert az együttműködési meg-
állapodás megkötésével.

Támogatási igényt nyújtottak be

A képviselők kilenc igen szavazattal 
döntöttek arról, hogy a megyei önkor-
mányzati tartalékból nyújtott támoga-
tásokról és a rendkívüli önkormányzati 
támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) 
BM rendelet, valamint a Magyarország 
2014. évi központi költségvetésről szó-
ló 2013. CCXXX. törvény 76.§ (2) k) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján 
(a továbbiakban: költségvetési törvény), 
igényelhető támogatásra támogatási 
igényét benyújtja.

HATÁROZATOK

Épül–szépül a Szent Imre parkban a játszótér
Az Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú 
Egyesület a LEADER HACS Kerté-
szek Földje Akciócsoport támogatásával 
A helyi életminőség javítása céljából, 
már meglévő közösségi terek felújítására 
Szabadidő park korszerűsítésére címen 
meghirdetett pályázatán újabb játszótéri 
eszközöket nyert a Szent Imre parkba a 
gyermekek és szülők nagy örömére
2014. október 3-án Vida Klára az 
Egyesület elnöke és Szebellédi Zoltán 

Újkígyós város polgármestere is kö-
szöntötte az eseményen a megjelent 
gyermekeket, szülőket, vendégeket. A 
Fő utcai nagycsoportos óvodások han-
gulatos kis műsorukkal színesítették a 
programot, majd ezt követően pogácsá-
val, meleg teával kedveskedtek a részt-
vevőknek. A gyerekek birtokba vehet-
ték, kipróbálhatták az új eszközöket. A 
program végén minden kis óvodásnak 
lufit ajándékoztak a szervezők.A gyerekek birtokba vették az új házikót

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a Békési 
Kommunális és Szolgáltató Kft. 2014. október 
11-én, szombaton, a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően a város területén őszi lomtalanítást 
végez.
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy csak olyan 
anyagokat tegyenek ki az utcára, ami nem 
minősül veszélyes hulladéknak (veszélyes hulladék 
pl.: elhasznált elektromos háztartási eszközök, 
gumiabroncs, TV, hűtő, akkumulátor), mert ezen a 
napon a szolgáltató egyéb hulladékot nem szállít el! 
A szolgáltató tájékoztatása szerint a zöldhulladékot 
nem minden esetben a kért formában helyezik 
ki. Ezért újra felhívjuk a figyelmet, hogy csak 
átlátszó nylon zsákban, vagy a szálas növényzetet 
80 cm x 30 cm x 30 cm méretű, kötegelt formában 
kihelyezett zöldhulladékot szállítanak el.

Megértésüket köszönjük!

Újkígyós Város Önkormányzata

Védőnői méhnyakszűrés 
Újkígyóson

Újkígyóson is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés. A 
térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívóle-
véllel rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A 
szűrésre a védőnővel egyeztetett időpontban, lakóhelyük kö-
zelében kerül sor, így megspórolhatják a szakrendelőbe uta-
zást és a várakozást. Erre kínál lehetőséget egy európai uniós 
projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal koordinál. Célja a védőnői méhnyakszűrés országos 
kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetősé-
gét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára.
Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák követ-
keztében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozá-
sainak felismerésével és kezelésével a betegség gyógyítható. 
A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megálla-
píthatjuk, hogy a méhnyak daganatos nők 65%-a egyálta-
lán nem, vagy több mint három éve nem volt méhnyakszűrő 
vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a szű-
résre.
Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor eredmé-
nyek ismeretében elváltozást észlel, a pácienst nőgyógyászati 
szakorvosi vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végezzük egyez-
tetett időpontban. Jelentkezni lehet a védőnőknél személye-
sen a tanácsadóban, munkanapokon 8 00 - 9 30 óra között, vagy 
a 06/30/486-1086-os telefonszámon. 
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. 
Ha kapott meghívólevelet, várjuk jelentkezését!
Azok a hölgyek is jelentkezhetnek még a szűrésre, akik 
2013-ban kapták meghívó levelüket. Ha év végéig nem él-
nek a lehetőséggel, akkor ismételten csak 3 év múlva  kapnak 
felkérést.
A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az 
ingyenes szűrésen, önmagáért, családjáért.

Gedó Gáborné és Likerné Paholló Andrea védőnők
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a Privát Gumiszerviz-ben.

Újkígyós, Petôfi u. 38. • Ifj. Nátor János
www.privatgumi.hu 

Idôpontfoglalás: 30/475-6356.
Elôre egyeztetve szombat délután  

és vasárnap is nyitva.

FelhíVás!  FelhíVás!  FelhíVás!

Februárban rajtolt a vetélkedő! 
A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár,  

a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár és 
a békéscsabai Békés Megyei Tudásház és Könyvtár 

regionális olvasási/irodalmi vetélkedőt hirdetett meg 

„ A Dél-Alföld legtöbbet  
olvasó települése” 

címmel. 
Az olvasáskultúra-fejlesztő kampány megvalósítását  

egy TÁMOP-pályázat teszi lehetővé.
A vetélkedő célja az olvasás népszerűsítése játékos  

formában. Az a település lesz a nyertes, vagyis  
a Dél-Alföld legtöbbet olvasó települése, amelynek lakói  

(egy lakosra számítva) a legtöbb könyvet olvassák el  
a vetélkedő időtartama alatt.

A VETÉLKEDő IDőTARTAMA:
2013. február 1. – 2013. július 31.

A JÁTÉK MENETE:
•  Keresd a 200 könyvet tartalmazó könyvlistát a könyvtárban 

vagy a játék honlapján!
•  Válassz magadnak olvasnivalót! Amit kínálunk: klasszikus és 

kortárs szépirodalom, romantikus, szórakoztató, történelmi 
és kalandregények, krimi, sci-fi, fantasy, gyermekeknek szánt 
olvasnivalók.

•  Olvasd el a kiválasztott könyvet!
•  Válaszolj a könyvhöz tartozó kérdésekre írásban vagy online!

DÍJAZÁS:
Fődíj: 150 000 Ft értékű könyvvásárlási utalvány a régió leg-
többet olvasó településének.
További jutalmak: 75 000 Ft értékű könyvvásárlási utalvány 
a megye legtöbbet olvasó településének.
Egyéni díjak: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye leg-
többet olvasójának.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár  
10 000 Ft értékű könyvvásárlási utalvánnyal jutalmazza 

Újkígyós város legtöbbet olvasóját!
Már egyetlen könyv elolvasásával hozzásegítheted  
lakóhelyedet a győzelemhez. Játssz, hogy kedvenc  

könyvtárad sok-sok új könyvvel tölthesse meg polcait!

oLVASS, HoGY  MÉG tÖBBEt oLVASHASS!
A részleteket keresd a szórólapokon és  

az olvasodelalfold.sk-szeged.hu weboldalon!
Legyen a Te lakóhelyed  

A DÉL-ALFÖLD LEGTÖBBET OLVASÓ  
TELEPÜLÉSE!

AnYAKÖnYVi HírEK

2013. február hó:
SzületéSek:

Molnár Bence Péter (4500 g, 54 cm), Békéscsaba, 2013. február 
13., édesanyja: Skorcz Edina, édesapja: Molnár Péter.

Kovács Ármin Attila (3200 g, 49 cm), Békéscsaba, 2013. február 
24., édesanyja: Papp Amarilla, édesapja: Kovács Attila.

HaláleSetek:
Suti Dániel Attila, született: 1981. szeptember 2., elhunyt: Sze-

ged, 2013. február 2., volt Újkígyós, Hosszú u. 116. szám alat-
ti lakos.

Fekete Gáborné Petrás Erzsébet, született: 1936. március 20., el-
hunyt: Újkígyós, 2013. február 6., volt Újkígyós, Zrínyi u. 4. 
szám alatti lakos. 

Nagy János, született: 1931. március 4., elhunyt: Békéscsaba, 2013. 
február 10., volt Újkígyós, Dózsa György u. 35. sz. alatti lakos.

Huszka Istvánné Pajkó Ilona, született: 1949. július 30., elhunyt: 
Gyula, 2013. február 14., volt Újkígyós, Széchenyi u. 56. szám 
alatti lakos.

Domokos Ferenc, született: 1949. szeptember 26., elhunyt: Gyula, 
2013. február 16., volt Újkígyós, Akácfa u. 16. szám alatti lakos.

Téli gumiabroncs átszerelés  
és akciós téligumi-vásár 

Kézzelfogható segítség a nehéz 
helyzetben lévő családoknak

Újkígyóson, a családsegítő szolgálat közreműködésével 48 
család vette már igénybe a Máltai Szeretetszolgálat és az 
EDF DÉMÁSZ „Hálózat a közösségért” nevű közös pá-
lyázatát. A program célja a pályázók felhalmozott áramtar-
tozásának rendezése széles körű együttműködések erejét 
felhasználva. A bevont szereplők összehangolt cselekvésé-
nek célja továbbá a kikapcsolt fogyasztók visszacsatolása 
a villamos-energiafogyasztásba. Eddigi tapasztalataink na-
gyon jók, úgy érzékeljük, hogy a családok jelentős részének 
sikerült a pályázaton támogatást elnyerni a felhalmozódott 
tartozás kiegyenlítéséhez. Továbbra is várjuk a jelentke-
zőket az „Ezüstág” Gondozási Központ Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatának irodájában: Újkígyós, Arany 
János utca 45. vagy a 06-30-3835-451 telefonszámon.

Turovszki Krisztián családgondozó
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„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat októberi eseményei:
2014. október 10. (péntek) 16 óra: Méltó megemlékezés – világháborús hőseink tiszte-
lete – történelmi vetélkedő az I. világháború témakörében kitörésének 100. évfordulóján 
a művelődési házban. Az Ipolyi Arnold Népfőiskolán kiállított helyi első világháborús 
relikviák tárlatvezetéssel egybekötött megtekintése a vetélkedőn résztvevő gyermekek 
számára.
18 óra: Magyar Miatyánk címmel Kulcsár-Székely Attila, székelyudvarhelyi színész  
trianoni emlékműsora. A program az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 
pályázaton elnyert támogatásával valósul meg. 
2014. október 22. (szerda) 18 óra: Kisvárosi Esték V.:  Újkígyósi írók, költők művei a 
Békéscsabai Jókai Színház művészeinek előadásában.  
2014. október 23. (csütörtök) 10 óra: Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve 
katolikus templomban 
11 óra: Ünnepi megemlékezés a művelődési házban. Az ünnepi műsort az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola  
8. b osztályos tanulói adják elő, felkészítő tanár: Serfőző Marianna. Az ünnepségen az „Újkígyósért” Közalapítvány tanul-
mányi ösztöndíját megnyert, felsőoktatásban tanuló újkígyósi diákok vehetik át ösztöndíjaikat.

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat várható eseményei:
2014. november: „Szent Márton” napi újbor szentelő és kóstoló vacsorával összekötve a művelődési házban. 
2014. november 29.(szombat) 10 óra: Ádventi készülődés – egész napos program a művelődési házban: bábszínház, 
ádventi játszóház, lángos, fánk, tea, forralt bor. Fellépnek az újkígyósi óvodás és iskolás gyerekek. 
Este 6 óra: a Kígyósi Ádvent első koncertje a Szűz Mária Szent neve katolikus templomban.  

Fellépnek: Sebestyén Márta és barátai. Programjainkra minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

SZÜLETÉSEK:

Gajda Lara (3830 g, 52 cm), Békéscsaba, 2014. szeptember 
3., édesanyja: Domokos Nóra, édesapja: Gajda Csaba.

Szabó Lilien, Békéscsaba, 2014. szeptember 5., édesanyja: 
Becsei Bernadett, édesapja: Szabó Zoltán.

Dócs Dalma Róza (2770 g, 46 cm), Békéscsaba, 2014. szep-
tember 26., édesanyja: Mezei Marianna, édesapja: Dócs 
Zoltán.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Házasságkötés időpontja: 2014. szeptember 13., menyasz-
szony: Bodor Mariann újkígyósi lakos, vőlegény: Endrei 
László újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2014. szeptember 20., menyasz-
szony: Veszpi Terézia szabadkígyósi lakos, vőlegény: Berki 
Antal Gábor újkígyósi lakos.

HALÁLESETEK:

Magyar Zoltán, született: 1934. március 3., elhunyt: Gyula, 
2014. szeptember 6., volt Újkígyós, Dózsa György utca 2. 
szám alatti lakos. 

Behán Lajos, született: 1937. október 5., elhunyt: Békéscsa-
ba, 2014. szeptember 7., volt Újkígyós, Radnóti utca 1/1. 
szám alatti lakos.

Balogh Béláné Hadházy Lídia, született: 1928. június 3., el-
hunyt: Békéscsaba, 2014. szeptember 15., volt Újkígyós, Jó-
zsef Attila utca 7. szám alatti lakos.

Rédai József, született: 1937. november 3., elhunyt: Újkí-
gyós, 2014. szeptember 17., volt Újkígyós, Ady Endre utca 
43/2. szám alatti lakos.

Bús Menyhértné Kiss Piroska, született: 1921. augusztus 21., 
elhunyt: Újkígyós, 2014. szeptember 21., volt Újkígyós, Dó-
zsa György utca 4. szám alatti lakos.

Varga János, született: 1954. szeptember 23., elhunyt: Bé-
késcsaba, 2014. szeptember 23., volt Újkígyós, Hosszú utca 
113. szám alatti lakos.

Kovács Bálintné Oláh Margit, született: 1929. október 17., 
elhunyt: Békéscsaba, 2014. szeptember 23., volt Újkígyós, 
Zrínyi utca 6/1. szám alatti lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK


