
Újkígyós   

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete Családbarát Ön kormányzat Díjat adományoz 
Újkígyós Város Önkormányzatának. 

Újkígyós több mint 5 000 lakosú település Magyarország dél-keleti részén, Békés megyében, 
a Körösök völgyében, Békéscsabától 15 km-re fekszik. A város önkormányzatának 
tevékenységét a családokért, a gyermekekért, az élhetőbb településért a közös 
együttműködés jellemzi. 

Az infrastruktúra kiépítettsége az egyik legjobb a térségben. A szilárd útburkolat mellett a 
főutat kerékpárút kíséri az általános iskoláig, így biztosítva a gyerekek biztonságos 
közlekedését. 

Az önkormányzat törekszik arra, hogy a fiatalok a városban maradjanak. A város az ifjú 
házasokat az első lakáshoz jutásban 150.000-300.000 Ft vissza nem térítendő összeggel 
támogatja. Gyermek születésekor babaértesítőt helyeznek ki a hirdetőtáblán; a család 
babautalványban részesül. Minden év őszén továbbviszik a „Minden születendő gyermeknek 
ültessünk fát” programot. 

2013-ban készült el az új bölcsőde, az önkormányzati hivatal épületében babasarok és 
pelenkázó lett kialakítva. 2014-ben készült el az új korszerű óvodaépület. 6-14 éves korig a 
felújított és karbantartott korszerű iskola várja a gyermekeket. A fiatalok szellemi felkészítése 
mellett a testi felkészülést is támogatja az önkormányzat (lovaglás, kézilabda, futball stb).  

Az elmúlt években új, korszerű játszóteret és műfüves pályát alakított ki az önkormányzat. 
Korszerű, akadálymentes egészségház épült 2011-ben. A futballpálya felújítása jelentős 
önerővel történt meg az önkormányzat részéről. 

Évente több színvonalas városi rendezvényt szervez az önkormányzat civil szervezetek aktív 
bevonásával, díjmentes belépéssel (pl. Kisvárosi Esték, ’Fuss az életedért’ Városi Sportnap, 
Gyermeknap, Retro Majális, Galiba Napok, Újkígyósi Hazaváró). Segítik a családok idősebb 
v. mozgáskorlátozott tagjait is a civilek támogatásával (anyagi támogatás és díjmentes 
helyiség rendelkezésre bocsátása). 

Az önkormányzat ingyenes jogi tanácsadást biztosít a rászorulóknak; telente pedig ingyenes 
faadományt juttat a rászorultaknak. 

Az óvodaépítés mellett folyamatban van az extrémpálya építése, a sportcsarnok, a mozi 
felújítása és 9 önkormányzati épület energetikai felújítása. 2014-ben ivóvízminőség-javító 
program indult el a településen.  

2014-ben a város egy rendezvénysorozat keretében ünnepli meg 200 éves telepítésének 
évfordulóját.  

Újkígyós a helyiek véleménye szerint egy élhető kisváros, ahol újraéled az összetartozás, a 
családok támogató erejének értéke. 

A NOE méltónak találta Újkígyós Város Önkormányzatát az elismerésre. 

A díjat átveszi: Szebellédi Zoltán, polgármester úr. 


