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Újkígyós Város Önkormányzata 
a Szent István-napi és Első Ke-

nyér Ünnepi Megemlékezés kere-
tein belül, 2013. augusztus 20-án 
adta át az Újkígyós Díszpolgára, valamint 
az „Újkígyósért” kitüntető címeket. Új-
kígyós Díszpolgárává dr. Vincze Gábort. 
A Pándy Kálmán Kórház pszichiá triai 
osz tályának főorvosát választották, az „Új-
kígyósért” kitüntető címet dr. Marossy 
László újkígyósi háziorvosnak, valamint 
Rákóczi Ferencnek, a Class FM műsorve-
zetőjének ítélte oda a képvieselő-testület.
ÚJKÍGYÓS DÍSZPOLGÁRA cím adomá-

nyozható annak a magyar vagy külföldi 
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedő 
munkájával vagy egész életművével mind 
a településen, mind pedig országosan vagy 
nemzetközi viszonylatban olyan általá-
nos elismerést szerzett, amely hozzájárult 
Újkígyós jó hírnevének öregbítéséhez, to-
vábbá példamutató emberi magatartása 
miatt egyébként köztiszteletben áll.

Dr. Vincze Gábor az általános is-
kolát Újkígyóson, a középiskolai tanul-
mányait Békéscsabán, a Rózsa Ferenc 
Gimnáziumban végezte, majd a Szege-
di Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvosi Karán szerzett diplomát. 

Szülei révén újkígyósi gyökerekkel 
rendelkezik. Második házasságából két 
fia született, Gábor és Dávid. Nagyob-
bik fia jelenleg a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem hallgatója. 

Pályáját a gyulai Pándy Kálmán 
Megyei Kórházban kezdte. Először 
pszichiátriai, majd addiktológiai és spe-
ciális pszichoterapeutai szakvizsgát tett. 

1987-től vezeti az ország legnagyobb 
pszichiátriai osztályát, a Pándy Kálmán 
Kórház Pszichiátriai Egységét. 1988-
tól igazságügyi pszichiáter szakértő. 
Több alkalommal külföldi szakmai meg-
hívásoknak tett eleget. Alapítója a Ma-
gyar Pszichiátriai Társaságnak, emellett 
a Magyar Pszichiátriai Társaság Délkelet-
magyarországi Tagozatának elnöke, vala-
mint megyei pszichiáter szakfőorvosként 
is dolgozik. Minden jelentős európai és 
amerikai központú pszichiátriai kutatás-
ban vezetőkutatóként vesz részt.

2009-ben a Pszichiátriai Szakmai 
Kollégium tagjává választották. Több 
mint 260 előadást tartott, 37 lektorált 
cikke és könyvfejezete jelent meg Ma-
gyarországon és külföldön. 

Tudományos munkái középpontjába 
egy speciális szakterület került; a testi 
betegségek pszichiátriai tüneteit és azok 
kezelési lehetőségeit vizsgálta, melynek 
a magyarországi megteremtője. Ebből, 
a legnagyobb közép-kelet-európai ku-
tatási anyagra épülve, 2007-ben Ph.D. 
fokozatot szerzett. A Szegedi Orvos-
tudományi Egyetemen oktatóorvos-
ként, vizsgáztatóként is tevékenykedik, 
2008 óta Címzetes Egyetemi Docens. 
2011-ben Pro Sanitate kitüntetésben 
részesült.

Átadták a kitüntető címeket

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 97/2013. (VII. 22.) képvise-
lő-testületi határozatában úgy döntött, 
hogy 2013. évben a Díszpolgári címet 
dr. Vincze Gábor úrnak adományozza, 
szakmájában nemzetközi szinten is ki-
emelkedő tevékenységéért.

Dr. Vincze Gábor Újkígyós díszpolgára

A fa gyökerei a mélyről táplálják a fát, 
amíg él. Az emberi életben - ese-

temben is - különös fontosággal bírnak 
gyermekkori, serdülőkori élmények, azok 
az emberi és környezeti tényezők, amelyek 
meghatározták későbbi személyiségemet, 
érdeklődésemet, céltudatosságomat.

Gyermekkorom különösen szép em-
lékei már a kígyósi óvodáskorra vissza-
nyúlnak. Csodálatos közösségben tudtam 
elvégezni az általános iskolát, ahol mindig 
maximumot adó tanárokkal és igen ambi-
ciózus diáktársakkal éltem együtt. Kiváló 
szellemi műhelyek működtek, emlékeze-
tes volt számomra az újságíró kör, rádió-
építő szakkör, valamint a gyermek színház. 

A Pál utcai fiúk kellékeit a mai napig is 
őrzöm, s mutatom a fiaimnak. A sport ko-
vácsolta szabadidőmben a barátságokat, 
a mindennapi foci, kézilabda, télen jég-
hoki, asztalitenisz és a különféle kultu-
rális események feledhetetlen emlékeket 
jelentenek.  Azt láttam, hogy a szüleim, 
a kígyósi emberek a mindennapokban 
minden percet kemény munkával, céltu-
datos tevékenységgel töltöttek, s a szor-
galmas, igen aktív életforma kihatással 
volt rám, mentalitásomra. Büszke voltam 
arra, hogy 8 éven át bizonyítványaim-
ban 5-ösnél rosszabb jegy soha nem 
volt. Gyakran járok Újkígyósra, meg-
nézem a szülői házamat, a nagyszüle-

im otthonát, és meleg érzésekkel tölt el 
az olyan környezetben való autózás, amely 
felejthetetlen emlékeket mobilizál ben-
nem, s ezt megoszthatom családommal.

Mindig büszke leszek arra, hogy 
az életem során elért sikerek a kígyósi bá-
zisra épültek, s ezáltal mindig stabil tud-
tam maradni. Ahogy a fa is addig él, míg 
gyökerei táplálják, úgy az én életemben is 
a gyökerek jelentik azt a biztos alapot, 
amelyekre mindig tudtam és tudok épí-
teni. Számomra a legnagyobb elisme-
rés, hogy az általam tudatra ébredésem 
óta legnagyobb becsben tartott közösség 
„díszpolgárává”fogadott.

Dr. Vincze Gábor

Mit jelent számomra az Újkígyós díszpolgára cím?
Folytatás a 2. oldalon >>
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Dr. Marossy LászLó 1951-ben 
született Eleken. Édesapja, Marossy Gé-
za felsőfokú mezőgazdasági techniku-
mot végzett, újkígyósi ismeretségekkel 
rendelkezett, és nagymértékben támo-
gatta fia akkori álláskeresését. Édesanyja 
Hammer Lívia, közgazdasági középis-
kolába járt, három éve ő is Újkígyóson 
él. Felesége, Dr. Salajkó Erika, városunk 
házi gyermekorvosa. Házasságukból két 
gyermek született, László Géza és Gá-
bor, mindketten agrármérnöki végzett-
séget szereztek. Négy unokájuk, Tamás, 

Gábor, Martin és Kira rengeteg örömet 
okoz nekik.

Már gyermekkorában vonzotta 
a be  teg emberek megsegítésének gon-
dolata és érdekelték a betegségek meg-
előzésének lehetőségei, ezért az eleki 
általános- és középiskola elvégzése után, 
1970-ben sikeresen felvételizett a Sze-
gedi Orvostudományi Egyetem Általá-
nos Orvostudományi szakára. 1976-ban 
diplomázott cum laude eredménnyel. 
1978-ban kezdte meg a már 36 éve tartó 
pályafutását Újkígyóson háziorvosként, 
melyet Czifrák Andrásné és Harango-
zó Imréné segítségével végez. 1997-ben 
háziorvostan szakvizsgát tett. A pályá-
ja kezdete óta folyamatosan részt vesz 
Újkígyós orvosi ügyeleti ellátásában. 
A gyermekkorából eredő, állatokhoz 
és növényekhez való vonzódása fel-
nőttként is megmaradt. Az állattartás 
mellett földműveléssel is foglalkozik 
a család, amely egyben a hobbit is je-
lenti számára. A munkája mellett részt 
vállalt a település közéletben is, hisz 
az 1994 és 1998 közötti időszakban tag-
ja volt Újkígyós Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testületének. 

Dr. Marossy László célja, hogy mi-
nél több szakmai sikerélménnyel, 
az újkígyósi betegek érdekében végez-
hesse gyógyító munkáját.

rákóczi Ferenc 1970-ben szü-
letett Újkígyóson. Édesapja a Gyulai 
Húskombinát dolgozója volt, míg édes-
anyja áldozatos munkával segítette ő és 
nővére életét. Feleségével Budapesten 
élnek, házasságukból két gyermek szü-
letett, akiket nagy szeretetben nevelnek.

A zenéhez való vonzódása már kis-
gyermekkorában megmutatkozott. A bé-
késcsabai zeneiskolában toló har sonán 
játszott több évig. Középiskolai tanulmá-
nyait a Mikes Kelemen Gim náziumban 
végezte, majd a Szegedi Egyetem mű-
velődésszervező-média sza  kán szerzett 
diplomát. A tanulmányai   befejeztével 
a Békéscsabai Start Rádió kezdő csapatá-
ban sajátította el a rádiózás alapjait, majd 
a Rádió Bridge-nél kapott műsorvezetői 
állást. 2003-tól -  a rádió megszűnéséig 
- a Danubius Rádiónál dolgozott műsor-
vezetőként. Jelenleg a Class FM Rádió 
reggeli Morning Show című műsorát ve-
zeti két társával együtt. A rádiózás mel-
lett fesztiválokon, céges rendezvényeken 
és két televíziós csatornán is vállal mű-
sorvezetést. 

Rákóczi Ferenc büszke újkígyósi 
gyökereire, melyet műsoraiban rend-
szerint meg is említ, öregbítve ezzel Új-
kígyós hírnevét.

(Kitüntetését 2013. október 23-án 
fogja átvenni.)

Dr. Marossy László „Újkígyósért” kitüntetett

Az „Újkígyósért” kitüntetés egyik 
tulajdonosának lenni jóleső érzés. 

Úgy gondolom, hogy csak a helyben, 
Újkígyóson élők és tevékenykedők leg-
nagyobb kitüntetése.

A betegek bizalma, köszönete, olykor 
hálája mellett, ez a megbecsülés is segít 
feledtetni az orvoslás nehézségeit, példá-
ul a legnagyobb segítő szándék melletti 
tehetetlenség érzését egyes beteggel, be-
tegségével szemben. 

Sikerélményt jelent, gratulációkat, 
meleg kézfogásokat. Lelkierőt ad, segít 
abban, hogy a gerincpanaszaim miatt fi-
zikai nehézséget is jelentő munkámat 
végezzem, orvosi hivatásomat továbbra 
is gyakoroljam. Okot, alkalmat ad a 35 
és fél éve Újkígyóson végzett háziorvo-
si munka sikereinek és tanulságainak át-
tekintésére.

Alkalmat adott arra, hogy díj-
átadáskor – az ünnepi hangulat 
beárnyékolásával is – beszéljek aggo-
dalmaimról, olyan tényekről és veszé-
lyekről, amelyek a háziorvoslás során 
szembetűnőbbek, aggasztóbbak, ide-
jekorán felismerhetők, nemcsak az 
újkígyósiakat érintik. Akár már éle-
tünkben, de főleg gyermekeink, 
unokáink életében romolhatnak, „él-
hetetlenné” tehetik országunkat (akár 
a világot is), katasztrófához vezethet-
nek. Fontos lenne tenni ellenük, csök-
kenteni káros hatásukat. 

Véleményem szerint legfontosabb 
a közfelfogás megváltoztatása: az „egy 
fecske nem csinál nyarat” helyett a „mit 
tehetek én” legyen a jellemzője az új fel-
fogásnak!

 Dr. Marossy László

Mit jelent számomra 
az  „Újkígyósért” kitüntetés?

Átadták a kitüntető címeket

Azoknak a személyeknek, csoportoknak, akik, 
vagy amelyek Újkígyós fejlesztésében, a társa-
dalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bár-
mely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát 
végeztek, ennek révén Újkígyós értékeit növelő 
maradandó eredményeket értek el, „ÚjkíGyó-
sért” kitüntetés adományozható. Az „Újkí-
gyósért” kitüntetés évente két magánszemélynek 
vagy szervezetnek adható.

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 98/2013. (VII. 22.) képviselő-
testületi határozatában úgy döntött, hogy 
2013. évben az „Újkígyósért” kitüntetést 
dr. Marossy László úr részére adományozza, 
az újkígyósi lakosok egészségének megőr-
zése érdekében kifejtett tevékenységéért.
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 99/2013. (VII. 22.) képviselő-
testületi határozatában úgy döntött, hogy 
2013. évben az „Újkígyósért” kitüntetést 
Rákóczi Ferenc részére adományozza Új-
kígyós nevének és értékeinek közismertté 
tétele érdekében kifejtett folyamatos tevé-
kenységéért. 

>> Folytatás az 1. oldalról
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Augusztus 30-án ünnepélyes kere-
tek között átadásra került a 24 fé-

rőhelyes bölcsőde épülete. A működési 
engedélyt Erdős Norbert, a Békés Me-
gyei Kormányhivatal kormánymegbí-
zottja adta át. 

Az ünnepséget részvételével meg-
tisztelte Soltész Miklós szociális és csa-
ládügyért felelős államtitkár, Simonka 
György országgyűlési képviselő, Vantara 
Gyula országgyűlési képviselő, dr. Jelenka 
Gyöngyi, a Békés Megyei Kormányhi-
vatal Szociális és Gyámhivatalának ve-
zetője. 

Az ünnepi beszédek elhang-
zása után Andrási Ele mér plé -
bá niai kormányzó meg szentelte 
a  böl          cső de épületét. A vidám hangulatot 
a nyeremények kisorsolása és a tor-
ta elfogyasztása tette színesebbé. 
Az eseményt játszóház zárta. A Kö-
zös Igazgatású Óvodai Intézmény ve-
zetősége köszönetet mond azoknak, 
akik munkájukkal segítették az átadó 
ünnepség sikerességét: Nagycsaládo-
sok Közhasznú Egyesülete, Összefo-
gás Újkígyósért Közhasznú Egyesület, 
Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egye-
sület, Micimackó Közhasznú Egye-
sület, Polgármesteri Hivatal dolgozói, 
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcső-
de dolgozói, Petőfi Sándor Művelődé-
si Ház és Könyvtár dolgozói.

Soltész Miklós beszéde

Sok átadó ünnepségen voltam már ed-
dig is, remélem a jövőben is lesz rá lehe-
tőségem. A kisgyermekek előadásán is 
látszott, hogy mekkora feladat, munka, 
mekkora felelősség, odafigyelés kisgyer-
mekekkel foglalkozni. Négygyermekes 
családapaként hadd mondjam el Önök-
nek kedves Szülőtársaim, hogy amikor 
a gyermekeket másokra bízzuk rá, ak-
kor egy olyan döntést kell meghoz-
nunk, ami egy ideig nem kötelező. 
Ilyen a bölcsőde. Később már egyre in-
kább kötelező lesz: jövő szeptember-
től már három éves kortól az óvoda, és 
azt követően az iskola teljes mérték-
ben. A nevelés, a gyermekek szeretete 
az ilyen időszakokban átadódik mások-
nak. Hatalmas bizalom kell ahhoz, hogy 
mindazoknak a hölgyeknek, a segítők-
nek, később a pedagógusoknak, akik itt 
dolgoznak a bölcsődében, óvodában, is-
kolában, oda merjük adni, rá merjük 

bízni azokat a kincseket, azokat a gye-
rekeket, akiket eddig mi neveltünk. Itt 
nagyon fontos, hogy ez a bizalom le-
gyen meg végig Önök és az intézmé-
nyekben dolgozók között, mert enélkül 
a gyermekek nevelése sokkal nehezebb. 
Legyen meg az a bizalom, amit azok 
a fiatal hölgyek, akik most kezdenek el 
itt dolgozni átadnak: szeretetet, taní-
tást, különböző programokat és közös-
ségi tanítást a gyerekeknek, ami nagyon 
fontos a gyermekneveléshez.

Annak külön örülök, hogy van-
nak itt férfiak is, remélem sok édesapa 
is. Bíztatnám őket is, hogy a sok-sok 
munka, elfoglaltság mellett az időt 
mindenképpen osszák meg gyerme-
keikkel is. Akik idősebbek és itt van-
nak közöttünk, akiknek már nagyobb 
gyermekeik vagy unokáik vannak, na-
gyon jól tudják, hogy az idő hamar el-
szalad. Néhány hetes, hónapos, éves 
gyermekből milyen hamar kiskamasz, 
nagykamasz, majd felnőtt lesz. Bizony 
az a hónap, év, amit a gyermekekre rá-
szánunk, sokszorosan térül meg a neve-
lés kapcsán, sokszorosan adódik vissza 
a gyermekek életében és egészen más 
felnőtteket adunk át a társadalomnak, 
a közösségnek, az országnak is, hogyha 
bizalommal, sok-sok időt rájuk szánva, 
közösségben tudjuk őket nevelni. 

Éppen ezért én köszönöm mindenki-
nek, aki ennek a bölcsödének a fejleszté-
sében részt vett, hiszen 80 millió Ft-ból 
valósult meg egy olyan közösségi álom, 
és valósult meg munkahelyteremtés is, 
ami mindenkinek fontos. Ehhez kellett 
persze az is, hogy az itt lévő Képviselő-
társaim,  akik nemcsak ezért a települé-

sért, hanem Békés megyéért is felelősek, 
úgy gondolkozzanak, hogy lehetőség 
szerint ez a település is pályázhasson, 
ahogy sok más település is a Dél-alföl-
di régió ban. Külön szeretnék nekik gra-
tulálni, hiszen Budapest és Pest megye 
után ez a terület nyerte el a legtöbb tá-
mogatást bölcsődefejlesztésre, bővítésre 
és felújításra. Ez a terület az, Budapest 
és Pest megye után, ahol kilenc milliárd 
forintból lehetett ezt a szociális terüle-
tet bővíteni.

Befejezésül pedig szeretném meg-
köszönni azoknak a munkáját, akik 
ebben a pályázatban részt vettek, Pol-
gármester úrnak, Jegyző úrnak, az egész 
képviselő-testületnek, természetesen 
az in  tézmény vezetőjének és mindazok-
nak, akik akár tervezőként, kivitelező-
ként, pályázatíróként részt vettek ebben 
a munkában. Hiszen aki már látott ha-
sonló Széchenyi Terves Európai Uni-
ós pályázatot, az tudja, hogy nagyon 
nehéz megvalósítani, mert nagyon sok 
mindent számon kérnek a másik oldal-
ról, viszont az eredmény magáért be-
szél. Kérem, hogy örömmel használják 
ezt az intézményt, bíztatom az ittlévő-
ket, hogy minél több gyermeknek lehe-
tősége legyen ebben az intézményben 
nevelkedni, minél több gyermek szüles-
sen itt Újkígyóson is. A szülőknek pedig 
kívánok sok-sok erőt, sok-sok boldog-
ságot azoknak a pici gyermekeknek 
a felneveléséhez, akiket most láthattunk 
itt szerepelni, és akik itt vannak az ün-
nepségen.

Köszönöm szépen megtisztelő fi-
gyelmüket!

Megnyitotta kapuit az új bölcsőde

Folytatás a 4. oldalon >>

Balogh Lászlóné, Erdős Norbert, Simonka György, Soltész Miklós, Vantara Gyula



4 2013. SZEPTEMBER
Újkígyósi
Önkormányzati ÉrtesítŐ

 Szebellédi Zoltán nyitóbeszéde

Közel 2 év megfeszített munka és egy 
régi vágy teljesülése jellemzi Újkí-
gyós új gyöngyszemének, a kétcso-
portos bölcsődének a létrejöttét. 2011 
végén  nyílt meg a lehetőség, hogy 
a 2008-ban elutasított bölcsőde és 
óvoda építési pályázatunkat felfris-
sítsük. Igaz, az új előírásoknak és pá-
lyázati feltételeknek megfelelően 
az új terveknek az elkészítésétől kel-
lett újrakezdeni. Csak egy volt a régi, 
az akarat és a lelkesedés. Ráadásul egy 
óriási kockázattal is szembe kellett néz-
nünk, vajon a néhány hónappal később 
beadandó óvoda pályázatunk fog-e 
nyerni? Amikor a pályázati feltételek-
ről egyeztettünk a VÁTI vezetőivel, azt 
a véleményt is kifejezték, hogy ennyi 
idő alatt képtelenség egy nyertes pályá-
zatot elkészíteni. 

Hála azonban Balogh Lászlóné in-
tézményvezetőnek, Balogh László segí-
tőnek, az önkormányzat dolgozóinak, 
a későbbi projektszervezet, a Procuro 
Tender Kft. munkatársainak, az L’Kofrage 
Kft. tervezőirodának, a társtervezőknek, 
és persze a különböző hatóságok segítő 
hozzáállásának, 2012. január 9-én sikeres 
pályázatot adtunk be. Itt szeretnék köszö-
netet mondani Simonka György és Vantara 
Gyula képviselő uraknak, akik mind 
a bölcsőde, mind a – remélhetőleg –  jövő 
ilyenkor átadásra kerülő új óvoda megva-
lósulását támogatták.

A bölcsőde – láthatjuk – valódi 
gyöngyszemévé vált Újkígyós központjá-
nak, bár az eredeti terveket az időközben 
megváltozott jogszabályok miatt kicsit át 

kellett szabni. Az igazi környezeti képet 
majd csak körülbelül jövő ilyenkor fog-
juk meglátni, hiszen a bölcsőde és a fel-
újított tornaterem között fog megépülni 
az új 7 csoportos óvoda, szervizúttal, par-
kolókkal. Így válik teljessé Újkígyós köz-
pontjában egy komplex oktatási, nevelési 
intézményegyüttes.

Bár mindannyian tudjuk, hogy 
a gyermek 3 éves koráig a legjobb helye 
családi környezetben, az édesanyja mel-
lett van, mégis a mai kor kihívásainak 
meg kell felelnünk. Szükséges volt meg-
építeni ezt az intézményt, hiszen igény 
volt rá. Az eddigi 10 helyett 24 gyerme-
ket tudunk méltó körülmények között 
elhelyezni a bölcsődében. Bár az eddi-
gi ingatlant is igyekeztünk megfelelően 
karban tartani, de a több mint 120 éves 
épület, a túlzsúfolt bölcsődei és óvodai 
csoportok, a kiszolgáló helyiségek hiá-
nya arra ösztönzött bennünket, hogy 
minden erőnkkel teremtsük meg annak 
a lehetőségét, hogy új bölcsődét és óvo-
dát építsünk.

Itt állunk hát ebben a szép, új in-
tézményben, hogy az álom első részét 
megvalósulva lássuk. A pénzügyi le-
hetőségekhez képest minden megvan, 
ami „szem-szájnak ingere”, amire a kis-
gyermekek ellátásához szükség van: új 
játékok és bútorok, megfelelő méretű 
csoportszobák és kiegészítő helyiségek. 
Az udvar is meg fog szépülni, mihelyt 
a perzselő időjárás megszűnik. De 
az sem közömbös számunkra, hogy 4 új 
dolgozót tudunk alkalmazni az intéz-
ményben.

Van néhány különlegesség, érdekes-
ség, amelyre külön is szeretném felhívni 
a figyelmet.  Az egyik ezek közül, hogy 

olyan energiatakarékos megoldás került 
beépítésre, amelyet pályázati forrás nél-
kül nem tudtunk volna megvalósítani. 
A nap energiáját használják fel a nap-
kollektorok és a napelemek, hogy meleg 
vizet és elektromos áramot termeljenek. 
Ez az első olyan önkormányzati épület, 
amelyben ezt a technológiát alkalmaz-
zuk, így okkal remélhetjük, hogy jelen-
tős költséget takaríthatunk meg.

A másik ilyen különlegesség a kerítés. 
A tervező, a kivitelező Ergofém Kft. ve-
zetője, az intézményvezető és jómagam 
sokáig gondolkodtunk azon, hogy mi-
lyen kerítés is lenne méltó az intézmény-
hez. Az eredmény látványos, mutatós 
és egyedi. Simon András grafikusmű-
vész – akinek kiállítását már néhány éve 
megcsodálhattuk itt Újkígyóson – hoz-
zájárult ahhoz, hogy három grafikáját 
felhasználjuk a kerítés díszítésére.

A DAOP-4.1.3/B-11-2012-0009 
„Együtt építjük a jövőt” – újkígyósi ösz-
szefogás a kisgyerekeket ellátó alapfokú 
szociális intézmények infrastruk turális 
fejlesztése érdekében című pályá-
zat megvalósult és ma átadásra kerül. 
A projekt a Dél-alföldi Operatív Prog-
ram keretében az Európai Unió és a Ma-
gyar Kormány támogatásával 80542941 
Ft-ból, 95 %-os támogatással épült meg, 
tehát az Önkormányzatnak 4620106 Ft 
önerőt kellett biztosítani, amely még to-
vább csökkenthető a Kormány külön tá-
mogatásával.

A közreműködő szervezet a VÁTI 
Nonprofit Kft., illetve a MAG Zrt. volt. 
A kiviteli terveket az újkígyósi L’Kofrage 
Kft. készítette. A kivitelezési munkálato-
kat a Csorvási Építőmester Bt. végezte.  
A pro jekt menedzsmentet a szegedi 
Procuro Tender Kft-nek köszönhetjük. 
A műszaki ellenőr Krausz József volt. 
A projekt szakmai vezetője Balogh 
Lászlóné intézményvezető, aki nélkül ez 
a bölcsőde ma nem létezne.

Köszönöm a Képviselő-testületnek 
a folyamatos támogatást, az Önkor-
mányzati Hivatal dolgozóinak a mun-
káját, az engedélyező hatóságok segítő 
hozzáállását.

Kedves Szülők! Gyermekeik szép, 
korszerű, biztonságos helyen, gondos-
kodó szakemberek között lesznek ebben 
az intézményben. Fogadják szeretettel, 
használják egészséggel az új 2 csoportos 
bölcsődét.

Kicsik és nagyok együtt örültek

Megnyitotta kapuit az új bölcsőde

>> Folytatás a 3. oldalról

Folytatás az 5. oldalon >>
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KeréKpáros aKcIó a láthatóság jegyében

„Megvilágosodás napja”
2013. oKtóBEr 4. (péNtEK)

A felsorolt szervizekben és üzletekben fenti napon 09.00 és 
18.30 óra közötti időben kedvezményes áron vásárolhatja  
meg kerékpárjának világító berendezéseit, melyeket a helyszínen lévő 
szerelők díjmentesen felszerelnek. A Békés Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság igény esetén a kerékpárokat fényvisszaverő matricával látja el, 
a hiányzó küllő prizmákat díjmentesen pótolja.

szerVizek:

Békéscsaba: Bringa Bolt Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, 
Lencsési Piactér (Fövenyes utca); Speedi Kerékpár Üzlet, Gyóni 
Géza utca 22.; KLOKI TRANSZ Kft., Andrássy út 49.; 
Csanádapáca: Dupsi és Társa Gépjármű-alkatrész Üzlet, Bat-
t hyány utca 1.; Gádoros: Snell Gumisműhely, Dobó utca 2.; 
Gyula: Bike Corner Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, Árpád  ut-
ca 17.; Kölüs Trade Kereskedelmi Kft., Temesvári út 184.; Var-
ga Kerékpár és Sí Szaküzlet, Honvéd utca 8.;  Belvárosi Bringa 
Bolt, Kossuth tér 4.; Gyula Bringa, Nagyváradi út 23.

„Ha eGyet Vesz, RöGtön kettő Lesz”
Ha az akció ideje alatt a felsorolt szervizek valamelyikében 
megvásárolja kerékpárja első világítását, ajándékba kapja 
a hátsó villogó lámpát (az akció a készlet erejéig érvényes)!

DÍJMentes keRÉkPÁR GRaVÍROzÁs
16.00 – 21.00 óra között Békéscsabán 

a Csaba Center főbejáratánál.

PÉLDaMUtatÓ És FIGyeLeMFeLHÍVÓ 
estI keRÉkPÁROzÁs

A részvétel feltétele: működő világító berendezés a kerékpáron.
Gyülekező: 19.00 órakor, indulás 19.30 órakor:
Békéscsabán a Bartók B. út – Munkácsy u. kereszteződésé-
ben lévő volt PROFI Áruház parkolójából;
Gyulán a Nagyváradi út 23. szám alatt lévő Gyula Bringa 
elől.

aJÁnDÉksORsOLÁs

Mindenki, aki az akció bármely programján részt vesz, 
sorsjegyet kap, és ajándéksorsoláson vesz részt, 

melyre 20.15 órakor Békéscsabán a Csaba Centerben, 
vidéken a felvonulások helyszínén kerül sor!

CSATLAKOZZON ÖN IS, 
KÖZLEKEDJEN BIZTONSÁGOSAN!

Orvosi ügyelet  központi  telefonszáma:  

247-787hír6.hu

Balogh Lászlóné köszöntője

Vidámság és melengető érzés fogja el 
a belépőt, ha belép az épületbe, melynek 
lelke van. Az összefogás, a tenniakarás és 
sok-sok dolgos kéz munkálkodott azon, 
hogy a mai napon együtt lehetünk a böl-
csőde átadó ünnepségünkön. Nem volt 
könnyű feladat, gyakran vett erőt rajtunk 
a fáradtság, de az épület mindig szépült, 
mindig új formáját mutatta be, és mi már 
látni véltük a gyermekeket a szép tágas 
csoportszobákban. Volt olyan, hogy nem 
is tudtuk mi készül, kíváncsivá tett ben-
nünket, az eredményen meglepődtünk és 
felnőttként is rácsodálkoztunk. Ez erőt 

adott és ismét az új feladatok megoldásá-
ra koncentráltunk. A végeredmény itt lát-
ható. Az épület minden részéhez fáradt, 
de vidám emlékek fűződnek. Ezért kezd-
tem mondandómat azzal, hogy az épület-
nek lelke van, mert aki itt munkálkodott, 
az tiszta szívvel legjobb tudása szerint 
tette a dolgát a gyermekekért, a bölcső-
dei közösségért. Nekem házigazdaként 
az a tisztem, hogy megköszönjem se-
gítőim munkáját. Sokat gondolkodtam 
hol is kezdjem. Talán az első lépés volt 
a Polgármester úrral történő beszélgeté-
sünk az új létesítmény szükségességéről, 
majd Simonka György képviselő úr bá-
torítása a pályázat megírásához, vagy a 
családom biztatása, de a kolléganőim se-

gítsége is hozzájárult ahhoz, hogy sikeres 
pályázatot tudjunk készíteni. A tisztes-
ség úgy kívánja, hogy megköszönjem 
a pályázat megírásakor nyújtott segítséget 
Halmágyi Ádámnak, a MAG Zrt. munka-
társainak, Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének, a Csorvási Építő-
mester Bt. vezetőjének, Kovács Jánosnak, 
a Járási és a Kormányhivatal vezetőinek és 
munkatársainak, hogy segítségünkre, se-
gítségemre voltak, hogy Újkígyós város 
központjában ez a kis meseház megépül-
jön és fogadja a bölcsiseket.

Kívánom, legyen sok örömük a szü-
lőknek, a gyerekeknek egyaránt, és szol-
gáljon az itt folyó munka mindenki 
megelégedésére.

Megnyitotta kapuit az új bölcsőde
>> Folytatás a 4. oldalról
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szent István-napi rendezvények képekben

Kelet-Magyarország Legerősebb Embere verseny - timotex Kupa

A Szentegyházi Gyermek Filharmónia szabadtéri koncertje

Muri Enikő (a 2011. évi X-Faktor női győztese) koncert - szép hang, 
szép dalok

tömösi tamás és zenekara, a Black Five együttes

rényes Imre plébános megáldja az új kenyeret

Szebellédi Zoltán,  Újkígyós polgármestere ünnepi beszédét tartja

Az ünnepségen megjelentek az első kenyérrel térhettek haza
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A Felföldi István Sport Egyesület Új-
kígyós Város Önkormányzattal 

együtt, hagyományteremtő szándékkal 
szervezte meg az „Augusztus 20.” elne-
vezésű kézilabda tornát. A nap folyamán 
három női és három férfi kézilabda csapat 
lépett pályára. A nőknél Székelyudvarhely 
csapata vehette át a győzteseknek já-
ró serleget, míg a második helyen a házi-
gazda, az újkígyósi Felföldi István Sport 
Egyesület végzett. A képzeletbeli dobo-
gó harmadik fokára a Csorvási SK áll-
hatott fel. A férfiak versenyében a Gyulai 

SE kézilabda csapat nyerte a tornát, majd 
a Kondorosi KK együttese és a Felföl-
di ISE vehette át a második és harmadik 
helyért járó oklevelet. A rendezvényen dí-
jazták a legjobb kapusteljesítményt, vala-
mint a legtöbb gólt lövőt is: a gólkirálynői 
címet Zahoránné Márton Brigitta (Felföl-
di István Sport Egyesület), a gólkirályi cí-
met Molnár Krisztián (Gyulai SE) nyerte. 
A legjobb kapusnak járó serleget Markó 
Zsuzsanna (Felföldi István Sport Egye-
sület) és Szlancsik Csaba (Kondorosi KK) 
vihette haza.

„augusztus 20.” kézilabda torna MEGHÍVó
A Mozgáskorlátozottak Békés 
Megyei Egyesületének Kígyósi 

Szervezete tisztelettel meghívja Önt 
2013. október 12-én (szombat)

18 órától  
a Soproni Sörözőben 

megrendezésre kerülő 
vacsorájára.

Menü:
raguleves (szabadszedéssel),

Kígyóstál

ár: 1500 Ft/fő
Kérjük, részvételi szándékukat 
2013. október 10-ig jelezzék az 

alábbi személyek egyikénél: Sántha 
Lászlóné, Fekete Nándorné, 

Jelenka Istvánné, Sávolt János.
zene, tombola, tánc várja 
a kikapcsolódni vágyókat.

Mindenkit szeretettel vár 
a Vezetőség!

Újkígyós Város Önkormányzata ezúton értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 
a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. 2013. szeptember 10. és október 30. 
közötti időszakban végzi Újkígyóson a törvény által előírt kéményseprést, 

valamint a kémények ellenőrzését és műszaki felülvizsgálatát.
Kérjük, hogy a munka elvégzésének érdekében 

tegyék lehetővé a kéményseprők lakásba történő bejutását!
Időpont egyeztetés az alábbi telefonszámokon lehetséges: 

66/326-444, 70/364-08-41

 Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Újkígyósra jellemző ízekkel 
nyerték a versenyt

A Naplemente Nyug -
díjas Klub 2013. 
augusztus 30. és szep-
tember 1. között 8 
fővel vett rész a keszt-
helyi Hotel Heli-
konban megtartott 
„Hetvenkedő Hatva-
nasok” elnevezésű 
Ret  ro Ki Mit Tud-on. 

Az egyesület több versenyen is megmérettette magát: 
az ügyességi vetélkedőn az ötödik helyen végeztek, míg 
az étkek versenyén a „Legjobb hidegtál” díjjal jutalmazták 
az újkígyósi csapatot, akik a településre jellemző ételeket 
neveztek be a versenyre. Sütöttek vízen kőttest, hideg há-
jast, diókiflit, illetve a zsűri asztalán feltálaltak még házi 
vastagkolbászt is.  Ezen a megmérettetésen az ország min-
den részéből jelen voltak, hiszen több éve rendezik meg 
a versenyt. Az újkígyósi klub idén szerepelt ott először, és 
eredményes részvétellel öregbítették városunk hírnevét. 
A kitüntető cím 10 000 Ft szállásutalvánnyal járt.

Ezúton szeretném megköszönni a támogatást Susán 
Évának, akinek a tiszteletdíjából valósult meg a részvéte-
lünk. Bízunk benne, hogy 2014-ben is módunk lesz eljutni 
e jól szervezett rendezvényre.

sütő balázsné, a klub vezetője

MEGHÍVÓ
IDŐseK VIlágnapjára

2013. október 4-én (péntek)
17 órakor kezdődő ünnepségre,
a Soproni Söröző éttermében

(Újkígyós, Gyulai u. 51.),
 melyre tisztelettel meghívja

a napleMente nyUgDÍjas KlUb 
és az

 „eZÜstág” gonDoZásI KÖZpont.
Ezen az ünnepségen köszöntjük 

a jubiláló házaspárokat (50, 55, 60, 65) 
házassági évfordulójukon, valamint 

átadásra kerül az Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által alapított, 

„Újkígyós egészségügyi 
és szociális ellátásáért” kitüntetés.

Vacsora:
Raguleves, Töltött hús, Vegyes köret, Sütemény

ára: 1700 Ft/fő
A zenét szolgáltatja Lustyik István és Zsótér Csaba
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AnyAkönyvi hírek

2013. augusztus hó:
SzületéSek:

Gyöngyösi Viola (3000 g, 50 cm), Gyula, 2013. augusztus 13., 
édesanyja: Bimbó Ildikó, édesapja: Gyöngyösi György.

Medovarszki Milán (3180 g, 55 cm), Budapest, 2013. augusztus 20., 
édesanyja: Bánfi Zsuzsa, édesapja: Medovarszki Tibor.

Masa Barbara (3880 g, 53 cm), Békéscsaba, 2013. augusztus 31., 
édesanyja: Béres Anikó, édesapja: Masa Tamás.

házaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2013. augusztus 2., menyasszony: 

Mezei Marianna újkígyósi lakos, vőlegény: Dócs Zoltán 
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2013. augusztus 24., menyasszony: 
dr. Labancz Anita tiszafüredi lakos, vőlegény: Kiss Tamás 
újkígyósi lakos.

haláleSetek:
Frankó Ilona, született: 1924. február 28., elhunyt: Újkígyós, 

2013. augusztus 14., volt Újkígyós, Kis u. 17. szám alatti lakos. 
Balogh Antal, született: 1924. május 18, elhunyt: Újkígyós, 2013. 

augusztus 15., volt Újkígyós, Öreg u. 57/1. szám alatti lakos.
Maulis László, született: 1956. május 17.,  elhunyt: Gyula, 2013. 

augusztus 26.,  volt Újkígyós, Wesselényi u. 4. szám alatti lakos.

Jelentkezz önkéntesnek!
Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület TÁMOP- 
 5.5.2-11/2-2012-0129 számú, „Pont” az Önkéntességért című 
projektje 2012. november 1-jén indult Újkígyóson és 2013. ok-
tóber 31-ig tart. Mindeddig 148 fő önkéntes, összesen 2305 órát 
dolgozott szociális, oktatás és egészségügyi területeken. Köszön-
jük az önkéntesek munkáját!

Önkéntes Pont iroda: Újkígyós, Petőfi utca 38.
nyitva: hétfő, kedd, szerda: 13.00 – 17.00 óráig. 

szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
Az önkéntestoborzás természetesen nem fejeződött be. Továbbra 
is várjuk az önkéntesek jelentkezését. Az önkéntes munka remek 
alkalom a kapcsolatépítésre is, ha diák vagy, akkor is, ha felnőtt 
vagy, akkor is.

nagy tiborné  szakmai vezető
TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0129 
„Összefogás Újkígyósért”  
Közhasznú Egyesület  
5661 Újkígyós, Arany János utca 42.
E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu                                  
Tel.: 06 20/506-5516

A védőnők feladata elsősorban a prevenció, mely a nővédelem-

ben, a várandósgondozásban, a csecsemők, kisgyermekek és 

a 3–6 éves korú gyermekek gondozásában érvényesül. Az alap-

feladatok mellett nagy hangsúlyt fektetnek különböző színtere-

ken és különböző célcsoportokban az egészségmegőrzésre, illetve 

-fejlesztésre.

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, tagjai: Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Magyar Mária,  Turovszki Krisztián 
Nyomdai előkészítés: Szántó Róbert • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

I-es körzet
Védőnő: Szász Róbertné

Várandós-tanácsadás:
Hétfő: 8.00-10.00 óra között 

Csecsemő- és gyermektanácsadás:
Kedd: 8.00-10.00 óra között

II-es körzet
Védőnő: Gedó Gáborné

Várandós-tanácsadás:
Kedd: 8.00-10.00 óra között 

Csecsemő- és gyermektanácsadás:
Csütörtök: 8.00-10.00 óra között

A védőnői tanácsadások rendje 
2013. szeptember 1-től

Tájékoztató!
Tájékoztatjuk a tisztelt újkígyósi lakosságot, hogy a 2013. 
augusztus 20-án kivitelezett ünnepi tűzijáték során techni-
kai okokból adódó nehézségek merültek fel. Emiatt történt 
meg az, hogy a fellőtt effektek látványa és az aláfestő zene 
ritmusa nem volt összhangban. Ezért természetesen sem 
az Újkígyósi Önkormányzatot, sem a művelődési házat nem 
terheli semmilyen felelősség.
 A Leskovics Pirotechnika és a kivitelező pirotechnikus 
ezúton kér elnézést a lakosságtól. 2014-ben a Szent István- 
nap záró programja ismét a tűzijáték lesz, mely az idei év 
kompenzálására nagyobb és látványosabb lesz.

Köszönjük megértésüket!
Tamás Rita kivitelező pirotechnikus,

Leskovics István pirotechnikus vállalkozó

tisztelt Lakosság!
A Magyar posta Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
Újkígyós posta nyitvatartási ideje 2013. szeptember 1-től 

a következőképpen módosul:
Hétfő: 8:00-17:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-15:00


