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Ólomüveg kompozíciÓ és új közösségi tér az újkígyÓsi községházán

„Láttatni az égitestek által megjeleníthető teremtett Rendet…”
„Mennyi minden másra lehetett vol-
na fordítani azt a pénzt…” – hallottam 
a minap az igencsak gyakran meg-
fogalmazódó véleményt. Való-
ban? Hiábavaló, fölösleges 
pénzpazarlás ma egy 
emberléptékű közös-
ségi tér kialakítása? 
Fölösleges luxus 
volna magyar 
vállalkozások, 
önkormány-
zatok, ma-
gánemberek 
összefogá-
sa? Pazarlás 
volna lehe-
tőséget ad-
ni tanult, 
tehetséges, 
és dolgozni akaró fi atal helyi alkotónak, 
hogy maradandó és a közösséget szol-
gáló értéket teremtsen? „Ilyen válságos 
időben…” 

De hát ez a válság nem éppen a gyö-
kértelenség, a gátlástalanság és az embe-
ri önzés bugyraiból indult?

Az ősi kultúrákban – így népünk ha-
gyományos műveltségében is – az égig 
érő világfa képe a föld ég felé törekvő 
erőit, a földi lét Teremtő felé irányuló 
gyermeki vágyakozását sűrítette egyete-
mes érvényű képjelbe. Épp ezért minden 
növényi ábrázolás közül az életfa a leg-

összetettebb és legegyetemesebb jelen-
tésű. Egyaránt utal az életre és a halálra, 

az örök fejlődésre és növekedésre, 
ugyanakkor a folytonos meg-

újulásra is. A modern mély-
lélektan kutatói a gyökér, 

törzs, korona hárma-
sában az ösztön-én, 

a tudatos én, vala-
mint a felettes-
én kifejeződését 
vélték fölfedez-
ni. A világfa a 
magyar nép-
mesék világ-
képében az 
út, amelyen
a mesehős az 
égbe vagy 
az alvilág-

ba jut. A világfa képzete minden nagy 
kultúrában megtalálható, így az indoeu-
rópai népek körében is általánosan isme-
retes. A magyar és az indoeurópai népek 
mondái között azonban találunk egy lé-
nyeges különbséget, ami a két fát élesen 
elválasztja egymástól. A magyar fa csú-
csán, vagy az ágai között égitestek van-
nak. Ez csak a magyar hagyományban 
és az ehhez kapcsolódó ábrázolások kö-
rében fordul elő, az indoeurópai népek 
körében ismeretlen. Ugyanezt a képze-
tet megtaláljuk viszont a belső és kö-
zép-ázsiai lovas kultúrák népeinél. Több 
mint 2000 éves hun sziklarajzokon már 
megjelenik a napos és a holdas világfa. 

Folytatás a 3. oldaloN >>

Az ŐRKÍGYÓS VILÁGFA ólomüveg kompozíciót az Újkígyósért Közalapít-
vány készíttette. Harangozó Imre ötlettervének felhasználásával tervezte és kivi-
telezte: VESZPI ANDREA iparművész, díszüvegkészítő. 
Az alkotás megvalósulását kiemelten támogatta: a Paksi Atomerőmű Zrt. Külön 
köszönetet mondunk Süli János vezérigazgató úrnak. További támogatók: Ecker 
Invest Kft., Herholz Asztalosipari Kft., Oláh Timót alpolgármester.
Az ólomüveg kompozíció teljes egészében az adományozók jóvoltából készült el.
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Akik között járunk
Utcáink névadói nyomában

1905. április 11-én született Budapes-
ten. Apja József Áron, szappanfőző mun-
kás, anyja Pőcze Borbála, mosónő. 

József Attila a családban hatodik 
gyermekként született, de három test-
vére még az ő születése előtt meghalt. 
Már csak két nénje, Jolán és Eta élt. 
Apja 1908-ban elhagyta családját. Az 
édesanyja ekkor nevelőszülőkhöz adta 
Öcsödre. Csaknem három évet töltött 
ennél a családnál, mikor anyja 1912-ben 
visszavette. Édesanyja rákban halt meg, 
ezután fia egész életét végigkíséri a fáj-
dalom. Testvére férje, Makai Ödön lett 
az alig 14 éves fiú gyámja. 1920-ban 
Makóra került gimnáziumba, nyaranta 
munkát vállalt. 1922-ben öngyilkossá-
got kísérelt meg. 

Egyik nyáron költeményeit elolvas-
tatta a Szegeden élő Juhász Gyulával, aki 
felismerve József Attila költői tehetsé-
gét, melléállt. Költői pályája 1922-ben, 
17 évesen kezdődött igazán, amikor Ju-
hász Gyula biztatásával és előszavával 
megjelent az első verseskötete, a Szép-
ség koldusa. 1923-ban a Nyugat is közölte 
verseit. 1924-ben a szegedi egyetem ma-
gyar–francia szakára iratkozott be, innen 
azonban Tiszta szívvel című verséért el-
tanácsolták. 1925-ben kiment Bécsbe az 
egyetemre tanulni. Itt ismerkedett meg 
Kassák Lajossal, Lukács Györggyel, Déry 
Tiborral, Balázs Bélával, Németh Andor-
ral és Hatvany Lajossal is. 1926–27-ben 
Párizsban a Sorbonne előadásait hallgat-
ta, tagja lett az anarchista-kommunista 
szövetségnek. 1927-ben hazatért Buda-
pestre. 1928-ban kötött barátságot Ily-
lyés Gyulával. 1928-tól szerelem fűzte a 
jómódú polgárcsaládból való Vágó Már-
tához, ám a lány hosszú angliai tanul-
mányútja eltávolította őket egymástól. 
1930-ban belépett a Kommunisták Ma-
gyarországi Pártjába. Itt ismerte meg 
élettársát, Szántó Juditot. Anyagi helyze-
tük sokszor válságos volt. 1932-ben Illyés 
Gyulával és Szimonédész Lajossal röpira-
tot írt a halálbüntetés ellen, szerkesztette 

a féllegális Valóság című folyóiratot. Az 
illegális párttal való kapcsolatában nézet-
eltérések adódtak. 1933 nyarán részt vett 
az Írók Gazdasági Egyesületének lilla-
füredi rendezvényén, ahol megismerte 
Marton Márta művészettörténészt, akibe 
beleszeretett. Ő az ihletője az Óda című 
költeménynek. A költő megjelentette Az 
egységfront körül című cikkét, melyben 
bírálatot mondott a párt felett. 1934 ele-
jén kapcsolata megszakadt a kommunis-
ta mozgalommal. 

Ekkorra a költő és élettársa, Judit már 
elhidegültek egymástól. József Attila 
Hódmezővásárhelyre utazott. 1930-tól 
pszichoanalitikus kezeléseknek vetette 
alá magát. 1935-ben pszichoanalitikus 
kezelője iránt támadt benne tragikus 
szerelem. 1936-ban végleg különvált 
Szántó Judittól, felújult kapcsolata Vágó 
Mártával. A Szép Szó egyik szerkesz-
tője lett. A Baumgartner-alapítványból 
segélyt, majd jutalmat kapott. 1937 ta-
vaszán szerelmes lett Kozmutza Flórába. 
Még az év nyarán a Siesta szanatóri-
umba került, majd novemberben nénjei 
vették magukhoz szárszói panziójukba. 
December 3-án a szárszói állomáson te-
hervonat kerekei alá vetette magát. Csak 
halála után kezdődött igazi ismertsége, 
általános közönségsikere. A költőt elő-
ször Balatonszárszón temették el, majd 
1942-ben a budapesti Kerepesi temető-
ben helyezték örök nyugalomra.  

József Attila

Ebben a rovatban Újkígyós nagyközség közterületeinek névadóit mutatjuk be. 
Születési vagy halálozási évfordulóhoz kapcsolódva röviden bemutatjuk az is-
mert személyiségek életútját, alkotásait. kérjük az olvasókat, tartsanak velünk 
újkígyósi sétáinkon! Ez alkalommal József attila életének főbb fejezeteit ismer-
tetjük.

a polgármesteri  
hivatal  

ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig

kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig

csütörtök: 8–12 óráig,  
délután nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8–12 óráig,  
délután nincs ügyfélfogadás

Az orvosi ügyelet minden  
hétköznap 17 órától lép életbe. 
Az ügyeletes orvos személyét  

a 66/247-787-es központi  
ügyeleti telefonszám  

üzenetrögzítője mindig közli.

oRvoSi ÜGyELEt 

József attila
viLáGoSÍtSd FÖL

Világosítsd föl gyermeked: 
a haramiák emberek; 
a boszorkák - kofák, kasok. 
(Csahos kutyák nem farkasok!) 
Vagy alkudoznak, vagy bölcselnek, 
de mind-mind pénzre vált reményt; 
ki szenet árul, ki szerelmet, 
ki pedig ilyen költeményt.

És vígasztald meg, ha vigasz 
a gyermeknek, hogy így igaz. 
Talán dünnyögj egy új mesét, 
fasiszta kommunizmusét - 
mivelhogy rend kell a világba, 
a rend pedig arravaló, 
hogy ne legyen a gyerek hiába 
s ne legyen szabad, ami jó.

S ha száját tátja a gyerek 
és fölnéz rád, vagy pityereg - 
ne dőlj be néki, el ne hidd, 
hogy elkábítják elveid! 
Nézz a furfangos csecsemőre: 
bömböl, hogy szánassa magát, 
de míg mosolyog az emlőre, 
növeszti körmét és fogát.

1936. július–október
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>> Folytatás az 1. oldalról
Az avarok szintén nagy jelentőséget tu-
lajdonítottak a világfa jelképrendsze-
rének. A föld közepéből nő ki, és a 
koronája az eget tartja fenn. Az ég for-
dított üsthöz hasonlóan borul a világra, 
és a világfa körül lassan forog. Hitük sze-
rint a világfát csak a táltos képes meg-
mászni. Mindezek tudatában bátran 
állíthatjuk, az általa meghatározott tér-
szerkezet ugyanúgy kifejezi az ősi szkíta, 
hun, avar és magyar hitvilág belső rend-
jét és rendszerének szerkezeti felépítését, 
mint keresztény népünk fogalomvilá-
gában Krisztus Urunk keresztfája. Ezen 
együttszólás tudatában már nem is cso-
dálkozhatunk azon, hogy Szent István 
után ezer esztendővel ősi magyar, ugyan-

akkor egyetemes eszmevilágunk legfon-
tosabb jelképe megőrizte az őt megillető 
helyet népünk kollektív emlékezetében. 
Egy, a közelmúltban lejegyzett szöveg-
ben így foglalta össze az ide vonatkozó 
tudnivalókat egy a régi mondákat ismerő 
Békés megyei pásztorember: „Van a vilá-
gon ëgy csudálatos nagy fa, amelyiknek ki-
lenc, vagy éppen tizenkét elhajló ága van, 
de az mindëgyik ëgy-ëgy erdővel is fölér. Na 
fiam! Ha azok elkezdenek kavarogni, im-
bolyogni, onnan támad a szél. Olyan csudá-
latosan nagy fa ez, hogy nemcsak a Hold jár 
el az ágai között, hanem még maga a Nap 
is. De ezt a fát csak az leli mög, hogy hun 
van, merre van, aki foggal születött, oszt 
kilenc álló esztendeig nem vösz a szájába a 
tejnél ëgyebet. Az mög mán tudnivaló, hogy 

a táltos az ilyen. Mert ez a csudálatos nagy 
fa olyan helyen nőtt, hogy csak az ilyen tu-
dományos férhet hozzá…”

Veszpi Andrea meglátta, s velünk is lát-
tatni akarja ezt a fát. Láttatni az égitestek 
által megjeleníthető teremtett Rendet a 
világban. Biztos technikai tudás, meste-
ri anyagkezelés és művészi tömörítő erő 
birtokában tárja elénk az erre a Rend-
re vigyázó állatalakot, Kígyós esetében a 
két őrkígyót is. Csak remélhetjük, hogy 
Veszpi Andrea alkotásának egész kör-
nyezete, ez a gondosan és ízlésesen meg-
alkotott közösségi tér, mely a kialakítás 
során minden itt dolgozó újkígyósi mes-
terember keze munkáját is dicséri, közös 
ügyeink valódi fórumává válik.

Harangozó Imre

AXIX. században gróf Széchenyi Ist-
ván kezdeményezéseivel, úttörő 

munkáival (Hitel, Világ, Stádium) in-
dult el a történelmi Magyarország terü-
letén a jobbágyfelszabadítás.

Az 1830–1844 közötti országgyűlé-
seken több részmegoldás is született, ám 
a teljes rendezés elmaradt.

Nagy várakozás előzte meg az 1847. 
november 12-én, az V. Ferdinánd király 
által magyarul megnyitott országgyű-
lést. Akkorra már az Alsótáblán Kossuth 
Lajos vezetésével, illetve a Felsőtáblán 
gróf Batthyány Lajos vezetésével meg-
szerveződött és megerősödött a radiká-
lis változásokat akaró ellenzék.

Az európai forradalmi hullám fel-
gyorsította a törvények elfogadását, 
1848. március 18-án az országgyűlés 
mindkét táblája kimondta a jobbágy-
felszabadítást. Batthyány pedig, az igen 
feszült közhangulat csillapítására, az 
uralkodó jóváhagyását meg sem várva, 
március 23-án körlevélben tájékoztatta 
erről a megyéket. Március 28-án az ud-
var még változtatni akart, de visszauta-
sították.

Végül V. Ferdinánd király április 7-én 
aláírta a jobbágyfelszabadítás alapvető 
törvényeit.

Az „áprilisi törvények” névvel neve-
zett teljes törvénycsomag szentesíté- 
sére és kihirdetésére – a király jelenlé-

tében – 1848. április 11-én került sor 
Pozsonyban.

A jobbágyfelszabadítás törvényei 
rendelkeztek a kötelező örökváltság-
ról, eltörölték az úrbéri terheket, a dézs-
mát, a robotot, a pénzjáradékot. A volt 
jobbágyok az általuk használt föld tulaj-
donosává váltak. Megszüntették a papi 
tizedet, mivel arról az egyházi rend le-
mondott. Kimondták a köztehervise-
lést, megszüntették a nemesi ítélkezést, 
az úriszéket. 

A volt jobbágyok egy része, akik az 
előírt vagyoni feltételeknek megfeleltek, 
választójogot és nemzetőri jogképessé-
get kaptak. 

A jobbágyfelszabadítás eredményei: 
összességében a jobbágyfelszabadítás a 
lakosság 70-80%-át érintette, és a me-
zőgazdasági terület 41%-a került ingye-
nesen a volt jobbágyok tulajdonába.

A Kárpát-medence gazdasági-társa-
dalmi berendezkedése alapjaiban meg-
változott.

Számszerűen: 656 251 család vált 
10 254 100 hold föld tulajdonosává. 
1 429 779 család lett beltelek tulajdono-
sa. 2 203 307 család szabadult meg az 
évi 36 779 079 nap ingyen robottól és 
1 054 033 forint füstpénz fizetése alól, to-
vábbá 656 251 családnak szűnt meg a 
termésük jelentős része átadását előíró 
dézsma kötelezettsége. 1 538 096 család 

lett a nemességgel egyenrangú az igaz-
ságszolgáltatás előtt, és 328 102 család egy 
tagja szerzett nemzetőri jogképességet. 
(Varga János akadémikus adatai. Lásd: 
emléktábla az FVM épületén.) 

A törvények a jobbágyok között 
nemzetiségre, illetve vallásra nézve sem-
miféle megkülönböztetést nem tartal-
maztak. 

Elmondható: A kor szavára a túlnyo-
mórészt magyar nemzetiségű nemesség 
önmagát mint politikai osztályt felszá-
molva az állam egyenjogú polgárává 
tette, termőföld-, legelő-, lakótelek- és 
erdőtulajdonhoz juttatta a magyar, to-
vábbá a román, szlovák, szerb, német, 
horvát, ruszin és más nemzetiségű job-
bágyságot egyaránt. Nem árt erre napja-
inkban is emlékeztetni!

A Kárpát-medencei jobbágyfelsza-
badítás a leghaladóbb volt Európában. 
Eredményeként létrejöttek az önálló 
árutermelő paraszti gazdaságok töme-
gei a régióban. Ez elősegítette a XIX. 
század végi igen jelentős fejlődést, külö-
nösen az ipar, a közlekedés, valamint a 
kultúra területén, és ezáltal megalapozta 
a teljes térség mai európai felzárkózását. 
Büszkék lehetünk rá!

Dr. Tunyogi András
a Magyar Mező- és  

Erdőgazdálkodási Érdek-képviseleti 
Szövetség titkára írása nyomán

Ólomüveg kompozíciÓ és új közösségi tér az újkígyÓsi községházán

„Láttatni az égitestek által megjeleníthető teremtett Rendet…”

Amiről megemlékezünk • A történelmi háttér 

A jobbágyfelszabadítás évfordulójára
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Bizottság vizsgálja a mezőőröket
28/2009. (iii. 02.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 11 igen, 1 nem)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a mezőőri szolgálat feladatellátásának áttekintésé-
re bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

 Szebellédi Zoltán polgármester,
 Réti Lászlóné, a pénzügyi bizottság elnöke,
 Ecker György képviselő. 
Megállapításait annak szükségessége esetén terjessze a képvise-

lő-testület elé.
Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. április 30.

Kiegészített körjegyzőség
29/2009. (iii. 16.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 10 igen, 1 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-

te úgy dönt, hogy a Csabaszabadi Községi Önkormányzat-
tal a körjegyzőség létrehozására vonatkozó megállapodást a 
Csabaszabadi Községi Önkormányzat 33/2009. (III. 09.) szá-
mú határozatában foglalt kiegészítéssel ismételten elfogadja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2009. március 31. 

Módosított alapító okirat 
30/2009. (iii. 16.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 10 igen, 1 tartózkodás)
Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a polgármesteri hivatal alapító okiratát – mely a 

körjegyzőség és a szakfeladati rendszer miatt változott – az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Megbízza a jegyzőt az alapító okirat módosításával kapcsolatos 
intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2009. március 31. 

Jóváhagyták a közbeszerzési tervet
31/2009. (iii. 16.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 11 igen)
A képviselő-testület Újkígyós Nagyközség Önkormányzat 2009. 

évi közbeszerzési tervét – a jegyzőkönyv melléklete szerint – 
jóváhagyja.  

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2009. december 31.

2009-ben az alábbi nyílt hirdetmény közzétételével induló köz-
beszerzési eljárás lefolytatását tervezi a település:

1. Gondozási központ akadálymentesítése 33 445 000 Ft
2. Konyha élelmiszer-beszerzés 34 022 000 Ft
3. Ezüstág tetőtér-beépítése 33 961 000 Ft

Berki László
műszaki csoportvezető

Jóváhagyták a TAPPE-s megállapodást
32/2009. (iii. 16.) számú kt-határozat 
(Szavazati arány: 11 igen)
A képviselő-testület a szilárdhulladék-közszolgáltatással kapcso-

latos ügyek intézésére vonatkozó helyi iroda működtetéséről 
szóló, a TAPPE Kft.-vel 2009. január 20-án kötött megálla-
podást jóváhagyja.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2009. március 20.

határozatok

FELHÍváS
A polgármesteri hivatal adócsoportja 
értesíti a tisztelt újkígyósi lakosokat, 
hogy a 2008. évre vonatkozó be-
vallásokhoz szükséges nyomtatvá-
nyokat a www.ujkigyos.hu oldalon 
tölthetik le, vagy személyesen a pol-
gármesteri hivatal információs pult-
jánál igényelhetik. 

A kitöltött bevallásokat 2009. má-
jus 31. napjáig a pénzügyi osztály-
hoz kell benyújtani.

FELHÍváS nyEnyi adatSzoLGáLtatáSRa
(NYENYI = Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó)

A Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felhívja a foglalkozta-
tók, egyéni vállalkozók, őstermelők figyelmét, hogy a 2008. évi nyugdíjbiztosítási 
adatszolgáltatás teljesítésének határideje 2009. április 30.

Nyugdíjas egyéNi NyilváNtartás
Elektronikus úton történő teljesítéssel az adatszolgáltatás egyszerűbb és gyor-
sabb. Közös érdekünk, hogy a nyugdíj megállapításához minden adat rendelke-
zésünkre álljon. 
Bővebb információ az ONYF honlapján található: www.onyf.hu.

Fotó: Lehoczky Péter
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A TAPPE Kft. 2009-ben is elszállítja a 
kötegelve, dobozban vagy zsákban ki-
helyezett zöld hulladékot. A következő 
szállítás április 22-én, szerdán lesz. Neve-
zett dátumtól számítva minden második 
héten, szerdán viszik el a zöld hulladékot. 
Kérjük, hogy megelőző napon, kedden 
estig helyezzék ki a szemetet!

A polgármesteri hivatal kéri mind-
azon újkígyósi lakosokat, akik lakóin-

gatlanjukon, annak közelében nem he-
lyezték ki jól látható helyen a házszám-
táblát, hogy ha szeretnék feltüntetni a 
házszámot, akkor azt személyesen a pol-
gármesteri hivatalban, Gedó Gyöngyi-
nél, vagy a 66/256-100-as telefonszám 
11-es mellékén április 30-ig szívesked-
jenek jelezni! A hivatal a jelzett dátum 
után az igénylőknek térítés ellenében el-
készítteti a házszámtáblát!

A SzÉCHENyI IstVáN
ÁltaláNos IsKola HÍrEI

Szavalóverseny, iskolai forduló:
1. évfolyam

1. Bakonyi Dóra 1. a
2. Palkó Boldizsár 1. a
3.  Bánfi  Boglárka 1. b

Tóth Balázs 1. a
2. évfolyam

1. Szamosvári Bence 2. b
2. Gyulai Gergő László 2. b
3. Békési Anna Kamilla 2. b

3. évfolyam
1. Judik János 3. b
2.  Vozár Mercédesz 3. b

Laurinyecz Emese 3. b
3.  Labos Júlia 3. b

Vida Réka 3. a
4. évfolyam

1. Marton Szabolcs 4. a
2. Szőke László 4. a
3.  Szabó Lili 4. b

Figura Roberta 4. a
5–6. évfolyam

1. Harangozó Gréta 5. a
2. Széll Nikolett 5. b
3.  Békési Vivienn 5. b

Csatlós Enikő 5. b
7–8. évfolyam

1. Miczura-Varga Mónika 8. b
2. Harangozó Dóra 8. b
3.  Kovács Renáta 7. b

Vida Martina 7. b

Megyei nyelvész verseny 
(Bendegúz):

3.évfolyam
4. Labos Júlia 3. b

Országos közlekedési ismeretek 
verseny, iskolai forduló:

3.évfolyam:
1. Judik János 3. b
2. Nánási Edmond 3. b
3. Botos Renáta 3. a

7.évfolyam:
1. Fekete Bálint 7. b
2. Szekerczés Noémi 7. b
3. Medovarszky Márk 7. b

Értesítés zöldhulladék-elszállításról 
és igényelhető házszámtáblákról

„Fák, csillagok, állatok és kövek
Szeressétek a gyermekeimet
Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek
Szeressétek a gyermekeimet
Te homokos, köves, aszfaltos út,
Vezesd okosan a lányt, s fi út…”

(Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért – részlet)

A Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 
nevében szeretettel meghívjuk

2009. április 22-én 9.00 órától
a FÖLd naPJa
alkalmából megrendezésre kerülő
programunkra.

Helyszín:  Petőfi  Sándor Művelődési Ház és annak környéke, 
a Fő és Petőfi  utcai óvodák és azok környéke.

•  Játékos vetélkedők
•  „ZÖLD BÜFÉ” – vitaminsaláta, gyümölcstál
•  SZEMÉTSZOBOR építése

•  Fa- és virágültetés
•  Veszélyeshulladék-gyűjtés – a polgármesteri hivatal udvarán
•  Használtelem-gyűjtés – az óvodákban

autómentes nap!
kérjük, ha tehetik, ezen a napon ne használják gépkocsijukat!

kiáLLÍtáSok:
„Az én világom” óvodások számára kiírt rajzpályázatra beérkezett munkákból
Helyszín: könyvtár
„Mi nem odavaló?” – fotókiállítás
Helyszín: polgármesteri hivatal

A rendezvényt Békés Megye Közoktatási Közlapítványa, 
valamint a Béres Alapítvány támogatja.
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós nagyközség 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, a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóhelyettese; tagjai: Ecker György, Oláh Timót, Szamosvári Zsolt 
Nyomdai előkészítés: Várhegyi és Társa Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

AnyAkönyvI HírEk
SzületéSek:

Sántha Soma (2750 g, 47 cm), Gyula, 2009. február 9., édesany-
ja: Sántha Mária. 

Király Levente, Békéscsaba, 2009. február 23., édesanyja: Budai 
Anna, édesapja: Király Csaba.

Bajka Márk (3520 g, 52 cm), Békéscsaba, 2009. március 6., édes-
anyja: Bántó Kinga Johanna, édesapja: Bajka Barnabás.

Székely Gerda (2570 g, 46 cm), Békéscsaba, 2009. március 14., 
édesanyja: Lukácsik-Lipták Edit, édesapja: Székely Imre.

Nyisztor Ramóna (2910 g, 46 cm), Békéscsaba, 2009. március 17., 
édesanyja: Nyisztor Ibolya, édesapja: Csongrádi Kálmán.

Tolnai Nóra (3970 g, 53 cm), Békéscsaba, 2009. március 21., édes-
anyja: Mazula Hajnalka, édesapja: Tolnai Péter.

házaSSágkötéS:
Házasságkötés időpontja: 2009. március 21., menyasszony: Var-

ga Orsolya, vőlegény: Pálfi Csaba, Újkígyós Petőfi u. 39. szám 
alatti lakosok.

haláleSetek:
Zsigmond Lajosné, született: 1913. augusztus 29., elhunyt: Bé-

késcsaba, 2009. február 27., volt Újkígyós, Gyulai u. 24. szám 
alatti lakos.

Benkó Jánosné Juhász Rozália, született: 1936. augusztus 6., el-
hunyt: Újkígyós, 2009. március 2., volt Újkígyós, Széchenyi u. 
49. szám alatti lakos.

Jambrik Györgyné Zsótér Ilona, született: 1935. május 10., elhunyt: 
Békéscsaba, 2009. március 10., volt Újkígyós, Szent István u. 
28/1. szám alatti lakos.

Szabó Lajos, született: 1935. augusztus 21., elhunyt: Gyula, 2009. 
március 14., volt Újkígyós, Kossuth u. 21/1. szám alatti lakos.

Réti Mihály, született: 1924. május 18., elhunyt: Újkígyós, 2009. 
március 22., volt Újkígyós, Petőfi u. 26–28. szám alatti lakos.

Húsvéti akció!  •  Húsvéti akció!

A Gyulai Autósiskola 
tanfolyamot indít 
kedvezményekkel 
minden kategóriában!

Pl. személygépkocsinál: 20 000 Ft elméletből,
 12 000 Ft gyakorlatból

2009. április 15. 17óra – Újkígyós, művelődési ház

„AZ EMBER AZ ÉLETBEN EGYSZER TANUL MEG VEZETNI. 
ÖNMAGADDAL SZEMBEN LÉGY IGÉNYES,  

VÁLASSZ BENNÜNKET!”

15 oktató, 13-féle autótípussal várja jelentkezésed. 

Jelentkezz a tanfolyam napján személyesen vagy  
a 20/580-8108-as, illetve a 66/362-620-as telefonszámon.

KRESZ-oktatók: Góg János, Hizó Béla

Várjuk jelentkezésed!                Tisztelettel: Hizó Béla ügyvezető

áLLatoRvoSi ÜGyELEt 
Újkígyóson és Szabadkígyóson (2009. ii. negyedév)

Dr. Lami anDrás  
Szabadkígyós, Iskola u. 10.  Telefon: 66/247-808

Dr. Ping József 
Újkígyós, Gyulai u. 40.  Telefon: 66/256-146

Dr. szécsi KároLy 
Újkígyós, Kölcsey u. 4.  Telefon: 66/256-274E

lé
rh

et
ős

ég
ek

:

Április 10–14. 
Dr. Szécsi Károly

Április 17–20. 
Dr. Ping József

Április 24–27. 
Dr. Lami András

Április 30. – május 4. 
Dr. Szécsi Károly

Május 8–11. 
Dr. Ping József

Május 15–18. 
Dr. Lami András

Május 22–25. 
Dr. Szécsi Károly

Május 29. – június 2. 
Dr. Ping József

Június 5–8. 
Dr. Lami András

Június12–15. 
Dr. Szécsi Károly

Június 19–22. 
Dr. Ping József

Június 26–29.   
Dr. Lami András

A 2009-2010-es tanévre a beíratás április 16-án és 17-én  
7.00 és 17.00 óra között lesz az iskola titkárságán.

BEírAtás 
a széchenyi István általános Iskolába


