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Avárosavató ceremónia helyszínére 
hintón érkezett az önkormányza-

ti miniszter, a város és az egyházköz-
ség vezetője, képviselője, a díszpolgári 
és az Újkígyósért kitüntető címek ado-
mányozottjai, az ünnepség hozzászólói 
és a közreműködő néptáncos gyerekek. 
A menetet a csorvási fúvószenekar és 
mazsorettcsoportja előzte meg, akiket 
az újkígyósi lovasklub huszár egyenru-
hába öltözött néhány tagja vezetett fel.

Az ünnepélyes városavatót Varga Zol-
tán beszéde nyitotta. A miniszter méltat-
ta Újkígyóst, kiemelve a porták szépsé-

gét, rendezettségét, a környezet tisztasá-
gát, gondozottságát. Hangsúlyozta: „(…) 
Látszik, hogy igényes, szorgalmas embe-
rek lakják (Újkígyóst – a szerk.). Önök-
ről megyeszerte azt tartják, hogy igyek-
vő, dolgos polgárok…” Később kiemel-
te, hogy „a település fekvése, mérete és 
funkciói már régen túlmutatnak a nagy-
községi lét keretein.” Ezzel utalt rá, 
hogy megalapozott döntés volt a városi 
cím adományozása.

Miután átvette az oklevelet és a jel-
képes városkulcsot, Szebellédi Zoltán 
folytatta a miniszteri gondolatmenetet, 
ráerősítve annak lényegi mondaniva-
lójára, miszerint „megérdemeltük a cí-
met!”. A polgármester a továbbiakban 
kimerítően ismertette az elmúlt 195 év 
történéseit, majd emlékplakettet adott 
át a miniszternek.

Az ünnepi beszéd után Szigeti Antal 
plébános szólt a közel ezerötszáz fős kö-
zönséghez, majd Czank Gábor újkígyósi 
plébános megáldotta a Székely Alpár 
iparművész keze munkáját magán viselő 
városkulcsot. A továbbiakban dr. Pirisi 

Gábor adjunktus helyezte el települé-
sünket a városok sorában, ezt követően 
Domokos László, a megyei közgyűlés el-
nöke, illetve Balogh József, Szabadkígyós 
polgármestere kapott szót.

Az ünnepélyes városavató után Ecker 
Klaudia és Labos Anikó segítségével Sze-
bellédi Zoltán ismertette a képviselő-
testület döntését, mely szerint ebben az 
évben díszpolgári címet nem osztottak 
ki, az Újkígyósért (Pro Urbe) kitüntető 
címet pedig Süli Jánosnak és a Polgár-
őrség Újkígyósi Szervezetének adomá-
nyozták.

A döntés szöveges indoklásából ki-
tűnik, hogy az „egykori településvezető, 
Süli János tisztségének betöltése ide-
jén mindent megtett azért, hogy a közt 
szolgálja, irányításával jelentős fejlődést 
ért el a településünk, amely része volt 
egy kiegyensúlyozott, töretlen fejlődési 
folyamatnak. A tizenhét év alatt a nagy-
község elsőszámú vezetőjeként elévül-
hetetlen érdemeket szerzett a település 
fejlesztése terén kifejtett munkájával. 

„lÁTsZIk, HoGY IGénYes, sZorGalMas eMBerek lakJÁk…”

Újkígyósi városavató
Sólyom László köztársasági elnök 
döntése értelmében Újkígyós nagy-
község 2009. július 1-jével elnyerte a 
városi rangot. Az ezt tanúsító okleve-
let, valamint a jelképes városkulcsot 
Varga Zoltán önkormányzati minisz-
tertől augusztus 19-én vette át tele-
pülésünk polgármestere, Szebellédi 
Zoltán.

„Megérdemeltük a címet.” Oklevél és 
városkulcs Szebellédi Zoltán kezében

„Önökről megyeszerte azt tartják, hogy igyekvő, dolgos polgárok”

FOLYTATÁS A 4. OLDALON >>
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Augusztus 19-én, a 
városnapok első napján  

már a délelőtti órákban 
benépesült a Wenckheim park. 
Déltől – az újkígyósi származású 
írónő, Budur Gabriella jóvoltából 
– óránként más és más sportág 
olimpia-, világ-, Európa-, 
országos bajnokaival 
hallgathattak beszélgetést az 
érdeklődők. A városavató után  
a Pribojszky Mátyás Band 
Újkígyós város blues című 
szerzeményével kezdte másfél 
órás, színvonalas, igényes 
koncertjét, majd a nap 
zárásaként Hevesi Tamás és 
barátai arattak zajos sikert.

A második napon a hajnali 
keléshez a Presszó Band 
szolgáltatott zenés ébresztőt.  
A Vöröskereszt Helyi Szervezete 
és a Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Egyesülete aktivistái a délelőtt 
során lángossal lakatták jól  
a rendezvényre és a gyermek-
műsorokra látogatókat, déltől  
jó ebédhez szólt a nóta, a Presszó 
Band jóvoltából.

Délután kettőtől Kelet-
Magyarország legerősebb 
emberét kerestük az Újkígyós-
Timotex-kupán, melynek 
megszervezését az Újkígyósi 
Erősport Egyesület nevében 
Krajcs János vállalta. Öt órától 
folyamatosan jobbnál jobb, 
stílusban azonban eltérő 
koncertek biztosították a jó 
hangulatot. Elsőként a Danubius 
Best Of lépett a színpadra, élén 
az újkígyósi származású Rákóczi 
Ferenccel. A „legjobbakat” Mága 
Zoltán hegedűművész követte  
fél héttől – többezres tömeget  
a színpad elé csalogatva.

Az este utolsó fellépője  
a Republic együttes volt.  
A koncert kezdetére zsúfolásig 
megtelt az egykor tómederként 
szolgáló nézőtér. A nagy sikerű 
fellépés után a városavató és 
városnapokat ünnepi tűzijáték 
zárta. 

Szamosvári Zsolt,
a művelődési ház és könyvtár 

igazgatója
Fotók: Virág Edit

Újkígyósi városnapok – stíluskavalkád

Pribojszky Mátyás Band – Pribojszky Mátyás és Belicza Károly

Danubius Best Of

Mága Zoltán hegedűművész Republic – Cipő és Patai Tamás
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A városavató ünnepségsorozat további programjai

Az Ezüstág Idősek Otthona ötéves fennállását augusztus 
tizennegyedikén ünnepeltük. Ebből az alkalomból kiállí-
tás nyílt néhai Králik Jánosné Füzesi Etelka festményeiből. 
A tárlatot egykori tanítványa, Gazsó Adrienn művésztanár 
nyitotta meg. 

Magyarország Ősi Alkotmánya 
köteteket vásárolt és adott át az 
Ipolyi Arnold Népfőiskola Kul-
turális Egyesület. Az augusztus 
22-én a római katolikus temp-
lomban rendezett ünnepségen 
az egyházközség nevében Czank 
Gábor plébános, az önkormányzat 
és intézményei nevében Szebellédi 
Zoltán polgármester vehetett át 
egy-egy kötetet Harangozó Im-
rétől, az egyesület elnökétől. A 
programot Tolcsvay Béla ének-
mondó Szép szerelmem Magyar-
ország című műsora zárta. 

A városháza tanácskozótermében mutatták be Harangozó 
Imre Kígyósi Triptychon – Helytörténeti és honismereti ta-
nulmányok című könyvét, szeptember 11-én. A kötet meg-
jelenésének jelentőségét dr. Orbán Imre történész értékelte. 
Közreműködött Szűcs Miklós népzenész, a népművészet mes-
tere. A program házigazdája Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, az 
Újkígyósért Közalapítvány kuratóriumának tagja volt.

A katolikus templom előtti kőkeresztet a búcsú vasárnapi szent-
mise után szentelte fel Czank Gábor plébános. 
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E tevékenységével jelentősen elősegítet-
te a nagyközség várossá válását, gyakor-
latilag annak alapjait rakta le, ezáltal is 

méltónak bizonyul az „Újkígyósért” ki-
tüntetésre.”

A polgárőrség méltatása kiemeli, 
hogy „a Polgárőrség Újkígyósi Szerve-
zete egy jól szervezett, egymás munká-
ját segítő közösség. Tagjai elhivatottak a 
település lakossága javainak, tulajdoná-
nak, testi épségének védelme érdekében. 
A civil szervezet 1992. január 28-án ala-
kult. (…) Sikereinek alapja az a sajá-
tossága, hogy az egyesület tagjai abból 
a közösségből kerülnek ki, ahol az ön-
kéntes szolgálatukat teljesítik. A lakos-
ság személyesen ismeri tagjait, ők pedig 
otthonosan mozognak a vigyázott terü-
leten. 

Az eltelt időszakban törekedtek ar-
ra, hogy az újkígyósi lakosok nyugod-
tabban hajtsák álomra a fejüket, mert 
tudják, hogy szabadidejüket, éjszakáikat 
feláldozva, minden díjazás nélkül őrzik 
a település lakóinak álmát, védik mind-
annyiunk anyagi javait.”

A városavatón közreműködött a Ten-
gelic Énekegyüttes, az ünnepséget az 
általános iskola tanulóinak kulturális 
műsora zárta.  Fotók: Virág Edit

>> FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

„lÁTsZIk, HoGY IGénYes, sZorGalMas eMBerek lakJÁk…”

Újkígyósi városavató

A városavató ünnepségsorozat további programjai

A Szűz Mária Szent 
Neve templomban 
mutatott be szent-
miseáldozatot és 
mondott szentbe-
szédet főtisztelendő 
Gyulay Endre nyu-
galmazott püspök, 
szeptember 12-én. 
A szentmisén áldot-
ták meg a felújított 
templomot is. 

Erre az estére ünnepi orgonahangversenyt hirdettek a felújított műem-
lék orgonán, de erre technikai okok miatt csak december 12-én kerül sor. 
Az érdeklődők így sem maradtak zenei élmény nélkül: rögtönzött hang-
versenyt adott a felkért Somogyi-Tóth Dániel orgona- és Uhrin Viktor he-
gedűművész. 

A fotókat Virág Edit és 
Nátor János készítette

Újkígyósért kitüntetett: Süli János

A polgárőrség nevében az elismerést 
Szudák Balázs vette át



Újkígyósi
Önkormányzati Értesítő2009. SZEPTEMBER 5

AMagyar Ol-
vasástársaság 

felhívására 2005 
óta minden szep-
tember 30-án, nagy 
mesemondónk, a 
magyar gyermek-

irodalom megteremtője születésnapján 
a népmesét (népmese napja) ünnepeljük 
hazánkban.

Benedek Elek (1859. szeptember 30. 
– 1929. augusztus 17.) országgyűlési 
képviselőként az ifjúsági irodalommal, 
népköltészettel, valamint a közoktatás 
kérdéseivel foglalkozott. Az ifjúság szá-
mára meseátdolgozásokat, verseket írt.

150 éve született nagy mesemondónk, 
a magyar gyermekirodalom megterem-
tője. Könyveit olvasva megismerhetjük 
a magyar nép történetét, történelmünk 
nagyjainak életét. Hazaszeretetre, élet-
szeretetre nevelnek.

A mese rendkívül hasznos és nélkü-
lözhetetlen a gyermek fejlődése szem-
pontjából, hiszen annak segítségével 
gazdagodik fantáziája, szókincse. A gyer-

meknek óriási szüksége van arra, hogy 
átlássa az egyszerű emberi kapcsolato-
kat, szimpatizáljon a hősökkel, és felis-
merje a rosszakarókat. A főhősök bőrébe 
bújva éli át a veszélyt, a megmenekülést, 
az örömöt, a bánatot, vesz részt kalan-
dokban, harcol az igazságért, és nyeri el 
méltó jutalmát – vagy büntetését.

A jó mese titka, hogy mindig a gyer-
mek valóságos lelki és érzelmi színvona-
lán fejti ki hatását. A példák megértetik 
a gyermekkel, hogy gondjaira létezik 
megoldás. A mesében (és így az életben 

is) a problémákat nem lehet elkerülni, a 
küzdés elválaszthatatlan az emberi élet-
től. A mese mindig jól végződik, ha a 
hős felveszi a küzdelmet, bátor, szembe-
száll az igazságtalansággal.

 A mesék nemcsak szórakoztatnak, 
hanem jelentős részben nevelnek is: az 
életről tanítanak, érzelmi kapaszkodó-
kat nyújtanak, és segítik a személyiség 
fejlődését. Vagyis nagyon fontos len-
ne, hogy minél több kisgyerek minden-
napjainak legyen része a meseolvasás és 
-hallgatás.

Újkígyós Nagyközség Önkormányzata a 2007-es szociális 
szolgáltatástervezési koncepciója alapján, folyamatosan fi- 

gyeli a településen élők igényeit, és azt elemzi. 2008-ban a la-
kosság körében a fogyatékosok nappali ellátásának igényét 
mérte fel. 

A felmérés eredményének figyelembevételével döntött ar-
ról, hogy az „Ezüstág” Gondozási Központ keretén belül – a 
már meglévő idősek nappali ellátása mellett – létrehozza a fo-
gyatékosok nappali ellátását, és a későbbiekben megszervezi 
az intézményen belüli foglalkoztatásukat. 

Mivel településünkön sokan érintettek e lehetséges új fog-
lalkoztatási forma megvalósításában, az alábbiakban ismerte-
tem az előzményeket és a jelenlegi állapotot:

A fogyatékosok nappali ellátásának olyan speciális felté-
telei és eszközrendszerei vannak, melyeket intézményünk 
nem tudott teljesíteni egy év alatt sem.

A szociális foglalkoztatásról mint szociális ellátásról nem 
kívánt sem a testület, sem az intézmény lemondani, hiszen 
egyre növekedett az idősek nappali ellátottjainak száma.

2009 márciusától tart a foglalkoztatás előkészítése és mű-
ködési engedélyeztetése. Ez idő alatt elvégeztettük a közel 60 
ellátott rehabilitációs alkalmassági vizsgálatát, mely az adott 
személy egészségi állapotát figyelembe véve állapítja meg a 
foglalkoztatás formáját (munka-rehabilitáció vagy fejlesztő- 
felkészítő foglalkoztatás), a foglalkoztatás időtartamát és a ja-
vasolt foglalkoztatási tevékenységet.

Az alkalmassági vizsgálat eredményeként minden ellátott 
fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra kapta meg a szakvéle-
ményét, mely alapfeltétele a működési engedélynek.

A kormány a gazdasági helyzetre hivatkozva minden terü-
leten megszorításokat végez, melyet mindenki a saját bőrén is 
tapasztalhat. A megszorítások nem kímélik a szociális ellátá-
sokat sem.

Ennek következtében 2009. szeptember 1-től a 174/2009. 
(VIII. 29.) korm.-rendelet a szociális foglalkoztatásra vonat-
kozóan többek között a következő változtatásokat vezette be:

– az alkalmassági vizsgálat csak akkor kezdeményezhető, ha 
az ellátott legalább hat hónapja nappali ellátásban részesül;

– a mi intézményünkhöz hasonlóan, ahol még nincs hatá-
rozat a működési engedélyről, ismételten el kell végezni az al-
kalmassági vizsgálatokat;

– az 55 évet be nem töltött személyeknek fejlesztő-felké-
szítő foglalkozatása biztosítható, kivéve, ha a szakértői bizott-
ság az egészségi állapota miatt munka-rehabilitációt javasol; 

– 55–62 év között az egyén egészségi állapotától függetle-
nül csak munka-rehabilitációban részesülhet.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete és az 
„Ezüstág” Gondozási Központ a kedvezőtlen törvényi vál-
tozások ellenére is mindent megtesz azért, hogy a szociális 
foglalkoztatás minél nagyobb létszámban, minél hamarabb 
megvalósuljon városunkban.

Vida Klára intézményvezető

A szociális foglalkoztatás „kálváriája”

Jeles napok, évfordulók

Százötven éve született Benedek Elek

A kék liliom Táltos Jankó Székelyföldi 
mondák és mesék

Magyarok  
története

Honszerző  
Árpád

A könyvtár AjánlAtA
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Módosításokkal hagyták jóvá az élelmiszer-beszerzésre 
vonatkozó közbeszerzési hirdetményt

121/2009. (VIII. 03.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az előterjesztés mellékletét képező, élelmiszer-beszer-
zésre vonatkozó közbeszerzési hirdetményt az alábbi módo-
sításokkal jóváhagyja.

II.2.1. Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt és opciót  
beleértve)

1. Konzervek, tészták, zöldség-gyümölcs, tojás, egyéb vegyes áru, 
31 613 kg, 36 362 db, 200 csomó, 431 csomag, 408 liter, 72 
üveg.

2. Sertéshús, marhahús, töltelékáru, 10 235 kg, 1020 kg, 1433 kg.
3. Felvágottak, 2133 kg, 100 csomag.
4. Fagyasztott termékek, baromfihúsok, 4515 kg, 56 csomag, 100 

doboz, 3800 kg.
5. Cukrászsütemények, 10 645 db.
6. Pékáruk, 6015 kg, 38 135 db.
7. Élő hal, 180 kg, 90 db.
(A mennyiségek változtak.)
III.2.3 Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Nem rendelkezik 2006., 2007. és 2008. évek közül valamelyik 

évben legalább egy darab, egy megrendelő felé teljesített, az 
általa megajánlott árnak vagy az adott részre kiírt éves meny-
nyiségnek megfelelő mértékű referenciával.

V.3.1 Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2009. 09. 22. 
10 óra.

V.3.2 A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009. 10. 01. 10 óra.
V.7 Egyéb információk: 
1. Az ajánlatkérő a kbt. 83. § alapján a kizáró okokkal teljes kör-

ben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
B) MELLÉKLET
3) Mennyiség vagy érték
1. Konzervek, tészták, zöldség-gyümölcs, tojás, egyéb vegyes áru, 

31 613kg, 36 362 db, 200 csomó, 431 csomag, 408 liter, 72 
üveg.

2. Sertéshús, marhahús, töltelékáru, 10 235 kg, 1020 kg, 1433 kg.
3. Felvágottak, 2133 kg, 100 csomag.
4. Fagyasztott termékek, baromfihúsok, 4515 kg, 56 csomag, 100 

doboz, 3800 kg.
5. Cukrászsütemények, 10 645 db.
6. Pékáruk, 6015 kg, 38 135 db.
7. Élő hal, 180 kg, 90 db. (A mennyiségek változtak.)
Megbízza a közbeszerzési bírálóbizottságot, hogy a közbeszer-

zési szerkesztőbizottság esetleges módosítási javaslata alapján 
döntsön a kiírás végleges szövegéről. Megbízza a polgármes-
tert a hirdetmény közzétételével.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. augusztus 15.

Kiépül a volt uszoda és a kézilabdapálya  
világításának áramellátása

122/2009. (VIII. 03.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a volt uszoda és a kézilabdapálya világításának áramel-

látását kiépítteti. A munkák költségére bruttó 182 740 Ft-ot 
biztosít a tartalékalap terhére. Megbízza a polgármestert a ki-
vitelezői szerződés megkötésével.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. augusztus 30.

Gyermekenként 7000 forint a közalkalmazottak  
gyermekeinek iskolakezdéséhez

123/2009. (VIII. 03.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
1. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 2009/2010-es tanévre az önkormányzati alkalmazot-
tak részére gyermekenként 7000 Ft iskolakezdési támogatást  
nyújt a jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

2. Az üdülési csekk és a csekély értékű ajándék biztosításának le-
hetőségéről a pénzügyi bizottság javaslatát követően, az ön-
kormányzat ez évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, 
háromnegyed éves beszámoló alapján dönt. 

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

Egyirányú marad a „kis Gyulai” út
124/2009. (VIII. 03.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 85/2009. (VI. 15.) számú határozatát módosítja az-
zal, hogy a Gyulai út Szent Imre park mögötti szakaszán az 
egyirányú forgalmi rendet a korábbi állapotnak megfelelően 
fenntartja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. augusztus 7.

Csatlakoztak a szúnyoggyérítési programhoz
125/2009. (VIII. 03.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi csat- 

lakozási szándékát a Közép-békési Területfejlesztési Önkor-
mányzati Társulás szúnyoggyérítéssel kapcsolatos program- 
jához. Megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozási szán-
dékkal kapcsolatban felmerült kérdésekben a társulással tár-
gyaljon.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.

Megbízás a szociális foglakoztatás megszervezésére  
és koordinálására

126/2009. (VIII. 03.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a szociális foglakoztatás megszervezésére és koordi-
nálására az előterjesztés mellékletében szereplő szerződés-
tervezetnek megfelelően megbízza a „Működünk” Szociális 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Elek, Tavasz u. 2. szám alatti 
gazdasági társaságot. Megbízza a polgármestert, hogy a meg-
bízási szerződést írja alá. 

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

HaTÁroZaTok
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Iskolánk alsós munkaközössége ezen 
a nyáron is napközis táborba hívta 

azokat a gyerekeket, akik kedvet éreztek 
egy kis kikapcsolódáshoz, kirándulás-
hoz, kézműves foglalkozáshoz… 2009. 
június 29. és július 10. között szerveztük 
meg hagyományosnak mondható tábo-
runkat, melynek központja az iskolában 
volt. A két héten több mint hatvan is-
kolás gyerek vett részt a színes progra-
mokon, melyekért hetente 10  000 Ft-ot 
kellett kifizetniük. Ezt az összeget a gye-
rekek étkezésére, programjaink busz-
költségére, belépőire, anyagköltségeire 
és néha egy kis édességre, jégkrémre for-
dítottuk. 

Ezúton is szeretném megköszönni 
az iskola támogatását, hiszen így lehe-
tőségünk volt arra, hogy a rosszabb idő-
ben kétszer is eljussunk a gyerekekkel a 
gyopárosi élményfürdőbe, egyszer pedig 
a békéscsabai strandra.

 Sok kisiskolás nem volt még moziban 
sem, ezért ellátogattunk a békéscsabai 
Center Moziba is, ahol a megtekintett 
gyerekfilmeken mindenki jót szórako-

zott. Kirándulásunk célpontja Gyula 
volt. Itt egy kis hajókázás után mindenki 
jó étvággyal fogyasztotta pizzáját, majd 
kipróbálhatta a közeli játszótér játékait. 
A Dotto vonat félórás városnéző túrája 
során mindenki megismerhette Gyula 
legnevezetesebb épületeit. Fáradtan, de 
élményekkel teli érkeztünk haza. 

Mindig nagy figyelmet fordítottunk 
kollégáimmal a mozgásra is. Kerék-
pártúránk során Szabadkígyósra láto-
gattunk el. Szerveztünk sportversenyt, 
akadályversenyt, ahol érdekes felada-
tok várták a csapatokat. Jól szórakoz-

tak a gyerekek a számháborúzáskor is. 
Makoviczki Zoltánék kocsikázni, lova-
golni vitték a gyerekeket, a kézműves 
foglalkozásokon pedig sok szép dolgot 
készítettek. Nagy kedvvel mentek a gye-
rekek a számítástechnika-terembe, ahol 
kedvükre böngészhettek az interneten. 

Ezúton is szeretném megköszönni 
kollégáimnak, hogy nyári szünetükben 
is a gyerekekkel foglalkoznak, önzetle-
nül, szabadidejükben, önként segítenek 
immár nyolcadik éve a nyári tábor lebo-
nyolításában. 

Simonné Rojik Rita

Augusztus 31-én a Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola a 4. b osztály 

műsorával ünnepélyesen megnyitotta a 
2009/2010-es tanévet. Az ünnepséget 
jelenlétével megtisztelte Szebellédi Zol-
tán polgármester, Ecker György, a műve-
lődési és sportbizottság elnöke, valamint 
Oláh Timótné SzKT-elnök.

Az intézmény tanulólétszáma 345 
fő, minden évfolyamon két-két osztály-
lyal. Harminchárom elsős kisdiák lépte 
át először az iskola küszöbét, akik ked-
ves műsorral mutatkoztak be, még az 
óvó nénik segítségével.

Ebben a tanévben is folyik művésze-
ti oktatás a Harruckern János Művészeti 
Iskola égisze alatt. Festészet, néptánc és 

hangszer (citera, furulya, zongora, hege-
dű) tanszakok indultak.

Az ünnepségen Szebellédi Zoltán átad-
ta a nemrégiben Budapesten megrende-
zett Polgármester Országos Labdarúgó 
Kupán elnyert sportszerek egy részét, 
nevezetesen négy labdát, három labda-
tartó hálót, tíz jelzőmezt, valamint tíz 
sportalsót.

A polgármester a városavató rendez-
vénysorozaton átvett, dr. Zétényi Zsolt 
által szerkesztett Magyarország Ősi Al-
kotmánya kötetek egy példányát az is-
kola könyvtárának adományozta.

Az iskolai könyvtár állományát gya-
rapította a Farkas Szabolcs képviselő által 
adományozott 36 Fekete István-könyv.

Nyolcadik éve várjuk tanulóinkat a nyári táborba

HiRdetmény
Újkígyós Város Önkormányzata  
csatlakozott a Bursa Hungarica  

Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez, így

PÁLYÁZATOT
ír ki felsőoktatási tanulmányokat  

folytató hallgatók,  
valamint  

a felsőoktatási tanulmányokat  
kezdeni kívánó fiatalok számára.

Részletes pályázati kiírást  
és nyomtatványokat  

a polgármesteri hivatal ügyfélterében  
és a 6-os szobában lehet átvenni  

2009. szeptember 16-tól.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2009. október 30.

Becsengettek
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Új helyen a körzeti megbízotti iroda

Szeptember nyolcadikán adták át a Gyulai út 40. szám alatti (Gyulai út, Arany Já-
nos utca sarok) új, helyi rendőrségi irodát (KMB). A kép előterében (balról jobbra) 
Bozó Szabolcs rendőr főhadnagy, Borsi László rendőr százados, dr. Gyurosovics 
József dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Szebellédi Zoltán polgármester, 
Tóth Zoltán rendőr őrnagy és dr. Hajdú Antal rendőr alezredes látható

A mozgáskorlátozottak helyi csoportja kéri a tagjait, hogy a tagdíjakat 
szíveskedjenek rendezni! 
A fogadóórák időpontját a művelődési háznál írtuk ki.

Legközelebbi rendezvény: október 17-én vacsora a Soproni Sörözőben.FE
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SzületéSek:

Kepka Kristóf (1700 g, 41 cm), Gyula, 
2009. július 13., édesanyja: Dúzs Beat-
rix, édesapja: Kepka Róbert.

Erdei Zsombor (3300 g, 49 cm), Gyula, 
2009. július 27., édesanyja: Harangozó 
Nóra, édesapja: Erdei Róbert.

Bús Barnabás (3170 g, 52 cm), Békéscsaba, 
2009. augusztus 24., édesanyja: Korcsog 
Edina, édesapja: Bús Viktor.

házASSágkötéS:
Házasságkötés időpontja: 2009. augusz-

tus 15., menyasszony: Noszter Gyöngyi 
Ildikó, vőlegény: Szabó Tibor újkígyósi 
lakosok.

Házasságkötés időpontja: 2009. augusz-
tus 16., menyasszony: Balázs Andrea, 
újkígyósi lakos, vőlegény: Varga Levente 
Jenő muronyi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2009. augusz-
tus 28., menyasszony: Harangozó Ildi-
kó, újkígyósi lakos, vőlegény: Szabadkai 
Tibor békéscsabai lakos.

hAláleSetek:
Tóth Mihály, született: 1939. szeptember 

23., elhunyt: Békéscsaba, 2009. augusz-
tus 5., volt Újkígyós, Petőfi u. 26–28. 
szám alatti lakos.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szeptembertől induló/újrainduló  
foglalkozásai, programja

réMUSz BáCSI MeSéI
2009. szeptember 30-án (szerda), 10 órakor  
kezdődik a Szegedi MiniSzínház gyermekelőadása. 

Az előadás címe: Rémusz bácsi meséi.  
Belépőjegy: 300 Ft/fő.  
helyszín: művelődési ház, rendezvényterem. 

Minden érdeklődő gyermeket és felnőttet szeretettel 
várnak a szervezők!

FItneSz AerOBIk
Szeptembertől folytatódnak az AeRobikóRák Újkígyóson, a művelődési házban!

Minden héten hétfőn és csütörtökön 18.30 órától  
sok szeretettel hívom és várom régi és új vendégeimet (középiskolásokat és felnőtteket egyaránt),  
akik szeretnének testileg-lelkileg feltöltődni a foglalkozásokon!

Szükséges felszerelés: sportos ruházat, törülköző, frissítő ital + nagy adag lelkesedés!

kezdőknek is jó szívvel ajánlom a sok-sok gerinctornaelemet tartalmazó órákat, az erősítő, zsírégető, 
kondicionáló, steplépcsős stb. foglalkozásokat!

gyerektOrnA-AerOBIk
Szeptembertől újraindulnak a játékoS foglAlkozáSok 5–10 éves gyermekek részére  
(középsős- és nagycsoportos óvodások, és kisiskolások) Újkígyóson, a művelődési házban!

Minden héten kedden és csütörtökön 17.00 órától a részt vevő kislányok és kisfiúk  
megismerkedhetnek balettalapokkal, a tornasport mozgásformáival (ügyeskedhetnek szereken), 
aerobik-alaplépésekkel is sok-sok játék és zene segítségével.

Az évkezdő foglalkozásokat szeptember 15-én és 17-én tartjuk!

Egyéb információ kérhető a fenti helyszínen (telefon: 06-66/254-844) vagy  
Szamosvári Anita aerobik- és tornaedzőnél (telefon: 06-30/655-4271).

Fotó: Nátor János


