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Korcsokné Erdős Zsuzsanna intézményvezető kapta  
az „Újkígyós közneveléséért” kitüntetést

Korcsokné Erdős Zsuzsanna, iskolánk intézményvezetője 
1992. augusztus 1-től tanít az Újkígyósi Széchenyi István Ál-
talános Iskolában. Immár 25 éve meghatározó tagja az intéz-
ménynek és a város közösségi, valamint kulturális életének.

Pedagógusi diplomát elsőként 1980-ban szerzett a szegedi 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, biológia – mezőgazda-
sági ismeretek és gyakorlatok tanári szakon. 1982-ben má-
soddiplomás képzés keretében kémia szakos tanári diplomát 
kapott, majd 2003-ban közoktatási vezető szakvizsgát tett a 
szegedi egyetemen. Pályája során fontosnak tartotta a folya-
matos szakmai fejlődést, meglévő ismereteinek, kompetenci-
áinak bővítését, fejlesztését.

Az újkígyósi iskolába kerülve 2 évig kémia, biológia és ter-
mészetismeret tantárgyakat tanított. Szakmaiságára, jó szer-
vezőkészségére, vezetői kvalitására hamar felfigyelt az akkori 
iskolaigazgató, Buday György, így az 1994/95-ös tanévtől igaz-
gatóhelyettesi feladatokat látott el, mintegy 13 éven keresztül. 
Korcsokné Erdős Zsuzsanna 2007-től, immár 1 évtizede az 
Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetője. 

Pedagógusként és vezetőként is kimagasló tevékenységet végez 
a nevelés-oktatás területén. Magas szintű szakmaiság, elkötele-
zettség és elhivatottság jellemzi. Az iskola érdekeit elsőként szem 
előtt tartva lelkiismeretesen, felelősségteljesen végzi munkáját. 

Úgy gondolom, méltán vagyunk büszkék iskolánkra, s eb-
ben jelentős szerepe van Igazgató Asszonynak. Az évek so-
rán kialakult hagyományok, az intézmény arculata, a felvállalt 
értékrend, az elért szakmai színvonal megteremtése mind-
mind az ő irányítása alatt formálódott. 

Hitvallása szerint legfontosabb az egészséges, ép lelkületű 
és értelmes gyermekek nevelése. Értekezletek, beszélgetések 
alkalmával gyakran emlegeti a testi, szellemi, erkölcsi nevelés 
egységének fontosságát, és azt, hogy minden gyermek tehet-
séges valamiben. Munkáját ezen szellemiség jegyében végzi, 
és ezt közvetíti a tantestület felé is. 

Az intézmény életét érintő jónéhány jelentős esemény inspi-
rálója, elindítója volt; gondoljunk csak az iskola 60. születésnap-
jára rendezett jubileumi rendezvénysorozatra, a pályázatokban 
való részvételre, művészeti, sport és kulturális rendezvényekre. 

Intézményvezetőként fontosnak tartja, hogy az iskola, 
mint a település egyetlen iskolája részt vegyen Újkígyós kul-
turális életében. Számos rendezvény megvalósításában mű-
ködött együtt a város vezetőségével.  

Vezetői tevékenysége mellett kedves tantárgya, a kémia tanítá-
sa jelenti számára a szakmai kiteljesedést. Tanítványai közül töb-
ben az ő indíttatására választották az orvosi vagy a tanári pályát. 

Kollégái, tanítványai szeretik, tisztelik, bizalommal for-
dulnak felé. Tudását, közvetlen, emberi hozzáállását, segítő-
készségét, humorát nagyra értékeljük.

A varázsos nyelvet beszélő költő, Weöres Sándor így szól 
hozzánk: „Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: Igyekezz úgy 
érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.”

Igazgató Asszony ismerheti a „mindennek javára lenni” 
gondolatát, ami ösztönözte arra, hogy pedagógusként, intéz-
ményvezetőként és emberként is lelkiismeretesen helyt áll-
jon, és lehetővé tette, hogy a mai napon átvehesse Újkígyós 
városának kitüntetését. 

Kollégáim és az iskola tanulóinak nevében szívből gratulálok 
az „Újkígyós Közneveléséért” kitüntető címhez iskolánk Intéz-
ményvezető Asszonyának, Korcsokné Erdős Zsuzsannának!

Domokosné Németh Ildikó

A tanévzáró ünnepségen Domokosné Németh Ildikó intézményve-
zető-helyettes méltatta Korcsokné Erdős Zsuzsannát, az elismerést 

Szebellédi Zoltán polgármester adta át

Az „Újkígyós közneveléséért” kitüntetés
Az „Újkígyós közneveléséért” kitüntető cím azon személy 
részére adományozható, aki pedagógusként, újkígyósi szék-
helyű nevelési oktatási intézményben legalább egy évtizeden 
keresztül kiemelkedő nevelési, oktatási tevékenységet végzett, 
magánéletében példamutató emberi magatartást tanúsított.

Az „Újkígyós közneveléséért” kitüntetés  
adományozásának szabályai

(1) A kitüntetés átadására az adományozás évében a tanév-
záró ünnepségen kerül sor. A kitüntetést első ízben 2012. 
évben lehet átadni.
(2) A kitüntető címre a Széchenyi István Általános Iskola és 
a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény szülőket 
képviselő testületei tesznek ajánlást. A Képviselő-testületnek 
a szülőket képviselő testületek ajánlásai alapján a Művelődési, 
Ifjúsági és Sport Bizottság tesz javaslatot. 
(3) A kitüntetéssel együtt díszoklevél, 8 cm átmérőjű egyol-
dalas bronz emlékplakett és 50 000 Ft értékű utalvány kerül 
átadásra. A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
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Liba, Liba, Galiba…
A VIII. Galiba Napok és Kézműves 

Fesztivál zajlott 2017. június 23-24-én 
Újkígyóson, a művelődési házban és 
környékén. Volt itt minden, mi szem-
szájnak ingere: pénteken az amatőr 
borverseny a Szent Vince Borrend zsű-
rizésével, ahol az újkígyósi amatőr bo-
rászok szép sikereket arattak, Galiba 
Kupa, kispályás focibajnokság a műfüves 
pályán Ecker Zsolt szervezésében, és az 
estre a koronát Nagy Feró és a Beatri-
ce koncertje tette föl, akik fergeteges 
koncerttel szórakoztatták a vendégeket. 

Szombaton reggel korán mozgalmas fő-
zőverseny indult: közel húsz csapat, akik 
ötletes, szépen díszített sátrakat és íny-
csiklandozó ételeket prezentáltak a zsűri 
és a kilátogató vendégek nagy örömére. 
Amint azt Süli János, a fesztivál fővéd-
nöke, a paksi bővítésért felelős minisz-
ter, Újkígyós Díszpolgára is elmondta, 
a fesztivál szépen gazdagodik, jó érzés 
és nagy öröm eljönni, találkozni régi 
ismerősökkel, barátokkal. És valóban, a 
mi célunk is ez volt, hogy minél többen 

látogassanak ki, kóstolják meg a főző-
csapatok, a Yes, Chef és a Park Étterem 
ételeit, a Békésszentandrási Sörfőzde 
söreit, italait, érezzék meg a fesztivál 
hangulatát, és közben beszélgessenek 
jót, találkozzanak örömmel. No persze, 
közben figyeljék a programokat is ter-
mészetesen, hiszen a nagyszínpadon 
egész nap szólt a nóta és a muzsika: az 
Alföldi Cigányzenekar, majd a Balassi 
Néptáncegyüttes, az újkígyósi kick-box-
os gyerekek, a GM Tánciskola bemuta-
tói, és - az eredményhirdetés előtt - Pitti 
Katalin szórakoztatták a tisztelt nagyér-
deműt. Egész nap kiváló minőségű házi 
kézműves és termelői vásár termékeket 
vásárolhattak, a Viharsarok AMSE szer-
vezésében nagysikerű autós találkozó és 
veteránautó kiállítást láthattak a műve-
lődési ház előtt, az Arany János utcán. 
Az esti záróbuli Dj. Hlásznyikkal és a 
Unique Együttessel főként a fiataloknak 
kedvezett. Jó hangulatú, vidám, mozgal-
mas és színvonalas fesztiválon vagyunk 
túl. Hálás köszönet illeti mindazokat 
az intézményeket, a polgármesteri hi-
vatalt, civilszervezeteket, önkéntes segí-
tőket, főzőcsapatokat, főzőembereinket: 
Dinya Mátét és Ágit, Szőke Lászlót és 
családját, Such Misit és feleségét, vala-
mint Sütő Balázsnét és Sütő Annamá-
riát, akik önzetlen, kitartó munkájukkal 
segítették a fesztivál sikerét. És termé-
szetesen leginkább kedves kollégáimnak 
köszönöm a komoly, kemény munká-
jukat. Minden résztvevőnknek, látoga-

tónknak köszönjük megtisztelő jelenlé-
tüket, jövőre Önökkel, Veletek ugyanitt!

Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó 
a művelődési ház vezetője

TámogATóINk:

Erzsébet Nagy Szálloda  
(Paks) – Süli János, fővédnök felaján-
lása, Wellness Hotel Kager  
(Harkány), Hunguest Hotel Erkel 
 (Gyula), Újkígyós Város Ön-
kormányzata, Újkígyósi Nagycsalá-
dosok Közhasznú Egyesülete, Ekerek 
Bt. Petőfi Tabak, Újkígyósi Turiszti-
kai Egyesület, Újkígyós Város Ön-
kormányzatának Konyhája, Magyar 
Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete, 
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesüle-
te, GM Tánciskola, Dragán Simonné, 
Turovszki-Mancz Fatime Nóra, Rákó-
czi Antal, Pelle Rita, Csernus Luca, 
Újkígyósi If júsági Kezdeményezés, 
Viharsarok AMSE, Harangozó Já-
nosné-Elekes Erzsébet (Petőfi u.), Dr. 
Ping József állatorvos, Korcsog László 
kick-box edző, Újkígyósi Sütőipari Bt., 
Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális 
Egyesület, Újkígyósi Keresztény Ifjúsá-
gért Alapítvány, Park Étterem és Kávé-
zó, Összefogás Újkígyósért Közhasznú 
Egyesület, Aranykalász Lovas Club, 
Máté András - családi gazdálkodó, 
Polgárőrség Újkígyósi Szervezete, Új-
kígyósi Fiatalokért Közhasznú Egye-
sület, Lipóti Pékség-Ancsin Zoltánné

Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere, Süli János, Újkígyós Díszpolgára, a fesztivál 
fővédnöke, Vantara Gyula, országgyűlési képviselő

Nagy Feró és a Beatrice nagysikerű koncertje



32017. júLIuS
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Történelmet kézbesítünk - Utazó Postatörténeti Ki-
állítás tekinthető meg Újkígyóson 2017. augusztus 1-én 
kedden délelőtt 9 órától 14 óráig az egészségház és a mű-
velődési ház közötti parkolóban. Utazó kiállításunkat a ma 
postai célokra használt legnagyobb méretű, 18 tonnás te-
herautóban rendezzük be. Az erre a célra átalakított jármű 
május 4-én a Postamúzeum elől indult országjáró útjára, 
melynek során megáll azokon a településeken, melyeken 
150 éve nyílt először postahivatal, ellátogat országos fesz-
tiválokra, a posta által szervezett nagy rendezvényekre, és 
feltárja rakterét az útvonalába eső településeken is. A ki-
állítás bemutatja a magyar posta függetlenné válásának és 
első évtizedeinek történetét, a posta egyesítését a távíróval 
és a távbeszélővel, és azt, hogyan alakult ki a századfordu-
lóra a világ egyik legjobb postaszolgálata. A hagyományos 
muzeológiai eszközök mellett a legmodernebb kiállítá-
si technika, az Augmented Reality segítségével 150 éves 
múltunk jellegzetes figuráját is a kocsiba varázsoltuk, aki 
életnagyságban, szemtől-szemben jelenik meg a látoga-

tóval. Az utazó kiállítás október 9-re, a Postai Világnap 
ünnepségének idejére érkezik vissza Budapestre, s zárul 
öthónapos körútja. A megtekintés díjtalan, minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk!

A főzőverseny győztes csapata

A gALIbA NApokoN zAjLoTT  
veRseNyek eReDméNyeI

vIII. Újkígyósi Amatőr borverseny:
•	 Fehérbor kategória:

Ezüst minősítés: Gazdakör Újkígyós, Ádám József (Gyomaendrőd)
Bronz minősítés: Fekete Kálmán (Gyula), Gazdakör Újkígyós, 
Németh Mihály, Lipták Mihály
•	 Desszertbor kategória:

Arany minősítés: Ádám Józsefné (Gyomaendrőd), Horváth-Gazsó 
Adrienn
Ezüst minősítés: Farkas István, Kónya István (Gyula), Lipták Mihály
Bronz minősítés: Kovács Gábor Tibor, Mezei Imre
•	 Vörösbor kategória:

Arany minősítés: Megyeri László (Gyula), Domokos Balázs, 
Gajda József, Mezei Imre, Tóth Gábor, Ádám József (Gyomaendrőd)
Ezüst minősítés: Székely Alpár, Vida Zoltán, Kovács Gábor Tibor, 
Gajda József, Németh Mihály, Lipták Mihály, Tóth Gábor, Varga Ferenc
Bronz minősítés: Mezei Imre, Domokos Balázs, Lukoviczki Mihály, 
Varga Ferenc, Tóth Gábor
Champion minősítés: Gazdakör Újkígyós

Főzőverseny:
1. hely: Mc Lúd Lányai csapat: Lengyel Mónika, Locskainé 
Szabó Ildikó, Loneánné Turzó Szilvia, Vozárné Szász Mónika
2. hely: Kígyósi Gányók csapat: Turovszki András, Turovszki And-
rásné, Árgyelánné Turovszki Bernadett, Váradiné László Zsuzsanna
3. hely: Hawaii Lányok csapat: Juhász Zsoltné, Stefula Szandra, 
Krucsainé Dobroczki Szilvia, Csatlós Marianna
Közönség díj: Békéscsabai Járási Hivatal Újkígyósi Kirendelt-
sége csapata: Dr. Marosvölgyi Emese, Gazsó Jánosné, Oláhné 
Csík Klára, Forgóné Sütő Katalin
galiba kupa kispályás focibajnokság:
1. hely: Benkó Hús Kft.
2. hely: Gyöngy Presszó
3. hely: U30
Gólkirály: Pozsár Gábor
Legjobb játékos: Kiszely Attila
Legjobb kapus: Baráth Bence
Legsportszerűbb csapat: Lúzer Fc

A zsűri tagjai: Skaliczki László, Újkígyós Díszpolgára, Mikulán Ró-
bert, gasztronómus, Mucsi Balázs, gasztronómus, Prohászka Béla, 
Venesz-díjas mesterszakács, a zsűri elnöke, Ilyés Zsolt, plébános, 

Alföldi Károly, gasztronómus

Augusztusban ér ide a kiállításnak helyet adó jármű

Újkígyósra érkezik az Utazó Postatörténeti Kiállítás
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A Békés Megyei Önkormányzat júniusi híreinek összefoglalója
Június elsejétől Takács Árpád a kormánymegbízott
A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János ja-

vaslatára június 1-jei hatállyal dr. Takács Árpádot nevezte ki 
a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízot-
tá Orbán Viktor miniszterelnök.  A kormányfő határozata a 
Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg. Dr. Ta-
kács Árpádot február 15-től a kormányhivatal főigazgatói 
feladataival bízták meg, június 1-jétől már kormánymegbí-
zottként folytatja megkezdett kormányhivatali munkáját.

Dr. Takács Árpád korábban az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság hatósági főigazgató-helyettese volt, és 
mintegy húszéves rendvédelmi, közigazgatási vezetői ta-
pasztalattal rendelkezik.

Gajda Róbert korábbi kormánymegbízottat – szintén 
Lázár János javaslatára – január 15-ei hatállyal mentette fel 
tisztségéből a miniszterelnök.

Szarvason emlékezett Trianonra Lázár János
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a történelmi 

Magyarország közepét jelző szélmalom mellett mondott 
beszédet a nemzeti összetartozás napján.

A trianoni békediktátum 97. évfordulóján tartott meg-
emlékezés az Evangélikus Ótemplomban kezdődött, ahol 
Zalai Mihály megyei elnök idézte vissza az 1920-as esemé-

nyeket. A résztvevők ezután a Történelmi emlékúton Ma-
gyarország közepéhez vonultak, ahol Lázár János mondta 
el gondolatait.

Határvadászok Orosházán
Hivatalosan is megkezdte működését a határvadász beve-

tési osztály Orosházán. Papp Károly rendőrségi altábornagy, 
országos rendőrfőkapitány elmondta, hogy ősszel már a tel-
jes állomány, 315 fő fog az orosházi laktanyában szolgálni. A 
határvadász bevetési osztály legfontosabb feladata a zöldha-
tár védelme lesz. 

Jelenleg 158 főből áll az egység, képzettségük alkalmassá 
teszi őket bármely közterületi járőr-, őr- és csapatszolgálati 
feladat ellátására is, de Magyarország bármely területén be-
vethető osztály jön létre, ugyanis ugyanazzal a képzettség-
gel és felszereléssel rendelkeznek majd, mint a Készenléti 
Rendőrség bármely bevetési osztálya.

Újabb pályázatok kaptak zöld utat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(TOP) keretében újabb 3,625 milliárd forint értékben 32 
Békés megyei projektről hozott támogató döntést az Irányí-
tó hatóság.

Békés megye indikatív TOP kerete a 2014-2020-as prog-
ramozási időszakban 57, 94 milliárd forint. Korábban 8,1 
milliárd forintnyi pályázat (foglalkoztatási paktum, közle-
kedésfejlesztés) már pozitív elbírálást kapott, május elején 
született meg 18,3 milliárd forint értékben 179 pályázatról 
támogató döntés. A mostani döntés értelmében 3,625 mil-
liárd forint összegben 32 projekt kapott zöld utat kilenc fel-
hívásban.

Békés megyei mesterszakácsok Indonéziában
Két Békés megyei mesterszakács Indonéziában töltött két 

hetet. Tímár Attila és Tímár Albin az Indonéz Sommelier 
Szövetség, Magyarország Surabaya-i és Bandung-i tisztelet-
beli konzuljainak meghívására érkezett Indonéziába, több 
tartományban és több rendezvényen képviselték megyénket.

Nyolc helyszínen főztek magyar ételeket, gyümölcs és Lázár János Szarvason

Dr. Takács Árpád

Határvadászok
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zöldség szobrászati bemutatót tartottak, Jakartában Gundel 
palacsintát flambíroztak, helyi háziasszonyoknak tartottak 
„főzőiskolát”, és ők is tanultak: tipikus indonéz ételek re-
ceptjeivel tértek haza.

A katasztrófavédelem is beszámolt a megyegyűlésen
Nyári szünet előtti utolsó munkaprogram szerinti ülé-

sét tartotta a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
A megyegyűlés napirendjei között több tájékoztató sze-
repelt, többek között megismerkedett a testület a Békés 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság múlt évi tevé-
kenységével. 

Tóth Tibor tűzoltó dandártábornok, megyei igazgató el-
mondta: a 2016-os év tűzoltói beavatkozások szempontjából 
átlagosnak tekinthető. Az igazgatóság tűzoltói 1640 alka-
lommal vonultak, nagy számban nem kellett beavatkozniuk 
sem árvíz, sem belvíz, sem rendkívüli időjárás okozta véde-
kezési munkákban. A személyi állomány valamennyi tagja 
helytállt a feladatok végrehajtásában, az igazgatóság az elöl-
járó értékelése alapján kivételes szervezeti teljesítményt ért 
el. Több eszközzel és járművel gazdagodtak, valamint fontos 
előrelépés a szarvasi tűzoltólaktanya átadása.

Dr. Gaálné dr. Maráczi Gabriella, a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Főosztályának főosztályveze-
tő-helyettese a megye lakosságának egészségi állapotáról, az 
egészség romlását kiváltó lehetséges okokról tájékoztatta a 
képviselőket. A Békés Megyei Polgárőrök múlt évi munká-
járól Tomán Zoltán szakmai igazgató adott tájékoztatást. 

A Békés Megyei Önkormányzat TOP pályázatokkal 
kapcsolatosan elvégzett feladatairól Zalai Mihály elnök in-
formálta a testületet, elmondta, hogy elindult a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretében a pályáza-
tok beadásának második köre, több pályázatot ismét közö-
sen adtak be a települési önkormányzatokkal. Ezekben az 
esetekben a projektmenedzsmenti feladatokat is a megyei 
önkormányzat látja el.

A közgyűlés a kitüntető díjak alapításáról és adományo-
zásuk rendjéről szóló rendeletét is módosította, oly mó-
don, hogy létrehoztak egy országos színházi díjat, mellyel 
a Békés megyei születésű Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
rendező, Sík Ferenc színházi öröksége, munkássága előtt 
tisztelegnek. A „Sík Ferenc díj a magyar ősbemutatókért” 
elnevezésű elismerésben olyan rendező vagy társulat ré-
szesülhet, aki vagy amely sokat tett a magyar drámákért, 
az ősbemutatók megszületéséért. A díjjal emlékplakett és 
oklevél jár, előbbit – Sík Ferenc jellegzetes alakját idézve – 
bőrtarisznyában adnak át.. 

Zalai Mihály

II. Újkígyósi Művésztábor

2017. július 17-től második alkalommal kerül megren-
dezésre meghívott profi és amatőr képzőművészek részvé-
telével a II. Újkígyósi Alkotótábor a Művésztanyán. Az idei 
téma: ,,Az Alföld tengersík vidékin” avagy az Alföld mű-
vész szemmel. A művésztelepen egy héten keresztül  húsz 
alkotó készít festményt, grafikát, tűzzománcot és kerámiát. 
Résztvevők: Andruska Anna (Békéscsaba), Balogh Sza-
bolcs (Újkígyós), Bereczki Adrienn (Békéscsaba), Csernus 

Luca (Újkígyós), Dani Gizella (Békéscsaba), Dunai Zsolt 
(Újkígyós), Halász Emese (Bácsalmás), Horváth-Gazsó 
Adrienn (Újkígyós), Kis Virág (Kiskunfélegyháza), Medve 
Mária (Gyula), Mezei Ivett (Hajdúsámson), Nógrádi Csil-
la (Békéscsaba), Pál Éva (Makó), Pálovits Ágota (Gyula), 
Pelle Rita (Újkígyós), Pintér Anikó (Békéscsaba), Rákóczi 
Antal (Újkígyós), Romvári Ákos (Újkígyós), Turovszki-
Mancz Fatime Nóra (Újkígyós), Veszpi Andrea (Szabad-
kígyós). 

Július 21-én, pénteken a Művésztanya várja mindazok 
érdeklődését, akik bepillantást szeretnének nyerni az alko-
tótábor résztvevőinek munkásságába, a művésztelep han-
gulatába. A látogatóknak lehetőségük nyílik személyesen 
megismerni a tábor résztvevőit.

Az elkészült alkotásokból augusztus 20-án nyílik kiállí-
tás a Petőfi Sándor Művelődési Házban, a tárlatot Herczeg 
Tamás, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhe-
lyettese nyitja meg.

A művésztelep támogatói, partnerei: Békés Megyei Ön-
kormányzat, Kígyós Művészeti Egyesület, Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár, Újkígyósi Turisztikai Egye-
sület, Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete.

Horváth-gazsó Adrienn

A Művésztanya ismét fogadja az alkotókat
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HATÁROZATOK
Tájékoztatás a település  
egészségügyi helyzetéről

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a júniusi ülésén egy-
hangú nyolc igennel elfogadta a la-
kosság egészségügyi helyzetéről szóló 
kórházigazgatói tájékoztatást, a vál-
lalkozó háziorvosok, a gyermekorvos, 
a fogorvos és a védőnők 2016. évi te-
vékenységéről szóló tájékoztatóikat. A 
képviselő-testület köszönetét fejezte 
ki az orvosoknak, a védőnőknek és az 
egészségügyért dolgozóknak az elvég-
zett munkájukért.

Beszámolt az óvoda és a bölcsőde

A képviselő-testület a Közös Igazga-
tású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 
2016/2017. tanévről szóló beszámoló-
ját egyhangú nyolc igennel elfogadta, 
és egyben megköszönte az intézmény 
dolgozóinak elvégzett munkájukat.

Elfogadták az Esélyegyenlőségi 
Programot

Újkígyós Város Önkormányzat Esély-
egyenlőségi Programját a képviselő-
testület áttekintette, a kétévente elő-
írt áttekintésnek eleget tett, a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot felül-
vizsgálat nélkül, változatlan formában 
nyolc igen szavazattal elfogadta. 

Elfogadták az üzemeltetési szabályzatot

Egyhangú nyolc igen szavazattal elfo-
gadták a képviselők a Gyulai úti Sza-
badidőpark üzemeltetési szabályzatát.

Döntöttek Településrendezési  
Eszközökkel kapcsolatban

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Településrendezési 
Eszközök jelen módosítással kapcso-
latban tartott lakossági fórum alapján 
megállapította, hogy a módosítással 
kapcsolatban véleménynyilvánításra 
nem került sor. A határozati javaslatot 
nyolc igen szavazattal vették tudomá-
sul a képviselők.

Elfogadták a taggyűlési határozatokat

A BKSZ PLUSZ Kft. taggyűlésének 
10/2017. (V. 16.); 11/2017. (V. 16.) 
számú határozatait nyolc igennel elfo-
gadta a testület.

Együttműködési megállapodást kötöttek

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Csabaszabadi- és Telek-
gerendás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete között a család- és 
gyermekjóléti szolgálat fenntartásáról 
kötött együttműködési megállapodást 
nyolc igennel elfogadta.

Vállalkozói szerződést kötöttek

Nyolc igen szavazattal döntött úgy a 
Képviselő-testület, hogy Újkígyós Vá-
ros Önkormányzata és az Újkígyósi 
Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. 
között a gyermek- és szociális étkez-
tetés szállítási feltételeiről létrejött 
vállalkozási szerződést elfogadja.

Megállapodást módosítottak

Hat igen szavazat és két tartózkodás 
mellett az alábbiakról döntött a testület:
1. Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 60/2017. (IV. 
24.). számú képviselő-testületi ha-
tározatot akként módosítja, hogy az 
abban biztosított támogatás visszafi-
zetését nem kéri, mivel azt a Kft. fi-
nanszírozásába beszámítja.
2. Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Újkígyós Város 
Önkormányzata és az Újkígyósi Vá-
rosgazdálkodási és Fejlesztési Kft. kö-
zötti közhasznú tevékenység ellátása-
inak feltételeiről szóló megállapodást 
módosítja.

Döntöttek ételszállító autó vásárlásáról

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete engedélyezi ételszállítás 
céljára gépjármű beszerzését az Újkí-
gyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési 
Kft. részére, melyhez 1 000 000 Ft tá-
mogatást biztosít. A határozati javas-
latra mind a nyolc képviselő igennel 
voksolt. 

Lejárt határidejű határozatok 

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyolc igen szavazat-
tal határozott arról, hogy a 30/2017. 
(II. 27.), 36/2017. (III. 27.), 46/2017. 
(III. 27.), 47/2017. (III. 27.), 61/2017. 
(IV. 24.), 73/2017. (V. 22.), 74/2017. 
(V. 22.), 75/2017. (V. 22.), 76/2017. 
(V. 22.), 77/2017. (V. 22.), 78/2017. 

(V. 22.), 79/2017. (V. 22.), 80/2017. 
(V. 22.), 81/2017. (V. 22.), 82/2017. 
(V. 22.), 85/2017. (V. 22.) ,  87/2017. 
(V. 22.), 88/2017. (V. 22.), 89/2017. 
(V. 22.), 90/2017. (V. 29.), 91/2017. 
(V. 29.), 92/2017. (V. 29.), 93/2017. 
(V. 29.) számú önkormányzati hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
elfogadja, a 71/2017. (V. 3.) számú 
képviselő-testületi határozat végre-
hajtásának határidejét 2017. július 
31-ig meghosszabbítja.

Tájékoztató a május havi eseményekről

A Tájékoztató az Önkormányzat és 
intézményei 2017. május havi fonto-
sabb eseményeiről szóló tájékoztatót 
nyolc igen szavazattal tudomásul vette 
a testület. 

Ha végre 
itt a nyár…, 

akkor park on!
Idén nyáron ismét akusztikus 
koncertekkel várunk titeket 
szombat esténként a művelő-

dési háznál, a park felől.
Kellemes környezet, élőzene, 

hideg italok, barátok.

júliusi koncertek:
Július 22. szombat 2000 óra: 

Unplugged koncertek: 
Adventures zenekar,  

valamint meglepetésvendég!

Július 29. szombat 2000 óra: 
Light Night Party

További részletek hamarosan a 
Park On – M42 facebook olda-
lon, valamint figyeljétek a plaká-
tokat, a művelődési ház facebook 
oldalát, a netes megosztásokat, 

szóbeszédet!
Gyertek minél többen, és  

csináljuk együtt a fesztivált! 
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Tanév végi jutalmazások 
az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában

Énekkari munkáért:
Bánfi Boglárka, Biri Adél, Bogyó 
Beáta, Borsi Ramóna, Fábián 
Petra, Fodor Anna, Gál Gréta 
Kíra, Király Henrietta, Koszti 
Iringó Friderika, Kovács Hanna, 
Lengyel Erika, Luptovics Lilla 
Diána, Makowiecki Vivien, Már-
kus Ivett, Nagy Virág Petra, Oláh 
Tímea, Pap Nikola, Rácz Regina,  
Ragályi Fanni, Ragályi Lili, 
Rajeczki Szilvia, Simon Hajnalka,  
Szabó Nóra, Szántó Brigitta, 
Szász Noémi, Szemán Melinda, 
Váradi Szonja, Vizi Fanni

Tanulmányi munkáért:
1.a osztály:

Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért:
Bajka Joel, Bene Dorka, Erdei 
Zsombor, Gedó Gergő, Kaplonyi 
Krisztina, Priskin Zita, Tolnai 
Nóra, Vandlik Dávid

1.b osztály:
Példás szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredményéért:
Fördös Jázmin Dóra
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért:
Dobrotka Lilien, Kacsó Sandra  
Julia, Marossy Gábor Máté, 
Perei Judit Pálma, Szabó Alíz, 
Szőke Hanna, Varga Réka

2.a osztály:
Példás szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredményéért álta-
lános nevelőtestületi dicséret-
ben részesült: Gajdács Léna
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő-
testületi dicséretben részesült:
Rákóczi Kolos, Szász Petra, 
Varga Viktor
ÉVFOLYAMELSŐ:
Rákóczi Kolos és Varga Viktor

2.b osztály:
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi ered-
ményéért: Szántó Bernadett
Példás szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredményéért:
Csomor Dóra, Purecse Zsombor 
Balázs, Süle Ádám

Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért: Szabó Csenge

3.a osztály:
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi ered-
ményéért:
Csjaki Ákos, Gál Zétény Gergő, 
Prágai Ramóna Magdolna
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért:
Ancsin Hanna, Felföldi Ákos, 
Perei Marcell János
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő-
testületi dicséretben részesült:
Börcsök Áron, Dobrotka Laura, 
Gyöngyösi Jázmin, Székely Márk
ÉVFOLYAMELSŐ:
Börcsök Áron

3.b osztály:
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért:
Borsi László, Cservenák Anna 
Flóra, Zsigovics Bernadett
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő-
testületi dicséretben részesült:
Hajgató Jázmin, Kaplonyi Vik-
tória, Sisák Réka

4.a osztály:
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi ered-
ményéért: Oláh Tímea
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő-
testületi dicséretben részesült:
Luptovics Lilla Diána, Rácz Re-
gina, Szemán Melinda Dorottya

4.b osztály:
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi ered-
ményéért: Árgyelán Ágnes
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért:
Baranyi Jázmin Klára, Tolnai 
Petra
Példás szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredményéért ál-
talános nevelőtestületi dicsé-

retben részesült:
Bajka Áron, Hőgyes Dávid La-
jos, Lengyel Erika, Pap Botond, 
Rákóczi Botond
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő-
testületi dicséretben részesült:
Bánfi Boglárka, Priskin Péter, 
Purecse Bulcsú Benedek
ÉVFOLYAMELSŐ:
Bánfi Boglárka és Purecse Bulcsú 
Benedek

5.a. osztály:
Példás szorgalmáért és jeles ta-
nulmányi eredményéért:
Marossy Tamás László, Gyulai 
Márton Jácint
Példás szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredményéért álta-
lános nevelőtestületi dicséret-
ben részesült: Bánfi Bence 
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő-
testületi dicséretben részesült:
Fodor Anna, Liker Lili, Somosi 
Brigitta, Somosi Gabriella, 
Szabó Csilla
ÉVFOLYAMELSŐ:
Liker Lili

5.b osztály:
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi ered-
ményéért:
Ancsin Kata, Szemán Norbert

6.a osztály:
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi ered-
ményéért:
Varga Izabella, Zsigovics Márta
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő-
testületi dicséretben részesült:
Kása Soma Zoltán, Stummer 
Nikolett Csilla

6.b osztály:
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi ered-
ményéért:
Simon Hajnalka, Szász Noémi, 
Pap Nikola
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő-

testületi dicséretben részesült:
Vizi Fanni
ÉVFOLYAMELSŐ:
Vizi Fanni

7.a osztály:
Példás szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredményéért:
Harangozó Bence Attila

7.b osztály:
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő-
testületi dicséretben részesült:
Biri Adél, Váradi Szonja
ÉVFOLYAMELSŐ:
Biri Adél és Váradi Szonja

8.a osztály:
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő-
testületi dicséretben részesült:
Fodor István
ÉVFOLYAMELSŐ:
Fodor István

8. b osztály:
Példás szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredményéért álta-
lános nevelőtestületi dicséret-
ben részesült: Vizi Márk

Csak nyolcadik osztályo-
soknak adható elismerések:
Kiemelkedő közösségi mun-
káért:
Benkó Erika, Juhász Kitti, Ki-
rály Henrietta, Sipka Melitta 
Veronika, Vozár Mónika
Kiemelkedő közösségi mun-
káért és médiaszakköri tevé-
kenységért: Németh Alexandra
Zeneművészetért:
Bálint Adrienn, Mészáros Gréta 
Kitti
Táncművészetért:
Bálint Adrienn
Jó sportoló: Király Henrietta, 
Müller Máté Péter, Sipka Me-
litta Veronika, Szabó Vivien Éva
Jó tanuló, jó sportoló:
Fodor István, Vozár Mónika
A Szülők Képviselő Tes-
tületében végzett lelkiis-

meretes munkáért:
Korpa Valéria, Mátóné Egri 
Anikó, Vozárné Szász Mónika, 
Királyné Budai Anna



8 2017. júLIuS
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Napközis tábor Újkígyóson

A gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődéséhez szükség van 
új élmények szerzésére, éppen ezért az idei évben is megszer-
veztük alsó tagozatos kollégáim és pedagógus asszisztenseink 
segítségével a hagyományos nyári napközis táborunkat. Cé-
lunk volt, hogy a gyermekek minden perce le legyen kötve, 
ne legyen ideje unatkozni, így egy hétbe próbáltunk önfeledt 
szórakozást nyújtó programokat összesűríteni. Terveink meg-
valósítását az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Ala-
pítvány pályázatán elnyert támogatás segítette. Étkezésünket 
Zsótérné Skoperda Katalin szervezte meg a Soproni Söröző 
dolgozói segítségével, amit külön köszönünk nekik. Ezzel 
lehetőség nyílt arra, hogy 2 hét alatt 80 gyermek eljuthasson 
moziba, strandra, Szegedre; kiszakadhasson a megszokott kör-
nyezetből, egy új csapat részese lehessen, mely mindenkinek 
fantasztikus élményt, hatalmas feltöltődést jelentett. 

A programok során a felhőtlen jókedv, a vidámság került a 

középpontba. Kézműves-foglalkozás keretén belül büszkén fes-
tettük a Darida József által felajánlott raklapból készült padokat, 
melyeket a diákok ősztől iskolánk udvarán birtokba vehetnek. Az 
ülőkék elkészítését Botyánszki Pálnak és Perei Tibornak ezúton is 
köszönjük. Két másik helyszínen az alapítvány támogatásából vá-
sárolt sporteszközöket és társasjátékokat próbálhatták ki a gyer-
mekek. Nagyon jó volt, hogy ezen a nyáron is több alkalommal el 
tudtuk vinni strandra a táborozókat. A medencében töltött órák 
felejthetetlenek voltak, s a legkellemesebb programoknak számí-
tottak a forró napokon. Élménydús napot töltöttünk Szegeden is, 
ahol a Tisza-parti séta után a Vadasparkba látogattunk el. 

A vidám napokra visszagondolva biztos vagyok abban, hogy a 
táborban dolgozó csapatnak köszönhetően minden gyermekünk 
igazi nyári élményekkel gazdagodva kezdheti az új tanévet.

Rojik Rita
szervező

A második hét résztvevői az iskola aulájábanAz első hét táborozói Szegeden, az Árvízi Emlékműnél

A Borostyán Bábcsoport tavaszi sikerei

2017 márciusában eljutottunk a II. Dunakanyar Báb-
fesztiválra, ahol a Borostyán Bábcsoport arany serleget 
kapott a színvonalas bábozásért. Nyolc előadást tekinthet-
tünk meg a fesztiválon, amelyeket különböző technikával 
(például UV fényes feketeszínház, kesztyűsbáb, óriásbáb, 
pálcásbáb) adtak elő a csoportok.

Június elején részt vettünk a XXIV. Országos Gyermek-

bábosok Fesztiválján. A Hattyúk tava című mesét báboz-
tuk el a gyerekekkel. A zsűri ezüst minősítéssel díjazta az 
előadást. Sok értékes kritikát kaptunk, jót is, rosszat is, de 
ebből mindig tudunk tanulni, új ötleteket gyűjteni. A dísz-
letek és az esztétikus, színben harmonizáló bábok elnyer-
ték a zsűri tetszését. A gyermekekkel megismerhettük az 
ország többi bábcsoportjait, és barátságok is szövődhettek. 
Közben megcsodálhattuk Eger város szépségeit és termé-
szetesen a szökőkutakat és a fagylaltozókat is. 

Köszönjük a művelődési háznak, hogy támogatja a báb-
csoportot, és az önkormányzatnak, hogy biztosította az 
utazásunkat. Köszönet Nagy Balázsnak, hogy elkísért ben-
nünket, mint autóbuszvezető. 

A Borostyán Bábcsoport lelkes tagjai, akik kitartó mun-
kájukkal egyre több sikert érnek el: 
Biri Adél
Borsi Ramóna
Bánfi Soma
Ragályi Fanni
Ragályi Lili
Simon Hajnalka

Horváthné bohus mária, csoportvezető

A Hattyúk tava c. mese



92017. júLIuS
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ



10 2017. júLIuS
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Fizioterápia 
Érdeklődni a +36 70/626-20-09-es telefonszámon!

Magánkezelések orvosi javaslatra saját hatáskörben is.

Minden kórházban végzett fizioterápiás kezelés 
elvégezhető helyben is:

•	 Érszűkület kezelése, érterápia
•	 Ultrahang (vízben is), galván, vákuum és inter-

ferenciás kezelések
•	 Rehabilitációs bénult izmok tornája, utókezelése 
•	 Fájdalomcsillapítás (derék, hát és ízületek)
•	 Csonttörés utáni kezelés, sportsérülések utó-

kezelése, sarkantyú és köszvény
•	 Vizeletproblémák kezelése nők és férfiak részére 

egyaránt elektroterápiával

Kezelés helye:
Újkígyós, Arany J. u. 40. (egészségház)

Kedd, csütörtök: 1630-1800

Péntek: 1400-1700 (szükség szerint)

Dr. Simon-Fiala Jánosné
fizioterápiás szakasszisztens

Bejelentkezés telefonon: +36 70/626-20-09
Ha táppénzt nem akar, munkájától nem akar 

távol maradni, keressen!

Az Ipolyi Arnold Népfőiskola és a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel meghívja  

és várja Önt és kedves családját, barátait
bauer barbara: A leggazdagabb árva

című könyvének bemutatójára
2017. július 21-én (pénteken) 1800 órára

a művelődési ház konferenciatermébe.
Köszöntőt mond

Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere.
Bauer Barbara írónővel a program házigazdája, 

Harangozó Imre beszélget.
A programon lehetőség lesz a kötet megvásárlására 

és dedikáltatására is.
A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Bauer Barbara új regényének központi alakja a műveltségéről és jóté-
konykodásáról ismert Wenckheim Krisztina grófnő, Sisi császárné palo-
tahölgye. Krisztina édesapjáról, az 
Újkígyóst megalapító Wenckheim 
József Antalról mintázta Jókai 
Mór az Egy magyar nábob című 
regényének főhősét. A leggazdagabb 
árva magával ragadó regény. Meg-
elevenedik előttünk a XIX. század 
második felének Magyarországa. 
Színes, érzékletes világ tárulkozik 
föl: a kígyósi uradalom hétköznap-
jai és ünnepei, a kiegyezés korabeli 
Pest-Buda és az egész Magyar-

ország mozgalmas élete is...
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Az ösztöndíjra („LOCSKAY JÓZSEF TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ”) pályázhatnak azok az újkígyósi állandó lak-
hellyel rendelkező felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgatók, akik jó (minimum 3,51-es) átlagú 
tanulmányi eredményt értek el. További feltétel még, hogy a felsőfokú intézményben tanulmányait folytató hall-
gató nappali tagozaton, első alapképzésben vegyen részt.

A pályázatokhoz csatolandó:
•	 iskolalátogatási igazolás
•	 az utolsó félév tanulmányi eredményének igazolása
•	 rövid fényképes önéletrajz (amerikai típusú vagy europass)

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a pályázó személyes adatait (telefonszámmal és email címmel, bankszámla-
számmal), a felsőoktatási intézmény megnevezését (kar, szak, évfolyam megjelölésével), illetve az utolsó lezárt félév 
súlyozott tanulmányi átlagát.

A pályázatokat 2017. szeptember 30-ig lehet benyújtani a városi könyvtárban. A pályázatok egyéb részletes fel-
tételeiről a könyvtárban vagy a művelődési házban lehet érdeklődni.

„ÚjkÍgyóséRT” közalapítvány kuratóriuma

Az „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány kuratóriuma 
a 2017/2018-as tanévre ösztöndíjpályázatokat hirdet  
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére!

születések:

Tömösi Sára (2910 g, 48 cm), Békéscsaba, 2017. június 15., 
édesanyja: Bús Márta, édesapja: Tömösi Zoltán.

Buhala Janka, Békéscsaba, 2017. június 16., édesanyja: Zsótér 
Anita, édesapja: Buhala Tibor.

Nagy Balázs (3150 g, 49 cm), Békéscsaba, 2017. június 25., 
édesanyja: Rajeczki Krisztina, édesapja: Nagy László.

Tatár-Nagy Anna (3580 g, 52 cm), Gyula, 2017. június 30., 
édesanyja: Nagy Szilvia, édesapja: Tatár László.

HÁzAssÁGkÖtések:

Házasságkötés időpontja: 2017. június 3., menyasszony:  
Dus Klára újkígyósi lakos, vőlegény: Szilágyi Imre újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2017. június 10., menyasszony: 
Medovarszky Ivett újkígyósi lakos, vőlegény: Domokos Tibor 
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2017. június 16., menyasszony: Tóth 
Renáta mezőhegyesi lakos, vőlegény: Csatlós Lajos újkígyósi lakos.

HAlÁlesetek:

Gedó János István, született: 1951. január 26., elhunyt: Gyula, 
2017. június 2., volt újkígyósi lakos.

Huszka Mátyásné Krucsai Margit, született: 1942. január 27., 
elhunyt: Újkígyós, 2017. június 2., volt újkígyósi lakos.

Bacsa Béla, született: 1936. szeptember 15., elhunyt: Újkígyós, 
2017. június 3., volt újkígyósi lakos.

Székely Erzsébet, született: 1937. június 26., elhunyt: 2017. 
június 23., volt újkígyósi lakos.

Rédai András, született: 1935. október 16., elhunyt: Újkígyós, 
2017. június 24., volt újkígyósi lakos.

Szerémi Gézáné Horváth Veronika Éva, született: 1948. augusztus 
14., elhunyt: Békéscsaba, 2017. június 25., volt újkígyósi lakos.

köszöNeTNyILváNÍTás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik drága édesanyánk, nagymamánk 

székely erzsébet, született kőműves erzsébet
unitárius gyászszertartásán megjelentek, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család

ANYAKÖNYVI HÍREK
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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 Mária, tagjai: Horváth-Gazsó Adrienn, Katona-Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián
Nyomdai előkészítés: Mészáros Gábor • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

megHÍvó
Újkígyósi Városnap
2017. augusztus 20.

a Petőfi Sándor Művelődési Ház melletti Wenckheim parkban

  900 Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve katolikus templomban

1000 Ünnepség a Hazaváró Emlékkútnál
Köszöntőt mond: Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere
Ünnepi szónok: várhatóan Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke
2017 első kenyerét megszenteli: Ilyés Zsolt, plébános
„Újkígyós Díszpolgára” és az „Újkígyósért” kitüntető címek adományozása
Az ünnepségen közreműködik a Tengelic Énekegyüttes

Ünnepség után a művelődési ház konferencia termében a II. Újkígyósi Művésztábor  kiállítá-
sának megnyitója: a tárlatot Herczeg Tamás, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgató- 
helyettese nyitja meg.

1700 órától a nagyteremben az újkígyósi Borostyán Bábcsoport
A hattyú című előadása

1800 órától a nagyszínpadon Hagyomány és design címmel a Hudák
család (Csorvás) műhelyének ruhabemutatója a Neo Divatstúdió 
modelljeivel, néptáncbemutató és meglepetésvendég

2000 órától TOMBOLASORSOLÁS értékes nyereményekke az 
Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete támogatásával

2030 KFT Zenekar élő nagykoncertje

2200 Tűzijáték

A rendezvény programjai ingyenesek.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!


