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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: Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke
2017 első kenyerét megszenteli: Ilyés László Zsolt, plébános
„Újkígyós Díszpolgára” és az „Újkígyósért” kitüntető címek adományozása
Az ünnepségen közreműködik a Tengelic Énekegyüttes

1130 A művelődési házban a II. Újkígyósi Művésztábor kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: Herczeg Tamás, a Csabagyöngye Kulturális Központ 
igazgatóhelyettese

1700 Az újkígyósi Borostyán Bábcsoport A hattyú című előadása a nagyteremben

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

1900 A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes fergeteges előadása

2000 Tombolasorsolás értékes nyereményekkel az Újkí-
gyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete tá-
mogatásával

2030 KFT Zenekar élő nagykoncertje

2200 Tűzijáték

A délutáni programok az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete támoga-
tásával valósulnak meg.

További támogatók:

Újkígyós Város Önkormányzata, Vantara Gyula országgyűlési képviselő, Újkígyósi Szűz Mária Szent Neve 
Plébánia, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, Újkígyósi Ifjúsági Kezdeményezés, Csonka és Fia Kft, 
Aranykalász Lovas Club, Újkígyósi Sütőipari Bt. - Pauló Mátyás, Deákné vászna, Borostyán Bábcsoport - 
Horváthné Bohus Mária, Polgárőrség Újkígyósi Szervezete

A rendezvény programjai ingyenesek.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
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A leggazdagabb árva –
Wenckheim Krisztina életregénye

Könyvbemutató Újkígyóson
A tikkasztó meleg és a délután lecsapó heves jégeső elle-

nére is meglepően nagy érdeklődés kísért a napokban Újkí-
gyóson egy, a település történetét érintő, mégis országos ér-
vényű irodalmi eseményt. A leggazdagabb árva című, a Jaffa 
Kiadó gondozásban napvilágot látott könyv szerzője, Bauer 
Barbara az Ipolyi Arnold Népfőiskola meghívására látogatott 

Az újkígyósi kishuszár  
megnyerte a Tisza-tavi Vágtát

Makoviczki Martin 2017. július 2-án, a Kincsem Parkban 
versenyzett életében először. Tizennégyen álltak rajthoz, eb-
ből hetedik helyezést ért el.

Második versenye a 2017. július 29-én Tiszafüreden ren-
dezett Tisza-tavi Vágtán volt. Martin 10 évesen nyerte meg 
a Kishuszár futamot Fáni nevű pónijával, amellyel bátyja, 
Ákos megnyerte a tavalyi évben rendezett Nemzeti Vágta 
Kishuszár futamát. Városunk fiatal tehetsége a dobogó leg-
felső fokára állhatott fel. Ezzel a győzelemmel jogot nyert a 
2017. szeptember 15-e és 17-e között megrendezésre kerülő 
Nemzeti Vágta Kishuszár futamán való részvételre. A szep-
temberi megmérettetésen szülővárosát, Újkígyóst képviseli 
majd. Martinnak ezúton gratulálunk, és további sikereket 
kívánunk! Szurkoljunk neki együtt a Nemzeti Vágtán!

Együtt szurkolhatunk Makoviczki Martinnak a Nemzeti Vágtán

Az elsősegélynyújtó tevékenységet népszerűsítő lakossá-
gi rendezvény szervezésére az újkígyósi Vöröskereszt pá-
lyázat keretében 200 000 Ft-ot nyert. A pályázatot a Vö-
röskereszt Igazgatósága hirdette meg.

A rendezvényt 2017. július 15-én bonyolítottuk le. Nagyon 
szép létszámmal, 33 felnőtt és 39 gyerek jelenlétében mutathat-
ták be az előadók az elsősegélynyújtás különböző formáit.

A sebkötözést a gyerekeken a szüleik mutathatták be, de 
volt lehetőség Ambu-babán és a defibrillátorral is szívmasz-
százst gyakorolni. Szerencsére több vállalkozó felnőtt és gye-
rek is kipróbálhatta itt szerzett tudását, a bátrak és a „sérültek” 
is jutalomban részesültek. Kérhettek a jelenlévők vérnyomás-
mérést, vércukormérést, testzsírértékmérést és fejmasszázst.

Közben megérkezett a rendőrautó, mely meghozta a ré-
szegszemüveget, amit mindenki kipróbálhatott. Nos, volt 
érdekes jelenet bőven.

Megjött a tűzoltóautó is, amit szinte megleptek a gyere-
kek, úgy, mint a rendőrautót.

Ha még unatkozott valaki, arcfestést kérhetett, kézmű-
veskedhetett, vagy a lufihajtogatótól valamilyen figurát 
kérhetett.

A rendezvény végét ebéddel zártuk.
Elmondhatom, hogy jó hangulatban, tartalmasan és 

aktívan tanulhattak a jelenlévők. Tudást szereztek ahhoz, 
hogy egyszer, ha szükség lesz rá, életet mentsenek.

Szűcs István Jánosné, a helyi vöröskereszt titkára

Az újkígyósi Vöröskereszt  
rendezvénye

el a Békés megyei településre. A Petőf i Sándor Művelődési 
Házzal közösen megszervezett könyvbemutató megnyitása-
ként Szebellédi Zoltán, a város polgármestere a pozitív hősök, 
követhető példaképek jelentőségét hangsúlyozta.

Az írónő kiemelte az egyik főhős, a későbbi újkígyósi plé-
bános, Göndöcs Benedek alakjának a jelentőségét. Elmondta, 
a regénynek jelentős irodalmi előzménye is van, hiszen Krisz-
tina édesapjáról, az Újkígyóst megalapító Wenckheim József 
Antalról mintázta Jókai Mór az Egy magyar nábob című re-
gényének hősét is. 

A program házigazdája, Harangozó Imre így indokolta a 
könyvbemutató megszervezésének időszerűségét: Bauer Bar-
bara ismert író, az Elsuttogom százszor, a Légikisasszonyok és 
a Vakrepülés méltán népszerű szerzője. Közelmúltban megje-
lent kötete, A leggazdagabb árva hamisítatlan történelmi re-
gény. Ám a maga műfajából kissé kimutató módon könnyed és 
szórakoztató, gördülékeny és eseménydús is egyben. Főhőse a 
műveltségéről és jótékonykodásáról ismert Wenckheim Krisz-
tina grófnő, Sisi császárné palotahölgye. Színes, érzékletes világ 
tárulkozik föl a mű lapjain – zárta értékelését az Ipolyi Arnold 
Népfőiskola elnöke –, őseink élete, a korabeli kígyósi uradalom 
hétköznapjai és ünnepei, a kiegyezés kori Pest-Buda, de egész 
Magyarország mozgalmas világa is.

A programot megtisztelte jelenlétével a regény főhősének 
családját képviselve gr. Wenckheim László és felesége Csáky 
Ilona grófnő is.

Az író-olvasó találkozót hosszú dedikálás és a szerzővel 
folytatott meghitt személyes beszélgetések sora zárta.

harangozó Imre
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Újkígyós Város Önkormányzata megyei és országos versenyen 
elért kiemelkedő teljesítményért könyvvásárlási utalvánnyal 

jutalmazta a tanulókat és felkészítőiket
Megyei Bendegúz matema-
tika versenyen első helyezést 
ért el Varga Viktor. Matema-
tikatanára Domokosné Né-
meth Ildikó
Megyei Bendegúz környe-
zetismeret versenyen első 
helyezést ért el Varga Viktor.  
Környezetismeretre Such Ju-
dit Nikolett tanítja.
Szép magyar Beszéd verse-
nyen megyei első helyezést 
kapott Vizi Fanni. Felkészí-
tője Serfőző Marianna. 
Barátunk a természet orszá-
gos természetismereti ver-
seny döntőjén 3. helyezést 
elért csapatunk tagjai:
Börcsök Áron
Sisák Réka
Juhász Vivien
Cservenák Anna Flóra
Felkészítő: Kovács Attila
Barátunk a természet orszá-
gos természetismereti ver-
seny döntőjén 1. helyezést 
elért csapatunk tagjai:
Bánfi Boglárka
Pap Botond
Purecse Bulcsú Benedek
Rákóczi Botond
Felkészítő: Such Judit Nikolett
Fitkid Dance verseny I. kor-
csoportjának egyéni országos 
versenyén Perei Judit Pálma 
Békéscsabán 3. helyezett, 
Budapesten 2. helyezett lett. 
Felkészítő edző: Varró Renáta
Modern Táncok versenyében 
országos 3. helyezést ért el 
Bánfi Boglárka. Felkészítők: 
Vidó Kata és Toldi Katalin.
A VIII. Békéscsabai Tánc-
fesztivál és 23. Táncgála 
Nemzetközi Táncversenyen 
ezüst minősítést ért el Váradi 
Szonja és Török Vince
Gulyás Miklós felkészítésé-
nek köszönhetően.

A Borostyán Bábcsoport 
tagjai most is szép sikereket 
értek el.
Kismaroson, a II. Duna-
kanyari Báb és Színjátszó 
Fesztiválon arany minősítést, 
az Egerben megrendezett 
Gyermekbábosok XXIV. 
Országos Fesztiválján ezüst 
minősítést kaptak.
Bábosaink: 
Bánfi Soma
Biri Adél
Borsi Ramóna
Kmetykó Vivien
Ragályi Fanni
Ragályi Lili
Simon Hajnalka
Felkészítő: Horváthné Bohus 
Mária
A Párta Banda tagjai is jó 
hírünket keltik országunk 
különböző népzenei verse-
nyein: 
Bálint Adrienn 
Bánfi Viktória Rebeka 
Mészáros Gréta Kitti 
Molnár Dániel 
Oláh Márk
Eredményeik: 
•	 Gyula Regionális verseny 

arany minősítés
•	 Dévaványa Kádár Ferenc 

országos verseny
•	 arany minősítés, 
•	 Kóta térségi kiváló fo-

kozat
•	 Debrecen-Józsa országos 

népzenei verseny 
•	 Cívis arany minősítés,
•	 Kóta országos arany 

minősítés
Szólisták:
Mészáros Gréta 
•	 Kádár Ferenc országos 

népzenei verseny 
•	 ezüst minősítés, 
•	 Kóta térségi dícséretes 

minősítés
•	 Cívis országos népzenei 

verseny

•	 arany minősítés, 
•	 Kóta országos arany mi-

nősítés
Priskin Péter 
•	 Kádár Ferenc országos 

népzenei verseny ezüst 
minősítés, 

•	 Cívis országos népzenei 
verseny ezüst minősítés.

Felkészítőjük: Rácz Gyula
XVI. Békés Kupa 3D Íjász-
versenyen elért 1. helyezésé-
ért Forgács Luca kapott elis-
merést.
Felkészítő: Benkő Mihály.
Megyei tájfutóversenyen  
Váradi Szonja ért el 1. helye-
zést  Korcsog László felkészí-
tésében.
Tornászaink II. korcsoportos 
megyei diákolimpián csapat-
ban I. helyezést értek el.
A csapat tagjai:
Bajka Áron
Béres Richárd
Pap Botond
Purecse Bulcsú Benedek
Hőgyes Dávid
Perei Marcell
Felkészítő: Korcsog László
Kick-boxosaink is évről évre 
szereplői a polgármesteri ju-
talmazásnak.
Eredményeik:
Pap Nikola
országos diákolimpia I. hely, 
Világ-kupa I. hely,
magyar bajnok
Ancsin Hanna
országos diákolimpia I. hely, 
Világ-kupa I. hely,
magyar bajnok
Pap Botond
európa-kupa II. hely
Koszti Iringó Friderika
megyei diákolimpia I. hely, 
Világ-kupa III. hely
Bánfi Boglárka
megyei diákolimpia I. hely, 

országos diákolimpia III. hely
Loneán Tamás
országos diákolimpia III. hely
Varga Mátyás
országos diákolimpia III. hely
Felkészítő: Korcsog László
Bánfi Bence
megyei diákolimpia I. helyezés
Pántya Réka
országos bajnokság I. helye-
zés
Pántya Imre Márk
országos bajnokság I. helye-
zés
Felkészítő: Debreczeni Dezső
Kézilabdásaink sikereinek is 
évről-évre örülhetünk. 
Békés Megyei Serdülő Baj-
nokság 1. helyezését érték el 
a fiúk versenyén:
Harangozó Bence Attila
Krucsai Levente László
Kovács Bálint
Fodor István
Müller Máté Péter
Felkészítő: Regőnyei Imre
A leány csapat is 1. helyezett 
lett a Békés Megyei Serdülő 
Bajnokságon.
Tagjai:
Bánfi Viktória Rebeka
Berczi Rebeka
Biri Adél
Bogyó Beáta
Borsi Ramóna
Csjaki Nóra
Kovács Hanna
Márkus Ivett
Rajeczki Szilvia
Silló Petra
Simon Hajnalka
Sipka Melitta Veronika
Szabó Vivien Éva
Vozár Mónika
Felkészítő: Biriné Csiernik Éva
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HATÁROZATOK
Elfogadták a kistérségi beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a július 17-én megtar-
tott ülésén egyhangú hét igen szavazat 
mellett elfogadta a Békéscsaba és Tér-
sége Többcélú Önkormányzati Kistér-
ségi Társulás előző évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatót, és megköszönte a 
kistérségi csoport munkatársainak a 
település érdekében kifejtett munká-
jukat.

Elfogadták az iskolai beszámolót

Egyhangú hét igen szavazattal fogad-
ta el a testület az Újkígyósi Széchenyi 
István Általános Iskola 2016-2017. 
tanévről szóló tájékoztatóját, és meg-
köszönte az intézmény dolgozóinak 
az elvégzett munkát.

Beszámolt a turisztikai referens

A képviselő-testület egyhangú hét 
igen szavazattal elfogadta a turiszti-
kai referens előző időszakban végzett 
tevékenységéről szóló beszámolóját.

Lejárt határidejű határozatok

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 38/2016. (III. 21.), 
94/2017. (VI. 19.), 95/2017. (VI. 19.), 
96/2017. (VI. 19.), 97/2017. (VI. 19.), 
98/2017. (VI. 19.), 99/2017. (VI. 19.), 
100/2017. (VI. 19.), 101/2017. (VI. 19.), 
102/2017. (VI. 19.), 103/2017. (VI. 19.), 
105/2017. (VI. 19.), 106/2017. (VI. 19.), 
107/2017. (VI. 19.), 108/2017. (VI. 19.) 
számú önkormányzati határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentést elfogadta, 
a 130/2016. (IX. 19.) és a 100/2017. 
(VI.19.) számú határozat végrehajtásá-
nak határidejét 2017. szeptember 30-ig 
meghosszabbította. A határozati javas-
latot mind a hét képviselő igennel elfo-
gadta.

Polgármesteri tájékoztató

Az Önkormányzat és intézményei 
2017. június havi fontosabb eseménye-
iről szóló tájékoztatót hét igen szava-
zattal tudomásul vették a képviselők.

Pályázati részvétel

Egybehangzó hat igen szavazattal 
határoztak arról, hogy Újkígyós Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete pályázatot kíván benyújtani a 
TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkor-
mányzati épületek energetikai kor-
szerűsítése című pályázati felhívás 
keretében történő, „Újkígyós Város 
Önkormányzat közintézményeinek 
energetikai korszerűsítése megújuló 
energiaforrás bevonásával” című pá-
lyázatra vonatkozóan, amely 100 %-os 
támogatási intenzitás mellett, bruttó 
75 000 000 Ft összköltségű, és az 
alábbi önkormányzati ingatlanokon 
tervezett műszaki tartalommal ren-
delkezik:
•	Felföldi István Sportcsarnok 1319. 

hrsz.: 15 kW összteljesítményű 
fotovoltaikus rendszerű háztartási 
méretű kiserőmű (HMKE) telepí-
tése történik az elektromos ener-
gia előállítására, energiatakarékos 
LED világító rendszer felszerelése

•	Könyvtár 1344. hrsz.: 5 kW össz-
teljesítményű fotovoltaikus rend-
szerű háztartási méretű kiserőmű 
(HMKE) telepítése történik az 
elektromos energia előállítására, 
korszerű, energiatakarékos LED 
világító rendszer felszerelése

•	Cz. Kiss Ház (Szolgáltatóház) 
708. hrsz.: építészeti korszerűsítés 
(utólagos homlokzati hőszigetelés, 
padlásfödém hőszigetelése, nyí-
lászárócsere; a kötelező akadály-
mentesítést a projekt tartalmazza), 
5 kW-os napelem elhelyezése.

Pályázatok zöld város kialakítására

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete hat igen szavazat 
mellett határozott arról, hogy pá-
lyázatot nyújt be a TOP-2.1.2-16 
kódszámú, „Zöld város kialakítása 
Újkígyóson” című pályázati kiírásra, 
100 %-os támogatási intenzitás mel-
lett, bruttó 154 500 000 Ft összkölt-
séggel. A projekt keretében megújul 
a Wenckheim park zöld felülete, a 
pályázat által burkolt sétány kialakí-
tása utcabútorokkal, futópálya és sza-
badtéri felnőtt tornapálya, az óvoda 
és a plébánia között zöldfalú kerítés 
valósul meg. 
A Kossuth utca 42. szám alatt Szol-
gáltató Központ kerül kialakításra, 
melynek földszintjén 3 üzlethelyiség, 
2 akadálymentes és 2 hagyományos 

mosdóhelyiség, a pinceszinten klub- 
és sószoba elhelyezésére kerül sor, az 
ingatlanon parkolók, zöldfelületek, a 
szomszéd felőli kerítés létesítésével. 

Támogatják  
a kibővült létszámú FISÉ-t

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Újkígyósi KC és 
a Felföldi István Sport Egyesület 
elnökének tájékoztatása alapján tu-
domásul vette, hogy az Újkígyósi 
KC felnőtt férfi csapata kiesett az 
NB II-es osztályból, az Újkígyósi KC 
sportolóinak nagy része átigazolással 
a Felföldi István Sport Egyesületben 
folytatja sporttevékenységét. A Fel-
földi István Sport Egyesület részére a 
2017. évi költségvetési rendeletben az 
Újkígyósi KC részére biztosított tá-
mogatásból, az eredetileg megítélt tá-
mogatáson felül további 1 100 000 Ft 
támogatást biztosít. A határozati ja-
vaslatra mind a hat jelenlévő képvise-
lő igennel voksolt.

Szezonzáró 
Park On

Idén nyáron ismét akusztikus 
koncertekkel várunk titeket a 
művelődési háznál, a park felől. 
Kellemes környezet, élőzene, 

hideg italok, barátok.
Nyárzáró koncert:

augusztus 26. 
(szombat) 20 óra
A kedves vendégeket  

welcome drink-kel várjuk.
További részletek hamarosan 
a Park On – M42 facebook 
oldalon, valamint figyeljétek a 
plakátokat, netes megosztáso-

kat, szóbeszédet.
Gyertek minél többen, és csi-

náljuk együtt a fesztivált!



52017. AuguSZtuS
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Nemzeti Könyvtár sorozat az újkígyósi könyvtárban
A Nemzeti könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyűjti 

egységes sorozatba. A válogatás első szempontja az olvasmá-
nyosság, a második a sokszínűség, a harmadik pedig nem-
zeti önbecsülésünk erősítése. Mindezt a tartalomhoz illő 
nemes kivitelben, a nagy XVIII. századi erdélyi nyomdász, 
Misztótfalusi Kis Miklós antikva betűiből szedve, a világhírű 
Munken gyár Premium Cream papírján.

A Nemzeti könyvtár olyan családi olvasmánytárt kínál, 
amelynek köteteit olvasni öröm, amelynek útirajzai nyo-
mán képzeletben bejárhatjuk Magyarországot, amelyből 
megfőzhetjük legjobb ételeinket, e könyvek meséit felol-
vashatjuk gyermekeinknek, a rendkívüli személyiségeket 
figyelemmel kísérve kalandozhatunk a magyar múltban, 
átélhetjük történelmünk katartikus pillanatait, és újra gyö-
nyörködhetünk a vitathatatlan magyar irodalmi remekmű-
vek szépségében és erejében.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár a Nem-
zeti Könyvtár sorozat 75 kötetét ajánlja Újkígyós lakosai-
nak figyelmébe. 
forrás: http://www.nemzetikonyvtar.hu/

Turovszki-Mancz Fatime Nóra
könyvtárvezető-helyettes

Tormay Cécile: A régi ház - Nemzeti Könyvtár 1.
A biedermeier Pest ködös-párás Du-

na-parti világából rejtélyesen dereng föl 
a messzi földről érkezett Ulwing Kristóf 
építőmester hatalmas háza, ahol három 
generáció élete tárul elénk: a nagy gazdag-
ságot szerző, kemény és elszánt építőmes-
teré, a vagyonnal és az érzelmeivel egyaránt 
takarékos fiú, János Hubert sorsa, valamint 
a tékozló unokáé, Ulwing Kristófé. 

A család históriája mégsem egyszerű-
en egy feltörekvő, majd romlásba vesző polgárdinasztia törté-
nete. Titkos, ki nem mondott, meg nem élt szerelmek itatják át 
a regény lapjait, amelyből - amikor minden elvész - egy asszony 
odaadó hűsége és szeretete ad reményt a fennmaradásra. A fel-
színen a vagyon megszerzése, megtartása és az elszegényedés 
megfékezése mozgatja a szereplőket, a mélyben azonban leá-
nyok utáni be nem teljesült vágyak, vagy a mástól elvett asszo-
nyok iránti hűség hajtja előre mindhárom generáció férfitagjait. 
Egy elhallgatott női név kísért az idős Kristóf és testvére, Sebes-
tyén viszonyában is: Borbáláé, az asszonyé, aki az erősebb férfié 
lett. Egykori leányokról suttog a csend János Hubert körül is, 
aki ifjúi szerelmét áldozza föl az atyjának való megfelelés oltá-
rán. A sors azután Zsófia képében hoz számára új vonzalmat, 
nem tudván, hogy eközben fia életét állítja át egy olyan pályára, 
amelynek óhatatlanul pusztulás a vége. 

Gyöngéd érzelmek hálója szövi át meg át az Ulwingok ősi 
házát, s e kusza szövedék - amelyen addig valamennyi csa-
ládtag aláhull - tartja életben Ulwing Annát, aki mindent és 
mindenkit elveszít, ám egy reményvesztett pillanatban, élete 
alkonyán, a legnagyobb ajándékot kapja, amelyben szerető 
asszonynak része lehet. 

Tormay Cécile regénye elnyerte az Akadémia irodalmi dí-
ját, számos nyelvre lefordították, később itthon mégis tiltották, 
méltatlanul hallgatták el, s veszett feledésbe. Megjelentetésével 
az irodalmi élet régi adósságát törlesztjük.

HÍZOTT KACSA KONYHAKÉSZEN,
SZÉP MÁJJAL FOLYAMATOSAN  

RENDELHETŐ.
BÚCSÚRA IS!

Érdeklődni: Újkígyós, Öreg utca 29.
Tel.: 06-30/466-8369

Harangozó László
kistermelő

Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Is-
kola tanévkezdéssel kapcsolatos hírei

Tanévnyitó időpontja: 2017. augusztus 31. (csütörtök) 1700 
óra
Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek)
Tankönyvosztás: Az 1265/2017. (V. 29.) Kormány-
határozat értelmében iskolánk minden diákja ingyen 
kapja a tankönyveket. Kiosztásukra az első tanítási 
napon kerül sor.
Felmentés az iskolában szervezett egyéb (kötelező tan-
órai foglalkozásokon kívüli) foglalkozásokról:
A nemzeti köznevelési törvény rendelkezése szerint a 
kötelező tanórán kívüli, 16 óráig szervezett foglalko-
zások (pl. napközi, tanulószoba) alól felmentést a szülő 
kérésére az iskola vezetője adhat. Mivel az általános is-
kolában a délutáni foglalkozáson kötelező a részvétel, 
ezért az engedély nélküli távollét éppúgy igazolatlan 
mulasztásnak számít, mintha a diák a tanítási óráról 
hiányozna.
A kérelem letölthető Újkígyós város honlapjáról 
(www.ujkigyos.hu), illetve átvehető az iskola portáján.
A következő tanév gördülékenyebb szervezése 
érdekében lehetőség szerint kérném ezeket 
a kérvényeket még a tanév elkezdése előtt az  
iskola portáján leadni! 

A szünet hátralévő napjaira jó pihenést kívánok!
Kunstár Anna Mária

intézményvezető
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Iparterület bérlési lehetőség  
Újkígyóson

Újkígyós város külterületén a 036/4 hrsz.-ú területen Újkígyós 
Város Önkormányzata a meglévő épületingatlanok bevonásával, új 
létesítmények kialakításával iparterület létrehozását tervezi. 

Az alábbi új csarnokok megépítését tervezzük: 
•	 2 x 250 m2 alapterületű, 6,5 m belmagasságú hűtő, fagyasz-

tó kapacitású csarnok, kiegészítő helyiségekkel összesen 
800 m2 hasznos alapterületen;

•	 500 m2 hasznos alapterületű temperálható csarnok.
A telephelyen sor kerül az úthálózat felújítására, víz- és csator-

nahálózat kiépítésére, ipari gázkapacitás kialakítására, elektromos 
hálózat fejlesztésére, transzformátorállomás, telephelyi térvilá-
gítás, biztonságtechnika, internetelérés kiépítésére. A telephely 
Békéscsabától 18 km-re lévő, Békés megyében kiemelkedő infra-
struktúrával rendelkező településen helyezkedik el, ezáltal foglal-
koztatási nehézségek nem várhatóak.

Elsődleges mezőgazdasági feldolgozás végzésére a projekt ke-
retében nincs lehetőség, viszont a csarnokok pontos belső kialakí-
tását a beruházás jelenlegi fázisában még a leendő bérlő igényei-
hez tudjuk alakítani.

A bérleti díj meghatározása megegyezés szerint történik, az ed-
digi gyakorlat szerint a környező településeket figyelembe véve a 
legkedvezőbb bérleti konstrukciót tudjuk kialakítani. Ennek ré-
szeként közös megegyezés alapján lehetőséget biztosítunk arra, 
hogy a pályázat fenntartási időszakát követően a bérlő tulajdont 
szerezzen.

A projekt megvalósulása leghamarabb 2018 második felére várható. 
Érdeklődni Szebellédi Zoltán polgármesternél a +36-30-628-8883 

telefonszámon, illetve a szebelledi@ujkigyos.hu és a polgarmester@ujkigyos.hu 
elektronikus címen lehet.

Újkígyós város Önkormányzata

A RÁSZORULó gYeRMeKeK
SZÜNIDeI INgYeNeS

ÉTKeZTeTÉSe
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-

gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. 
január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján 
önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátás-
ként kerül meghatározásra a szünidei gyermek-
étkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti 
kör vonatkozásában kötelező önkormányzati 
feladatként jelenik meg. 

A szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli 
meleg főétkezést rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő és hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ré-
szére ingyenesen biztosítja.

Az idén az iskolás gyerekek 55 napon át él-
vezhetik a nyári szünetet, amely június 16-tól 
augusztus 31-ig tart. 

Az újkígyósi önkormányzat – a 45 napon 
át kötelezően biztosítandó ingyenes étkezéssel 
szemben –  a nyári szünet teljes időtartama alatt 
benyújtott igényeknek megfelelően 22 család 38 
gyermekének biztosítja az ingyenes déli ebédet. 

A gyermekek étkeztetéséről az Újkígyósi Vá-
rosfejlesztési és Gazdálkodási Kft. üzemelteté-
sében lévő önkormányzati konyha gondoskodik.

Újkígyósi Közös Önkormányzati hivatal
Igazgatási Osztálya

Helyzetjelentés a 2017. évi járdaépítésről 

Mint arról korábban már 
tájékoztattuk a lakosságot, 
Újkígyós Város Önkor-
mányzat Településfejleszté-
si és Gazdasági Bizottsága 
a márciusi bizottsági ülésen 
döntött az idei évben épí-

tendő járdaszakaszok he-
lyéről, figyelembe véve és 
előtérbe helyezve a lakosság 
által benyújtott kérelmeket.
Idén is 500 méter új járda 
megépítésének anyagkölt-
ségére biztosított forrást 

a képviselő-testület költ-
ségvetésében. Az építési 
munkálatok tavasszal meg 
is kezdődtek, ez idáig az 
alábbi helyszíneken ösz-
szesen 175 m járdaszakaszt 
építettünk:
Erkel utca 2.
Arany János utca 11/3-tól a 
Hosszú utcáig
Kossuth utca 55.
Apponyi utca 9/1.
Iskola utca 22/A.
Széchenyi utca 33. 
Fő utca 44/1.
Öreg utca - Kölcsey utca 
kereszteződés
Amint az Újkígyósi Város-
gazdálkodási és Fejleszté-
si Kft. kapacitása lehetővé 
teszi, folytatjuk a járdaépí-
tést. Az alábbi helyszíneken 

fognak az Önkormányzat 
munkatársai még ebben az 
évben járdaépítést végre-
hajtani:
Petőfi utca 30. számtól 36. 
számig
Ady utca 88. számtól a Rá-
kóczi utcáig
Arany János utca 17.
Újköz utca 40.
Ady utca 7.
Bem utca 16.
Petőf i utca 22.
Hosszú utca 31/1.
Akácfa utca 29.
Öreg utca 16. szám és Öreg 
utca 16/1. szám közötti 
szakaszon
Gyulai úton az Árpád utca 
- Jókai utca között

varga Ferenc 
műszaki csoportvezető

Az Arany János utcai járda felújított szakasza
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2017. szeptember 16-án (szombaton) 17 órakor
a Cz. Kiss Rendezvényházban 
Tiszta hittel, erős kézzel címmel
kiállításmegnyitóra kerül sor.

A kiállítást megnyitja Gaál Gergely,  
a Szent László-év tanácsadó testületének elnöke.

Köszöntőt mond Vantara Gyula, országgyűlési képviselő  
és Szebellédi Zoltán, Újkígyós város polgármestere.

Közreműködik a Tengelic Énekegyüttes. 
A megnyitó után a Tíz év Szent László nyomában 

Szépvízen című film tekinthető meg,
bevezetőt mond Harangozó Imre, néprajzkutató. 
A vetítés után Ferencz Tiborral, Szépvíz testvér- 

településünk polgármesterével beszélgetünk a filmről.
A rendezvény végén pogácsás,
süteményes vendéglátás lesz.
Minden kedves érdeklődőt

szeretettel várunk!

Különleges  utazó kiállítással emlékezik a Magyar Posta 150 
évvel ezelőtti megalakulásáról a Postamúzeum. A vándorkiállí-
tásnak otthont adó kamion 2017. május 4-én indult országjáró 
körútjára. Ellátogatnak azokra a településekre is, ahol 150 éve 
nyílt először postahivatal. A Történelmet kézbesítünk - Utazó 
Postatörténeti Kiállítás 2017. augusztus 1-jén Újkígyóson is 
megtekinthető volt az egészségház és a művelődési ház közötti 
parkolóban. Ezúton köszönjük a Magyar Postának, hogy vá-
rosunkba látogatott a vándorkiállítás, ami igazán színvonalasra 
és érdekesre sikeredett. Külön köszönet az újkígyósi képeslap 
dekorációjáért a kiállításnak helyet adó járműben.

Az újkígyósi képeslap

Újkígyóson járt az Utazó  
Postatörténeti Kiállítás
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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

születések:
Szabó Adrienn (3200 g, 52 cm), Budapest, 2017. július 2., 
édesanyja: Oláh Katalin, édesapja: Szabó László.
Pálinkás Regina (3120 g, 52 cm), Kistarcsa, 2017. július 3., 
édesanyja: dr. Pálinkás-Bodzsár Nóra, édesapja: Pálinkás 
Zoltán.
Rákóczi Balázs Dávid (3370 g, 48,5 cm), Gyula, 2017. július 
9., édesanyja: Tripon Emese, édesapja: dr. Rákóczi Attila.
Kovács Dominik (3740 g, 51 cm), Békéscsaba, 2017. július 
14., édesanyja: Papp Amarilla, édesapja: Kovács Attila.
Kvasz Ádám (2760 g, 46 cm), Gyula, 2017. július 22., édes-
anyja: Németh Nikolett, édesapja: Kvasz András.
Berki Réka Terézia (3600 g, 51 cm), Gyula, 2017. július 24., 
édesanyja: Veszpi Terézia, édesapja: Berki Antal Gábor.
Oláh Bendegúz (3950 g, 51 cm), Gyula, 2017. július 28., 
édesanyja: Biró Mónika, édesapja: Oláh György János.

HÁzAssÁGkÖtések:
Házasságkötés időpontja: 2017. június 16., menyasszony: 
Kiss Noémi újkígyósi lakos, vőlegény: Rácz Norbert nagy-
kovácsi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2017. július 8., menyasszony: 
Zsigmond Brigitta újkígyósi lakos, vőlegény: Molnár Gábor 
újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2017. július 8., menyasszony: 
Uhrin Nóra újkígyósi lakos, vőlegény: Juhász Patrik László 
újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2017. július 22., menyasszony: 
Mórocz Melinda Ágota zalaegerszegi lakos, vőlegény: 
Lukoviczki Gábor újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2017. július 29., menyasz-
szony: Kasra Imen békési lakos, vőlegény: Balázsházi Lajos 
újkígyósi lakos.

HAlÁlesetek:
Kis Béláné Kása Julianna, született: 1951. november 27., 
elhunyt: Békéscsaba, 2017. július 12., volt újkígyósi lakos.
Juhász Pál, született: 1939. szeptember 20., elhunyt: Békés-
csaba, 2017. július 13., volt újkígyósi lakos.
Ferkovics Lajos, született: 1951. augusztus 18., elhunyt: Új-
kígyós, 2017. július 16., volt újkígyósi lakos.
Botás Viktória, született: 1955. március 1., elhunyt: Újkí-
gyós, 2017. július 24., volt újkígyósi lakos.
Sajben Mátyás, született: 1945. december 18., elhunyt: Bé-
késcsaba, 2017. július 25., volt újkígyósi lakos.

KÖSZÖNeTNYILvÁNíTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik Drága férjem, édesapánk, nagyapánk

Juhász Pál
gyászszertartásán megjelentek, sírjára koszorút 

és virágot helyeztek.
gyászoló felesége és családjai.

ANYAKÖNYVI HÍREK Máriaradnai zarándoklat – 2017
Máriaradnára akik eljöttetek,

A szűz Máriára bízva tekintsetek.
Mert ő a bús árvák, özvegyeknek anyja,

Szomorú szívek megvigasztalója…

Kedves Újkígyósiak!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit Máriaradnára, 
2017. október 8-án, vasárnap 

a Magyarok Nagyasszonya búcsús zarándoklatunkra. 
Aki teheti, tartson velünk őseink kedves kegyhelyére, 
imádkozzunk minél többen a frissen felújított kegy-
templomban, Szűz Mária lábainál egyházközségünk 
egységéért, megújulásáért, családjainkért, városunkért, 

Újkígyósért és magyar Hazánkért!
A búcsújárásunk lelki vezetője  
Ilyés László Zsolt plébános úr. 

Indulás reggel 6 órakor légkondicionált autóbusszal,  
visszaérkezés a kora esti órákban.

Részvételi díj: 3 000 Ft / fő (buszköltség).
Békéscsabaiaknak: 4 000 Ft / fő

Jelentkezni:
személyesen a művelődési házban
(Újkígyós, Arany János utca 42.)

az utazási költség befizetésével lehet
2017. október 4-ig.


