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Szent László összeköti az egész Kárpát-medence magyarságát
Huszonhét éve áll fenn testvértelepülési kapcsolat 

Szépvíz és Újkígyós között. Mondhatnánk, hogy a vé-
letlen hozta úgy, hogy ez a kapcsolat e két település 
között elkezdődött, de túl a személyes érdemeken, egy 
spirituális kapocs is fennáll, a tiszta hitű és erős kezű 
király, Szent László személye. Ugyanúgy, mint Szépvíz, 
Újkígyós is Szent László oltalma alatt állt, mint a nagy-
váradi püspökséghez tartozó egyházközség egészen a 
Trianon utáni időkig, az egyházmegyék átszervezéséig.

A Szent László-év kapcsán került megrendezésre 
Újkígyóson a Cz. Kiss Rendezvényházban szeptember 
16-án – a kígyósi búcsú előestéjén – a „Tiszta hittel, 
erős kézzel” kiállítás Szent Lászlóról. A kiállítást Gaal 
Gergely nyitott meg a szent király életét és korát pél-
daként felmutatni szándékozó tanácsadó testület el-

nökeként. Kiemelte, hogy a hős király az évszázadok 
során az egész Kárpát-medence példaképe volt, emléke 
freskók, mondák, legendák, szobrok formájában szá-
mos helyen megtalálható a mai napig.

Természetes módon kapcsolódott a Kárpát-meden-
cei vándorkiállítás megnyitójához, hogy megtekint-
hettük a jubileumi év kapcsán testvértelepülésünkről 
készült Tíz év Szent László nyomában Szépvízen 
című filmet is. A filmhez Harangozó Imre újkígyósi 
néprajzkutató mondott témafelvezetést, de nagy örö-
münkre szolgált, hogy köztünk lehetett Ferencz Tibor 
polgármester úr is, aki a film megtekintése után fűzött 
még néhány gondolatot a látottakhoz.

A film vetítése közben nemcsak a közösségi emléke-
zet megújulásának lehettünk a nyomon követői, de az is 
bizonyossá válhatott mindannyiunkban, hogy erős kö-
zösség csak az élő hagyományokra épülő közös „ügyek”, 
közös cselekedetek alapján tud megújulva továbbél-
ni. Szép, mindannyiunk számára mintaértékű példája 
ennek a szépvízi Szent László szobor felállítása, és a 
Pogány-havason feltárt, kialakított Szent László em-
lékhely, amely felszentelésének egy maroknyi újkígyósi 
zarándokcsoport is a részese lehetett.

Jó volt együtt lenni, Szent László oltalma alatt meg-
erősíteni Szépvíz és Újkígyós testvértelepülési kap-
csolatát a szent királyról szóló, a XVI. századból ránk 
maradt, a Peer-kódexben fellelhető középkori himnusz 
által is, amelyet a Tengelic Énekegyüttes tolmácsolá-
sában hallgathattunk meg. Közös hálánkat kifejezve 
idézzük most fel annak utolsó strófáját:

„Dícsérjük magyarok Szent László kerályt,
bizony érdemli mi dícséretönköt; 

dícsér[i]k őtet angyelok, mondván: 
idvezlégy kegyelmes Szent László kerály.”

Szebellédi Zoltán újkígyósi polgármester

A kiállítást Gaal Gergely, a Szent László-év Tanácsadó Testületének 
elnöke nyitotta meg

Meghívó
„Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.” 

(Márai Sándor)

2017. október 23.
Újkígyós Város Önkormányzata, a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár, a Cz. Kiss Rendezvényház és az „Újkígyó-
sért” Közalapítvány tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, 
barátait és ismerőseit az 1956-os forradalom és szabadság-
harc emléke előtt tisztelgő városi megemlékezésre.

PROGRAM
október 23. (hétfő)

1000 Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve katolikus templomban
1100 Ünnepi megemlékezés a Cz. Kiss Rendezvényházban
Köszöntőt mond: Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere
Ünnepi szónoklatot tart: dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója 
Ünnepi műsor az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola 6. és 
8. osztályos tanulóinak előadásában „Vörös pókhálóban…” címmel.
Felkészítő tanár: Magyar Mária 
Közreműködik: Tengelic Énekegyüttes
Az „Újkígyósért” Közalapítvány ösztöndíjainak átadása.
A díjakat átadja: Harangozó Imre, a közalapítvány elnöke
Az ünnepség után az ’56-os emléktábla megkoszorúzása
Helyszín: Gazdakör székháza

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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Wellness Harkányban
A 2017.évi Galiba Napok Újkígyós Kulturális,  

Gasztronómai és Kézműves Fesztivál keretein belül meg-
rendezett főzőverseny II. helyezettjeként csapatunk, a 
Kígyósi Gányók, két éjszakás wellness hétvégét nyert, és 
ezáltal kellemes pihenésben részesülhetett a harkányi Ho-
tel Kager vendégeként. A csapat tagjai: Turovszki And-
rásné, aki aznap töltötte be 80. életévét, Turovszki And-
rás, Árgyelánné Turovszki Bernadett és Váradiné László  
Zsuzsanna.

Augusztus 21-én azzal a tervvel indultuk útnak, hogy 
megállunk Baján. Megízlelhettük a hagyományos bajai ha-
lászlevet, sétáltunk a Sugovica partján, kagylókat gyűjtöt-
tünk, majd folytattuk utunkat.

A szállodában kedvesen fogadtak bennünket, mindenütt 
tisztaság, rend uralkodott. A szobák kényelmesek, a kilá-
tás a gyönyörűen rendben tartott udvarra kifogástalan volt. 
Kis pihenés után felfedeztük a hotelt. Kültéri úszómeden-
ce,  beltéri pezsgőfürdő, infraszauna, finn szauna, gőzkabin, 
aromaszauna kihasználásának változatos lehetőségei álltak 
rendelkezésünkre.

Az étterem kínálata minden szükségletünket kielégítette, 
reggel és este svédasztalos tálalással várták a vendégeket.

Bármennyire csodálatos város Harkány, mi inkább a pi-

henést helyeztük előtérbe. Hazafelé meglátogattuk a Vil-
lányi borvidéket, valamint a siklósi várat.

Fájó szívvel, de kipihenten érkeztünk haza, új tervekkel 
a hátizsákunkban. 

Köszönjük azoknak, akik érdemesnek tartották az álta-
lunk elkészített ételt a dobogós helyre jutni, és reméljük 
jövőre is hasonló sikereket tudunk elérni!

Váradiné László Zsuzsanna

Turovszki Krisztián, Árgyelánné Turovszki Bernadett 
és Váradiné László Zsuzsanna

Megváltozik az orvosi ügyelet 2017. november 1-jétől
A közösségünkben élőknek egyik 

legfontosabb szükséglete a megfelelő 
egészségi állapot fenntartása. Ennek 
érdekében Önkormányzatunk kiemelt 
figyelmet fordít a lakosság megfelelő 
egészségügyi ellátásának biztosítására.

Az önkormányzat az ügyeleti fel-
adatellátást évtizedek óta a szerződés-
ben álló háziorvosokkal biztosította. A 
háziorvosok jelenlegi egzisztenciális 
helyzete, jövőbeli terveik szükségessé 
tették az ügyeleti rendszer átalakítását.

Az ügyeleti rendszer átalakítása 
érdekében önkormányzatunk számos 
lehetőségre kiterjedő tárgyalást tar-
tott. Ennek eredményeként a képvi-
selő-testület a legkedvezőbb lehetősé-
get választotta, és döntött arról, hogy 
az orvosi ügyeleti feladat ellátására a 
Csaba Ügyeleti Kft.-vel köt feladat-
ellátási szerződést.

A felnőtt és gyermek háziorvosi 
ügyelet a Csaba Ügyeleti Kft. irányítá-
sa alatt működik, a Réthy Pál Kórház-
Rendelőintézet földszinten lévő Bel-
gyógyászati tömbjében (Békéscsaba, 
Gyulai út 18.).
Az ügyeletek telefonos elérhetőségei:
•	 felnőtt ügyelet: 66/555-424
•	 gyermek ügyelet: 66/555-362

Mindkét ügyelet a Réthy Pál Kór-
ház központi telefonszámain keresztül 
is elérhető: 66/441-411, 66/555-555.

Az ügyeleten ügyeletes orvos(ok) és 
egy ügyeletes nővér végzi a betegellá-
tást. A területi feladatok ellátásához 
ügyeletes gépkocsi és gépkocsivezető 
áll rendelkezésre.
Az ügyeleti idő:
•	 munkanapokon 16 órától másnap 

reggel 8 óráig, 
•	 munkaszüneti és ünnepnapokon 8 

órától másnap reggel 8 óráig tart. 
A járóbetegek fogadása az ügyeleti 

vizsgálóhelyiségekben történik, ame-
lyeket a betegek közvetlenül felkeres-
hetnek.

A fekvőbetegekhez történő kihívás 
személyesen vagy telefonhívás útján 
kerülhet bejelentésre. 

Az a cél, hogy minden beteg az ál-
lapotának megfelelő legoptimálisabb 
helyen és időben részesüljön sürgőssé-
gi ellátásban. Ehhez szükség van arra, 
hogy mindenki csak indokolt esetben 
vegye igénybe a sürgősségi ellátást.

Fontos, hogy a sürgősségi ellátásra 
szoruló személy vagy hozzátartozója 
a lehető legpontosabban informálja 
az egészségügyi személyzetet a pana-

szokról, tünetekről és a lényegesebb 
kórelőzményi adatokról.

A háziorvosi ügyelet fő feladata az 
alapszintű sürgősségi ellátás. 

Ez azt jelenti, hogy elsősorban 
azoknak a háziorvosi teendőknek a 
rendelési időn kívüli ellátására szer-
veződött, amelyek a következő ren-
delési időig nem halaszthatók, vagyis 
nem feladata pl. a régóta fennálló, 
krónikus panaszok kivizsgálása, vagy 
a folyamatosan szedett gyógyszerek 
felírása. 

A sürgősségi eseteknek sokféle 
formája van, ezek közül a háziorvosi 
ügyelet azokat képes ellátni, amelyek 
néhány órán belüli, de nem azonnali 
ellátást igényelnek. 

Az azonnali ellátást igénylő esetek 
(pl. balesetek, heveny vérzéses állapo-
tok, eszméletvesztés, mellkasi szorí-
tó fájdalom) a Mentőszolgálat és az 
SBO (Sürgősségi Betegellátási Osz-
tály) közreműködését igénylik, ezért 
az időveszteség elkerülése érdekében 
a Mentőszolgálat (112-es hívószám) 
értesítése vagy az SBO közvetlen fel-
keresése célszerű. 

Máténé Kiss Mária 
aljegyző
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„Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem”
Zsoltárok könyve        

2017. szeptember 8. és 10. között került megrendezésre a 
különböző keresztény egyházi felekezetek és szervezetek ren-
dezésében a szegedi Tágas Tér Fesztivál.  A 2015-ben rende-
zett első sikeres rendezvény után az idén második alkalom-
mal, már négy helyszínre hívták és várták az érdeklődőket: a 
Dugonics térre, a Vértóhoz, az evangélikus templom melletti térre 
és Mórahalomra. A szervezők között az egyházak mellett a 
társadalmi szervezetek, a civil szféra képviselői is jelen voltak.

Szeptember 9-én Tari Sándor meghívására Szebellédi Zol-
tán polgármester úr és a résztvevő csapat az önkormányzat 
nevében ellátogatott a fesztiválra, amely több mint 80 progra-
mot kínált az odalátogatóknak. A fesztivál lehetőséget adott, 
hacsak rövid időre is, hogy megnyíljon egy tér, ahol őszintén 
találkozhattak az emberek egymással, egy olyan pontja a vi-
lágnak, amelyben ledőlhettek a korlátok, megszűnhettek a 
szakadékok, és feltárultak  a lehetőségek.

Teret adott olyan bemutatóknak, mint a Szer falu, mely be-
mutatta a vidéki élet hangulatát, a Szakmák utcája a Szakképzési 
Centrum programjaiba engedett betekintést, valamint a Szé-
kely-sor, ahol a cégek, vállalkozók mutatták be tevékenységeiket. 
Minden korosztály részére kínáltak programokat: gyerekeknek 
lovaskocsizás, ugrálóvár, tűzoltók, rendőrök és mentők bemutatói; 
fiataloknak pályaorientációhoz segítségnyújtást; felnőtteknek 
ízelítő a vidéki hagyományokból; időseknek ingyenes egészség-
ügyi felméréseket. Megszervezésre került az V. Fuss az életekért 
jótékonysági futóverseny, majd családi programok, bográcsfőzés 
és íjászbemutató várta a résztvevőket. Koncertek színesítették a 
programot. Maga a kezdeményezés, kiállítások, koncertek, elő-
adások, beszélgetés, játék és sport, mind olyan csatornák, ame-
lyeken keresztül valósággá válhat mindaz, amire mindannyian 
vágyunk: egy sokszínű és célokkal teli élet, amelyet érdemes élni.

Az újkígyósiak a Magyar Közgazdasági Társaság Szege-
di Ifjúsági Bizottságának közreműködésével megrendezett 
Szeged-Vértó körüli rendezvényén vettek részt. Azért, hogy 
városunkat minél többen megismerjék, és lehetőleg a meg-
mutatott értékeket a jövőben személyesen is megtekintsék, 
Újkígyósról több felajánlás is érkezett. Benkó Pál, Marottyi 
Csaba, Harangozó Attila, Turovszki Krisztián, Bánszki 
János, a Mangaker Kft. (Németh Antal) és Zsibrita János 
szárazkolbászokat ajánlottak fel, melyek az odalátogatók 
közt hamar közkedvelté váltak. Bőséges kínálat volt Nagy 
Balázs szilvájából, valamint Pauló Mátyás kenyeréből is, 
mely kínálta magát a kolbászhoz. 

A sátrat az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesü-
lete bocsátotta rendelkezésre.

Szőke László kígyósi marhahúsból készített két bog-
rácsban kiváló marhapörköltet, melyhez főtt burgonyát és 
savanyúságot fogyaszthattak az érdeklődők és a résztve-
vők. Kóstolás közben kellemes beszélgetésekre került sor, 
a termékek eredete, készítésének módja mellett városunk 
történelméről, jellegzetességeiről, látnivalóiról, valamint 
kulturális és szabadidős tevékenységeiről, lehetőségeiről is 
érdeklődtek. Voltak olyanok, akik már jártak Újkígyóson, 
és egy kis nosztalgikus beszélgetés keretén belül elevení-
tették fel emlékeiket.

A fesztivál sikeresen zajlott le, ami egy sokszínű, lüktető 
programot kínált mind a szegedieknek, mind az odalátoga-
tó vendégeknek. Maguk a kiállítók is örömmel látogatták 
egymás programjait, minden sátorban kedves, segítőkész 
emberekkel találkozhattunk.

Az összművészeti és szabadidős jellegű programokat szí-
vesen látogatták. Bár az időjárás nem volt mindig kedvező, 
mégis azt mondhatjuk, hogy a találkozó értékeket tudott 
közvetíteni, és embereket sikerült kimozdítani a zártból a 
tágas térbe. 

Váradiné László Zsuzsanna
Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány munkatársa

Orvosi ügyelet változás 
2017. november 1-jétől

Felnőtt és gyermek ügyeletet ellátó: Csaba Ügyeleti Kft.

Felnőtt ügyelet:
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Belgyógyászati 
tömb, földszint
Békéscsaba, Gyulai út 18.
Telefonszám:  66/555-424

Gyermek ügyelet:
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet Belgyógyászati 
tömb, földszint
Békéscsaba, Gyulai út 18.
Telefonszám:  66/555-362

Mindkét ügyelet a Réthy Pál Kórház központi tele-
fonszámain keresztül is elérhető:
66/441-411; 66/555-555

Mentőszolgálat telefonszáma: 112

Résztvevők: Szebellédi Zoltán, Ferenczy Erzsébet, Schríffertné 
Lócskai Henriett, Ugocsai Jánosné, Such Mihály, Such Mihályné, 
Váradiné László Zsuzsanna, Schríffert Béla, Békési Attila, Susán 
Éva, Stefula György, Árgyelánné Turovszki Bernadett,  Árgyelán 

Norbert, Szőke László, Turovszki Krisztián, Csernus Irén
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

turisztikai referens munkakörbe
határozott idejű – várhatóan 2020. decemberéig tartó - teljes munkaidős, 
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkatársat keres.

Az állás 2017. december 1. napjától betölthető.

Ellátandó feladatok: Újkígyós bekapcsolása a Békés megyei turisztikai 
vérkeringésbe, a Turisztikai Stratégiában meghatározott folyamat irá-
nyítása, szervezése; a Hungarikum és Értéktárgyűjtés koordinálása

Pályázat beadással kapcsolatos elvárás: Újkígyós Város Turizmusfejlesztési 
Stratégiája (2016 – 2025.) alapos ismerete, annak alapján elkészített szakmai 
turisztikai programterv (megtalálható az alábbi linken: http://ujkigyos.hu/sites/
default/files/userfiles/turizmusfejlesztesi_strategia_2016._ujkigyos_vegleges.pdf )

Általános feltételek:
•	 magyar állampolgárság
•	 büntetlen előélet
•	 cselekvőképesség
•	 egészségügyi alkalmasság
•	 főiskolai vagy egyetemi turisztikai, marketing vagy közgazdász végzettség
•	 „B” kategóriás vezetői engedély

Előnyt jelent:
•	 újkígyósi lakóhely
•	 szakmai gyakorlat
•	 középfokú „C” típusú angol nyelvvizsga
•	 olasz nyelvismeret
•	 közszférában szerzett tapasztalat

Pályázat részeként benyújtandó iratok:
•	 végzettséget igazoló okmányok másolata
•	 szakmai önéletrajz
•	 nyilatkozat büntetlenségről (felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány)
•	 hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez
•	 szakmai turisztikai programterv (max. 2 oldalban)

Illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendel-
kezései szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

Benyújtásának módja: 
Borítékban Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
5661 Újkígyós, Arany János utca 42. címre kérjük. 

A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „turisztikai referens”.

A pályázatok elbírálásának időpontja: 2017. november 10.

További felvilágosítás kérhető a művelődési házban a (66) 254-844 telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•	 az www.ujkigyos.hu honlapon 
•	 a facebook-on
•	 az önkormányzat hirdetőtábláján
•	 a kábeltelevízióban 
•	 az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő októberi számában

Felhívás!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy 2017. 10. 23-án (hét-
főn) a hulladékgyűjtő ürítése el-
marad, helyette 2017. 10. 21-én 
(szombaton) kerül sor az ürítésre.

Nemzeti Könyvtár – 3.
Dornyay Béla

Vigyázó János:
Balaton és környékének 

részletes kalauza
Időszámításunk előtt,  

Krisztus után 1934-ben

Van-e még kedve, ideje, türelme 
a 21. század magyar emberének 
nézelődve, meg-megállva, elme-
rengve sétálni az ismert-ismeret-
len múltban? Van-e még kedve, 
ideje, türelme kézbe venni, bele-
lapozgatni, olvasni olyan könyvet, 
amelyben nem található semmi-
lyen gyorsan javunkra fordítható, 
hasznot hajtó, pénzt fialó informá-
ció? Kíváncsiak vagyunk még szü-
leink, nagyszüleink hajdani, a mi 
életünktől, gondjainktól roppant 
különböző mindennapjaira?

Nyári pihenés helyszíneinek 
tervezgetéséhez, utazás közben, 
Balaton-parti nyaraláskor tökéle-
tesen hasznavehetetlen, „elavult” 
útikönyvet tart kezében az olvasó. 
Hajdani helyszínrajzok, térképek, 
birtokviszonyok, szálláshelyek, 
menetrendek, látnivalók – mind-
erről ma már csak mesélő hírmon-
dó maradt: Dr. Dornyay Béla és dr. 
Vigyázó János Balaton és környé-
ke részletes kalauza. 
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HATÁROZATOK
Elfogadták a fejlesztési tervet

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete kilenc igen szavazattal elfogadta 
a vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási va-
gyonelemek 2018-2032. évre vonatkozó 
15 éves gördülő fejlesztési tervét, melynek 
forrása vízellátási és szennyvíz-szolgáltatá-
si vagyonelemek tekintetében a bérleti díj. 
Továbbá elfogadta, hogy a terv készítésénél 
a rendelkezésre álló keretösszegből (éven-
te fizetendő bérleti díj) a tervben szereplő 
összegeken felüli rész évente tartalékkeret-
ként került bevezetésre. Egyben megbízza 
a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t azzal, 
hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hi-
vatalhoz 2017. október 2-ig jóváhagyásra 
nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt 
az ellátásért felelős Újkígyós Város Önkor-
mányzatát képviselje. A megbízás a gördülő 
fejlesztési terv jóváhagyásáig érvényes.

Elfogadták a beszámolót
Kilenc igen szavazattal fogadta el Újkígyós 
város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2017. évi költségvetés féléves teljesítéséről 
szóló beszámolót.

Jóváhagyták a Közös Igazgatású Óvodai és
Bölcsődei Intézmény alapító okirat módosítását
A képviselő-testület egyhangú kilenc igen 
szavazattal elfogadta a Közös Igazgatá-
sú Óvodai és Bölcsődei Intézmény alapító 
okirat módosítását és egységes szerkezetbe 
foglalását. Megbízták Máténé Kiss Mária al-
jegyzőt, hogy a Közös Igazgatású Óvodai és 
Bölcsődei Intézmény alapító okirat módosí-
tásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Módosították a Településszerkezeti Terv 
„A+B” tervlapját

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 122/2007. (VII. 16.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Terv „A+B” tervlapját 
az alábbiak szerint módosította:
Az Újkígyós Város 055 hrsz.-ú földrész-
let övezeti besorolása módosítása miatt a 
területfelhasználás a hatályos Település-
szerkezeti Terven jelen határozat 1. sz. 
mellékletét képező SZE-2/m jelű tér-
képrészlet szerint módosul. 
A testület megbízta Szebellédi Zoltán 
polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételével.
A határozati javaslatra mind a kilenc 
képviselő igennel voksolt.

Elfogadták a koncepciót
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Szociális Szolgálta-
tástervezési Koncepcióját egybehangzó 
kilenc igen szavazattal elfogadta.

Elfogadták a kft. beszámolóját
Az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesz-
tési Kft. 2017. évi féléves gazdálkodásáról 
szóló beszámolót a képviselő-testület nyolc 
igen és egy tartózkodás mellett jóváhagyta.

Csatlakozás az ösztöndíjrendszerhez
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete kinyilatkozza azon szán-
dékát, hogy csatlakozni kíván a BURSA 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjrendszer 2018. évi forduló-
jához, és az erre vonatkozó Nyilatkoza-
tot eljuttatja a Támogatáskezelő részére. 
Továbbá megbízták Szebellédi Zoltán 
polgármestert, hogy a pályázati kiírást a 
helyben szokásos módon tegye közzé.

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 71/2017. (V. 3.), 83/2017. (V. 
22.), 84/2017. (V. 22.), 109/2017. (VII. 17.), 
110/2017. (VII. 17.), 111/2017. (VII. 17.), 
113/2017. (VII. 17.), 114/2017. (VII. 17.), 
115/2017. (VII. 17.), 116/2017. (VII. 17.), 
117/2017. (VII. 17.), 118/2017. (VII. 17.), 
119/2017. (VII. 17.), 120/2017. (VII. 17.), 
121/2017. (VII. 25.), 123/2017. (VII. 25.), 
124/2017. (VIII. 14.), 125/2017. (VIII. 14.), 
126/2017. (VIII. 14.) számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést kilenc igen szavazattal elfogadta.

Július és augusztus havi fontosabb események
A képviselő-testület az Önkormányzat és in-
tézményei 2017. július és augusztus havi fon-
tosabb eseményeiről szóló tájékoztatót egy-
hangú kilenc igen szavazattal tudomásul vette.

Pályázathoz önerőt biztosítanak
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete az Újkígyós Futball Clubnak a Ma-
gyar Labdarugó Szövetséghez „Telephely 
korszerűsítési program” támogatási rendszer 
keretében benyújtandó, a futballpálya világí-
táskorszerűsítését célul kitűző pályázatához 
a projekt becsült beruházási összköltségének 
30%-át, bruttó 1 333 500 Ft önerőt biztosít 
támogatásként a 2017. évi költségvetésben. 
A támogatás biztosítására mind a kilenc 
képviselő igennel szavazott.

Támogatták az Újkígyós Futball Clubot
Az Újkígyósi Futball Clubnak a Magyar Lab-
darugó Szövetséghez a „TAO 2017-2018” 
infrastrukturális pályázaton kívüli egyszeri tá-
mogatási rendszer keretében benyújtandó, a 
futballpálya öntözőberendezésének kialakítását 
célul kitűző pályázatához a projekt beruházási 
összköltségének 30%-át, bruttó 703 000 Ft ön-
erőt biztosít támogatásként a képviselő-testület 
a 2018. évi költségvetésben. A határozati javas-
latra mind a kilenc képviselő igennel voksolt.

Hozzájárultak a lezáráshoz
Újkígyós Város Önkormányzat képvise-
lő-testülete kilenc igen szavazat mellett 
hozzájárult a 30/2017. (II. 27.) számú 
képviselő-testületi határozattal indított 
TESZK 6. számú módosítás partnerségi 
egyeztetési és a véleményezési szakaszá-
nak lezárásához az alábbiak szerint:
•	Újkígyós Város Önkormányzat képvi-

selő-testülete megismerte a város Tele-
pülésrendezési Eszközére vonatkozó 6. 
számú módosítás terveit. 

•	A tervezett módosítással kapcsolatban a 
településfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendeletben meghatározott véle-
ményezésre biztosított határidőn belül a 
partnerségi egyeztetésbe bevontak és az 
államigazgatási szervek részéről érkezett 
tájékoztatást és észrevételeket megismerte, 
tudomásul vette, azokat elfogadta. 

•	Eltérő vélemény nem maradt fenn, ezért 
a Településrendezési Eszközök 6. számú 
módosítására vonatkozó véleményezési és 
partnerségi egyeztetési szakaszt lezárta.

•	Megbízták a polgármestert a szüksé-
ges intézkedések megtételével.

Csatlakozás az Alföld Slow Egyesülethez
Hét igen szavazat mellett az alábbiak sze-
rint hagyta jóvá a képviselő-testület az Al-
föld Slow Egyesülethez való csatlakozását:
•	Hozzájárul, hogy az egyesület szék-

helye 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. 
szám alá kerüljön bejegyzésre.

•	2017. évben 26 000 Ft, 2018. évben 
52 000 Ft tagdíjat biztosít a költség-
vetésében.

•	Felhatalmazza Szebellédi Zoltán 
polgármestert, hogy az Alföld Slow 
Egyesület alapszabályát és a belépési 
nyilatkozatot aláírja, az önkormányzat 
nevében teljes körűen eljárjon.
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Békés Megye ÖnkorMányzatának hírei
Megyegyűlés beszámolókkal, tájékoztatókkal

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyári szünet utáni 
első ülésén beszámolt a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara előző évi munkájáról dr. Orosz Tivadar elnök. Elmondta: 
kiemelt feladatuknak tekintik a szakképzést, hiszen a megye né-
pességmegtartó képessége a gazdaság állapotától is függ, amiben 
fontos szerepet játszanak a jól képzett szakmunkások.

Jelentős változásról számolt be Pántya Imre, a Békés Megyei 
Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fő-
osztályának főosztályvezetője. 2016 fordulópontot jelentett a 
megye foglalkoztatásában, a munkanélküliség csökkent, a fog-
lalkoztatás javult, a megyében foglalkoztatottak átlagkeresete 
nőtt. Az átlagos havi munkajövedelem 2017 január-március-
ban 215 ezer forint volt, ami 12%-os növekedést jelent az egy 
évvel korábbi szinthez viszonyítva.

Tájékoztató hangzott el a megyét érintő gyorsforgalmi 
főúthálózati és vasúti közlekedést érintő folyamatban lévő 
és tervezett fejlesztésekről. A Békés megye számára kiemelt 
jelentőségű M44-es gyorsforgalmi út Kondoros és Tiszakürt 
közötti szakaszának kivitelezése elkezdődött, a Tiszakürt és 
Kecskemét, valamint a Kondoros és Békéscsaba közötti sza-
kasz kivitelezése pedig előkészítés alatt áll. Mindkét szakasz 
befejezése 2022-re várható. 

Döntött a testület arról, hogy csatlakoznak a Bursa Hunga-
rica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2018. évi 
pályázati fordulójához. 

Indonézia színei a Csabagyöngyében
A budapesti, vigadóbeli fellépésük másnapján, egyedüli 

vidéki helyszínként Békéscsabán, a Csabagyöngye Kultu-
rális Központban mutatkozott be a világhírű Paguyuban 
Citra indonéz tánccsoport és kulturális egyesület a Békés 
Megyei Önkormányzat meghívására. 

Az együttest 2005. májusában hívta életre Agum 
Gumelar nyugalmazott indonéz miniszter. A társulat cél-
ja a varázslatosan sokszínű indonéz kultúra népszerűsítése 
a szigetország határain innen és túl. A társulat fennállása 
bő egy évtizede alatt körbeutazta már az egész világot, Ja-
kartától Pekingen és Londonon át egészen San Franciscoig 
büszkélkedhetnek teltházas fellépésekkel. 

A békéscsabai bemutatkozás is teltház előtt, hatalmas sikerrel 
zajlott, a közönség állva tapsolta meg a fellépőket. A műsorban a 
tradicionális indonéz táncok mellett Ms. Tuti Maryati előadásá-
ban indonéz dalok hangoztak el, valamint egy ruhabemutató 
keretében a batikfestés remekműveit is láthatta a közönség.

Zalai Mihály megyei elnök az előadás végén a megyei ön-
kormányzat díszoklevelével köszönte meg H.E. Mme. Wening 
Esthyprobo nagykövet asszonynak mindazt az erőfeszítést, 
amelyet a két ország, valamint Békés megye és Észak-Szumát-
ra kapcsolatainak elmélyítésében tesz.

Nagy sikerrel zárult a második Megyenap is
A Békés Megyei Önkormányzat idén is megszervezte a 

Megyenapot, amelyre szerte a megyéből érkeztek érdeklődők, 
de még határainkon túlról is köszönthettünk látogatókat; idén 
a rendezvény díszvendége Nagyszalonta volt. 

A Megyenap egy színes, zenés felvonulással vette kezdetét, 

majd a megnyitó után a Békés megyei nemzetiségek mutat-
koztak be a színpadon, délután felkért megyei szereplők: a 
Cervinus Teátrum, a Tabán Néptáncegyüttes, a Békéscsabai 
Jókai Színház és a Balassi Táncegyüttes. A gyerekek szórakoz-
tatásáról a Békéscsabai Napsugár Bábszínház gondoskodott, 
délután Beliczai Balázs a felnőtteket vette célba. A vidám ven-
dégsereget zárásként a Balassi Táncegyüttes táncháza várta.

A Békés Megyei Értéktárban szereplő tételek külön fahá-
zakban mutatkoztak be, valamint oklevéllel köszönték meg azt 
illetékeseknek azt, hogy az értéktárba javasolt felterjesztésekkel 
közreműködtek a települési, illetve megyei értéktár bővítésé-
hez. Mindeközben Békés megye legnagyobb kézműves vására 
és kistermelői piaca vonultatta fel a megye értékeit, a megyé-
ben élő nemzetiségek jellegzetes ételeikből kínáltak kóstolót, 
aki pedig városnézésre vágyott, azt nóniusz fogatok vitték kör-
be Békéscsaba belvárosában. A gyerekek egy jókora sátorban 
érezhették jól magukat, ahol kézműves foglalkozások, külön-
böző játékok várták őket.

Ebben az évben a rendezvény újdonságokat is tartogatott: 
idén több mesterségbemutató várta a közönséget, a nap folya-
mán három alkalommal megyei kézműves termékeket sorsol-
tak ki tombolán azok között, akik regisztráltak, és ezer vendég 
kóstolhatta meg a Megyenap akácmézes baracktortáját.

Október 19-22-ig ismét Csabai Kolbászfesztivál
Ez év tavaszán a Magyar Értéktár részévé vált a Csabai Kol-

bászfesztivál, mely programjában idén is a hagyományápolás 
és a csabai kolbász hírnevének az öregbítése áll a középpont-
ban. Évek óta emelkedik a kolbásztöltőversenyre jelentkező 
csapatok száma, idén már több mint 750 csapat méri össze a 
tudását. A szárazkolbászok versenye is töretlen népszerűségnek 
örvend, az előzetes jelzések alapján közel kétszáz nevezést vár-
nak. Mindemellett természetesen a koncertek is fontos szerepet 
kapnak, a hazai zenei élet kiválóságai váltják egymást a Csabai 
Kolbászfesztivál színpadjain, Békéscsabára érkezik a Quimby, 
a Halott Pénz, a Tankcsapda, a Wellhello, a Punnany Massiff, 
a Magna Cum Laude, a Budapest Bár, Kasza Tibi, a Margaret 
Island és a Honey Beast. A vasárnapi családi napon amellett, 
hogy 50%-os kedvezménnyel vásárolható meg a hurka, kolbász, 
cigánka, rengeteg gyermekprogrammal várják a kilátogatókat. 

Újabb nyertes pályázatok
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

keretében újabb Békés megyei projektekről hozott támogató 
döntést az Irányító hatóság.

Korábban 8,1 milliárd forintnyi pályázat (foglalkoztatási 
paktum, közlekedésfejlesztés) már pozitív elbírálást kapott, május 
elején született meg 18,3 milliárd forint értékben 179 pályá-
zatról támogató döntés, majd 3,625 milliárd forint összegben 32 
projekt kapott zöld utat.  Szeptemberben 9 pályázat kapott pozitív 
elbírálást 1,666 milliárd forint értékben. Valamennyi nyertes 
projektet támogatott a Békés Megyei Önkormányzat a döntés-
előkészítő bizottságban. Az eddig nyertes pályázatok a Békés 
Megyei Önkormányzat honlapján megtalálhatók. (http://www.
bekesmegye.hu/onkormanyzat/bekes-megyei-onkormanyzati-
hivatal/osztalyok/teruletfejlesztesi-es-teruletrendezesi-osztaly/
teruletfejlesztes/integralt-teruleti-program-vegrehajtasa/)
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HIRDETMÉNY
Újkígyós Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, 
így PÁLYÁZATOT ír ki felsőoktatási (nappali) tanulmányokat folytató hallgatók („A” típusú pályázat), valamint 
a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó („B” típusú pályázat) fiatalok számára.
A részletes pályázati kiírás és pályázati űrlap letölthető a www.emet.gov.hu honlapról (EPER-Bursa belépési pontok, 
pályázói belépési pont).
A honlapról letöltött formanyomtatványt kiöltve, kinyomtatva az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 6-os irodájába 
kell benyújtani ügyfélfogadási időben a család jövedelméről szóló igazolásokkal, nyilatkozatokkal és a hallgatói jogviszony 
igazolással együtt. A pályázatban az egy lakcímen bejelentett családtagok havi jövedelmét pontosan kell szerepeltetni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7.

Nem állapítható meg ösztöndíj a pályázónak, ha:
•	 3 évnél fiatalabb gépjármű van a család bármely tagjának tulajdonában (erről írásban nyilatkozni kell, ill. forgalmi 

engedélyt csatolni)
•	 a család minden tagját figyelembe véve 20 hektárt meghaladja a tulajdonban lévő földterület
•	 a kérelmezö családja által nem életvitelszerűen lakott, a család bármely tagjának tulajdonában lévő ingatlan 

tulajdon (az öröklés útján szerezett tulajdonjogot kivéve).
•	 a családban az egy főre eső jövedelem meghaladja a 131 232 forintot.

A pályázathoz kötelező mellékelni az elbírálás alapját képező alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat: 
A pályázó és a vele azonos lakcímen egy háztartásban élők
•	 munkaviszonyból, tagsági viszonyból származó, munkáltató által kiállított, a pályázat benyújtását megelőző 

havi nettó keresetet feltüntető jövedelemigazolást,
•	 mezőgazdasági őstermelői tevékenységből, egyéni vállalkozásából származó jövedelem esetén — a bevételnek 

az elismert költségekkel csökkentett rész - a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlagáról (azaz egy hónap-
ra számított) nyilatkozatot, valamint a NAV által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző évi jövedelemről készült 
jövedelemigazolást. Őstermelői tevékenység esetén az igazolvány és a betétlap is benyújtandó. 

•	 álláskeresési ellátás és szociális ellátás esetén az azt megállapító határozatot és a pályázat benyújtását megelőző 
havi folyósítási szelvényt vagy bankszámla kivonatot vagy hatósági bizonyítványt

•	 nyugdíj, nyugdíjszerű egyéb ellátások, egyéb rendszeres-jövedelmek igazolására a pályázat benyújtását megelő-
ző havi folyósítási szelvényt vagy számlakivonatot és az éves nyugdíjösszesítőt,

•	 Magyar Államkincstár által folyósított rendszeres pénzellátás (pl. GYET, GYED, GYES, iskoláztatási támogatás, stb.) 
összegét igazoló bankszámlakivonat másolatát,

•	 alkalmi munkából vagy egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemről, gyermektartási díjról szóló nyilatkozatot.
•	 havonta megkapott ösztöndíj összegéről szóló nyilatkozatot
•	 iskolalátogatási, hallgatói jogviszony igazolást

Amennyiben az előző évi nettó jövedelemhez képest az adott évben az egy főre eső nettó jövedelem több mint 
50%-kal csökkent, abban az esetben a bevételkiesést alátámasztó dokumentumok becsatolása mellett, egyéni elbí-
rálás alapján dönt a képviselő-testület az ösztöndíj odaítéléséről.

Szebellédi Zoltán polgármester

2017 novemberében INfORMATIKA TANfOLYAM 
indul az újkígyósi művelődési házban kezdők részére.
A képzés 35 órás, hetente két alkalommal: hétfőn és 
csütörtökön 17 órától tervezzük a foglalkozások kezdését.

A résztvevők életkora 16 és 65 év között lehet.
A tanfolyam teljesen ingyenes, 

regisztrációs díjat sem kell fizetni.
Jelentkezni folyamatosan lehet 

a művelődési házban, 
a muvhaz@ujkigyos.hu-n és 

a 254-844-es telefonszámon.

NYÍLT MEGHÍVÁSOS KICK-BOX VERSENY
AZ ÚJKÍGYÓSI SZSC SZERVEZÉSÉBEN

2017. NOVEMBER 26. VASÁRNAP 1000

FELFÖLDI ISTVÁN TORNATEREM
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Azon személy részére, aki  újkígyósi székhelyű egész-
ségügyi és szociális intézményben legalább egy évtize-
den keresztül kiemelkedő egészségügyi 
vagy szociális tevékenységet végzett, 
vagy ilyen tevékenységet nem vala-
mely intézményben, de Újkígyós 
város lakosainak szolgálatában vé-
gezte, magánéletében példamu-
tató emberi magatartást tanú-
sított, „Újkígyós egészségügyi 
és szociális ellátásáért” kitüntetés 
adományozható.

A kitüntetéssel együtt 
díszoklevél, bronz emlékpla-
kett és 50 000 Ft értékű utalvány 
kerül átadásra. 

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 141/2017. (IX. 18.) képvise-
lő-testületi határozatában úgy döntött, hogy 
2017. évben az „Újkígyós egészségügyi és 
szociális ellátásáért” kitüntetést Nátor Jánosné 
részére adományozza  az egészségügyi ellátásban 
40 éven át végzett áldozatos munkájáért.

Nátor Jánosné Újkígyóson született. Álta-
lános iskolai tanulmányait követően Gyulára, 
az Erkel Ferenc Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskolába jelentkezett. Tanulmányai 

befejeztével rögtön dolgozni kezdett Békéscsabán 
a Rendelőintézetben 1977-1980-ig. 

Eközben férjhez ment. Két gyermekük szü-
letett, János és Lilla. A GYES után az újkígyósi 
Egészségházba jelentkezett munkára.

„A rendszerváltás meghozta a kedvét a 
közösségi munkához, és képviselőnek indult. 
Az Önkormányzat testületébe nem került be 

azonnal, de mint külsős bizottsági tag az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság-
ban részt vállalt.

Ezt követően ismét indult képvise-
lőnek, és Újkígyós lakossága bizalmat 

szavazott neki. Képviselőként két 
cikluson keresztül végezte mun-

káját. Testületi tevékenységében 
a fő célja az újkígyósi egészség-
ügy előremozdítása volt. Ezen 
belül erőfeszítésének jelentős 

részét az Egészségház felújítá-
sának előmozdítása töltötte ki, de 

emellett a beteg és rászoruló emberek 
segítését is vállalta. 

A mandátuma lejárta után nem 
indult újra képviselőnek. 

Ez év októberétől, több mint 40 év mun-
kaviszonya után nyugdíjas éveit fogja tölteni.

fotó: Nátor János

Ebben az évben Nátor Jánosné kapta a kitüntetést
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Márton nap  
a Művésztanyán

2017. november 11-én 10-16 óráig

szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat

egy Márton-napi kézműveskedésre. 

A megfáradt alkotók zsíros kenyér és

forralt bor társaságában töltődhetnek fel.

Az esemény az Újkígyósi Fiatalokért

Közhasznú Egyesület rendezvénye, mely

az „EFOP 1.3.5.-16 Társadalmi szerepválla-

lás erősítése a közösségek fejlesztésével”

című pályázattal valósul meg.

BOLOND ISTÓK  címmel

a Békéscsabai Jókai Színház

vendégjátékára kerül sor

2017. november 18-án, szombaton 19 órától

Újkígyóson, a Cz. Kiss Rendezvényházban.

A jegyek ára: 1500 forint.

 Jegyvásárlás a művelődési házban

elővételben hétköznapokon 8 és 17 óra között.

A nézőtér 126 férőhelyes.

Szeretettel várjuk a tisztelt közönséget!
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születések:
Szabó Zoltán (4540 g, 55 cm), Békéscsaba, 2017. szeptember 
8., édesanyja: Kovács Erzsébet Erika, édesapja: Szabó Zoltán.
Nagy Marcell (4390 g, 54 cm), Békéscsaba, 2017. szeptember 
9., édesanyja: Balázsházi Renáta, édesapja: Nagy Norbert.
Fazekas Jázmin (3370 g, 55 cm), Kaposvár, 2017. szeptember 
11., édesanyja: Kiss Adrienn, édesapja: Fazekas Gábor.
Molnár Zalán (2670 g, 46 cm), Békéscsaba, 2017. szeptember 
14., édesanyja: Zsigmond Brigitta, édesapja: Molnár Gábor.

HÁzAssÁGkÖtések:
2017. szeptember 8., menyasszony: Sipos Ildikó Csilla újkígyósi 
lakos, vőlegény: Szűcs Norbert békési lakos.
2017. szeptember 9., menyasszony: Szécsényi Tünde békéscsabai 
lakos, vőlegény: Duna András békéscsabai lakos.
2017. szeptember 30., menyasszony: Kiss Gabriella újkígyósi 
lakos, vőlegény: Pataki Attila újkígyósi lakos.
2017. szeptember 30., menyasszony: Lukács Zsófia Anna pécsi 
lakos, vőlegény: Szebellédi Áron újkígyósi lakos.

HAlÁlesetek:
Leszkó Pál, született: 1933. július 23., elhunyt: Újkígyós, 2017. 
szeptember 15., volt újkígyósi lakos.
Barna Mihály, született: 1942. október 19., elhunyt: Gyula, 
2017. szeptember 21., volt újkígyósi lakos.
Kovács Béláné Kiss Erzsébet, született: 1927. március 31., el-
hunyt: Békéscsaba, 2017. szeptember 29., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Újkígyósi	Önkormányzati	Értesítő	•	Újkígyós	város	havonta	megjelenő,	ingyenes	időszaki	kiadványa	•	Kiadja:	Petőfi	Sándor	Művelődési	Ház	és	Könyvtár,	
5661	Újkígyós,	Arany	János	utca	42.	•	Telefon:	66/254-844	•	E-mail:	muvhaz@ujkigyos.hu	•	Felelős	kiadó:	Lukoviczkiné	Rozsnyai	Ildikó	intézményvezető
A	szerkesztőbizottság	elnöke:	Kunstár	Anna	Mária	•	A	szerkesztőbizottság	tagjai:	Gombkötőné	Kmetykó	Bianka,	Horváth-Gazsó	Adrienn,	Lukoviczkiné	
Rozsnyai	Ildikó,	Turovszki	Krisztián	•	Nyomdai	előkészítés:	Mészáros	Gábor	•	Nyomdai	munkák:	Kolorprint	Kft.,	5600	Békéscsaba,	Teleki	utca	6.

Ravatalozó felújítása
Újkígyós Város Önkormányzata Magyarország 

2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény 3. mellékletének II. 8. pontjában 
szabályozott, az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztései-
nek támogatása jogcímen 27 millió forint támo-
gatást nyert az Újkígyós, 1745/A. helyrajzi szám 
alatt lévő kápolna-ravatalozó felújítására, bővíté-
sére, valamint további 2 millió forintot a ravatalo-
zóhoz tartozó eszközök beszerzésére.

A beszerzési eljárás lefolytatását követően ki-
választásra került a kivitelező, akivel a vállalkozói 
szerződést megkötötte az Önkormányzat, majd a 
munkálatok 2017. szeptember 18-án meg is kez-
dődtek. 

A munkavégzések a temető területén előre lát-
hatólag 2017. november 30. napjáig fognak tarta-
ni, az építkezés időszakában a temető város felőli 
nagykapuja – biztonsági okokból – csak a temeté-
sek idején lesz nyitva.

A beruházás befejezéséig a gyászszertartások a 
temető dél-keleti sarkánál kialakított ideiglenes 
ravatalozóhelyen lesznek megtartva.

Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.
Varga Ferenc 

műszaki csoportvezető

Újkígyóson október 1-jén ünnepel-
ték az Idősek Világnapját, valamint a 
főszervező Naplemente Nyugdíjas 
Klub fennállásának 40. évfordulóját.

A rendezvény fővédnöke Prof. Dr. 
Mészáros József, az Országos Nyug-
díjbiztosítási Főigazgatóság főigaz-
gatója volt, aki hivatalos elfoglaltsága 
miatt nem tudott részt venni a ren-
dezvényen.

Az ünnepség díszvendége Vantara 
Gyula országgyűlési képviselő volt, 
de a rendezvényen tiszteletét tette 
Szrenka Pálné, a Megyei Nyugdíjas 
Szövetség elnöke is.

A köszöntők előtt mezőségi és 
széki táncokat mutattak be helyi 

táncosok a több mint 200 fős kö-
zönség előtt.

Az ünnepségen a településen élő 
legidősebb hölgy (Zichy Krisztina, 
99 éves), a legidősebb férfi (Zsigovics 
Mihály, 96 éves), a legrégebben há-
zasságot kötött házaspár (Hürkecz 
Ilona és Zsigovics Mihály 68 éve kö-
töttek házasságot), valamint a jubiláló 
50., 55., 60., 65. házassági évforduló-
jukat ünneplő házaspárok köszönté-
sére is sor került.

Szebellédi Zoltán polgármester 
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nevében adta át az 
„Újkígyós egészségügyi és szociális 
ellátásért” kitüntetést Nátor Jánosné 

háziorvosi asszisztensnek, akinek 40 
éves áldozatos szakmai és a helyi kö-
zösségért végzett munkáját ismerték 
el ezzel a kitüntetéssel.

Dr. Salajkó Erika gyermekorvosi 
munkájában Újkígyóson eltöltött 30., 
és Gedó Gáborné védőnői munkájá-
ban eltöltött 40. évfordulója alkalmá-
ból díszoklevélben részesült.

Sütő Balázsné, a Naplemente 
Nyugdíjas Klub elnöke átadta zászló-
jukat az Újkígyósi Nyugdíjas Érdek-
védelmi Egyesület elnökének, Bartyik 
Pálnak, ezzel is jelképezve, hogy a két 
szervezet a továbbiakban együtt kí-
vánja képviselni a helyi idősek civil 
szférában betöltött szerepét.

Idősek Világnapja Újkígyóson


