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Kígyósi Advent 2017
2017. december 2. (szombat)
10  órától: Egész napos adventi készülődés a művelődési házban

Fellépnek az újkígyósi óvodás és néptáncos iskolás gyerekek.
11 órától: The Swindlers bűvész mutatványos műsora

Közben: adventi játszóház (adventikoszorú- és kopogtatókészítés,  
gyertyaöntés, mézeskalács írókázás), lángos, tea, forralt bor várja az idelátogatókat

18 órától: VARGA MIKLÓS adventi koncertje
Varga Miklós magyar énekes, színművész, rockzenész. Sokoldalúságát mi sem mutatja jobban, minthogy egyaránt 
megfordul a rockzenei deszkákon és színházban is. Több ismert rockzenekarnak alapító tagja volt, mint például a 
Pandora’s Box vagy a Varga Miklós Band együttes. Legismertebb alakításai: az István, a király és az Atilla, Isten 
kardja című rockopera filmekben, valamint a Honfoglalás című történelmi játékfilmben alakított szerepek.

2016. december 9. (szombat)
18 órától: WOLF KATI adventi koncertje
Wolf Kati magyar énekesnő, Wolf Péter zeneszerző, dalszövegíró lánya. Fiatalkorától kezdve 
több zenekarnak is tagja volt. Első lemeze Wolf áramlat címmel 2009-ben jelent meg, melyen 
Charlie is énekel. A magyarországi X-Faktor tehetségkutató műsorban tűnt fel 2010-ben.  
Ő képviselte Magyarországot a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválon Düsseldorf ban a Szerelem, 
miért múlsz? című dallal.

2016. december 16. (szombat)
18 órától: az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola alapfokú művészeti oktatásban részesülő 
növendékeinek és a Baptista Gyermekklub csemetéinek műsora a katolikus templomban.

2016. december 23. (szombat)
18 órától: GÁJER BÁLINT adventi koncertje
Gájer Bálint - vagy ahogy sokan a The Voice műsorából ismerhetik - „a swing hercege”, magyar 
énekes, a mai magyar Swing’n Pop zenei stílus meghonosítója és vezéralakja.

A koncertek helyszíne: Szűz Mária Szent Neve katolikus templom

A templom előtti gyertyagyújtás a koncertek után lesz. A templom melletti sátorban az „Összefogás Újkígyósért” Köz-
hasznú Egyesület és az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete tagjai finom süteménnyel, teával és forralt borral 
kínálják meg a kedves vendégeket.

A koncertekre a belépés díjtalan, de kérjük, hogy aki teheti és fontosnak tartja, anyagilag támogassa a koncerteket a temp-
lom ajtajánál kihelyezett adományládába! Segítő jó szándékukat előre is tisztelettel köszönjük.

Támogatóink: Polgármesteri hivatal; Római Katolikus Egyházközség; Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola; 
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény; „Ezüstág” Gondozási Központ; Újkígyósi Városgazdálkodási és 
Fejlesztési Kft.; Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete; Szebellédi Zoltán; „Összefogás Újkígyósért” Köz-
hasznú Egyesület; Újkígyósért Közalapítvány; Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete; Újkígyósi Turisztikai Egye-
sület; Önkormányzati Konyha; Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület; Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapít-
vány; Mozgáskorlátozottak Újkígyósi Szervezete; Újkígyósi Polgárőr Egyesület; Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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Ebben az évben a Cz. Kiss Ren-
dezvényházban emlékezett meg a 
város az 1956-os szabadságharcról. 
A rendezvényen a hagyományokhoz 
híven a helyi általános iskola tanulói 
is felléptek. A műsor végén települé-
sünk jeles helytörténeti kutatója, Ha-
rangozó Imre odalépett az ifjú sze-
replőkhöz, és a következőket mondta: 
„Gratulálok, gyerökök, majdnem 
tökéletösen beszéltétök a régi kígyósi 
tájszólást! Ötös alá!”

A pozitív kritikát örömmel nyug-
tázták a fellépők, hiszen az iskolai 
előadás alapjául éppen a Harango-
zó Imre által szerkesztett, „Memoria 
iusti cum laudibus…” című könyv 
szolgált. Maga a kötet egyebek között 
az Újkígyós háború utáni kálváriás 
időszakát, annak történéseit, társadal-
mi mozgásait mutatja be. A több mint 
harminc adatközlőt a kötet szerkesz-
tője, valamint a fejezet társszerzője, 
Turovszki Krisztián szólaltatta meg. 
A megszólalót, az 1920-as,’30-as 
években született újkígyósiak régies 
tájnyelvét a könyv szó szerint idézi, 
így a fellépő gyerekeknek nem csupán 
a narratívák tartalmát, de nagyszüleik 
nyelvét is be kellett gyakorolniuk.

— Bizony lassan eltűnik tele-
pülésünkről ez az őseink által beszélt 
szögedi tájnyelv, pedig aki ezen meg 
tud szólalni, értéket képvisel – mond-
ta a kötet szerkesztője, akivel az elő-
adás után erről a nem mindennapi 
kiadványról beszélgettünk. 

A kötet címéül a Szentírás egyik 
bölcsességét kölcsönözték, ami ma-
gyarul így hangzik: „Az igazak emlé-
kezete áldott…”

— Sokan azt gondolják, hogy 
bizonyos titkok sohasem derülnek 
ki, és a titkok mögött megbújhatnak, 
csöndesen meghúzódhat a vétek és a 
vétkező is — fejtegette a címadással 
kapcsolatban a szerkesztő. — Ám ez 
nem így van. Alapvető bibliai igazság, 
hogy egyszer minden titokról, minden 
gonoszságról lehull a lepel, vagyis fel-
színre kerül az igazság. Mindig eljön 
az idő, amikor helyére kerülnek a dol-
gok, vagyis az igaz emlékezete áldott, 
a gonoszok neve pedig elmállik…

A csaknem 200 oldalas kiadvány 
mozaikszerűen tárja elénk az 1956-os 
magyar forradalom és szabadságharc 
történetének, előzményeinek és kö-
vetkezményeinek részleteit az Újkí-
gyóson élők „szemüvegén át”. S hogy 
mi késztette a szerzőket egy ilyen kö-
tet összeállítására? Íme, Harangozó 
Imre válasza: 

— Alapvetően bosszantott, 
amikor azt mondták, Újkígyóson 
nem történt semmi, miközben a ha-
gyományos értelemben vett paraszt-
ság, pontosabban a paraszti életforma 
és annak értékrendje az 1945 utáni 
évtizedekben eltűnt hazánkból. A 
kimondott és kimondatlan emléke-
zet, a zsigerekbe oltott félelem pedig 
nem éppen arról árulkodott, hogy itt 
minden a legnagyobb rendjén volt. 

Zsótér Józsi bátyám írja, hogy a ká-
dári kollektivizálás sikerének híréről 
értesülő Balogh Lojzi fodrászmester 
így összegezte a történteket 1960-
ban: „Na akkor elesött Kígyós is.” 
Ezért gondoltuk úgy, hogy felkere-
sünk olyan embereket, akik átélték 
ezt az időszakot, és megörökítjük az 
utókornak az általuk elmondottakat. 
Az Újkígyósért Közalapítvány akko-
ri pályázatát többen is meghallották, 
így állt össze a mostani kötet ide vo-
natkozó része.

Dr. Miklós Péter történész, a hód-
mezővásárhelyi Emlékpont vezetője 
az előszón kívül egy értékes fejezettel 
is hozzájárult az olvasók tájékoztatá-
sához. A már név szerint is említett 
Turovszki Krisztián mellett Balogh 
László Csaba – akkor még egyetemis-
taként – könyvtári, levéltári forrásból 
gyűjtött településünkre vonatkozó 
emlékeket, amelyek hasonló színfol-
tot jelentenek a kötetben. 

A kötet egyik legkülönlegesebb 
része egy kiállítás teljes anyagának 
a bemutatása. A tárlatot az 1956-os 
események 60. évfordulóján láthatta 
városunk lakossága Újkígyóson. An-
nak idején a világhírű Life magazin 
számos fotóval illusztrálva több nyel-
ven is hírt adott a magyarok szabad-
ságharcáról. A sok oldalnyi anyag 
egyik spanyol nyelvű eredeti példá-
nya Dél-Amerikából került Haran-
gozó Imréhez híres festőművészünk, 
Vágó Pál Argentínában született, és 
ott is élő unokájának jóvoltából. A 
magyar szabadságharcról szóló kora-
beli újságoldalak útja majdnem olyan 
kalandos volt az argentin Vágó Csil-
lától Újkígyósra, Harangozó Imré-
ig, mint a Szent Koronáé a magyar 
történelem során. A Szelják György 
segítségével magyarra fordított do-
kumentum a könyv értékes gyöngy-
szeme. Harangozó Imre úgy gondol-
ja, a világ nemcsak számon tartotta 
a magyar eseményeket, de az akkori 
média roppant hitelesen be is szá-
molt azokról.

Végezetül a szerkesztő elmondta, 
e kötetet mindenkinek ajánlja, akik 
az akkori események átélői voltak, de 
azoknak is, akiknek mindez már csak 
történelem…

Az érdeklődők az újkígyósi könyv-
tárban elolvashatják, illetve meg is 
vásárolhatják az Újkígyósért Közala-
pítvány kiadványát.

Magyar Mária

Újkígyós az 1950-es években
Az igaz emlékezete áldott, a gonoszok neve pedig elmállik…

Az iskolai előadás alapjául is szolgáló 
könyvet Harangozó Imre szerkesztette
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Kurucz Béláné 90. születésnapja
Ősz van, ragyogóan süt a nap, a le-

velek aranysárgává váltak. Ilyen derűs 
őszi napon született Kurucz Béláné 
Somogyi Anna 1927. október 24-én. 
Nehéz, de boldog gyermekkora volt. 
Hamar meg kellett tanulnia, hogy a 
megélhetésért dolgozni kell. A nehéz 
évek ellenére mégis mindig derűs és 
mosolygós volt. Mikor férjhez ment, a 
semmiből kellett otthont teremteniük, 
de ő tele tervekkel, a lehetetlent nem 
ismerve, soha nem adta fel. Igazán bol-
dog akkor lett, amikor megszülettek 
gyermekei, Marika és Béla. Teljes volt 
a család, az életük ekkor nyert igazi ér-
telmet. Fáradhatatlanul dolgoztak, ami 
meghozta gyümölcsét. Meleg családi 
otthont teremtettek férjével gyermekeik 
számára. Kitanították, majd később út-
jukra bocsájtották őket. Boldogan vár-
ták az unokák érkezését, hiszen ők ara-
nyozták be napjaikat. Nusi néni, ahogy 
őt mindenki ismeri, az Aranykalász 
Termelőszövetkezetben dolgozott, ahol 
kollégái, főnökei egyaránt tisztelték és 
szerették. Mindig mindenkivel barátsá-
gos, segítőkész és kedves volt. Sajnos a 

hordólemezüzemben baleset érte, egyik 
kezén ujjait nagy részben elvesztette. 
Az első ijedelem után, a fájdalmak el-
múlásával ő nem tudott tétlen maradni. 
Megtanulta sérült kezét szinte ugyanúgy 
használni, mint régen. Továbbra is min-
den munkát el tudott végezni. Segített, 
ahogy csak tudott gyermekeinek, unoká-
inak. Sajnos az élet újabb próbára tette, 
tragikus körülmények között elvesztette 
fiát, akit mai napig gyászol. De ő nem 
adta fel az életet, ment tovább. Később 
párjától is el kellett válnia, egyedül ma-
radt. A háza körüli teendőit továbbra is 
ő végezte. Dédunokái születésével öröm 
költözött az életébe, hiszen volt már 
további terve, célja az életének. Sokat 
vigyázott rájuk, szeretgette, dédelget-
te őket. De az évek felette is elszálltak, 
megfáradt, ezért lányáékhoz költözött. 
Itt is ténykedik, amit csak tud, maga 
körül elvégez, pedig 90 év olyan hosszú 
és szép kor, ami keveseknek adatik meg. 
Idős kora ellenére is megőrizte mosoly-
gós, vidám természetét. 

Születésnapjához gratulálnak, jó 
egészséget, még számos boldog évet 

kíván lánya Marika, veje Lajos, unoká-
ja Andika, férje Misi, két dédunokája, 
Márk és Roland, valamint Lali unokája. 
Szebellédi Zoltán, Újkígyós város pol-
gármestere is felköszöntötte Anna né-
nit 90. születésnapja alkalmából. 

Kívánunk neki még sok boldog évet! 

Kurucz Béláné október 24-én  
ünnepelte 90. születésnapját

Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
Újkígyós Város Önkormányzata a közigazgatási el-

járásokban hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relá-
cióban felmerülő adminisztratív terheinek csökkenté-
sét célzó projekt megvalósítására pályázatot nyújtott be 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01075 „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos ki-
terjesztéséhez” címmel.

A pályázattal megvalósítható az egységesített önkor-
mányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése 
országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az 
önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának 
megvalósításával.
Projekt megvalósításának kezdete: 2017. május 2.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. június 30.
Pályázat támogatottsága: 100% intenzitású
Támogatási összeg: 7 000 000 Ft

A pályázat keretén belül, az Újkígyós Város Önkormányza-
ti Hivatal rendszercsatlakozást valósít meg az országos önkor-
mányzati ASP rendszerhez. Adó- és Pénzügyi szakrendszerhez 
csatlakozás 2018. január 1-től, a többi szakrendszerhez azok 
ütembe helyezését követően történik a csatlakozás. A projekt 
teljes megvalósítása 2018. június 30. Az Újkígyósi Közös Ön-
kormányzati Hivatalnak még két önkormányzat a tagja (Csa-
baszabadi Község Önkormányzata, Telekgerendás Község Ön-
kormányzata). A pályázatot a székhely szerinti önkormányzat,  

Ú j k í g y ó s 
Város Ön-
kormányzata 
nyújtotta be. 
Az önkormány-
zati ASP rend-
szerhez történő 
csatlakozás során a 
Közös Hivatalt alkotó 
Önkormányzatoknál 12 új 
komplett munkaállomás kerül 
beszerzésre, a szükséges szoftverekkel 
alkalmasak lesznek az ASP rendszer követelményeinek telje-
sítésére, router tartozik hozzájuk, és minden munkaállomás-
hoz az új személyazonosító igazolvány e-azonosítás, hitelesítés 
és aláírás funkciójához használható, KEKKH által bevizsgált 
kártyaolvasók is beszerzésre kerültek. Egy multifunkciós lézer-
nyomtató is a pályázat eszközbeszerzésének részét képezi. A 
felsorolt informatikai eszközök beszerzése nélkülözhetetlen az 
ASP rendszerhez való csatlakozáshoz.

A dolgozói állomány adminisztratív terheinek komplex 
csökkentése, hatékony közigazgatás, minőség, átláthatóság, 
hatékony munkavégzés megvalósítása, egységesített ön-
kormányzati elektronikus megoldások lesznek elérhetőek a 
rendszer alkalmazásával.
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Felföldi Istvánra emlékeztünk
Ez év októberében azzal a kéréssel kereste meg településünket 
Felföldi Miklós, hogy szeretne családjával egy koszorút elhe-
lyezni ötven évvel ezelőtt elhunyt bátyja emléktábláján. Ehhez 
a kezdeményezéshez csatlakoztunk mi is, Újkígyós képviseleté-
ben Szebellédi Zoltán, iskolánk képviseletében Kunstár Anna, a 
Felföldi István Sport Egyesület nevében Katona Norbert és Balogh 
László Csaba helyezte el az emlékezés koszorúit. A koszorúzá-
son Simon Hajnalka egy verssel, Szebellédi Zoltán polgármes-
ter Felföldi István pályájának rövid ismertetésével tisztelgett 
egykori pedagógusunk és kézilabdasportunk meghonosítójá-
nak emléke előtt.

Kedves Családtagok!
Tisztelt Emlékező Sportbarátok!

Emlékezni jöttünk ma össze. Emlékezni Felföldi Istvánra, arra 
a sportemberre, aki bár még köztünk lehetne – hiszen idén lenne 
91 éves – 50 éve költözött vissza Teremtőjéhez, akire méltán büsz-
kék lehetnek nem csak családtagjaik, de Újkígyós közössége is.

Mivel talán már nem sokan lehetnek, akiknek személyes is-
meretük, élményük lehet Felföldi Istvánról, ezért a megemlékezés 
szavaihoz Tömösi Károly képviselő úr, korábbi testnevelőtanár 
diplomadolgozata segített hozzá.

1958 jelentős dátum Újkígyós sporttörténetében. Ebben az év-
ben egy fiatal, lelkes, sportszerető testnevelő tanár, Felföldi István 
meghonosította, népszerűvé tette Újkígyóson a kézilabdázást. 

Felföldi István alacsony, mokány ember volt, akinek szavára 
szálfatermetű daliák jöttek a sportot művelni, szeretni és alázattal 
szolgálni. Az iskola egykori testnevelő tanára szigorú következe-
tességgel, de ugyanakkor meleg emberséggel és töretlen hittel oltotta 
be tanítványaiba és kollégáiba is a testkultúra szeretetét. Mindig 
szervezett valamit. Hol a tornacsapat számára hajtott fel hosz-
szúnadrágot, melyet még ő is gyakran felöltött, hol a kézilabdások 
házibajnokságát szervezte, majd másnap már a falusi szpartaki-
ádra toborozta a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Minden sport-
ágak között a legkedvesebb a kézilabda volt számára. Tanítványai 
közül ő szervezett Újkígyóson először kézilabdacsapatot, hogy az-
tán félig saját pénzén, félig kikönyörgött, kikövetelt pénzen felsze-
relje őket. Pályát is kellett építeni, azt is vállalta. A csapat körül 
az edzői, szertárosi, intézői és gyakran a mecénás feladatokat is 
ellátta, csak hogy a csapat maradjon. A játékosok bálványozták, 
tűzbe mentek volna érte. Az akkori nehéz körülmények ellenére a 
kézilabdacsapat szikrázó mérkőzéseken az előnyösebb helyzetben 
lévő ellenfeleket is sokszor megtépázta. Újkígyóst hamarosan res-
pektálni kezdték Békéscsabán, Gyulán, Csorváson, Tótkomlóson, 
Mezőberényben, Szeghalmon. Akkoriban a megye kézilabdás fel-
legvárai voltak ezek a települések, de köztük is stabil csapattá vált 
Újkígyós. Tervei voltak, fáradhatatlanul szervezett, meggyőzött 
másokat, dolgozott és munkára sarkallt.

Fiatalon és mégis nagy örökséget hátrahagyva távozott. Hir-
telen távozása megdöbbenést, egyben kétségbeesett dacot váltott 
ki azokból, akiket már végzetesen beoltott a sportág szeretetével. 
Az elindult úton haladt tovább Újkígyós sportélete sok nagyszerű 
szakembert, játékost és sportszerető embert adva nemcsak a köz-
ségnek, városnak, hanem a nemzet sportéletének. 

Emlékét tisztelettel és szeretettel őrzi a város: róla nevez-
te el a közösség a sportcsarnokot, a Felföldi Kupát, a Felföldi  
Diáksport Egyesületet, később a Felföldi István Sport Egye-
sületet. Példája mindannyiunk számára erőforrást jelenthet 
akár a sport területén, akár más területen tevékenykedünk is: 
bármit is csinálunk, azt elhivatottsággal, szeretettel, alázattal, 
odaadással tegyük. Talán Felföldi István szemei előtt is Köl-
csey Ferenc szavai lebegtek, hiszen életútja ezt támasztotta alá:  
„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!”

Köszönjük, hogy a családtagokkal együtt róhatjuk le tisztele-
tünket Felföldi István emléktáblája előtt!

Szebellédi Zoltán

Felföldi Miklóst az unokája és a dédunokája kísérte el a megemlékezésre 

Munkahelyek jöhetnek létre  
a Keleti Iparterület fejlesztésével Újkígyóson

2 0 1 7 .  o k t ó b e r  1 9 - é n  k e r ü l t  s o r  a 
TOP-1.1.1-15BS1-2016-00019 „Keleti Iparterület kiala-
kítása Újkígyóson” című projekt támogatási szerződésének 
sajtó előtt történő aláírására a Városházán.
A résztvevők között köszönthettük Vantara Gyula ország-
gyűlési képviselőt, Albert Péternét, a Magyar Államkincs-
tár Békés Megyei Igazgatóságának igazgatóját és Várfi 
Andrást, a Békés Megyei Önkormányzat alelnökét.
Vantara Gyula elmondta, hogy a 2014-20-as uniós fejlesz-
tési ciklusban történő vidékfejlesztés bevált. Kitért arra is, 

hogy a jelenleg futó tíz operatív programban közel 150 
ezer pályázatot adtak be Magyarországon, melyek össz-
értéke 11-15 ezer milliárd forint, ami az ország egyéves 
költségvetésének felel meg.
A sajtótájékoztatón Várfi András megyei alelnök a Terü-
let- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) által 
megvalósuló pályázatok előrehaladásának helyzetéről tájé-
koztatta a megjelenteket.
Szebellédi Zoltán emlékeztette a jelenlévőket, hogy Újkígyós 
összesen nyolc pályázatot nyújtott be az elmúlt időszakban, 



52017. nOVeMber
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Az Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület (ÚFIKE) az EFOP-1.3.5-16.- 00543 azonosítószámú a „Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” elnevezésű „KÖZÖSEN A KÖZÖSSÉGÉRT” AZ ÖNKÉN-
TESSÉG NÉPSZERŰSÍTÉSE ÚJKÍGYÓSON című pályázat keretében a közösségfejlesztés is kitűzött cél.
A közösség szintjén a részvétel már az egymás és a közösség ismeretét és azon belüli kapcsolatait is jelenti. Jelenti 
továbbá az egymás iránti bizalmat, a kölcsönös támogatást és szolidaritást, a közös normákat és a viszonosságot. A 
részvétel magas aránya jó indikátora az egészséges, jól működő közösségeknek.
A közösségfejlesztés esetében fontos a lakosság és civil szervezetek bevonása azért, hogy aktív résztvevőivé váljanak a 
helyzetfeltárásnak és a tervezésnek.
Fontos a közösség „önmagáról” való tudásának feltárása és a problémák azonosítása, de fontos a helytörténeti, tele-
pülésszociológiai, statisztikai, valamint a szakterületi és fejlesztési anyagok feltárása, s e tudás közösségi használatba 
vétele is. A közösség véleményének, késztetéseinek és cselekvési potenciáljának feltárása és a problémák mellé ren-
delése. A feladatok közös rangsorolása, a problémamegoldó folyamatok tervezése, a cselekvési terv és az önsegítő 
projektek készítése. 
A projekt keretében a lakosság megszólításának és bevonásának egyik fontos módszere a közösségi interjú. Azért ne-
vezzük „közösségi”-nek, mert az a helyi közérzetre, a helyi identitás tartalmára, a közösségi fejlesztési elképzelésekre 
kérdez. A közösségi interjú célja főként az, hogy bekapcsolódásra, a közösség, a helyi társadalom életében történő 
cselekvő részvételre mozgósítson.
Az ÚFIKE el szeretné érni, hogy az interjúk eredményeként, kialakuljon egy „központi mag”, amely magában fog-
lalja a helyi kezdeményezők körét, az önkénteskedésbe bevonhatók kiválasztása megtörténjen, körvonalazódjon egy 
kép a helyi identitás tartalmáról, a helyi fejlesztési elképzelésekről és erőforrásokról, s a megkérdezettek cselekvési 
hajlandóságáról
További módja a helyzetfeltárásnak a közösségi beszélgetés, amely a közösségi interjúk során szerzett tapasztalatok, 
feltáruló értékek és közösségi problémák nyilvánosságra hozatalát, közösségivé tételét és megbeszélését jelenti. A 
közösségi beszélgetés a meghívott interjúalanyok és az általuk bevont szomszédok, ismerősök, valamint a helyi intéz-
mények képviselőinek körében történik a közösségfejlesztő vezetésével. 
A közösségi beszélgetések célja, hogy ráeszméljünk arra, hogy ügyeink közösek, új megközelítésben lássuk őket, meg-
szülessen a terv a még szélesebb kör bevonására.
A közösségi beszélgetések eredményeként tovább bővül a potenciálisan bevonhatók köre, a 
kijelölt célok elérésére elköteleződés jöhet létre, körvonalazódnak azok a helyi ügyek, 
amelyeket a közösség kezelni képes. 
Az eltelt időszakban több interjúra és beszélgetésre sor került, amelyet szak-
értőink végeztek. A munka eredményeként több önkéntest is sikerült már 
toborozni azon kitűzött feladatok megoldása érdekében, amelyeket a kö-
zösség határozott meg.
A közösség fejlesztés részeként kisközösség-mentor hálózat létrehozá-
sát tervezzük. Az általunk kiválasztott szervezetekből 2-3 fő vesz részt 
önkéntes képzésben, akiknek feladata lesz a közösségek segítése, fej-
lesztése, programjaik koordinálása a projektidőszakban.

melyek közül az ipari parkok, területek fejlesztésére benyúj-
tott projekt részesült támogatásban. A TOP-os programban 
közel félmilliárd forintot nyert a település.
A pályázati projekt által a volt József-major területén az 
alapinfrastruktúra fejlesztése és két új csarnok építése fog 
megvalósulni.
A hamarosan felépülő iparterület egyik várható beköltö-
zője az élelmiszer-csomagolóanyag gyártásával, készítésé-
vel foglalkozó CAR-TON CORP Kft. lesz, de folyamato-
san keressük a további beköltözőket is.
Köszönetet mondunk Vantara Gyula országgyűlé-
si képviselőnek, a Magyar Államkincstár minden ezzel 
a projekttel foglalkozó munkatársának, a Békés Megyei 
Önkormányzat közgyűlésének és Újkígyós Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületének és minden munka-
társunknak, hogy ez a munkahelyeket teremtő beruházás 
megvalósulhat Újkígyóson.

Várfi András a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke, Albert Péterné 
a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója, 
Szebrllédi Zoltán polgármester és Vantara Gyula országgyűlési képviselő
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HATÁROZATOK
Meghatározták a belső ellenőrzés 2018. 

évi feladatait
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a belső ellenőrzés szá-
mára 2018. évben az alábbi feladatot 
határozta meg:
1. Gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
intézmény gazdálkodásának ellenőr-
zése.
2. A 2017. évi költségvetési beszá-
moló elkészítésének, az előirányzat 
módosítások megalapozottságának 
ellenőrzése.
Továbbá megbízták a jegyzőt, hogy a 
jóváhagyott ellenőrzési tervvel kap-
csolatos intézkedéseket tegye meg.
A határozati javaslatra mind a kilenc 
képviselő igennel voksolt.

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 130/2016. (IX. 19.), 
122/2017. (VII. 25.), 127/2017. (IX. 11.), 
128/2017. (IX. 11.), 129/2017. (IX. 18.), 
130/2017. (IX. 18.), 131/2017. (IX. 18.), 
133/2017. (IX. 18.), 134/2017. (IX. 18.), 
135/2017. (IX. 18.), 137/2017. (IX. 18.), 
138/2017. (IX. 18.), 139/2017. (IX. 18.), 
141/2017. (IX. 18.), 142/2017. (IX. 18.), 
143/2017. (IX. 29.), 144/2017. (IX. 29.), 
145/2017. (IX. 29.) számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést kilenc igennel elfogadta.
A 100/2017. (VI. 19.) számú határo-
zat végrehajtásának határidejét 2018. 
március 31-ig meghosszabbította.

Polgármesteri tájékoztató
Az Önkormányzat és intézményei 
2017. szeptember havi legfontosabb 
eseményeiről szóló tájékoztatót egy-
behangzó kilenc igen szavazattal tu-
domásul vették a képviselők.

Támogatták az Újkígyósi  
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Újkígyósi Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület részére átadott 
tűzoltó gépjármű üzembe helyezés 
költségeihez legfeljebb 400.000 Ft-ot 
biztosít a 2017. évi költségvetés ter-
hére. 
A képviselő-testület felkéri az Új-
kígyósi Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let vezetőségét, hogy törekedjen az 
üzembe helyezés teljes költségének 
külső támogatóktól történő meg-
szerzésére. 
A támogatási összeg átadásának felté-
tele az üzembe helyezés további költ-
ségeinek rendelkezésre állása.
A támogatás biztosítását nyolc igen és 
egy tartózkodás mellett jóváhagyták a 
képviselők.

Templomtorony támogatásáról  
döntöttek

Értesülve az igazfalvi református 
templomtoronyban keletkezett jelen-
tős viharkárról, szolidaritását kifejez-
ve 200.000 Ft támogatást biztosít a 
helyreállításhoz a 2017. évi költségve-

tés terhére Újkígyós Város Képviselő-
testülete. A határozati javaslatot mind 
a kilenc képviselő elfogadta.

Biztosítják a kötelező felvételt
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete egybehangzó kilenc 
igen szavazattal döntött úgy, hogy 
az Újkígyós közigazgatási területén 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező tanköteles korú gyerme-
kek számára a kötelező felvételt – 
2018/2019. tanévben is – az Újkígyó-
si Széchenyi István Általános Iskola 
biztosítja.
Megbízták dr. Csatlós László jegyzőt 
a további intézkedések megtételével.

Pályázati részvétel
Az Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete kilenc igen sza-
vazat mellett határozott arról, hogy 
a „Közösségi internet hozzáféré-
si pontok fejlesztése, szolgáltatási 
portfóliójuk bővítése” elnevezésű 
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azo-
nosítószámú projekt keretében meg-
valósulásra kerülő „Digitális Jólét 
Program Pontok fejlesztése” című pá-
lyázatban részt kíván venni. A pályá-
zat 100%-os támogatású, önerőt nem 
igényel.
A Képviselő-testület felhatalmaz-
ta Szebellédi Zoltán polgármestert a 
fentiekkel kapcsolatos további intéz-
kedések megtételére.

Kígyóscsili az Év Chiliszósza
Ebben az évben immáron má-

sodik alkalommal került megren-
dezésre a Solymári Chilifesztivál 
keretein belül az Év Chiliszósza 
országos verseny, ahol három kate-
góriában keresték Magyarország 
legjobb chiliszószait. Az eseményen 
az újkígyósi Bánfi Krisztián által 
megálmodott Kígyóscsili is megmé-
rettette magát, amely Gyümölcsös 
Chiliszószok kategóriában az Év 
Chiliszósza díjat nyerte el.

Krisztián 2013-ban kezdett 
chiliszószokat készíteni, mára már 
több mint 10 féle különleges termé-

ket kínál Kígyóscsili néven. A siker 
a saját termesztésű alapanyagokban, 
az odaadó munkában és a chili iránti 
szenvedélyben rejlik. 

A magyar verseny sikerén, va-
lamint a fogyasztói visszajelzések 
alapján felbuzdulva Krisztián úgy 
döntött, hogy termékeit kipróbálja 
egy amerikai székhelyű világverse-
nyen, a „The 2017 World Hot Sauce 
Awards”-on, amelyre a világ minden 
tájáról nevezhetnek termelők. Sok 
sikert kívánunk a versenyhez, biza-
kodva várjuk az eredményt! Hajrá 
Krisztián, hajrá Kígyóscsili!

Szegvár
/CSongrád megye/ 

külterületén
40 hektár

elSő oSztályú Szántó,
műút mellett,
5-15 hektároS

táblákban
egyben eladó. 

Irányár: 4 m Ft/ha.
tel.: 20/591 8479
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Hulladékgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatás
Tisztelt Lakosság!

Újkígyós Város Önkormányzata – a 
hulladékgazdálkodási közfeladatokkal 
kapcsolatos jogszabályi kötelezettségé-
nek eleget téve – feladatellátási szer-
ződést kötött a Délkelet-Alföld Regi-
onális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulással. A megállapodás alapján az 
idei évtől jelentős változások következ-
tek be a hulladékszállítással kapcsolat-
ban, melyek közül a legaktuálisabbakat 
az alábbiakban foglaljuk össze:

Zöldhulladék:
A lakossági komposztálható zöld-

hulladék továbbra is elszállításra ke-
rül a településről, amennyiben az 
rendezetten, átlátszó zsákokban vagy 
80x30x30-as kötegekben (ágak ese-
tében) van kirakva a közterületre. A 
zöldhulladék gyűjtésének időszaka 
alatt tilos a lakossági hulladékgyűjtő 
edényzetbe udvarból, kertből szárma-
zó zöld hulladékot elhelyezni! A téli 
időszakban is lehetőség szerint a zöld-
hulladékos zsákban gyűjtsék az ilyen 
típusú hulladékot, amit az első tavaszi 
szállításkor fognak elvinni.

Az év hátralévő részében a zöld-
hulladék elszállításának időpontjai: 
november 23., december 7.

Ezúton is tájékoztatni kívánjuk 
Önöket, hogy az Újkígyósi Közös Ön-
kormányzati Hivatalban november 
13-tól ismét lehetőség lesz a zöldhulla-

dék gyűjtésére szolgáló zsák megvásár-
lására, bruttó 45 Ft-os áron.

Lomtalanítás:
2017. november 18-án a korábbi gya-

korlatnak megfelelően végezzük az őszi 
lomtalanítást a város területén.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy eb-
ben az időpontban csak olyan anyagokat 
tegyenek ki az utcára, ami nem minősül 
zöldhulladéknak, kommunális hulladék-
nak, vagy veszélyes hulladéknak (veszélyes 
hulladék pl.: elhasznált elektromos ház-
tartási eszközök, gumiabroncs, TV, hűtő, 
akkumulátor), mert ezen a napon a szol-
gáltató egyéb hulladékot nem szállít el!

Szelektív gyűjtés:
A házhoz menő szelektív gyűjtés 

(minden hónapban az első csütörtök) 
mellett a település három pontján 
(Fő utcán a Zárda előtt, Gyulai úton 
a Piac mellet és az Öreg utca Petőfi 
utca kereszteződésénél) szelektív szi-
geteket alakítottunk ki.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
ezeken a pontokon kizárólag üveghul-
ladék helyezhető el, kérjük a tisztelt la-
kosságot, hogy ettől eltérő hulladékot 
oda ne hordjanak! A szelektív szigetek 
rendjét kamerával is védjük.

Salak és hamu összegyűjtése:
Az Önkormányzat munkatársai 

minden hónap első hetében díjmen-
tesen összegyűjtik az égéstermékeket, 
majd azt a településről elszállítják. Az 
összegyűjtést szerdai napokon a tele-

pülés Hosszú utcától délre eső város-
részében, csütörtöki napokon a Hosszú 
utcán és a Hosszú utcától északra eső 
városrészben végezzük. A salak és hamu 
összegyűjtés dátumai: 2017. december 
6., 7., 2018. január 3., 4., február 7., 8., 
március 7., 8., április 4., 5.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
az elszállításra váró salakot és hamut 
két szállítási időpont között mindenki 
a saját ingatlana területén tárolja, azt 
közterületre csak az összegyűjtést meg-
előző napon zsákba szedve helyezzék 
ki! A kommunális hulladék gyűjtésére, 
továbbá a szelektív gyűjtésre szolgáló 
edényzetbe ilyen jellegű hulladékot ne 
tegyenek!

Építési törmelék:
Hosszas egyeztetés és eljárás eredmé-

nyeként sikerült véghezvinni, hogy ismét 
rendelkezünk építési törmelék lerakó 
üzemeltetéséhez szükséges engedéllyel. 
Az inert hulladéklerakó a korábbi idő-
szakhoz hasonlóan a régi szeméttelepen 
fog üzemelni előre láthatólag 2018. ja-
nuár 1-től, melyről a közeljövőben rész-
letes tájékoztatást adunk.

Az üzemeltetéshez kapcsolódó 
részlet szabályozások kidolgozásáig az 
építési törmelék továbbra is beszállít-
ható az Újkígyósi Városgazdálkodási 
és Fejlesztési Kft. Tormási úti telep-
helyére, ahol az elhelyezésért bruttó 
4 000 Ft/m3 díj fizetendő.

Újkígyós Város Önkormányzata

Adventi
Kézműves és 

Termelői Vásár
2017. december 3.

vasárnap
800–1400 óráig
a Piactéren.

MeghíVó
Az Újkígyósi Polgárőr Egyesület tisz-

telettel meghívja Önt november 22-én 17 
órától a Petőfi Sándor Művelődési Házban 
tartandó lakossági fórumára, melynek témá-
ja: a Katasztrófavédelem aktuális kérdései és 
feladatai. További fontos témák: a tűz kelet-
kezésének okai és az ide tartozó jogszabályok 
ismertetése, a tüzek, balesetek, rendkívüli 
események észlelésénél történő bejelentések.
A fórum fontosságára való tekintettel feltétlen 

számítunk a lakosság megjelenésére!
Köszönettel: Mazán Csaba - elnök
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Mit csinál a családsegítő?
Mivel sok ember nincs tisztában az-

zal, hogy mivel is foglalkoznak a csa-
ládsegítők, röviden bemutatnám az 
„Ezüstág” Gondozási Központ Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálatát (Címünk: 
5661 Újkígyós, Arany János utca 45.; 
telefonszámunk: 30/383-54-51).

A Szolgálatnál két családsegítő dolgo-
zik, Turovszki Krisztián és Balázs Anett. 
Három települést látunk el. Krisztián 
kedden és pénteken van Újkígyóson, a 
többi napokon Csabaszabadiban és Te-
lekgerendáson, én mindennap megtalál-
ható vagyok az újkígyósi irodában.

Milyen problémákkal lehet minket 
felkeresni? Gyakorlatilag bármilyen 
problémával, ami a családot érinti. Há-
zastársi problémákkal, gyermeknevelési, 
elhelyezési gondokkal, generációk kö-
zötti konfliktusokkal, lelki nehézségek-
kel, pénzkezelési problémákkal. Termé-
szetesen nemcsak a családban élőket, 
hanem az egyedül élőket is segítjük. 
Vannak, akik önként kérnek segítséget, 
vannak, akik gyermekre érkezett jelzés 
után kerülnek a szolgálatunkhoz.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgála-
tok feladata az úgynevezett jelzőrendszer 
működtetése. A jelzőrendszernek tagja 
minden olyan intézmény és szakember, 
ami/aki gyermekekkel foglalkozik: óvoda, 

iskola, védőnők, gyermekorvos és a rend-
őrség. Ha valamelyik jelzőrendszeri tagnak 
tudomására jut, hogy egy gyermek veszé-
lyeztetett (pl. bántalmazzák, vagy nincs 
elég ennivaló a családban, rosszul bánnak 
vele, nem gondoskodnak megfelelően a 
gyermekről), akkor törvényi kötelezettsé-
ge, hogy a szolgálatunkhoz jelzést küldjön. 
Tudom, sokszor a szülők ezt rosszul élik 
meg, a pedagógusra/védőnőre neheztelnek 
ezért, de nekik, mint jelzőrendszeri tagok-
nak nincs mérlegelési lehetőségük. Azért 
hozták létre a jelzőrendszer intézményét, 
hogy ne történhessenek meg olyan tra-
gédiák, amikről hallani lehetett párszor a 
híradóban, például gyermekhalál éhezte-
tés, bántalmazás miatt – ezek nagy része 
megelőzhető lett volna, ha a jelzőrendszeri 
tagok jelezték volna az észlelt problémá-
kat. Az intézményünkben lehetőség van 
ingyenes pszichológusi megsegítést és jogi 
tanácsadást igénybe venni, illetve minden 
második pénteken Baba-Mama Klubot 
működtetünk a könyvtárban.

Mivel a szolgáltatásokat TAJ alapú 
rendszerben rögzítjük, ezért kérünk 
mindenkit, amikor először jön hozzánk, 
mindig hozzon magával TAJ számot.

Tanácsolom, hogy forduljanak hoz-
zánk bizalommal az emberek, minket 
kötelez a titoktartás, és a problémák 

megoldásában akkor tudunk a leghaté-
konyabban segíteni, ha az ügyfél őszintén 
beszél a problémáikról. Minden család-
ban előfordulnak nehézségek. A segítség-
kérés nem a gyengeség jele, hanem pont 
azt mutatja, hogy volt olyan erős az em-
ber, hogy szembenézzen a problémákkal, 
és szándékozik megoldani azokat. Nem 
szégyen, ha néha segítségre szorulunk, 
hanem természetes állapot. Sokszor már 
az is segít, ha valakinek elpanaszolhatjuk 
a gondjainkat, kiadjuk a gőzt. Van, hogy 
egy beszélgetés, megerősítés vagy éppen 
néhány információ megoldja a megold-
hatatlannak hitt nehézségeket.
 „A nehézségek azért vannak, hogy meg-
oldjuk azokat. Minél embert próbálóbb az 
utunkat eltorlaszoló akadály, annál na-
gyobb erő kell leküzdéséhez. De ha vesz-
szük – és miért is ne vennénk – egyre job-
ban erősödik önmagunkba vetett hitünk.”

Reményik László

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 800-1200

Kedd: 800-1200; 1300-1600

Szerda: 900-1200; 1300-1700

Csütörtök: 800-1200

Péntek: 800-1200

Balázs Anett
családsegítő

Cím nélkül…
2017. október 21-én, szombaton délután 4 órakor kez-

dődően három amatőr alkotó festményei kiállításának 
megnyitójára hívtak minden érdeklődőt a művelődési ház-
ba, ahol a nagyterem zsúfolásig megtelt. A vendégkönyv 
bejegyzései alapján a kiállítás egyértelműen elnyerte a meg-
jelentek tetszését. A három kiállító közül egyik sem tanult 
festő, különböző okokból kezdtek festeni és alkotni.

Én, Dragán Simonné erőt szerettem volna gyűjteni ah-
hoz, hogy helyt tudjak állni, és legyen erőm ahhoz, hogy 
férjem minél tovább szerető családja körében élhessen. A 
népművészet mindig is érdekelt, így Horváth-Gazsó Ad-
rienn művésztanár Művésztanyáján kerestem és kaptam 
lehetőséget, hogy kipróbáljam magam az ajándékok készí-
tésében (gyertyaöntés, papírmunkák), de belekóstolhat-
tam a tűzzománckészítésen és agyagozáson át a festészet-
be is. Itt éreztem meg azt, hogy ez adna örömöt. Bár már 
80 éves lettem, folytattam a festést. Adrienn igyekezett 
önbizalmamat is növelni. Köszönetem fejezem ki ezért.

Egy véletlen szerencse összehozott egykori kedves ta-
nítványommal, Harangozó Ilonával (ma már művészne-
vén Bimbivel), aki varrónőként ment ki Kanadába és sok 
festőtanfolyam és iskolai tanulás után vált ma már ismert, 

sajátos stílust képviselő festővé. Szívesen hívott élete első 
tanítványának, feledhetetlen önbizalmat sugárzott felém. 
Azon igyekezett, hogy sajátos stílusom alakuljon ki. Őszin-
te szívvel köszönöm a segítségét.

A másik kiállító Szűcs Istvánné, Etelka baráti látogatá-
son járt nálunk, amikor megjegyezte: ő is mindig szeretett 
volna festeni. Pont festettem, és felajánlottam a lehetőséget 
neki, hiszen én már tudok pipacsot festeni: itt az ecset, a 
festék, a vászon, ülj mellém és kezdj hozzá! Kedvet kapott 
a festéshez, és egyre jobban érezte, hogy ezt csinálnia kell. 
És szárnyalt. Ügyesen tanult a számítógépén elérhető fes-
tőoktatási lehetőségekből is. Témái változatosak, kedvesek, 
szépségét sugároznak. Ma már ő segít nekem, hogy a lapto-
pomon keresztül én is tanuljak festegetni.

A harmadik kiállítóra, Baranya Sándorra többen hívták 
fel a figyelmet, dicsérték munkáit, akik látták. Akik ismer-
ték, azt mondták, túl szerény, biztatni kell, hogy munkáit a 
kiállításra adja. Amikor először megtekintettem a képeit, 
nagyon örültem, hogy színvonalas festményeivel emeli a 
közös kiállításunk fényét. Munkáiban a valóságot ábrázolja, 
nem a látványra, a valóság ábrázolására törekszik. Festésze-
tén kívül más értékes munkái is vannak.
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Szépvízi káposztavágás
A Szépvízért Egyesület Szépvíz 

Község Polgármesteri Hivatalával 
közösen tizedik alkalommal szer-
vezte meg a Káposztavágás-vásárt 
Szépvízen, a Nád-dűlőn október 
14-én. Önkormányzatunk meghívást 
kapott a rendezvényre.

Csapatunk pénteken meglátogatta 
a Csíksomlyói kegytemplomot, majd 
a Bákói múzeum kiállításait néztük 
meg. A kortárs festők mellett nagyon 
komoly régészeti és néprajzi anyag is 
bemutatásra kerül itt. Sajnálatosan 
vettük azonban észre, hogy a magyar 
korszak (hozzávetőlegesen a VIII. 
századtól a XIV. századig terjedő idő-
szak) emlékei nem kerültek kiállítás-
ra, mintha Etelközben őseink sosem 
hagytak volna régészeti szempontból 
értékes anyagokat. A néprajzi vonat-
kozású tárgyaknál szintén konstatál-
hattuk, hogy nem a román és a magyar 
nép századokon át való együttélését 
próbálják bemutatni, hanem a magyar 
emlékek létének elkendőzése a cél. 
Kiállításra kerülnek ugyan a moldvai 
csángó anyagok, de nem tájékoztatják 
arról a látogatókat, hogy mely etni-
kum anyagát képezik. 

A szombati napon részt vettünk a 
főzőversenyen, ahol toros káposztát 
készítettünk Szőke László vezetésé-
vel. A program szekeres felvonulással 
kezdődött, melyet a helyi fúvószenekar 
kísért, majd megkezdődött a káposztás 
ételek főzőversenye. A kulturális prog-
ram tíz órától kezdődött, az esemény 
részeként az egybegyűlteket Szépvíz 
Község polgármestere köszöntötte. 
Felléptek a madéfalvi hagyományőrző 

csoportok, a szépvízi vonósok, vala-
mint a csíkborzsovai citerások, illetve 
a Csíkborzsovai Férfikórus. Ezt követő-
en díjazták az őszi betakarítás címmel 
meghirdetett rajzverseny nyerteseit, 
valamint kiértékelték a főzőversenyt 
is. A gyermekek ügyességi versenyen 
vehettek részt.

A főzőversenyen helyezést ugyan 
most nem sikerült elérnünk, de aki éte-
lünkből kóstolt, nehezen tudott ellenáll-
ni a második adagnak. Sátrunkat sokan 
felkeresték, újkígyósi termékeket (kol-
bászt és pálinkát) osztottunk sátrunknál. 
A finom kígyósi ízek sok jó beszélgetés 
alapját képezték. A Benkó Hús Kft. ál-
tal felajánlott kolbászból adományként 
adtunk néhány szálat a helyi gyermek-
otthonnak is. Az egész napos színvo-
nalas program mellett helyi kézműves 
termékek vásárlására is jó lehetőség 
kínálkozott. Szőke István Atilla könyv-
adományait örömmel fogadták a test-
vértelepülés képviselői, ezek kiosztásra 
kerülnek majd a tanulók között.

A szomszéd sátorban lévő Fővárosi 
Örmény Önkormányzat elnökével és 
munkatársaival kialakítottunk egy ba-
ráti kapcsolatot, szó volt róla, hogy a 
jövőben figyelemmel kísérjük egymás 
rendezvényeit, vagy akár még közös 
programokra is sor kerülhet.

A szombat estét egy színvonalas va-
csora zárta, ahová Szépvíz képviselői, 
az önkormányzat munkatársai, a Fő-
városi Örmény Önkormányzat mun-
katársai, valamint a testvértelepülések 
küldöttei voltak hivatalosak.

Hazafelé jövet vasárnap a fogara-
si várban található kiállítást látogatta 

meg csoportunk. A város központ-
jában fekvő fogarasi vár és uradalma 
egyike volt Erdély legnagyobb, leg-
gazdagabb királyi, majd fejedelmi 
birtokainak. A magyar nyelven is ol-
vasható tájékoztatóból kiderül, hogy 
fegyveres hadak sosem tudták beven-
ni ezt az erősséget.

A kirándulás jó alkalom volt a kap-
csolatok ápolására és új kapcsolatok 
kiépítésére. Ezúton is köszönjük a 
meghívást testvértelepülésünk önkor-
mányzatának!

Turovszki Krisztián

A kiállítási anyag rendezője és a kiál-
lítás megnyitójának levezetője Horváth-
Gazsó Adrienn művésztanár volt.

Az egész kiállítás fizikai segítői, az 
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú 
Egyesület: Nagy Tiborné vezető és a 
tagjai sokat tettek azért, hogy emel-
jék a megnyitó színvonalát: pogácsát, 
süteményeket, ízletes falatkákat készí-
tettek, bort és egyéb itókákat hoztak. 
Külön dicsérendő a szép tálalóasztal 
elkészítése. Külön köszönjük a műve-
lődési ház dolgozóinak és vezetőjének, 
Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikónak a 
sok önzetlen segítséget.

A három kiállító barátságát is hoz-
ta ez a kiállítás, hogy erősítsük alkotói 
tevékenységünket. A megnyitón érzett 
szeretet mindenkinek jólesett, rende-
zőknek, alkotóknak, a megjelenteknek.

A kiállítók javaslata, hogy ezt az 
első amatőr kiállítást kövessék olyan 
alkalmak, amikor nemcsak a festés-
ben, hanem bármely más művészeti 
ágban alkotók tárhatják munkáikat a 
városunk lakói elé.

Mottó: Soha nem késő… Keress ma-
gadnak örömet adó foglalatosságot!

Szeretettel:
Dragán Simonné Lócskai Mária

Nemzeti Könyvtár – 4.
P. Ábrahám ernő: 

A csudaszarvas
Hol volt, hol nem volt…

Bűbájos mesekönyvet tart ke-
zében az olvasó. Árva királyfi Tü-
zes nevű táltos paripáján követi az 
agancsán fénylő holdat, szikrázó 
csillagokat tartó csudaszarvast a 
magyar múltba, mesebeli mon-
davilágba. Áll a királyfi Isten os-
tora, Attila hun fejedelem trónja 
mellett, követi a csudaszarvast 
Lebédiába, Etelközbe, a magya-
rok őshazájába, gyönyörködik a 
magyar törzsek vérszerződésének 
eskütételében. Boldog-önfeled-
ten átéli a Kárpát-medencében 
a magyar honfoglalás mámorát. 
Látja az Európára nyílzáport zú-
dító harcosok zsákmányszerző 
portyázását, örül a győzelmeknek, 
megsiratja a vereségeket, aggódva 
figyeli Krisztus után 955-ben az 
augsburgi harcmezőről vesztesen, 
fegyvereiket eldobálva, futva me-
nekülő, istenükhöz, Hadúrhoz se-
gítségért fohászkodó magyarokat.
Forrás: internet
www.nemzetikonyvtar.hu/sorozat
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születések:

Füzi Dorka (1860 g, 48 cm), Gyula, 2017. szeptember 28., 
édesanyja: Füzi Erzsébet.

Botyánszki Anabella (3260 g, 50 cm), Békéscsaba, 2017. októ-
ber 4., édesanyja: Sándor Szilvia, édesapja: Botyánszki Pál.

Ajtai Hella Paulina (2840 g, 48 cm), Békéscsaba, 2017. októ-
ber 6., édesanyja: Ajtai Hajnalka, édesapja: Csurár István.

Szabó Hanga (3570 g, 52 cm), Gyula, 2017. október 23., édes-
anyja: Bánfi Zsuzsanna, édesapja: Szabó Zsolt.

Halálesetek:

Csik Józsefné Somogyi Eszter, született: 1941. április 15., 
elhunyt: Újkígyós, 2017. október 6., volt újkígyósi lakos.

Kovács József, született: 1927. február 7., elhunyt: 2017. októ-
ber 15., volt újkígyósi lakos.

Botyánszki Pálné Laczó Zsóf ia, született: 1936. május 27., 
elhunyt: Újkígyós, 2017. október 23., volt újkígyósi lakos

ANYAKÖNYVI HÍREK
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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

Újkígyós Város Önkormányzata, Újkígyósi Nagycsaládosok Köz-
hasznú Egyesülete, Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola, 
Soproni Söröző és Étterem, Újkígyósi Sütőipari Bt., Hoch-Ker Kft., 
B.B. ABC-Bánfi Balázs, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!


