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Együtt a növekedés felé! 
Olasz üzleti napot tartottak Újkígyóson

Újkígyós Város Önkormányzatának kezdeményezésére a 
Budapesti Olasz Nagykövetség, a Magyarországi Olasz Ke-
reskedelmi Kamara, az Olasz Kereskedelmi Ügynökség, a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal és a Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara együttműködésében 2018. június 19-én Olasz 
Üzleti Nap került megrendezésre Újkígyóson. 

A rendezvény egy intézményi bemutatkozással kezdő-
dött, melyen a megye vezetői és legfontosabb gazdasági 
szereplői vettek részt. 

Szebellédi Zoltán - Újkígyós Város polgármestere - erő-
feszítéseinek köszönhetően most már bátran kijelenthetjük, 
hogy sikerült Békés megyét, és ezáltal Újkígyóst is elhelyezni a 
Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara „térképén”.

Teresa Testa – a Budapesti Olasz Nagykövetség kereskedel-
mi attaséja – hangsúlyozta, hogy az elmúlt két és fél év során a 
magyar és olasz kapcsolatokat a külgazdaság, a külkereskedelem 
és a befektetés-ösztönzés terén is komoly dinamika jellemezte. 
Fő célkitűzésének a két ország közötti kereskedelmi és gazdasági 
kapcsolatok további kiépítését, erősítését határozta meg.

Dr. Rákóczi Attila – a Békés Megyei Kormányhivatal főigaz-
gatója – ismertette az elmúlt időszakban megvalósult megyei 
fejlesztéseket, ezek közül is kiemelve a Modern Városok Prog-
ramot és a „TOP”-os pályázatok által megvalósult fejlesztéseket. 

A bemutatkozást a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara, a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara, az Olasz 
Kereskedelmi Ügynökség, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
elnöke folytatta, valamint Békéscsaba, Gyula és Orosháza pol-
gármestere és a Békés megyei felsőoktatási intézmények kép-
viselői is lehetőséget kaptak a felszólalásra. 

A délelőtt második részében sajtótájékoztatót tartottak, 

ahol helyi sajtó jelenlétében a két kamara közötti stratégiai 
megállapodás aláírására került sor.

 Dr. Orosz Tivadar – a Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke kiemelte, hogy az együttműködési 
megállapodás nemcsak protokolláris jellegű, hanem konk-
rét információs szempontokat fogalmaztak meg, utalva az 
Olasz Info Point elnevezésű, a kamara honlapján megje-
lenő felületre, mely az olaszországi üzleti információk és 
lehetőségek továbbítására szolgál a magyar partnerek felé. 

Francesco Maria Mari – a Magyarországi Olasz Keres-
kedelmi Kamara elnöke – kijelentette, hogy a megállapo-
dás egy történelmi pillanat, sikere pedig nem a kamarák 
között fog megmutatkozni, hanem az üzleti nap résztvevői 
és a későbbiekben üzleteket kötő cégek életében. 

A délután további részében a Cz. Kiss Rendezvényház-
ban került megrendezésre a MADE WITH ITALY elne-
vezésű üzleti találkozó, melynek célja a gyakorlati segítség-
nyújtás volt a helyi cégek részére az olasz-magyar gazdasági 
kapcsolatok fejlesztése érdekében.

Francesco Maria Mari, a Magyarországi Olasz Kereske-
delmi Kamara elnöke, Teresa Testa, a Budapesti Olasz 
Nagykövetség kereskedelmi ügyintézője, dr. Orosz  
Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

elnöke és Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere

Zichy Krisztina  
100. születésnapja

Zichy Krisztina, gróf Wenckheim Frigyes és gróf Wenckheim 
Krisztina unokája június 13-án ünnepelte 100. születésnapját. 
Szebellédi Zoltán polgármester virágcsokorral és emléklappal 
köszöntötte az ünnepeltet. Újkígyós Város Önkormányzata ne-
vében szeretettel gratulálunk, és további jó egészséget kívánunk! 

Születésnapjához gratulál és jó egészséget kíván az egész 
családja.

Zichy Krisztinát 100. születésnapja alkalmából csa-
ládja, Szebellédi Zoltán, polgármester és Vida Klára, 
az „Ezüstág” Gondozási Központ  intézményvezetője 

köszöntötte
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Ebben az évben Deákné Bondár Erzsébetnek adományozták 
az „Újkígyós közneveléséért, közművelődéséért” kitüntetést

Deákné Bondár Erzsébet 1979. szeptember 1-től dol-
gozik az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában. 
Biológiát, földrajzot, természetismeretet és etikát tanít. 

Biológia-földrajz szakos tanári főiskolai oklevelét a Ju-
hász Gyula Tanárképző Főiskolán 1980 júniusában vehette 
át. Biológiai tudását 1988-ban és 2006-ban pedagógus to-
vábbképzésen mélyíthette. 

2003-ban főiskolai szakképzés keretében mentálhigi-
énés szakember képesítést szerzett, majd mentálhigiénés 
szakterületen 2004-ben pedagógus szakvizsgát tett a Deb-
receni Egyetemen. Szaktudására alapozva vezették be isko-
lájában a hetedik évfolyamon az etika tantárgyat heti 0,5 
óra időkeretben, sok-sok évvel azelőtt, hogy ezt országosan 
is kötelezővé tették volna. 2009-ben újabb mentálhigiénés 
továbbképzést végzett, majd a 2013 szeptemberében elvég-
zett tanfolyam -Az erkölcstan tantárgy tanításának elméle-
ti és módszertani ismeretei a köznevelési intézmények 5-8- 
évfolyamán elnevezéssel- tette lehetővé, hogy a 2013-ban 
kötelezővé tett erkölcstan tantárgyat oktathassa. Ezeken az 
órákon is nagyon sokat kaphattak tőle tanítványai, segítette 
önismeretüket, erősítette önértékelésüket, és utat mutatott 
a helyes értékrend kialakításához is.

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős továbbképzésen vett 
részt 2005-ben. Empátiája, nyugalmat árasztó egyénisége 
miatt teljesen egyértelmű volt, hogy az iskolában a gyer-

mek- és ifjúságvédelmi feladatokat ő lássa el, amit hosszú 
évekig becsülettel és hozzáértéssel meg is tett.

Hosszú pedagóguspályája során számtalan olyan tovább-
képzésen vett részt, mellyel módszertanát korszerűsíthette. 
Számítógép-kezelő, kompetencia alapú oktatási program-
csomagok alkalmazása, digitális tudásbázis keretbázis fel-
használása, kooperatív módszertanra épülő együttműködés, 
differenciálás heterogén csoportban, az iskolák önértékelési 
gyakorlatának fejlesztése témájú képzései segítségével óráit 
igyekezett még változatosabbá, hatékonyabbá tenni.

A pedagógus életpályamodell bevezetése után közneve-
lési szakértőnek jelentkezett, az ezt lehetővé tevő képzés 
elvégzése után mesterpedagógus fokozatot szerzett. Szak-
értői feladatokat lát el pedagógiai-szakmai ellenőrzés és 
pedagógusminősítés szakirányon. Munkája során lehetősé-
ge van több iskolába ellátogatni, munkájukat megismerni, 
s az ott szerzett tapasztalatokat saját iskolájában igyekszik 
átadni, megosztani, amennyiben lehetséges, hasznosítani. 
Az önértékelési munkacsoport vezetőjeként koordinálja az 
intézményében zajló pedagógus önértékeléseket.

Az itt töltött évek során több száz gyereket tanított, az 
utóbbi évtizedekben nem is volt olyan iskolánkban tanuló 
diák, akivel ne találkozott volna tanóráin. Osztályfőnökként 
is sok-sok osztályt vezetett, segített és indíthatott el a fel-
nőtté válás felé vezető úton. 

Nyitott egyénisége, tájékozottsága segítette őt abban, 
hogy sok kolléga, diák és szülő kérje segítségét akár mun-
kahelyén, akár a Deákné vásznában, ahol a vásárolt áruk 
mellé (vagy helyett) jó tanácsokat is kaphatott gyerekneve-
lés, életvezetés területén a hozzá betérő vevő.

Munkáját magas szintű szaktudás, módszertani jártas-
ság, lelkiismeretesség, precizitás és empátia jellemzi.

2002-től tagja az „Újkígyósért” Közalapítvány kuratóri-
umának. Ott végzett munkája során is számítanak szociális 
érzékenységére, empátiájára.

A tanévzárón Deákné Bondár Erzsébet szakmai életútját 
Horváth-Gazsó Adrienn, a Művelődési, Ifjúsági és Sport 
Bizottság elnöke ismertette, a kitüntetést Szebellédi  
Zoltán, polgármester és dr. Csatlós László, jegyző adta át

Az „Újkígyós közneveléséért, közművelődéséért” ki-
tüntető cím azon személy részére adományozható, 
aki oktatóként, nevelőként, közművelődési, közgyűj-
teményi szakemberként újkígyósi székhelyű nevelé-
si-oktatási, közművelődési intézményben legalább 
egy évtizeden keresztül kiemelkedő nevelési, oktatási, 
közművelődési tevékenységet végez (végzett), magán-
életében példamutató emberi magatartást tanúsít.
Évente egy kitüntető cím adományozható.
A kitüntető címre az Újkígyósi Széchenyi István Ál-
talános Iskola és a Közös Igazgatású Óvodai és Böl-
csődei Intézmény szülőket képviselő testületei, civil 
szervezetek vezetői tehetnek ajánlást. A Képviselő-
testületnek a beérkezett ajánlások alapján a Művelő-
dési, Ifjúsági és Sport Bizottság tesz javaslatot.
A kitüntetéssel együtt díszoklevél, 8 cm átmérőjű 
egyoldalas bronz emlékplakett és 50 000 Ft értékű 
utalvány kerül átadásra. A díszoklevelet a polgármes-
ter és a jegyző írja alá.
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
61/2018. (V. 28.) számú képviselő-testületi határo-
zatában úgy döntött, hogy 2018. évben az „Újkígyós 
közneveléséért, közművelődéséért” kitüntetést Deák-
né Bondár Erzsébet részére adományozza a város kö-
zösségének köznevelése érdekében kifejtett kimagasló 
munkája elismeréséül.
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Nem sírni akarok, hanem hálás lenni,  
hogy ezt itt és így megélhettem

Köszönöm Horváth-Gazsó Adrienn 
kolléganőmnek a laudációt. Ha nem rólam 
lenne szó, akkor ezt végighallgatva bizto-
san azt mondanám, hogy EZ IGEN! Ez 
egy tartalmasan elvégzett pedagógus pálya. 
Hogy fért ennyi minden bele? Hogy lehe-
tett mindezt megvalósítani? 

Sajnos ez azt is jelenti, hogy nagyon 
hosszú időt töltöttem el Újkígyós közok-
tatásában. Az első tanítványaim már túl 
vannak 50. évükön. A többi kollégámhoz 
hasonlóan tettem a dolgom én is minden 
nap. Mindig azt, amit kellett. És az évek 
elrepültek iszonyatos sebességgel. A min-
dennapokban nem mérlegelünk. Tanítunk, 
lelkeket ápolunk, szervezünk, füzeteket ja-
vítunk, és mi is tanulunk folyamatosan. A 
tanulás végigkísérte a pályámat. Jól akartam 
csinálni, a hiányosságaimat könyvekből pó-
tolni, okos emberektől tanulni, fejleszteni 
tudásomat, tanulni kollégáimtól és igazod-
ni a tanítványaimhoz. Nyitott voltam a pá-
lyán végig. Thomas Gordon neve ismerősen 
cseng a pedagógusok fülében.  Ő mondta, 
hogy „lehet a gyermeket könyvből nevelni, 
de minden gyermekhez más könyv kell”. 
És nagyon igaza van. Nem is tudtam meg-
tanulni soha, hogy hogyan kell, hogyan le-
het minden tanulóra jól odafigyelni. Ennyi 
könyvet nem tudtam kiolvasni. Sokszor volt 
hiányérzetem, ha már az otthoni teendőim 
közben visszagondoltam egy-egy tanítvá-
nyom aznapi hangulatára vagy napi esemé-
nyekre, mert lezáratlannak éreztem.

Különleges és érzelmekben nagyon 
gazdag a mi pályánk. A napi érzelmeink 
széles skálán mozognak. Az öröm, a düh, 
a bosszankodás, a szeretet, az aggodalom 
… és még sorolhatnám, amik minden nap 
jelen vannak életünkben. Sokszor búcsú-
zunk, mely mindig megható, felemelő, 
szomorú, és mindig űrt hagy bennünk. 
Meghatódva nézzük az elballagó tanítvá-
nyainkat, és tudjuk, hogy az osztályfőnö-
kök mellett egy egész tantestület, az iskola 
hatása, tevékenysége ott van az útravaló 
tarisznyájukban. Hogy mit használnak fel 
belőle? Az sokára fog kiderülni. Igen, a 
mi munkánk igazi gyümölcse hosszú évek 
múlva érik be. Akkor, amikor láthatjuk a 
felnőtté váló tanítványainkat, hogy megáll-
ják helyüket a hétköznapokban, a család-
ban, a munkában. Amikor a személyiségü-
ket sikerült úgy alakítani, hogy felfedezni 

véljük egy kicsit magunkat is bennük. Egy 
jókor, jól megfogalmazott mondat, egy 
mosoly, egy őszinte érdeklődés, meghall-
gatás életre szóló lehet diákjaink számára. 
Felelősek vagyunk a mondatainkért. Ki ne 
emlékezne olyan mondatokra, melyet ta-
náraitól kapott és felnőttként is ott forog a 
lelkében. Jót vagy rosszat.

Jó érzés, amikor a tanítványainkban sike-
rült felkelteni a tudásvágyat, az érdeklődést a 
tantárgyaink iránt, és így választanak szak-
mát, hivatást maguknak. 

Igen, tesszük a dolgunkat minden nap. 
Értékelünk, véleményt alkotunk, dicsérünk, 
bírálunk, elmarasztalunk, tanácsot adunk… 
DE nekünk, pedagógusoknak is jól esik a 
figyelem. Gyakran egy-egy kedves gyer-
mekrajz formájában, egy-egy szál virágban, 
a kicsik csacsogásával, a nagyobbak lelkük 
titkainak megnyitásával mind-mind az elfo-
gadást jelentik felénk.

Számomra megtisztelő, hogy most ré-
szesülhetek az Újkígyós Város Képvise-
lő-testülete által alapított kitüntetésben. 
A búcsúzó nyolcadikosok énekelték a 
Republic dalt: „Elbúcsúzom, de itt marad 
belőlem néhány pillanat.” Megtiszteltetés, 
ha úgy ítélik meg, hogy ebben a több év-
tizedben volt néhány maradandó pillanat, 
ami emlékezetes, ami itt marad belőlem.

Jó érzés olyan elismerést átvenni, ami 
helyi alapítású, ahol a szülők voltak a kez-
deményezők a munkahelyem támogatásá-
val. Ott kaphatom meg, ahol élek, és azok-
tól vehetem át, akik között élek.

Köszönöm a Szülők Képviselőtestüle-
tének, a Művelődési Bizottságnak, a Képvi-
selőtestületnek és mindazoknak, akik által 
ennek részese lehetek.

Egy kitüntetés mindig motiváló a jövő-
re nézve. Én ezt már nem mondhatom el, 
mert életem teljesen új fordulatot vesz. A 
jövő számomra már nem az iskola. 

41 éve költöztünk Újkígyósra. Ismeret-
lenül. Talán 2 embert ismertem. Nehezen 
szoktam meg. Jól érzékelhető volt, hogy a 
település történelméből adódóan nagy ösz-
szetartó családok éltek itt. Kígyós az övéké 
volt – jó értelemben. Mit keresek én itt? – 
gondoltam gyakran. És egyszer csak azt vet-
tem észre, hogy kígyósi lettem. Jól éreztem 
magam, sok kedves ismerőssel, tanítvánnyal, 
kollégákkal, barátokkal, jó szomszédokkal.   

Most mégis elköltözünk jó messze.

A munkámat nem végezhettem volna 
zavartalanul, támogató család nélkül. Ők 
voltak, akik tűrtek, hiányoltak, segítettek… 
a mindennapokban. Most úgy döntöttem, 
hogy befejezem a pályám, és a családom, 
unokáim közelében szeretném folytatni 
tovább. Jelképesen szeretnék elköszönni 
mindentől és mindenkitől. Lezárul életem 
leghosszabb, tartalmas időszaka. Nem sírni 
akarok, hanem hálás lenni, hogy ezt itt és 
így megélhettem. Mindig jóérzéssel fogok 
gondolni Újkígyósra. Emlékezetül itt is 
hagyom a „Deákné vászna” saját alapítású 
bolt nevét. Mert erre is büszke vagyok. Re-
mélem, hogy még sokáig tudni fogják az itt 
élők, hogy ehhez az utcához Újkígyóson 
nemcsak Petőfi Sándor neve kapcsolódik, 
hanem az enyém is.

Tisztelt Polgármester Úr!
Kívánom, hogy még sokáig ilyen elkö-

telezetten és eredményesen, ilyen gondos-
kodással végezze Újkígyós irányítását. Jó 
egészséget kívánok hozzá.

Kedves Kollégáim!
A búcsúzó nyolcadikosok ballagási be-

szédében mondta Biri Adél, hogy az is-
kola az otthonuk volt. És mennyire igaz. 
Itt töltjük életünk nagy részér. Észre sem 
vesszük, hogy milyen jó egy közösséghez 
tartozni. Kívánom nektek, hogy továbbra 
is legyetek nyitottak, elfogadóak a gyere-
kek felé és egymás felé. Jól éljétek meg az 
itt eltöltött időt! Én már tudom, hogy na-
gyon gyorsan el fog telni.

Kedves Szülők!
Fogadjátok el tőlem, hogy nem a digi-

tális naplóba beírt ötösök száma határozza 
meg gyermekeitek értékét. Ők ennél sok-
kal többek, és ha nem az álmaitokat va-
lósítják meg, akkor nekik máshol, másban 
van dolguk, és abban lesznek boldogok, 
elégedettek. Intézményvezető Asszony 
ballagási beszédében hangzott el, hogy a 
szülők dolga ott lenni gyerekeik mögött. 
Figyelni, segíteni, támogatni őket.

Kedves Gyerekek!
Ti vagytok itt a legfontosabbak. Tietek ez 

a gyönyörű iskola, értetek vannak az iskola 
pedagógusai, akik nyolcadik osztályra tele-
pakolják jól a tarisznyátokat. Ti még nem 
tudjátok, de higgyétek el nekem! Nagyon jó 
helyen vagytok és nagyon jó kezekben!

Deákné Bondár Erzsébet
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A tanév során nyújtott kiemelkedő teljesítményükért jutalmat kaptak a tanulók
1.a osztály

Példás szorgalmáért és kitűnő ta-
nulmányi eredményéért:
Gajdács Ábel
Példás magatartásáért, szorgalmá-
ért és kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért: Bencze Noémi, Bencsik Re-
beka, Elekes-Séner Rebeka, Erdei 
Márk, Forgács Nóra, Seres Rebeka

1.B osztály
Példás szorgalmáért és kitűnő ta-
nulmányi eredményéért:
Szántó Milán Márk
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért: Baráth Nóra, Ioja 
Emília, Juhász Jázmin, Pelbárt 
Fanni, Szabadkai Gréta

2.a osztály
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi eredmé-
nyéért: 
Mihálik Szabina, Priskin Zita
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és kitűnő tanulmányi ered-
ményéért:
Gedó Gergő, Kaplonyi Krisztina
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és kitűnő tanulmányi ered-
ményéért általános nevelőtestületi 
dicséretben részesült: Bajka Joel, 
Bene Dorka, Erdei Zsombor, 
Tolnai Nóra, Vandlik Dávid

2.B osztály
Példás szorgalmáért és jeles ta-
nulmányi eredményéért: Bohács 
Bence
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi eredmé-
nyéért: Szőke Hanna Barbara
Példás szorgalmáért és kitűnő ta-
nulmányi eredményéért:
Fördös Jázmin Dóra 
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és kitűnő tanulmányi ered-
ményéért általános nevelőtestületi 
dicséretben részesült: Dobrotka 
Lilien, Marossy Gábor Máté, 
Perei Judit Pálma, Szabó Alíz, 
Varga Réka
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Erdei Zsombor 

3.a osztály
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi ered-

ményéért: Szász Petra
Példás szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredményéért álta-
lános nevelőtestületi dicséretben 
részesült: Gajdács Léna
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő-
testületi dicséretben részesült:
Rákóczi Kolos, Varga Viktor

3.B osztály
Példás szorgalmáért és jeles tanul-
mányi eredményéért: Süle Ádám
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi eredmé-
nyéért: Szántó Bernadett
Példás szorgalmáért és kitűnő ta-
nulmányi eredményéért:
Csomor Dóra, Purecse Zsombor 
Balázs, Szabó Csenge
ÉVFOLYAMELSŐ:
Rákóczi Kolos, Varga Viktor

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

4.B osztály
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi eredmé-
nyéért: Borsi László, Cservenák 
Anna Flóra, Zsigovics Bernadett
Példás magatartásáért, szor-
galmáért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő-
testületi dicséretben részesült: 
Hajgató Jázmin, Kaplonyi 
Viktória, Sisák Réka
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Börcsök Áron

5.a osztály
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi eredmé-
nyéért: Fekete Amira
Példás szorgalmáért és kitűnő ta-
nulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben része-
sült: Rácz Regina
Példás magatartásáért, szorgalmá-
ért és kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért általános nevelőtestületi di-
cséretben részesült: Luptovics Lilla

5.B osztály
Példás szorgalmáért és jeles tanul-
mányi eredményéért: Pap Botond
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi eredmé-
nyéért: Bánfi Boglárka
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és kitűnő tanulmányi ered-
ményéért: 
Lengyel Erika, Tolnai Petra
Példás szorgalmáért és kitűnő ta-
nulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben része-
sült: Bajka Áron, Purecse Bulcsú 
Benedek
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és kitűnő tanulmányi ered-
ményéért általános nevelőtestületi 
dicséretben részesült:
Rákóczi Botond
ÉVFOLYAMELSŐ:
Luptovics Lilla

6. a osztály
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi eredmé-
nyéért: 
Somosi Gabriella, Szabó Csilla
Példás szorgalmáért és kitűnő ta-
nulmányi eredményéért:
Marossy Tamás László
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és kitűnő tanulmányi ered-
ményéért: Fodor Anna
Példás szorgalmáért és kitűnő ta-
nulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben része-
sült: Bánfi  Bence
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és kitűnő tanulmányi ered-
ményéért általános nevelőtestületi 
dicséretben részesült:
Liker Lili, Somosi Brigitta
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Liker Lili

7. a osztály
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi eredmé-
nyéért: Varga Izabella
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és kitűnő tanulmányi ered-
ményéért általános nevelőtestületi 
dicséretben részesült:
Kása Soma Zoltán, Stummer 
Nikolett Csilla, Zsigovics Márta

7.B osztály
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi eredmé-
nyéért: Pap Nikola, Vizi Fanni
Példás magatartásáért, szorgalmá-
ért és kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért általános nevelőtestületi di-
cséretben részesült: Simon Hajnalka
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Kása Soma Zoltán, Stummer 
Nikolett Csilla

8.B osztály
Példás szorgalmáért és jeles ta-
nulmányi eredményéért: Lengyel 
Szabolcs
Példás szorgalmáért és kitűnő ta-
nulmányi eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséretben része-
sült: Harangozó Bence Attila
Példás magatartásáért, szorgal-
máért és kitűnő tanulmányi ered-
ményéért általános nevelőtestületi 
dicséretben részesült:
Biri Adél, Váradi Szonja
ÉVFOLYAMELSŐ: Biri Adél
Kiváló énekkari munkájáért:
Horváth Amira Damarisz, Szász 
Petra, Szántó Bernadett, Kovács 
Mónika, Molnár Míra, Prágai 
Ramóna Magdolna, Tóth Szil-
via Anita, Fábián Petra, Fekete 
Amira, Nagy Virág Petra, Vereska 
Viktória, Szántó Brigitta, Fodor 
Anna, Somosi Brigitta, Somosi 
Gabriella, Szabó Csilla, Pap Ni-
kola, Ragályi Fanni, Ragályi Lili, 
Seres Ajna Boróka, Szabó Nóra, 
Szász Noémi, Simon Hajnalka, 
Vizi Fanni, Biri Adél, Bogyó Beá-
ta, Borsi Ramóna, Kovács Hanna, 
Márkus Ivett, Váradi Szonja
A Borostyán bábegyüttesben vég-
zett egész éves kiváló munkáért:
Bánfi Soma, Biri Adél, Borsi Ra-
móna, Ragályi Fanni, Ragályi 
Lili, Simon Hajnalka
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Csak nyolcadik osztályosok-
nak adható díjak:

Közösségi munkáért: Bánfi So-
ma Bendegúz, Hajgató Lázár, 
Váradi Szonja, Bánfi Viktória 
Rebeka, Csjaki Nóra, Gábor 
Laura Lili, Harangozó Andrea, 
Kmetykó Vivien Alexandra
Zeneművészetért:
Bánfi Viktória Rebeka, Oláh 
Márk, Hajgató Lázár, Lengyel 
Szabolcs
Táncművészetért: Váradi Szonja
Jó sportoló:
( Jó sportoló díj annak a végzős 
diáknak adható, akinek test-
nevelésórai és testnevelésórán 
kívüli sportteljesítménye is ki-
emelkedő. Iskolai tevékenysé-
ge alapján példaként állítható 
társai elé.)
Bánfi Viktória Rebeka, Berczi 
Rebeka, Borsi Ramóna, Bogyó 
Beáta, Csjaki Nóra, Kovács Han-
na, Márkus Ivett, Silló Petra, Gál 
Lóránt Zsolt, Kovács Bálint
Jó tanuló, jó sportoló: Biri Adél, 
Harangozó Bence Attila

A legaktívabb szülők könyvju-
talmat vehettek át: Kmetzné 
Bánfi Ildikó, Kovácsné Domo-
kos Szilvia, Kovácsné Skoperda 
Ildikó, Krucsainé Dobroczki 
Szilvia, Lengyel Mónika, Nagy 
Szilvia, Novákné László Anita, 
Szabó Zoltánné

Újkígyós Város Önkormány-
zata megyei és országos ver-
senyen elért kiemelkedő tel-
jesítményért könyvvásárlási 
utalványnyal jutalmazta a ta-

nulókat és felkészítőiket:
Ancsin Hanna (4.a) Kick-box 
országos diákbajnokság: 3. hely, 
felkészítő: Korcsog László
Bánfi Boglárka (5.b) Kick-box 
országos diákbajnokság: 3. hely, 
felkészítő: Korcsog László, Mo-
dern Táncsportok Magyaror-
szági Szövetsége által rende-
zett Magyar Bajnokság: Street 
Dance formáció gyerek kat.:  
1. hely,  Street Dance szóló gye-
rek kat.: 2. hely, Street Dance 
csapat gyerek kat.: 3. hely, felké-
szítők: Vidó Kata, Toldi Katalin

Pap Nikola (7.b) Kick-box me-
gyei diákbajnokság és országos 
diákbajnokság (mindkét verse-
nyen: 1. hely), felkészítő: Korcsog 
László
Koszti Iringó Friderika (5.a) 
Kick-box országos diákbajnok-
ság: 2. hely, felkészítő: Korcsog 
László
Loneán Tamás (7.b) Kick-box 
országos diákbajnokság: 3. hely, 
felkészítő:  Korcsog László
Bánfi Bence (6.a) Kick-box me-
gyei diákbajnokság: 1. hely, or-
szágos diákbajnokság: 2. hely, 
felkészítő: Debreczeni Dezső
Bánfi Bence (6.a) Bendegúz Tu-
dásbajnokság, megyei döntő, 
angol nyelv: 1. hely, felkészítő: 
Bota-Nagy Erika
Bohács Bence (2.b) Bendegúz 
Tudásbajnokság, megyei döntő, 
természetismeret: 1. hely, felké-
szítő: Pereiné Susánszki Judit
Marossy Gábor Máté (2.b) Ben-
degúz Tudásbajnokság, megyei 
döntő, matematika: 1. hely, fel-
készítő: Magyar Mónika Mária
Börcsök Áron (4.a), Dobrotka 
Laura (4.a), Gyöngyösi Jázmin 
(4.a), Perei Marcell János (4.a) 
„Barátunk a természet” XXXI. 
Országos természetismereti 
Játék, országos döntő: 1. hely, 
felkészítő: Kovács Attila
Bajka Áron (5.b), Bajka Joel 
(2.a), Pap Botond (5.b), Perei 
Marcell János (4.a), Rákóczi 
Kolos (3.a) Torna Diákolimpia, 
megyei döntő: 1. hely, felkészítő: 
Korcsog László
Forgács Luca (6.a) Megyei 
íjászverseny: 1. hely, felkészítő: 
Forgácsné Alexa Szilvia
Bánfi Soma (8.b), Biri Adél 
(8.b), Borsi Ramóna (8.b), Si-
mon Hajnalka (7.b), Ragályi 
Fanni (7.b), Ragályi Lili (7.b) 
XXV. Egri Országos Gyermek-
bábos Fesztivál: Ezüst minősí-
tés, felkészítő: Horváthné Bohus 
Mária
Makoviczki Martin (5.a) Me-
gyei bajnokság: 1. hely és Nem-
zeti vágta: 4. hely - Lovassport, 
felkészítő: Makoviczki Zoltán

Perei Judit Pálma (2.b) Orszá-
gos fitness verseny: Fitkid II. 
osztály B kategória (az Aero- 
fit DSE versenyzőjeként): 3. 
hely, felkészítő: Varró Renáta
Párta Banda iskolánkba járó 
tagjai: Bánf i Viktória Re-
beka (8.c), Molnár Dániel 
(7.b), Oláh Márk (8.c) - Or-
szágos Gyermek és Ifjúsági 
Népzenei Versenyen (citera): 
Arany minősítés, felkészítő: 
Rácz Gyula
Újkígyósi Tücskök: Cservenák 
Anna Flóra (4.b), Nagy Ale-
xandra (4.b), Sódar Balázs 
(4.b), Zsilák-Urbán Mihály 
(4.b) - Országos Gyermek és 
Ifjúsági Népzenei Versenyen 
(citera): Ezüst minősítés, fel-
készítő: Rácz Gyula

Nagy Alexandra (4.b) Or-
szágos Gyermek és Ifjú-
sági Népzenei Versenyen 
- Egyéniben (citera): Arany 
minősítés, felkészítő: Rácz 
Gyula
Török Vince József (7.b) IX. 
Békéscsabai Táncfesztivál, 
latin formáció: Arany mi-
nősítés, XVIII. Tavaszi Mű-
vészeti Fesztivál - Táncmű-
vészeti Minősítő Verseny 
Orosháza, keringő formá-
ció: Ezüst minősítés, felké-
szítő: Szivák Krisztina
Váradi Szonja (8.b) XVIII. 
Tavaszi Művészeti Fesztivál 
- Táncművészeti Minősítő 
Verseny Orosháza, keringő 
formáció: Ezüst minősítés, 
felkészítő: Szivák Krisztina

Temetői munkálatok az Önkormányzat 
és az Egyházközség együttműködésében

Az újkígyósi egyházi temető egyben köztemetőként is működik, 
ezért az Önkormányzat is szerepet vállal a temetőben történő 
beruházásokban és fenntartásban. A közelmúltban a ravatalozó 
mellett és a Seres kripta környezetében járdát építettünk, illet-
ve a ravatalozóhoz vezető gépkocsibejáró felújítási munkálatai 
is elkezdődtek. A ravatalozótól a temető bejáratáig összefüggő 
betonbejáró készül. Korábban már elkészült több ízléses kiala-
kítású szeméttároló is, amelyek építése tovább folytatódik ebben 
az esztendőben. A beruházás anyagköltségét az Egyházközség, 
a munkák elvégzését az Önkormányzat kft.-je, az Újkígyósi Vá-
rosgazdálkodási és Fejlesztési Kft. vállalta magára. 

Újkígyósi  
szolgáltató szociális szövetkezet

H-5661 Újkígyós, Szent István utca 24/1 sz.
 Mobiltelefon: +36 70 324 6553

Adószám: 25090864-2-04:* Cg.: 04-02-00176
TÁJÉKOZTATJUK a tisztelt Lakosságot!

Az Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövetkezet
az alábbi szolgáltatásokat kínálja:

•	 fűnyírás: 12 Ft/m2

•	 kertek rotálása: 12 Ft/m2

•	 gallyazás, bozótirtás: 1200 Ft/üzemóra
•	 fák kivágása – mérettől függően, előzetes felmérés 

alapján
•	 gallyak, ágak elhelyezése telephelyre történő 

beszállítással
 Újkígyós, Tormási út 26.  (volt ÚFA telep)

ÁRAINK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK
Tel.: 06 70/324-6553, 06 30/205-9638
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HATÁROZATOK
Elfogadták a Békéscsaba és Térsége 

Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás éves beszámolóját

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Békéscsaba és Térsé-
ge Többcélú Önkormányzati Kistérsé-
gi Társulás előző évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatót nyolc igen szavazat-
tal elfogadta.
A testület köszönetét fejezi ki a kis-
térségi csoport munkatársainak a tele-
pülés érdekében kifejtett munkájáért.

Jóváhagyták a lakosság egészségügyi 
helyzetéről szóló tájékoztatást

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a lakosság egészség-
ügyi helyzetéről szóló tájékoztatást, 
egyben a vállalkozó háziorvosok, a 
gyermekorvos, a fogorvos és a védő-
nők 2017. évi tevékenységéről szó-
ló tájékoztatóját az előterjesztésnek 
megfelelően egyhangú nyolc igen 
szavazattal elfogadta.
Köszönetét fejezi ki az orvosoknak, a 
védőnőknek és az egészségügyért dol-
gozóknak az elvégzett munkájukért.

Beszámolt az óvoda
A Képviselő-testület nyolc igen sza-
vazattal elfogadta a Közös Igazgatású 
Óvodai és Bölcsődei Intézmény 2017-
2018. tanévről szóló beszámolóját.
Megköszöni az intézmény dolgozói-
nak az elvégzett munkájukat.

A Zárda elnevezéséről döntöttek
A Képviselő-testület hat igen és két 
tartózkodás mellett döntött arról, 
hogy az Újkígyós, Iskola utca 7. szám 
alatti (349/4 hrsz-ú), egykori Zárda 
épületnek a Szent Imre Vendégház el-
nevezést adta.

Lejárt határidejű határozatok
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 100/2017. (VI. 19.), 
32/2018. (III. 26.), 33/2018. (III. 26.), 
40/2018. (IV. 23.), 41/2018. (IV. 23.), 
42/2018. (IV. 23.), 45/2018. (V. 7.), 
46/2018. (V. 7.), 47/2018. (V. 17.), 
48/2018. (V. 17.), 49/2018. (V. 28.),  
50/2018. (V. 28.), 51/2018. (V. 28.), 
52/2018. (V. 28.), 53/2018. (V. 28.), 

54/2018. (V. 28.), 55/2018. (V. 28.), 
56/2018. (V. 28.), 58/2018. (V. 28.), 
59/2018. (V. 28.), 60/2018. (V. 28.), 
61/2018. (V. 28.) számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést hét igen szavazattal elfogadta.
2. A 172/2017. (XII. 15.) számú ha-
tározat végrehajtásának határidejét 
2018. július 31-ig meghosszabbította.

Hozzájárultak a csatlakozáshoz
Újkígyós Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint a Délkelet- 
Alföld Regionális Hulladékgazdál-
kodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás tagönkor-
mányzata 
1. Csabacsűd Nagyközség Önkor-

mányzat képviselő-testületének, 
Csárdaszállás Községi Önkor-
mányzat képviselő-testületének, 
Gyomaendrőd Város Önkormány-
zat képviselő-testületének, Kasza-
per Község Önkormányzat képvi-
selő-testületének, Kondoros Város 
Önkormányzat képviselő-testüle-
tének, Körösladány Város Önkor-
mányzat képviselő-testületének, 
Mezőkovácsháza Város Önkor-
mányzat képviselő-testületének és 
Szarvas Város Önkormányzat kép-
viselő-testületének a Társuláshoz 
történő csatlakozását jóváhagyta,

2. a Társulási Megállapodás módosí-
tását a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyta, és felha-
talmazta a polgármestert, hogy a 
Társulási Megállapodás módosítást 
a Társulás Elnökének felhívására 
aláírja,

3. felkérték a polgármestert, hogy je-
len határozatáról a Társulás Elnö-
két tájékoztassa.

A határozati javaslatra mind a hét je-
len lévő képviselő tag igennel voksolt.

Intézkedés 
pályázati forrás felkutatására

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a SZEL-TERV Mű-
szaki Tervező Iroda által készített, 
Újkígyós város közvilágításának ener-
giatakarékos átalakítására készített 
tervdokumentációt áttanulmányozta.

Megbízták a jegyzőt, hogy a kivitele-
zéshez szükséges forrás előteremtésére 
alkalmas pályázati forrás felkutatására 
tegyen intézkedést, mely határozati 
javaslatot hét igen szavazattal elfo-
gadtak a képviselők.

Megállapodás kötéséről döntöttek
A Képviselő-testület hét igen szava-
zattal döntött arról, hogy szélessávú 
informatikai hálózat üzemeltetésére 
kettő éves időtartamra szóló megál-
lapodást köt a PRIMCOM Kft.-vel 
2018. július 1. hatállyal.
Megbízták a polgármestert a szerző-
dés megkötésével.

Polgármesteri tájékoztató
A testület az Önkormányzat és intéz-
ményei 2018. május havi fontosabb 
eseményeiről szóló tájékoztatót hét 
igen szavazattal tudomásul vette.

a Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesületének 
augusztus havi programja

•	 Augusztus 1-én 16 órakor: 
Klubdélután

•	 Augusztus 6-án 13 órakor: 
Fogadóóra

•	 Augusztus 6-án 14 órakor: 
Vezetőségi ülés

•	 Augusztus 15-én 16 órakor: 
Klubdélután

•	 Augusztus 25-én 18 órakor: 
Nosztalgia bál

Helyszín: Soproni Söröző nagyterme
Jelentkezés határideje: 

2018. augusztus 22.
Felelős:
Darida Józsefné: 30/549-0876
Gedóné Guglava Ilona: 70/368-2600
Baranya Sándor: 70/381-1542

•	 Augusztus 29-én 16 órakor: 
Klubdélután
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Újkígyóson szerezhető érett-
ségi vizsga a Báthori István 
Gimnázium szervezésében
A Báthori István Gimnázium Újkígyósi Tagintézmé-

nye egy osztály indításával kezdte el tevékenységét 2017. 
szeptember 1-jén az Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskola épületében (5661 Újkígyós, Petőfi utca 45.). 

A város vezetése és lakossága a középfokú képzés hely-
beni igénybevételének lehetőségét nagy örömmel és lelke-
sedéssel fogadta. Az első, 2017/2018-as tanév 10. A osztá-
lyában 26-an kezdték meg tanulmányaikat szeptemberben. 
A tanulók közül volt, aki feladta a tanév során, de szeren-
csére többségben voltak azok, akik sikeresen zárták az évet. 
Ők jó eséllyel el fognak jutni a sikeres érettségi megszer-
zéséig, és leghamarabb 2020-ban fognak érettségi vizsgát 
tenni, mely minden tanuló számára előrelépést jelent majd. 
Vagy azért, mert meglévő munkahelyét meg fogja tudni 
tartani, vagy azért, mert újabb lehetőségek nyílnak meg 
számára. Változó világunkban az érettségi vizsga szerepe 
felértékelődött. Ezt tudják azok a felnőttek, akik nehezen 
tudnak elhelyezkedni, vagy szakmai, munkahelyi előmene-
telüket az érettségi bizonyítvány hiánya lehetetlenné teszi.

Az iskolai nevelőtestület stabil, elkötelezett a felnőtt-
oktatás iránt, módszereik megfelelnek a kor igényeinek. 
Az iskolai tantermek tágasak, barátságosak, az oktatás-
hoz minden tárgyi feltétel biztosított. Az oktatás min-
den kedden és csütörtökön 15 órától 20 óráig folyik az 
intézményben. 

Iskolánk lehetőséget biztosít az általános műveltség 
megszerzésére, a megszakadt tanulmányok folytatására, 
valamint a pályamódosításra, s szívesen és szeretettel fogad 
mindenkit, akinek komoly szándéka a tanulás, az érettségi 
bizonyítvány megszerzése.

Gyuris zoltán
tagintézmény-vezető

Folyik a régi Zárdaiskola 
épületének átalakítása

Hazai támogatási forrásból az Önkormányzat beruházá-
saként felújításra, átalakításra kerül a régi Zárdaiskola. Két-
háromágyas zuhanyzós szobákban összesen 15 fő elhelyezé-
sére lehetőséget biztosító turisztikai létesítmény lesz ebből 
az épületből tálalókonyhával, étkezővel és képzésekre, egyéb 
foglalkozásokra alkalmas közösségi terek kialakításával. 

Terveink szerint az épület átadását szeptember 15-én 
szerettük volna megtartani, azonban az építkezési mun-
kák erre csak várhatóan október második felében adnak 
lehetőséget. 

A Képviselő-testület az elmúlt testületi ülésen az így ki-
alakítandó szálláshelynek az újkígyósi ősöknek, illetve annak 
a településrésznek is emléket állítva a Szent Imre Vendégház 
nevet adta. A létesítménnyel kapcsolatos további döntéseket 
a július 16-i testületi ülésen fogja meghozni, például, hogy 
mely intézmény kereteiben működjön. 

Az átadásig még többször fogunk információt adni a 
munkálatok előrehaladásáról, illetve az átadási ünnepség 
pontos idejéről.

A Szent Imre Vendégházban 15 fő elszállásolására 
lesz lehetőség

Beindult az élet a József-majorban
A 2016-ban az Önkormányzat tulajdonába került Jó-

zsef-major azzal a céllal került megvásárlásra, hogy ott 
helyi vagy környékbeli vállalkozásoknak telephelyet biz-

tosítsunk, amely által újabb újkígyósi munkahelyek is 
létrejöhetnek.

Jelenleg minden használható ingatlant bérbe adtunk, 
amelyet a vállalkozások tárolókapacitásként vagy üzem-
csarnokként használnak. Az 5 hektáros területen alap-
infrastruktúra korszerűsítésére és két csarnok megépíté-
sére Önkormányzatunk közel 500 millió Ft vissza nem 
térítendő támogatást kapott. A kiviteli tervek elkészül-
tek, jelenleg a közbeszerzési eljárás lefolytatása történik. 

Az egyik épületegyüttesben egy Budapestről Békés 
megyébe visszatelepülő nyomdaipari cég, a Car-Ton 
Corp. Kft. végzi a tevékenységét. Ebben, illetve a békés-
csabai üzemükben jelenleg 5 újkígyósi lakos dolgozik, 
de további munkaerőre is szükségük van. Várhatóan ez a 
cég fog az egyik új üzemcsarnokba is beköltözni, de már 
most szükség volt a tevékenységük bővítésére itt Újkí-
gyóson is, ezért további raktárkapacitásokat hoz létre az 
Önkormányzat.

Újabb munkahelyek létrehozását is célul tűzték ki a 
felújított József-major bérbeadásával
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SZÜLETÉS:

Ivanics Lara Sára (4430 g, 53 cm), Békéscsaba, 2018. június 26., 
édesanyja: Hocz Anikó, édesapja: Ivanics Balázs.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Házasságkötés időpontja: 2018. június 1., menyasszony: Antal 
Mónika újkígyósi lakos, vőlegény: Katona István újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2018. június 16., menyasszony: Kovács 
Krisztina újkígyósi lakos, vőlegény: Kovács János újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2018. június 23., menyasszony: Kiss 
Katalin újkígyósi lakos, vőlegény: Kiss Csaba újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI 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.

Toldi Györgyné
90. születésnapja

Toldi Györgyné június 13-án ünnepelte 90. születésnapját. 
Szebellédi Zoltán polgármester virágcsokorral és emléklappal 
köszöntötte otthonában az ünnepeltet. Újkígyós Város Ön-
kormányzata nevében szeretettel gratulálunk, és még hosszú, 
egészségben eltöltött életet kívánunk! 

MEGHÍVÓ
ELŐZETES

Újkígyósi Városnapok
2018. augusztus 19-20.

a Pető�  Sándor Művelődési Ház melletti 
Wenckheim parkban

Augusztus 19-én vasárnap:
1700: színes bemutatók a nagyszínpadon

2030: KFT ZENEKAR élő koncertje
2200: TŰZIJÁTÉK, majd fergeteges mulatság

Augusztus 20-án hétfőn:
900: Ünnepi  szentmise a Szűz Mária Szent 

Neve katolikus templomban
1000: Ünnepség a Cz. Kiss Rendezvényházban

Köszöntőt mond: 
Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere, 

2018 első kenyerét megszenteli: 
Ilyés László Zsolt, plébános

„Újkígyós Díszpolgára” és az „Újkígyósért” 
kitüntető címek adományozása
Az ünnepségen közreműködik 

a Tengelic Énekegyüttes

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

További információ a következő számban, 
az ujkigyos.hu-n és a művelődési ház 

Facebookján.

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk.


