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MEGHÍVÓ
Újkígyósi Városnapok

2018. augusztus 19-20.
a Petőfi Sándor Művelődési Ház melletti Wenckheim parkban

AUGUSZTUS 19. vasárnap:
17 órától regisztráció a teraszon
1700 A GALÓC Együttes koncertje a nagyszínpadon
1800 Balázs Pali előadása
1830 A Debreceni Hajdú Táncegyüttes (Fölszállott a páva különdíjas) ferge-
        teges előadása
1930 Betyárvilág bemutató a teraszon
2000 TOMBOLASORSOLÁS értékes nyereményekkel az Újkígyósi
        Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete támogatásával
2030 A KFT ZENEKAR élő nagykoncertje a nagyszínpadon
2200 TŰZIJÁTÉK 

A délutáni programok alatt ugrálóvár, trambulin, 
kézműves-foglalkozások várják a gyermekeket.

AUGUSZTUS 20. hétfő:
  900 Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve katolikus templomban
1000 Ünnepség a Cz. Kiss Rendezvényházban
Köszöntőt mond: Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere
Ünnepi szónok: Kalmár Ferenc, miniszteri biztos
2018 első kenyerét megszenteli: Ilyés László Zsolt, plébános
„Újkígyós Díszpolgára” és az „Újkígyósért” kitüntető címek adományozása
Az ünnepségen közreműködnek: Komlóssy Kata, színész, előadóművész és a Tengelic Énekegyüttes
Az ünnepséget követően a művelődési házban a III. Újkígyósi Művésztábor kiállításának megnyitója.
A tárlatot megnyitja: Horváth-Gazsó Adrienn, művésztanár 

A rendezvény programjai ingyenesek.                                A műsorváltoztatás jogát fönntartjuk.
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

A 19-i délutáni programok az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete támogatásával valósulnak meg.
További támogatók: Újkígyós Város Önkormányzata, újkígyósi Szűz Mária Szent Neve Plébánia, Nyug-
díjasok Érdekvédelmi Egyesülete, Újkígyósért Közalapítvány, Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egye-
sület, Újkígyósi Ifj úsági Kezdeményezés, Aranykalász Lovas Club, Viharsarok AMSE, Újkígyósi Sütő-
ipari Bt. - Pauló Mátyás, Deákné vászna, Polgárőrség Újkígyósi Szervezete; hivatalos médiapartnerünk a Rádió 1
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Megjelent a Gyula és környéke útikalauz
A könyvbemutatót 2018. július 5-én tartották

2018 májusában jelent meg a Gyula 
és környéke útikalauz harmadik, jelen-
tősen bővített kiadása.

Az előző két kiadásban a Gyula vá-
ros környékén lévő települések (Sarkad, 
Doboz, Szabadkígyós, Kétegyháza, 
Lőkösháza, Elek) egyenként 2-3 oldal-
nyi szöveggel és 5-6 fotóval, valamint 
az adott település HISZI térképével 
jelentek meg az útikönyvben. Göndöcs 
Péter, a TÉRKÉP Kft. - korábbi nevén 
HISZI-MAP Kft. – ügyvezető igazga-
tó tervei alapján a harmadik kiadásban 
bővíteni kívánta a környező települé-
sek megjelenését, így Újkígyós, Békés-
csaba és Békés városának ajánlotta fel 
a lehetőséget, hogy a Gyula városába 
érkező turisták érdeklődését felkeltse, 
azok látványosságaihoz csatlakozzon. 
Ezzel az ajánlattal a fent említett te-
lepülések közül kizárólag Újkígyós élt. 

2018. július 5-én a gyulai Mogyoróssy 
János Városi Könyvtár Simonyi-olvasó-
termében került sor az útikalauz bemu-
tató programjára.

A könyvbemutató résztvevői elsőként 
Dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgár-
mesterének köszöntőjét hallgathatták 
meg, aki örömmel konstatálta a kötet je-
lentősen bővített kiadásának szükséges-
ségét, hiszen ez azt bizonyítja, hogy sok 
látnivalóval és új turisztikai útvonalak-
kal bővült ez a környék. Mindezek azon 
fejlesztéseknek köszönhetőek, amelye-
ket pályázati, állami támogatás útján 
finanszírozhattak a környék települései. 
Kiemelten hangsúlyozta Gyula város 
turizmusának dinamikus fejlődését és a 
város vezetőségének új szemléletmód-
ját is, miszerint fontos, hogy a környező 
településekkel összefogva, közösen való-
sítsák meg hosszú távú céljaikat.

A könyvbemutató során az úti-
kalauz létrejöttéről az alkotókat: dr. 
Czeglédi Imrét – nyugalmazott tanár, 
múzeumigazgató, a kötet törzsszöve-
gének szerzője –, dr. Erdész Ádámot 
– a Békés Megyei Levéltár igazgatója, 
a kötet lektora –, Göndöcs Pétert – a 
Térkép Kft. vezetője, a kötet szerkesz-
tője – és Liska Andrást – az Erkel Fe-
renc Múzeum régésze, a kötet egyik 
szerzője – faggatta a program házi-
gazdája, Dézsi János, a Mogyoróssy 
János Városi Könyvtár igazgatója.

Kérdésként merült fel az összejöve- 
telen, hogy van-e napjainkban létjogo-
sultsága, vagyis jövője egy nyomtatott 
útikönyvnek. A válaszokból egyértel-
műen az derült ki, hogy manapság már 
nem árt, ha a papír alapú kötetet kiegé-
szíti egy mobilalkalmazás és egy digitális 
változat is, ezért Göndöcs Péter a jövőre 
gondolva mindenképpen azt szeretné, ha 
a kalauz kiegészülne egy beszélő, azaz 
hangos guide-val, amely több nyelven 
– angol, német, román - vezetné végig a 
városon felhasználóját.

Liska András régész bevallotta, hogy ő 
rengeteget utazik a családjával, és tovább-
ra is a hagyományos térképeket használja, 
tehát egyértelműen könyvpárti. Habár 
erről Erdész Ádám is ugyanígy vélekedik, 
mégis hangot adott azon alapelvnek, mi-
szerint arra kell törekedni, hogy minden 
nemzedék megtalálhassa a neki legmeg-
felelőbb tájékozódási formát.

Erre egyébként javaslatot is tett, ami-
kor a könyv lektoraként arra kérték, érté-
kelje a szerzők munkáját. Emellett azt is 
javasolta, hogy a szöveges részbe, amely 
a kiadvány kétharmadát teszi ki, kerül-
jenek be az új kutatási eredmények és a 
város színes, izgalmas történetei, hisz az 
idelátogató leginkább az érdekességekre 

kíváncsi.  Mindenképpen hangsúlyozta, 
hogy könyv hangulatát nagymértékben 
emeli a fényképanyag, amely mögött 
több remek gyulai fotós áll.

Dr. Czeglédi Imre nyugalmazott 
múzeumigazgató is sok érdekességgel 
halmozta el az érdeklődőket, mesélt az 
életútjáról, munkásságáról.

A bemutatón Újkígyós, Doboz és 
Lőkösháza polgármestere is megjelent, 
ahol Szebellédi Zoltán – Újkígyós vá-
ros polgármestere – először is gratulált 
a szerzőknek az útikalauz elkészítésé-
hez, majd köszönetét fejezte ki, hogy 
Újkígyós lehetőséget kapott a kötetben 
való megjelenésre. Kiemelten hangsú-
lyozta, nagyon jó ötletnek tartja, hogy 
Gyula város látványosságai mellé az ál-
taluk igazgatott vidék attrakcióit is fel-
sorakoztatták a szerkesztők, és kifejezte: 
hisz az együttműködés, az összefogás, a 
közösségteremtés erejében, hiszen csakis 
így maradhatunk a fejlődés útján.

Szebellédi Zoltán beszédét Szűcsné 
Gergely Györgyi – Lőkösháza polgár-
mestere – és Köves Mihály – Doboz 
polgármestere – felszólalása követte, 
akik teljes mértékben egyetértettek 
Szebellédi Zoltánnal, és minden ere-
jükkel támogatják az összefogást.

Szebellédi Zoltán, Újkígyós város polgármestere, Göndöcs Péter, a TÉRKÉP 
Kft. vezetője, Szűcsné Gergely Györgyi Edit, Lőkösháza község polgármes-
tere, Dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere, Köves Mihály, Doboz 

nagyközség polgármestere
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Az Újkígyósi Kick-box Egyesület akadémiai szinten folytatja 
Három sportolónk került a válogatott keretbe

Újkígyós városa mindig is híres volt nyüzsgő sportéleté-
ről, kiváló sportolóiról. 1995 óta a kesztyűk csattanásaitól is 
hangossá vált a település sportcsarnoka. Az évek során egyre 
aktívabbá és eredményesebbé váló kick-box egyesület a város 
sportéletére nagy hatással volt: az ezredfordulón az első ma-
gyar bajnoki címmel, 2004-ben az első világbajnoki érem-
mel, 2012-ben az első kontinensbajnoki címmel öregbítette 
eredményeivel Újkígyós hírnevét. Az egyesület vezetői fon-
tosnak tartották, hogy a lakosság személyesen is megismerje 
munkájukat, ezért tavaly novemberben közel 250 fő rész-
vételével nagy sikerrel rendezték meg az összes korosztály 
számára kiírt FitGastro Kupát. A szakmai munkát egyre 
szélesebb körben terjesztették ki, életkor és előképzettség 
szerint csoportok alakultak. Négy éve már az óvodásoknak 
is elérhető az ügyességfejlesztő küzdősport torna. Innen a 
középhaladó iskolás csoportba van továbblépési lehetőség. A 
versenyzők pedig hazánk és a környező országok legerősebb 
versenyein gyűjtik sikerrel az érmeket. A kick-box aerobic-
órák megjelenésével elmondhatják, hogy az ovistól a felnőtt 
korosztályig megmozgatják a város lakosságát.

 Ez a fajta ambíció és fanatizmus, amit az egyesület ve-
zetői eddig képviseltek, joggal hozta meg a kardinális vál-
tozást 2018-ban. Az egyesület szakmai együttműködést 
kötött hazánk legeredményesebb kick-box klubjával, a 
budapesti, csepeli székhelyű KirályTeam Kick-box Akadé-
miával. Ez pedig olyan nagyságrendet és megtiszteltetést 
jelent napjaink kick-box világában, amely determinálja az 
újkígyósi csapat további fejlődését, sikeres jövőjét. 

A fúzióval pedig létrejött az Újkígyósi KirályTeam 
Kick-box Akadémia!

A Király István által alapított csepeli székhelyű egyesület 
hazánk, Európa és a világ legeredményesebb kick-box klubja, 
immár 13. éve, melyet az elmúlt évek világ-, és Európa-baj-
noki érmei, illetve a számos nemzetközi tornán elért sikerek 
mellett, eddig Magyarországon egyedülálló módon, az Ön-
kormányzati Minisztérium is kitüntetéssel ismert el.

Király István, aki a KirályTeam Kick-box Akadémia elnö-
ke, továbbá a magyar kick-box pointfighting szakág szövetségi 
kapitánya, valamint a magyar kick-box szövetség és a WAKO 
európai szövetségének első számú alelnöke, elmondta:

„Hatalmas megtiszteltetéssel egybekötött várakozással te-
kintek a jövő felé, hiszen Akadémiánk új taggal, az újkígyósi 
családdal bővül. Szándékosan definiálom az újkígyósi csapatot 
családtagnak, hiszen a KirályTeam Kick-box Akadémia hit-
vallása és ars poeticája, hogy az összetartás és az egymás iránt 
érzett mély tisztelet szolgálhat tökéletes fundamentumként a 
fúzió szakmai sikeréhez. Ehhez garancia a városvezetés nyi-
tottsága és támogatása, valamint Korcsog László edzőkollé-
gám hihetetlen elhivatottsága és szakmai tudása.”

A csepeli KirályTeam már számos Európa-és világbajno-
kot adott az országnak. Köztük van Jároszkievicz Krisztián is, 
a KirályTeam edzője, aki figyelemmel kíséri és segíti is majd az 
egyesület munkáját: „Duplán nagy öröm ez a fúzió számomra. 
Részben a KirályTeam eredményes módszerei és rendszere az 
ország újabb régiójában tudja megvetni a lábát, másrészt pedig 

generációm újabb nagytehetségű versenyzője törhet komoly edzői 
babérokra. Ennél jobb párosítást nem is lehet elképzelni, mint egy 
törekvő edző és segítőkész város! Nagy reményekkel állok a közös 
munka előtt. Sok kitartást kívánok Lacinak és a csapatnak.”

Korcsog László, a helyi iskola testnevelője, az egyesület 
edzője elismerésről és grandiózus tervekről beszélt: „Hiszünk 
benne, hogy szakmai munkánk elismeréseként egy igazi mér-
földkőhöz érkeztünk. Az újkígyósi kick-boxosok a legjobbak 
közé akarnak tartozni. Rendkívül sikerorientáltan és nagy 
tervekkel építjük tovább csapatunkat. Ezenkívül szeretnénk 
városunk sportéletére hatással lenni. Kiemelt célunk, hogy 
minél több gyermek sportoljon a településen. Egyesületünk 
ideális választás lehet a szülők számára, ugyanis a küzdő-
sportokban rejlő pedagógiai lehetőségeket kihasználva érték-
teremtő közösséget hoztunk létre, amelyben az edzéseken, 
versenyeken és edzőtáborokban átélt élmények segítenek az 
akaraterő fejlesztésében, az önfegyelem kialakításában”. 

Az Újkígyósi KirályTeam Kick-box Akadémia a hazai 
sport utánpótlásbázisának támogatása és a fiatalok egészsé-
ges életmódra történő nevelése mellett kiemelt feladatának 
tekinti a lokális közösség építését. Az edzőteremre, a min-
dennapi sportoláson túl, családok és barátok találkozóhe-
lyeként tekintünk, így egyesületünk az újkígyósi szabadidős 
tevékenységek egyik központjává igyekszik válni. 

Szeptember 15. és 23. között rendezik meg az utánpótlás 
világbajnokságát az olaszországi Jesoloban. Súlycsoportonként 
két versenyző kerülhet a magyar válogatottba. Az egyik a rang-
lista vezetője, aki a kvalifikációs versenyeken a legtöbb pontot 
gyűjtötte össze. A másik induló a magyar bajnokság győztese. 
Így lett egyenes ági induló a cadet 2-es korcsoportban Pap Ni-
kola, aki már harmadik éve őrzi válogatott pozícióját. Koszti 
Iringó és Ancsin Hanna abszolút újonc a cadet 1-es korosz-
tályban, ők a magyar ranglista második helyére verekedték be 
magukat a népes mezőnyben. Az újkígyósi sportolók július má-
sodik hetétől egyéni futó- és erősítőedzésekkel kezdték meg a 
felkészülést. Július 21-től a KirályTeam csongrádi edzőtáborá-
ban, augusztus 3-tól balatonszemesi edzőtáborban készülnek a 
rangos eseményre. Augusztus közepén pedig egy hét erejéig az 
utánpótlás válogatottal készülnek, szintén Csongrádon. 

Korcsog László

Az Újkígyósi KirályTeam Kick-box Akadémia fel-
vételt hirdet szeptemberben induló csoportjaiba.

Már négy éves kortól!

•	 Ovis küzdősport torna

•	 Iskolás kezdő csoport

•	 Versenyzői edzések

További információ és jelentkezés:
Edző: Korcsog László   +36 70 337 4963
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Felelős állattartás alapvető szabályai 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az utóbbi időben több 

olyan bejelentés érkezett Hivatalunkhoz, melyben a beje-
lentő által tartott aprójószágot feltehetően más ingatlaná-
ról érkező eb lefojtotta. 

Ilyen esetekben kár keletkezik, melyet köteles megtérí-
teni a károkozó állat esetében annak állattartója. Kérjük, 
hogy ilyen károkozás esetén értesítsék a rendőrséget, amely 
a helyszínen található nyomokat és a kárt rögzíti. Ez ala-
pot adhat az elkövető feltalálására és felelősségre vonására, 
illetve biztosítás esetén megkönnyíti a biztosítási kár érvé-
nyesítését. 

Célszerű a mezőőrök tájékoztatása, elsősorban akkor, ha 
a kutya a közterületről jut be az ingatlanra. Fontos elővi-
gyázatosság lehet a telekhatáron lévő kerítés, az állattartó 
udvar kerítésének, az állattartó épület állapotának felül-
vizsgálata. 

A fő felelősség azonban az állattartót terheli, aki úgy 
tartja az ebét, hogy az a telekről kijusson. 

A felelősségi szabályok könnyebb betartása érdekében 
ismertetjük az alábbiakban a legfontosabb tudnivalókat. 

Több jogszabályban  is szabályozásra kerültek az állat-
tartókra vonatkozó alapvető tudnivalók, kötelezettségek. 
Az egyik a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgal-
mazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, melyben 
szabályozásra kerültek – többek között – a kutyákra vonat-
kozó főbb szempontok is. 

A kedvtelésből tartott állat: a rendszertani besorolás-
ról függetlenül minden olyan állat, amelyet nem kizárólag 
tudományos kutatás, állati eredetű termék előállítása, iga-
vonás, teherhordás, természetvédelem, géntartalékvédelem 
és – eb és macska kivételével – közcélú bemutatás céljá-
ból tartanak, tenyésztenek, forgalmaznak, továbbá az állat, 
amelyet más kedvtelésből tartott állat táplálása céljából 
tartanak és szaporítanak, valamint a nem gazdasági céllal 
tartott haszonállat és a vadászatra használt állat. 

A kedvtelésből tartott állatok esetében ismerni kell az 
állatok várható élethosszát és a fajra, fajtára jellemző maga-
tartást, illetve az egyedek alapvető mozgásigényét. Az állat-
tartás felelősség, csak az vállaljon házőrzőt, házi kedvencet, 
aki gondját viseli háziállatának. Állampolgári kötelezettség 
a kutyák veszettség elleni védőoltása és mikrochippel tör-
ténő megjelölése. Ezt az ebek négy hónapos koráig el kell 
végeztetni. 

A chip rizsszemnyi méretű, szövetbarát üvegből készült 
elektronikus állatazonosító eszköz, amelyet tűszúrással ül-
tetnek be a kutya bőre alá, rendszerint a nyak bal oldalába. 
A beavatkozás gyors és nem jár nagyobb fájdalommal, mint 
egy közönséges oltás. A chipben nincs semmilyen mozgó 
eszköz, vagy elem, ami meghibásodhatna vagy lemerül-
hetne, csupán egy kis szénszál, amibe egy 15 jegyű számot 
kódoltak. Ezt az állat gazdájának adataival együtt rögzítik 
egy nyilvános adatbázisban. A mikrochip nagymértékben 
megkönnyíti az állatok azonosítását. Egy ilyen azonosító-
val rendelkező elveszett kutya a megtalálást követően rövid 
időn belül visszajuttatható a gazdájához. 

A fentebb hivatkozott rendelet pontosan szabályozza a 
kutyasétáltatás módját, mely szerint belterület közterületén 

– kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak 
pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan sze-
mély vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tar-
tására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítani 
kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne 
veszélyeztessen. Szájkosarat használni, ha jogszabály nem 
írja elő, kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartá-
sának ismerete esetén kell. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény végrehajtására kiadott jogszabály-
ban előírtaknak megfelelő módon és helyen szabad állatot 
tartani. Az állatok tartása nem veszélyeztetheti az emberek 
és állatok egészségét, nem károsíthatja a környeztet. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény rendelkezik az állat tartásának általános 
szabályairól, többek között az állattartó köteles a jó gazda 
gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani 
szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. 

Veszélyeztetés kutyával
A közterületek és nyilvános helyek zavartalan használa-

ta, az emberek testi épségének megvédése,  a kutyatámadá-
sokból fakadó személyi sérülések számának a lehető legki-
sebb mértékűre szorítása érdekében  a szabálysértésekről, 
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartá-
si rendszerről szóló 2012. évi II. törvény „Veszélyeztetés 
kutyával” fejezete részletesen szabályozza a szabálysértés 
eseteit. 

Szabálysértést követ el, aki a felügyelete alatt álló kutyát 
a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterü-
letre vagy kóborolni hagyja. 

A szabálysértés elkövetője az lehet, akinek a kutya 
a felügyelete alatt áll. Ez rendszerint a kutya tulajdono-
sa, de lehet például ideiglenes őrzéssel, kutyasétáltatással 
megbízott személy, családtag vagy a kutyát birtokban tar-
tó személy. Az is elköveti a szabálysértést, aki az állatot 
jogtalanul tartja magánál, erre a tulajdonostól nem kapott 
engedélyt, vagy a kutyát jogtalan eltulajdonítás szándékával 
szerezte meg.  

A tényállás többféle elkövetési magatartást fogalmaz 
meg, ezek közül leggyakoribb, amikor a kutya a település 
belterületén felügyelet nélkül kerül ki a közterületre, vagy 
felügyelet nélkül kóborol.  Felügyelet nélkül van a kutya, 
ha gazdája nincs olyan helyzetben, hogy a kutyát vissza- 
tarthassa, továbbá kikerül a felügyelete alól, ha olyan messze 
van, hogy nem tudja megakadályozni azt, hogy a kutya a 
sértettet megtámadja vagy megharapja.  Másfelől megvaló-
sul a szabálysértés, ha a kutyát hosszabb időn át kóborolni 
hagyják, teljesen egyedül engedik el, akkor magánterületen 
megtalálva is felelősségre vonható az állatot felügyelő sze-
mély. Aki a városok közigazgatási területén kívülre viszi a 
kutyát, és ott engedi szabadon, nem követ el szabálysértést. 

Szabálysértést követ el az is, aki úgy tartja a kutyáját bel-
területen, hogy az szabadon ki tud jutni a közterületre, és 
kiszökik a gazdája nélkül, valamint az is, aki szándékosan 
kiengedi a kutyát, hogy a mozgásigényét egyedül elégítse 
ki, mert tudja azt, hogy az eb visszatalál, és vissza fog jönni. 
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Az is megvalósítja a szabálysértést, aki természeti és 
védett természeti területen vagy vadászterületen – a va-
dászkutya és trifl akereső (föld alatti gombák gyűjtésére ki-
képzett)  kutya kivételével – kutyáját póráz nélkül elengedi 
vagy kóborolni hagyja. 

A veszélyeztetés kutyával elkövetési magatartás speciá-
lis helye a közforgalmú közlekedési eszköz, ilyenre a kutya 
fajtájától, természetétől és méretétől függetlenül csak pó-
rázzal és szájkosárral vihető fel. A vakvezető, ill. a mozgás-
korlátozottakat segítő kutyák – közforgalmú közlekedési 
eszközön való szállítás közben a póráz és szájkosár haszná-
latának kötelezettsége alól – kivételt képeznek. 

Az élelmiszer-elárusító üzlet, közfürdő területe, játszó-
tér, mind nyilvános helyek, ezeknek a területére a kutya 
bevitele is szabálysértést valósít meg. A vakvezetői, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutyák azonban e nyilvános 
helyekre is bevihetőek. 

A törvény a veszélyes kutyák zárt helyen tartását vagy a be-
járaton erre utaló fi gyelmeztetés elhelyezését teszi kötelezővé. 
(Az ebet a járási egészségügyi hivatal nyilváníthatja veszélyes-

sé.) A kutya magánterületen, például kertben való szabadon 
tartása a vagylagosságból következően csak akkor szabálysér-
tés, ha erre utaló fi gyelmeztetés nincs a kapun elhelyezve.

A szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti 
és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi 
jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati 
természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki hely-
színi bírságot. 

Nem szabálysértést, hanem bűncselekményt követ el az 
a személy, akinek a felügyelete alatt álló kutya a sértettnek 
8 napon túl gyógyuló sérülést (súlyos testi sértés) okoz. A 
8 napon belül gyógyuló könnyű testi sértés csak szándé-
kosan követhető el, és magánindítványra indul az eljárás. 

A felelős, fegyelmezett állattartással (póráz használata, 
szökést megakadályozó kerítés) megelőzhető mások testi 
épségének veszélyeztetése, valamint anyagi kár okozása.

Kérjük az állattartókat a tartási szabályok fokozott be-
tartására, ezzel biztosítva a közösségi együttélést és a kár-
okozás elkerülését. 

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal

FELHÍVÁS 
Újkígyósi Amatőr 

Alkotók kiállítására
2017 őszén megrendezésre került az Újkígyósi 
Amatőr Alkotók I. kiállítása. Szűcs Istvánné, 
Dragán Simonné és Baranya Sándor remek festmé-
nyeit tekinthették meg az érdeklődők. Óriási volt az 
érdeklődés. 120 főnél többen vettek részt csak a meg-
nyitón. Ekkor érkeztek jelzések, hogy mások is van-
nak, akik festenek. Így a kiállításból hagyományt sze-
retnénk teremteni, minden év őszén megrendeznénk. 

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egye-
sület szervezésében 2018 őszén megrendezésre 
kerül az Újkígyósi Amatőr Alkotók II. kiállítása 
az újkígyósi Petőfi  Sándor Művelődési Házban. A 
megnyitó 2018. október 20-án (szombaton) lesz. 

A kiállítást egy hónapig tekinthetik meg. 

Keresünk olyan újkígyósi amatőr festőket, akik 
szeretnék alkotásaikat bemutatni ezen a kiállításon.

Jelentkezni: 2018. szeptember 30-ig, Nagy Tiborné 
egyesületi elnöknél lehet. Tel.: 06 20/2639-397 

Az Újkígyósi Széchenyi
István Általános Iskola 

tanévkezdéssel kapcsolatos hírei
Tanévnyitó időpontja: 2018. augusztus 31. (péntek) 1700 óra
Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) 
Tankönyvosztás: Az 1265/2017. (V. 29.) Kormány-
határozat értelmében iskolánk minden diákja ingyen 
kapja a tankönyveket. Kiosztásukra az első tanítási 
napon kerül sor.

Felmentés az iskolában szervezett egyéb (kötelező 
tanórai foglalkozásokon kívüli) foglalkozásokról:
A nemzeti köznevelési törvény rendelkezése szerint 
a kötelező tanórán kívüli, 16 óráig szervezett foglal-
kozások (pl. napközi, tanulószoba) alól felmentést a 
szülő kérésére az iskola vezetője adhat. Mivel az ál-
talános iskolában a délutáni foglalkozáson kötelező 
a részvétel, ezért az engedély nélküli távollét éppúgy 
igazolatlan mulasztásnak számít, mintha a diák a 
tanítási óráról hiányozna. A kérelem letölthető Új-
kígyós város honlapjáról (www.ujkigyos.hu) vagy az 
iskola Facebook-oldaláról, illetve átvehető az iskola 
portáján. A következő tanév gördülékenyebb szer-
vezése érdekében lehetőség szerint kérném ezeket 
a kérvényeket még a tanév elkezdése előtt az iskola 
portáján leadni! 

A szünet hátralévő napjaira jó pihenést kívánok!

Kunstár Anna Mária
intézményvezető
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HATÁROZATOK
Hagyaték megvásárlásáról 

döntöttek
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete hat igen és egy tartóz-
kodás mellett döntött arról, hogy az 
„Újkígyósért” Közalapítvány kérelmé-
nek megfelelően néhai Gera Henrikné 
hagyatékának megvásárlása érdekében 
300 000 Ft támogatást biztosít a 2018. 
évi költségvetés tartalékának terhére.
Megbízták a pénzügyi osztály vezető-
jét a támogatás biztosításához szüksé-
ges intézkedések megtételével.

Jóváhagyták 
a benyújtott pályázatot

A Képviselő-testület a Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum által a Magyarországon 
található I. világháborús hadisírok és 
emlékművek felújítása témában támo-

gatásra benyújtott pályázatot hét igen 
szavazattal jóváhagyta. A pályázathoz 
szükséges önerő mértékéről a támoga-
tás ismeretében a későbbiekben dönt.
Megbízták a polgármestert a szüksé-
ges intézkedések megtételével, és az-
zal, hogy a pályázat támogatása esetén 
a szükséges önerő biztosítása érdeké-
ben az előterjesztést nyújtsa be a Kép-
viselő-testületnek.

Szent Imre Vendégház 
üzemeltetése

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Szent Imre Ven-
dégház üzemeltetését a Petőfi  Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár intéz-
ményébe integrálja.
Megbízták az intézményvezetőt az 
üzemeltetéshez szükséges intézke-
dések megtételével. A határozati ja-

vaslatra mind a hét képviselő igennel 
voksolt.

Lejárt határidejű 
határozatok

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 151/2017. (X. 16.), 
108/2017. (VI. 19.), 62/2018. (VI. 18.), 
63/2018. (VI. 18.), 64/2018. (VI. 18.), 
67/2018. (VI. 18.), 68/2018. (VI. 18.), 
70/2018. (VI. 18.), 71/2018. (VI. 18.) 
számú önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést egy-
hangú hét igen szavazattal elfogadta.

Polgármesteri 
tájékoztató

Az Önkormányzat és intézményei 
2018. június havi fontosabb esemé-
nyeiről szóló tájékoztatót a képviselők 
hét igen szavazattal tudomásul vették.

Augusztus 1. - Az anyatejes táplálás világnapja
Augusztus elsejét 1992-ben nyilvánította az Egészség-

ügyi Világszervezet a szoptatás világnapjává. Nemzetkö-
zi szinten a WABA (World Alliance for Breastfeeding 
Action) támogatja és védelmezi az anyatejes táplálás jo-
gát mind a nőkre, mind a csecsemőkre nézve. A Magyar 
Védőnők Egyesületének jóvoltából Magyarország 1993-ban 
csatlakozott a világnaphoz.

Minden édesanyának és csecsemőnek joga van az anyate-
jes tápláláshoz, ezt pedig az intézményeknek is támogatniuk 
kell, legyen szó munkahelyről, bevásárlásról vagy utazásról. 
Az elmúlt évek folyamán, az adatok szerint, mind többen 
döntenek a kizárólagos igény szerinti szoptatás mellett. Az 
1990-es évek elején a 3-4 hónapos csecsemőknek mind-
összesen 30%-a kapott kizárólag anyatejet, míg 2009-ben 
57,5%-a, a 6 hónapos csecsemők 37,6%-a és 1 éves kort 
követően 36,9%-a kapott kizárólag anyatejet.

Számtalan tévhit és babona terjed napjainkban is az 
anyatejes táplálással kapcsolatban, melyeket az egészség-
ügyi szakemberek, különösen a védőnők és gyermekorvosok 
igyekeznek eloszlatni. Ilyen tévhitek például: vizes/híg/túl 
zsíros anyatej, kis mellmérettel nem lehet szoptatni stb. Saj-
nos ezek a kéretlen megjegyzések, „jó tanácsok” negatívan 
befolyásolhatják az anyatejes táplálást.

Az egészségügyi szakemberek 6 hónapos korig tartó kizá-
rólagos, igény szerinti anyatejes táplálást javasolnak. Ezt kö-
vetően a kiegészítő táplálékok fokozatos bevezetése mellett 
is szükséges az anyatejes táplálás legalább 1 éves korig.  

A szoptatásnak számtalan jótékony hatása van a csecse-
mőre és az anyára nézve egyaránt. Az anyatej a legtelje-
sebb táplálék, amely mindig illeszkedik összetételében a 
csecsemő korához. Minden szükséges tápanyagot megfe-

lelő arányban tartalmaz, és legalább 6 hónapos korig kielé-
gíti a csecsemő táplálékszükségletét. Az anyatej könnyen 
emészthető, és mennyisége a csecsemő igényeihez igazodik. 
Immunglobulin tartalma miatt védi a csecsemő szerveze-
tét a fertőzésekkel szemben, emiatt a csecsemő első „vé-
dőoltásának” is szokták nevezni! A szoptatás a gyermekek 
arc-, fog- és beszédfejlődésére is pozitívan hat. Szoptatás 
során a szervezetben létrejövő mechanizmusok elősegítik 
a méh regenerálódását, csökkentik a szülés utáni vérzést, 
elősegíti az egészséges testsúly visszanyerését, csökkenti a 
mell- és petefészekrák, a csontritkulás és a cukorbetegség 
kialakulásának kockázatát is. Segíti az anya és a csecse-
mő közötti kötődés, a harmónia kialakulását. Ezekből a 
tényekből is látszik, hogy az anyatej minden cseppje „ara-
nyat ér”.  Augusztus elsején világszerte megemlékeznek  az 
anyatej fontosságáról.

Védőnői Szolgálat

Mozgáskorlátozottak 
szeptember havi fogadóórái
• szeptember 4-én 13-15 óráig

• szeptember 19-én 13-15 óráig

2018. szeptember 12-én 13 órától segédeszkö-
zök bemutatója lesz a művelődési házban. Va-
lamint tanácsadás, vércukormérés, vérnyomás-
mérés, állógép-bemutató és sok más érdekesség.

Várjuk szeretettel a kedves érdeklődőket!
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MÁIARADNAI 
ZARÁNDOKLAT 

és LELKIGYAKORLAT
Máriaradnára akik eljöttetek,
A szűz Máriára bízva tekintsetek.
Mert ő a bús árvák, özvegyeknek anyja,
Szomorú szívek megvigasztalója…

Kedves Újkígyósiak!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 

MÁRIARADNÁRA,
2018. OKTÓBER 8-án, HÉTFŐN

a Magyarok Nagyasszonya búcsús zarándoklatunkra.
Aki teheti, tartson velünk őseink kedves kegyhelyére, 
imádkozzunk minél többen a közelmúltban felújított 
kegytemplomban, Szűz Mária lábainál egyházközsé-
günk egységéért, megújulásáért, családjainkért, váro-

sunkért, Újkígyósért és magyar Hazánkért!

A búcsújárásunk lelki vezetője 
Ilyés László Zsolt, újkígyósi plébános.

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

Jelentkezni személyesen a művelődési házban (Újkígyós, 
Arany János utca 42.) lehet 2018. október 4-ig.

A részvétel díjtalan.

Az utazás a Szűz Mária Szent Neve Plébánia és az 
Újkígyósi Egyházközség EFOP-1.3.7.-17-2017-00054 
kódszámú „Szeged-Csanádi Egy-
házmegye közösségfejlesz-
tése – Újkígyós” című 
ESZA (Európai Szo-
ciális Alap) támo-
gatott pályázati 
forrásából va-

lósul meg.

kódszámú „Szeged-Csanádi Egy-
házmegye közösségfejlesz-
tése – Újkígyós” című 
ESZA (Európai Szo-
ciális Alap) támo-
gatott pályázati 

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, hogy 

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

Az Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskolába határozatlan időre 

pedagógusokat keres 
matematika-technika:

kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tk7f1rf3a0
matematika-bármely:

kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tk7e9pjbe1
és biológia-földrajz :

kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tk7e4qfye8
szakokkal.

Érdeklődni lehet az iskola@ujkigyos.hu címen, 
illetve Kunstár Anna Mária intézményvezetőnél a 

+36-30/321-0550 telefonszámon.
Kunstár Anna Mária

intézményvezető
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A cikk előző részét az újság májusi számban olvashatták.

Emlékezzünk a hajdani gazdasági kisvasútra
Százhuszonöt éve, 1893-ban döntöttek a vasút megépítéséről

A Vasúti Tudományos Kutató In-
tézet szakértői 1967-ben a Békéscsa-
ba – Békéssámson vonal gazdasági 
vizsgálatát végezték, mely 60 km-t 
tett ki. Az adatok alapján napi 3500 
utast és 180 ezer tonna árut szállítot-
tak. A működés veszteséges volt, mivel 
4,6 millió forint bevétel keletkezett, a 
kiadás költsége viszont elérte a 12,6 
millió forintot. Évenként 8-10 millió 
forint volt a veszteség, így a bizottság 
a vasútvonal megszüntetését javasol-
ta. Megjegyzés záradékában szerepel, 
hogy a vasútvonal 1985-ig felújítást 
nem igényel. 

A gazdasági kisvasútra az akkori 
közlekedéspolitika mondta ki a végle-
ges ítéletet 1960 és 1970 között. Erre 
ekkor még nem volt szükség, hiszen 
15-20 évig minden felújítás nélkül 
ment volna még a szállítás. Sokan ja-
vasolták, hogy korszerűsítsék a vona-
lakat, így tovább üzemelhet a kisvasút, 
mivel nem ez volt az egyetlen veszte-
séges üzem. A javaslatokat persze nem 
fogadták el. 

A vasúti kocsik fapadosok voltak, a 
fűtést vaskályhákkal oldották meg. Az 
indulási állomáson külön személyzet 
salakolta ki a kályhákat, ellátták gyúj-
tóssal, majd hajnalban meggyújtották 
a tüzet, kannákban szenet készítet-
tek, a kalauzok pedig ügyeltek a tűzre. 
A vagonban sokszor nagy volt a füst, 
ilyenkor a szellőztetéssel a meleg is el-
ment. Korábban volt I. osztályú kocsi 
is, de ezt később kivonták a forgalom-
ból. Nyáron teherkocsiból nyitott jár-
műveket alakítottak ki, ezeket szintén 
fapaddal látták el. Külön nemdohány-
zó kocsik nem voltak. A szerelvényt 
először gőzmozdonyok, majd később 
az 1960-as évektől dízelmotor üzemű 
mozdonyok vontatták. A dízelmozdo-
nyokat Franciaországból, majd később 
Olaszországból vásárolták. A második 
világháború után megindult a hazai 
motorgyártás is. 

A vasúti pályát az ún. vonalőr na-
ponta ellenőrizte. Békéscsabától Új-
kígyósig gyalog ment, és figyelte a 
sínszegeket, az összekötő csavarokat. 
A kisvasút alkalmazottai szükség ese-

tén elvégezték a 
javításokat, mivel 
mindig volt náluk 
egy villáskulcs 
és egy kalapács. 
Az észlelésekről 
naplót vezettek, 
és a pályames-
ternek jelentést 
kellett írni ró-
luk. Ahol a talpfa 
„vízzsákos” volt, 
ott a pályamun-
kások a talpfát 
kicserélték, alákrampácsoltak, mi-
vel a sín könnyen eltört, és a szerel-
vény kisiklott. Id. Frontó József sok 
évig dolgozott vonalőrként. A pálya-
munkások csoportvezetője id. Lip-
ták Mihály (1897-1981) volt, aki a 
munkásokkal a megadott vonalon 
ún. szerkocsival közlekedett a kijelölt 
pontig. A szerkocsi csak platóból állt, 
és mind a két végére 1 m-es gerenda 
volt felerősítve, melyre két fiatal az 
egyik lábával rátérdelt, míg a másik 
lábukkal lökték a kocsit. A szerko-
csin voltak a talpfák, különböző al-
katrészek, szerszámok. A munkások a 
platón ültek. Ha vonat érkezett, akkor 
a szerkocsit leemelték, majd visszahe- 
lyezés után tovább folytatták útjukat. 
A pályamester ún. sínkerékpárral köz-
lekedett, miközben a pálya bejárását 
végezte és a munkásokat ellenőrizte. 
A vasúti igazgatóság vezetői sínau-
tókkal utaztak a helyszínre. A pálya-
munkások mellett dolgoztak a „fúrós 
cigányok”. A talpfákba lyukat fúrtak, 
hogy a „sliffer” talpszeget be tudják 
ütni. Sokáig Rostás Farkas József új-
kígyósi lakos gyártotta helyszínen a 
fúrókat. Ez a szakma is régen kihalt. 

Meg kell említeni a hajdani ókí-
gyósi uradalmi gazdasági kisvasutat is. 
A kisvasutat gróf Wenckheim József 
(1877 – 1952) földbirtokos 1922-ben 
építtette. A kisvasút a mai Szabadkí-
gyós területén volt felépítve, ahol a 
Zrínyi utca található. A sínek a mai 
Galiba úton haladtak, keresztezték az 
Apáti utat, és leágaztak a Frigyes ma-
jorba. Ezután a téglaégető felé halad-

tak, majd a Krisztián majorban értek 
véget. A vasút keleti oldala a Kőrisfás 
útra kanyarodott, keresztezte az Új-
kígyós - Ókígyós vasútvonalat, majd 
a makadám műutat. Tovább haladt a 
magtár felé, elhaladt a mérlegház (cu-
korrépa átvevő ház) előtt, majd az út 
a cselédházak előtt folytatódott. A 
sínek itt leágaztak a Skutari (kanász-
ház) felé, és a kocsma melletti töltésen 
haladtak be a majorba. A cselédház 
előtti sínek a Nagymajoron keresztül 
haladtak át, ismét keresztezték a síne-
ket és a műutat, majd a ma is meglévő 
töltésen jutottak ki a MÁV Nagyállo-
másra. A cukorrépát ezen az úton szál-
lították lórékban, majd az állomáson 
kézi erővel (Rákóczi Raffael, Frontó 
József, Labanc Demeter) rakták át a 
nagy vasúti kocsikba. A szállítás ló-
vontatással történt. A gróf 1924-ben 
gőzmozdony használatára kért és ka-
pott engedélyt. Az uradalmi kisvasút 
főleg a cukorrépa betakarítására épült. 
Voltak olyan 6-7 méterre összeszerelt 
sínek, melyeket ideiglenesen ráépítet-
tek az ún. főpályára. A sínpárokat 6-8 
ember a cukorrépa kupacok mellé vit-
te, ahol összeszerelték a lórékat, majd 
rátolták, és a rakodást elvégezték. A 
megrakott lórékat a nagy MÁV állo-
másokra vontatták. 

A második világháború után a vas-
út rövid ideig az Ókígyósi Földműves 
Szövetkezet tulajdonába került, majd 
1949-ben a megalakuló Gyulai Gazda-
sági Vasutak Nemzeti Vállalat vette át a 
vonalak és járművek üzemeltetését. Vé-
gül 1954-ben a síneket felbontották, a 

Több mint hét évtizedig közlekedhettek  
kisvasúton a kígyósiak
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járműveket elszállították. Az Újkígyós 
– Szabadkígyós vasútvonal felszedése 
vállalkozási alapon történt. A MÁV 
képviselője összeírta a jelentkezőket 
és kijelölte a munkaterületet. A síne-
ket szétszerelték, majd félreállították. 
A talpfákat a vállalkozók felszedték és 
ingyen hazaszállították, így nem kellett 
részükre munkabért fi zetni. A síneket 
a helyi mgtsz a tanácsháza elé vontat-
ta, jelenleg ott áll a Czigler emlékmű a 
majorban. A síneket végül 1-2 év alatt 
elszállították onnan.

A hajdani vasútvonal Békéscsabán a 
jelenlegi Andrássy úton haladt a Kos-
suth tér felé. A Csaba Center előtt volt 
a kitérő, majd a sínek áthaladtak az út 
jobb oldalára, és a Fiume előtt kanya-
rodtak le a Kossuth téri állomásra. A 
katolikus templom előtt volt egy el-
ágazás, ami a Kossuth téren keresztül 
az István malomig vezetett. A vonat a 
Kossuth téri állomásról indult Békésre. 

A kisvasút egykori alkalmazottai 
Keller József, Kocsor Mihály, Illyés 
Gergely állomásfőnökök, Gajda István 
szertáros, Suhajda István mozdony-
vezető (majori lakos), Lipták Mihály 

(1898-1981) pályaépítést vezető, ifj . 
Lipták Mihály (1922-1983) újkígyósi 
állomásfőnök. 

Gáspár Lajos és Ancsin Ilona el-
beszélése alapján tudomásomra ju-
tott, hogy 1912-ben a Novák tanya 
irányában kettő vonat összeütközött, 
12 személy sérült meg, haláleset nem 
történt. Szintén adatgyűjtés során ju-
tott tudomásomra, hogy 1937. októ-
ber 22-én a Nagymajorban (Görbe 
háznál) a vasúti sínek sorompó nélkül 
haladtak át a műúton. Flender György 
16 éves fi atalember fogattal közelítet-
te meg a sínpárt, a mozdony rásípolt, 
a lovak megijedtek, és a gőzmozdony 
elé rohantak, amely Flender Györgyöt 
halálra gázolta. 

A tanulmány a saját kutatómunkám, 
megírásához segítséget nyújtott Dr. 
Horváth Ferenc leírása, Váradi Sándor, 
Wolfarth Antal, Balogh József pol-
gármester, szabadkígyósi lakosok, va-
lamint néhai Frankó György. Bővebb 
rajzok a Két évszázad a Wenckheim 
családdal című könyvemben találhatók. 

Hankó József
helytörténeti kutató

Meghívó
MÁRIA-NAPI

BÚCSÚI SZENTMISE

2018. szeptember 15. szombat 10 óra

a Szűz Mária Szent Neve
katolikus templomban

A búcsú szónoka
Varga Attila,
makói esperes

Ha végre itt a nyár…,
akkor Park On!

Idén nyáron ismét akusztikus koncertekkel, 
meglepetésekkel várunk Titeket szombat 
esténként a művelődési háznál, a park felől.

Kellemes környezet, élőzene, 
hideg italok, barátok!

PARK ON – II: 
2018. augusztus 25. szombat

További részletek a Park On – M42 
Facebook-oldalon, valamint fi gyeljétek a 
plakátokat, a művelődési ház Facebook-ol-
dalát, a netes megosztásokat, szóbeszédet!

Gyertek minél többen, 
és csináljuk együtt a fesztivált!

AZ ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÉRTESÍTŐ HIRDETÉSI ÁRAI:

1 oldal: 20 000 Ft + ÁFA (25 400 Ft)
1/2 oldal: 12 000 Ft + ÁFA (15 240 Ft)
1/4 oldal: 7 000 Ft + ÁFA (8 890 Ft)
1/8 oldal: 4 000 Ft + ÁFA (5 080 Ft)

VÍZ- GÁZ- 
FŰTÉSSZERELÉS

Vasadi Tibor
06/20/588-4535
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Házasságkötés időpontja: 2018. július 5., menyasszony: 
Stelkovics Márta medgyesegyházi lakos, vőlegény: Frankó 
Pál újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2018. július 7., menyasszony: 
Szász Mónika újkígyósi lakos, vőlegény: Korcsog Pál újkí-
gyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2018. július 7., menyasszony: 
Márkus Ilona Rozália újkígyósi lakos, vőlegény: Molnár 
János újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2018. július 28., menyasszony: 
Dúzs Mónika Ildikó újkígyósi lakos, vőlegény: Jenei József Pál  
tiszakécskei lakos.

HALÁLESET:

Vozár Istvánné Bartyik Antónia, született: 1930. április 25., 
elhunyt: Újkígyós, 2018. július 8., volt 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.

HÍZOTT KACSA KONYHAKÉSZEN,
SZÉP MÁJJAL FOLYAMATOSAN 

RENDELHETŐ!

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

Harangozó László
kistermelő

A Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesületének
szeptember havi programja

• szeptember 3-án 13 órakor: Fogadóóra

• szeptember 3-án 14 órakor: Vezetőségi ülés

• szeptember 12-én 16 órakor: Klubdélután

• szeptember 20-án 8 órakor: Kirándulás a 
Szarvasi Arborétumba
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 17.

Felelős: Bartyik Pál  30/315-3091
Baranya Sándor  70/381-1542

• szeptember 26-án 15 órakor: Klubdélután,
a második féléves névnaposok megünneplése
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 22.

Felelős: Krucsai János  70/315-2761
László Sándorné  30/907-2655
Baranya Sándor  70/381-1542

• szeptember 30-án 11 órakor: Idősek világnapja
Helyszín: Soproni Söröző nagyterme

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 26.
Felelős: Bartyik Pál  30/315-3091

Gedóné Guglava Ilona 70/368-2600
Belicza Jánosné  30/507-6110

Tisztelt Szülők!
Gyermekeik zavartalan étkezése érdekében 
kérem Önöket, hogy az étkezéshez (3x/nap, 
illetve menza) szükséges nyilatkozatokat adják 
le akkor is, ha a gyermeke/gyermekeik sem-
milyen kedvezményben nem részesülnek. A 
nyilatkozat feltétele az étkezésnek. Az előző 
tanévben leadott nyilatkozatokat és bármilyen 
térítési kedvezményre jogosító igazolásokat 
újra le kell adni, mert azok nem érvényesek a 
2018-2019-es tanévre, akkor sem, ha még a jo-
gosultság érvényben van. A nyilatkozatokat át 
lehet venni az Újkígyósi Széchenyi István Ál-
talános Iskolában, az Önkormányzati konyhán, 
vagy le lehet tölteni Újkígyós város honlapjáról.

A nyilatkozatot kitöltve, aláírva az Önkor-
mányzati konyhára (Újkígyós, Arany János 
utca 43. szám) Szabó Zsuzsánna élelmezésve-

zetőhöz kell eljuttatni.

Schríffert Béla
Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft.

ügyvezető


