
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

XII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM
2018. nOVeMber

Teljes joggal elmondhatjuk, hogy 2018. október 27-én 
elérkezett egy mindannyiunk számára izgatottan várt törté-
nelmi pillanat – az egykori Zárdaiskola felújított épületének, 
a Szent Imre Panzió átadási ünnepsége.

A Képviselő-testület a Belügyminisztérium által biz-
tosított nem konszolidált 
települések támogatási for-
rásából – mintegy 142 millió 
forintból – többek között a 
Zárdaiskola visszavásárlásá-
ról, felújításáról és átalakí-
tásáról döntött. Ez az első 
olyan épület a városban, 
amelyet Újkígyós Város Ön-
kormányzata 2014-ben helyi 
védettség alá helyezett. 

„Az újkígyósiak egy részé-
nek szép emlékek kötődnek 
ehhez az épülethez. Ezek 
a szép emlékek nem csak 
emlékek maradnak – ami 
legalábbis az épületet ille-
ti.”  - jelentette ki Szebellédi 
Zoltán, Újkígyós város pol-
gármestere az átadóünnep-
ségen. 

Az épület egyszerre lett modern, a mai követelmények-
nek megfelelő és a múltat visszaidéző létesítmény, hiszen az 
új nyílászárók eredeti formában lettek beépítve, továbbá az 
1960-as években elbontott déli oldalon lévő díszes homlok-
zat és a harangot befogadó huszártorony is visszaállításra 
került. Ennek köszönhetően újra fog szólni a Szent Imre-
telepen a harang reggel, délben és este is.

A 14 fő befogadására alkalmas Szent Imre Panzió olyan 
turisztikai létesítmény a városban, ahol 2-3 személyes, 
pótágyazható, zuhanyzós szobákban várja az Újkígyósra 
érkező vendégeket, továbbá lehetőséget teremt különböző 
foglalkozások, képzések, workshopok, céges rendezvények, 
egyéb programok megtartására alkalmas közösségi terekkel, 
tálalókonyhával, étkezővel. A Park Étterem és Kávézóval 
való együttműködés keretében a panzió lehetőséget szeretne 
biztosítani, hogy a félpanziót, illetve a teljes ellátást igénylő 
vendégeit is megfelelően kiszolgálja.

A panzió a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
intézmény keretében fog működni, üzemeltetése pedig váro-
sunk turisztikai referensének, Araczki Krisztinának a feladata 
lesz. Fontos megemlítenünk, hogy ezen létesítménnyel a vá-
ros újabb lépést tett a helyi idegenforgalom fejlesztésében, 
hiszen nemcsak színvonalas szálláshelyet és egyéb progra-
mok megszervezésére alkalmas szolgáltatáscsomagot képes 
nyújtani, de a lassú turizmus egyik alapvető célkitűzésének is 

eleget tesz – új munkahelyek jöhetnek létre vagy őrizhetőek 
meg, hiszen célunk, hogy egy élhető, fenntartható települést 
biztosítsunk az itt élő emberek számára. 

Terveink között szerepel a panzió további fejlesztése – a 
parkosítás, a szobák és a közösségi terek ellátása légkondici-

onált berendezésekkel, illetve 
televíziókkal. Hamarosan ki-
alakításra kerülnek a külön-
böző szolgáltatási csomagok, 
amelyet a működési engedély 
megszerzéséig közre fogunk 
adni. Célunk az, hogy minél 
többen érkezzenek barátsá-
gos kisvárosunkba.

A panzió átadási ünnep-
ségének megszervezésében 
hatalmas feladatot vállalt 
magára Újkígyós Város 
Önkormányzata, a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár, a Mozgáskor-
látozottak Békés Megyei 
Egyesülete és az MKBME 
Újkígyósi Helyi Szerveze-
te, hiszen az átadó ünnep-
ség a Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete által szervezett családi nappal egészült ki. 
A protokollünnepség keretében Szebellédi Zoltán, 

Újkígyós város polgármestere, Krucsainé Herter Anikó, 
a kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős he-
lyettes államtitkár, dr. Kása Róbert, a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Hatósági Főosztályának vezetője, Kovács 
Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesüle-
tének és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetségének elnöke és Harangozó Imre, néprajzkutató, 
az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület el-
nöke köszöntötte a vendégeket. Az ünnepi beszédeket 
az épület felszentelése követte, majd az ünnepélyes sza-
lagátvágást követően a panzió hivatalosan is megnyitotta 
kapuit a kedves vendégek előtt. A családi nap keretében 
az Újkígyósi Polgárőr Egyesület egy emlékfát ültetett a 
panzió udvarában, Harangozó Imre néprajzkutató tartott 
előadást a Szent Imre-telep és az egykori Zárdaiskola tör-
ténetéről, a békéscsabai Tűz-kör Egyesület pedig sámán-
dobos bemutatóval készült. 

A szórakoztató programok szervezésében jelentős sze-
repet vállalt a Katona László által vezetett Mozgáskor-
látozottak Helyi Szervezete, amely a programokon túl a 
színvonalas vendéglátást is magára vállalta, melyhez a Szűz 
Mária Szent Neve Plébánia nevében Ilyés Zsolt plébános 
is hatalmas támogatást nyújtott.

Átadták a Szent Imre Panziót

Szebellédi Zoltán, polgármester, Krucsainé Herter Anikó, 
a kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyet-
tes államtitkár, dr. Kása Róbert, a Békés Megyei Kormány-
hivatal Hatósági Főosztály vezetője és Kovács Ágnes, a 
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének elnöke
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A nap zárásaként az ünneplő vendégek körében tombola-
sorsolásra került sor, ahol sok-sok értékes nyeremény, fődíj-
ként pedig egy vadonatúj kerékpár talált gazdára.

Sok-sok köszönettel tartozunk a Szent Imre Panzió épületé-
nek létrejöttével kapcsolatban: külön köszönetünket fejezzük ki 
Herczeg Tamás képviselő úr közbenjáró támogatásáért, melynek 
köszönhetően a panzióhoz vezető út is (Iskola utca) felújításra ke-
rült mintegy 17 millió forint értékben - szintén a Belügyminisz-
térium idei pályázata által. Köszönjük a Képviselő-testület pozitív 
hozzáállását, Újkígyós Város Önkormányzata, az Újkígyósi Vá-
rosgazdálkodási és Fejlesztési Kft., a Petőfi  Sándor Művelődési 
Ház és a többi intézmény dolgozóinak, akik rengeteg munkával 
járultak hozzá ahhoz, hogy a panzió átadásra kerülhessen. Köszö-
netünket szeretnénk kifejezni Bánfi  Zsolt tervezőnek és terve-
zőtársainak, a munkálatokban részt vevő minden vállalkozásnak, 
köztük több újkígyósi vállalkozónak, a közreműködő hatóságok-
nak az elkészült műért. Hálásan köszönjük az átadó ünnepség 
megszervezését, támogatását minden intézménynek, egyesü-
letnek, köztük leginkább a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesületének és az Újkígyósi Helyi Szervezetnek. Köszönjük az 
adományozóknak a panzió díszítésére szolgáló sok-sok virágot, 
festményt és képeket. Munkatársaink közül külön is köszönetün-
ket szeretnénk kifejezni Araczki Krisztina turisztikai referensnek, 
aki az átadáshoz szükséges utolsó simításokat összefogta.

További támogatóink: Csorvási Építőmester Bt., Békéstherm-
Plusz Kft., Ecker Invest Kft., Hajdú Tibor egyéni vállalkozó, 

Susán Gazdabolt - Susán József, Széknet Kft. - Fedelin János, 
Ergofém Kft. - Domokos Balázs, Szabó Biztonságszolgáltató 
Kft., Szabó Zoltán - egyéni vállalkozó, Bíborcsiga Függöny-
stúdió – Baji Zoltán, Kmetykó Pál, Nefelejcs virágüzlet - Bene 
Julianna, Ildikó Dekor – Kovácsné Skoperda Ildikó, Bádvill 
Kft. - Laczkó Antal, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, 
Újkígyósi Polgárőr Egyesület, Újkígyósi Nagycsaládosok Köz-
hasznú Szervezete, Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület, 
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület, Aranykalász 
Lovas Klub, Szűz Mária Szent Neve Plébánia, Mozgáskor-
látozottak BM-i Egyesületének Kígyósi Csoportja (tombola), 
Kígyós Művészeti Egyesület, „Ezüstág” Gondozási Központ, 
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény, Felföldi 
István Sport Egyesület, Kolorprint Kft., Briliáns Ker Kft., 
Gekko Háztartási Üzlet, Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, 
Sarki Fűszeres - Bánf i Péterné, Szabó Tünde Zsuzsanna, 
Harangozó Imre, Szőke László, Szőke Sándor 

Virágot felajánlók: Faragóné Bánf i Mária, Tomán Imréné, 
Priskinné Miszlai Judit, Baloghné Éva, Domokosné Ani, Sas 
Jánosné, Horváthné Babi, Krucsai Lászlóné, Pallérné Benkó 
Mónika, Tóth Istvánné, Oláh Istvánné, Virág Tiborné, Oláh 
László, Nagy Szilvia, Ecker Gábor, Székely Alpár, Varga Norbert, 
Hürkecz Anna, Tar Ferenc, Börcsökné Novák Mariann, 
Horváth Antalné, Réti Antal

Gombkötőné Kmetykó Bianka
kommunikációs referens

Iskolánk november 10-én 
pályaorientációs napot tartott, 
ahol a diákok életkoruknak 
megfelelően vehettek részt 
előadásokon, szakmai bemu-
tatókon és üzemlátogatásokon. 
A legfőbb célja ennek a nap-
nak az volt, hogy a gyerekek 
betekintést nyerjenek közvet-
len lakóhelyük és a környező 
települések életébe, a munka 
világába, megkönnyítve ezzel a 
majdani pályaválasztásukat.  

A Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara munka-
társai pályaorientációs előadást 
tartottak a 7-8. osztályosok-
nak, és üzemlátogatást szer-
veztek Gyulára a nyolcadikosoknak, akik 
a kórház és az egyik hotel működésébe 
tekinthettek bele. 

Az 5.a és a 6.a osztály Békéscsabán 
töltötte a délelőttöt a megyei könyvtár-
ban. Egy pályázat keretében vettek részt 
élménypedagógiára épülő természettu-
dományos foglalkozásokon.

A harmadikosok és a negyedikesek 
Szabadkígyósra látogattak el a pék-cuk-
rász tanműhelybe.

Három osztályunk egy gumiszerelő 

műhely napi feladataival ismerkedett, 
két osztályunk egy állattenyésztő telepre 
kerékpározott el.

A kisebbek 1-1 órára visszamentek az 
óvodába, ahol megindító szeretettel ölel-
ték át újra az óvónéniket és a dadákat.  

Az iskolában hét helyszínen várták a 
gyerekeket a meghívott vendégek, a kü-
lönböző szakmák képviselői: A Békés 
Megyei Mentőszolgálat dolgozói első-
segélynyújtást, újraélesztést tanítottak, 
bemutatták hivatásukat a nagyszámú lel-

kes érdeklődőnek. A település 
védőnői az egészségügyi szak-
mákról, saját munkájukról és az 
egészséges életmódról tartottak 
interaktív előadást. A Békés-
csabai Napsugár Bábszínház 
művésze is nagy sikert aratott 
bemutatójával. Berendeztünk 
egy „szépségszalont”, ahol fod-
rász, kozmetikus és műkörmös 
kápráztatta el a lányokat, és 
persze beszélt a szakma meg-
szerzésének útjáról, munkájuk 
szépségéről és nehézségeiről. 
Egy helyi mezőgazdasági vál-
lalkozó a munkagépeit állította 
ki az udvaron. A Békés Megyei 
Kormányhivatal munkatársai 

pályaorientációs teszttel és játékos fel-
adatokkal várták a gyerekeket. A Gyulai 
Szakképzési Centrum Harruckern János 
Szakiskolája kiállítással egybekötött tájé-
koztatót tartott az aulában. 

Iskolánk tanulói és pedagógusai nevé-
ben ezúton is köszönöm mindenkinek, 
aki hozzájárult ahhoz, hogy tanulóink 
segítséget kapjanak a pályaválasztáshoz, 
és igazi, testközeli munkatapasztalatok-
hoz jussanak.

Biriné Csiernik Éva

Pályaorientációs nap az újkígyósi iskolában

A diákok a szabadkígyósi pék-cukrász tanműhelyben lel-
kesen vettek részt a munkafolyamatokban.
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Az Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, az 
„Ezüstág” Gondozási Központ és Újkígyós Város Önkor-
mányzata által megrendezésre került 2018. szeptember 30-án 
az Idősek Világnapja alkalmából tartandó ünnepség.  Ez al-
kalomból Szebellédi Zoltán, polgármester és Bánfi Erzsébet, 
anyakönyvvezető köszöntötte a jubiláló házaspárokat. A ren-
dezvény fővédnöke Herczeg Tamás, országgyűlési képviselő 
volt. A rendezvényen sor került az Újkígyós Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete által megszavazott „Újkí-
gyós egészségügyi és szociális ellátásáért” kitüntetés átadására. 

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 93/2018. 
(VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozatában úgy döntött, 
hogy 2018. évben az „Újkígyós egészségügyi és szociális ellátásá-
ért” kitüntetést Czifrák Andrásné részére adományozza az egész-
ségügy területén hosszú évek óta tanúsított helytállása, Újkígyós 
lakosságának egészségvédelme érdekében kifejtett tevékenységéért.

Czifrák Andrásné Zsótér Magdolna 1954. október 20-án  
született Újkígyóson, édesapja, Zsótér Balázs és édesanyja, 
Zsótér Magdolna első gyermekeként.

Egyetlen testvére született, Mária, 1956-ban.
Szülei fiatal házaspárként Szabadkígyóson kezdték kö-

zös életüket.
Általános iskolai oktatásban Szabadkígyóson, a lakóhe-

lyén részesült.
Ezt követően, 1969-ben kezdte középiskolai tanul-

mányait Békéscsabán, a Kemény Gábor Szakközépisko-
la egészségügyi szakán, ahol 1973-ban szerzett általános 
ápoló és általános asszisztens képesítést. 

A középiskola elvégzése után, 1973. augusztus 11-én 
kötött házasságot Czifrák Andrással, akivel 29 évig éltek 
boldog házasságban, mígnem 2002-ben súlyos betegség 
miatt férjét elvesztette.

Szeretett férjével két gyermekük született, András 
1974-ben, majd Gábor 1976-ban. Fiai három fiú unokával 
ajándékozták meg: András fiának két gyermeke született, 
Máté 1995-ben és Benett 2012-ben. Gábor fiának egy gyer-
meke van, a legkisebb unokája, Kende 2014-ben született.

Az újkígyósi orvosi rendelőben 1975. szeptember 3-án 
kezdett el dolgozni dr. Juhász Béla, majd dr. Marossy László 
asszisztenseként. 

1977-ben visszaköltöztek Újkígyósra családjával, ahol 
azóta is él.

Tanulmányait munka mellett is folytatta, 1981-ben 
szakirányú minősítő vizsgát tett, ezután 1983-ban fiziko-
terápiás asszisztensi szakképesítést szerzett.

Szívből reméli, hogy az eddig eltelt 43 év alatt sikerült a 
lakosság megelégedésére, egészségi állapotának jobbítása 
érdekében munkálkodnia, amit ebben a szellemben igyek-
szik folytatni.

Munkáját a mai napig lelkiismeretesen végzi.

Átadták az „Újkígyós egészségügyi és szociális ellátásért”  
kitüntetést

A kitüntetéssel járó díszoklevelet, a bronz emlékplaket-
tet és az 50 000 Ft értékű utalványt Szebellédi Zoltán, 
polgármester, dr. Csatlós László, jegyző és az Egészség-
ügyi és Szociális Bizottság elnöke, Turovszki Krisztián 

adta át a kitüntetett részére.

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:
•	 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

Azon személy részére, aki  újkígyósi székhelyű egész-
ségügyi és szociális intézményben legalább egy évtize-
den keresztül kiemelkedő egészségügyi vagy szociális 
tevékenységet végzett, vagy ilyen tevékenységet nem 
valamely intézményben, de Újkígyós város lakosainak 
szolgálatában végezte, magánéletében példamutató em-
beri magatartást tanúsított, „Újkígyós egészségügyi és 
szociális ellátásáért” kitüntetés adományozható.
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2018-ban, a Családok Évében a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesülete 3 év szünet után immár nemzetközi tren-
dek alapján pályázatot írt ki Családbarát Önkormányzat 
Díj elnyerésére az önkormányzatok részére.

2014-ben az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesülete pályázata alapján Újkígyós Város Önkormány-
zata már elnyerte a Családbarát Önkormányzat Díjat. 2018. 
október 19-én  Budapesten az Országház Vadásztermében 
a közel félszáz beérkezett pályázatból 30 önkormányzat, 
köztük Újkígyós városa is átvehette - immár második alka-
lommal - a Családbarát Önkormányzat elismerését.

A díjat Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke adta 
át Szebellédi Zoltánnak, városunk polgármesterének. A 
rendezvényen köszöntőt mondott Novák Katalin, Család 
és Ifjúságügyért Felelős Államtitkár, valamint Pogácsás 
Tibor Önkormányzati Államtitkár. Luciano Malfer a 
trentói Agenzia per la Famiglia igazgatója bemutatta a 
Trentino Famiglia olaszországi családpolitikáját, Szvo-
rák Katalin Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar 
népdalénekes, előadóművész műsorával emelte fényét az 
ünnepségnek. A nagycsaládosok országos vezetője a be-
szédében elmondta, hogy a NOE honlapján lehetőséget 
fognak biztosítani a díjazott önkormányzatoknak a jó 
gyakorlatok bemutatására.

Köszönjük az elismerést a Nagycsaládosok Országos 

Egyesületének, köszönjük az együtt munkálkodás lehető-
ségét minden újkígyósi érintettnek, elsősorban az Újkígyó-
si Nagycsaládosok Közhasznú Egyesületének! Az elisme-
rés minden újkígyósi embernek szól. Legyünk büszkék rá, 
és továbbra is közösen tegyünk a boldogabb családokért!

Másodszor nyerte el településünk  
a Családbarát Önkormányzat Díjat

Békési Attila, az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesületének vezetője, Szebellédi Zoltán, Újkígyós 
polgármestere és Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsa-

ládosok Országos Egyesületének elnöke 

Újkígyós Város Önkormányzata,  
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár és az „Újkígyósért” közalapít-
vány által került megrendezésre 2018. 
október 22-23-án a Kisvárosi Esték 
programsorozat.  Október 22-én az est 
házigazdájaként köszönthették Ha-
rangozó Imrét, az Ipolyi Arnold Nép-
főiskola Kulturális Egyesület elnökét. 
Elsőként az Újkígyósról elszármazott 
ezredes, valamint a Magyar Honvédség 
Geoinformációs Szolgálatának korábbi 
szolgálatfőnöke, Tóth László előadását 
hallgathatták meg a kedves érdeklődők 
a Kígyós puszta a tatárjárás idején témát 
felölelve. Ezt követően dr. Rákóczi Attila,  
a Békés Megyei Kormányhivatal főigaz-
gatója tartott előadást Kunhalmok és 
emberek az évezredek során címmel.

Október 23-án az ünnepi szentmisét 
követően került sor az 1956-os forrada-
lom megemlékezésére. Az ünnepséget 
a Tengelic Énekegyüttes nyitotta meg 
dalcsokrával, majd az Újkígyósi Szé-
chenyi István Általános Iskola 7.a osz-
tályos tanulóinak műsorát tekinthették 

meg a megemlékezésen résztvevők. A 
diákokat Nagyné Kovács Valéria törté-
nelem-angol szakos tanár készítette fel. 
Köszöntőt mondott Szebellédi Zoltán, 
polgármester, majd ünnepi szónoklatot 
tartott Tóth László, Újkígyósról elszár-
mazott ezredes, a Magyar Honvédség 
Geoinformációs Szolgálatának korábbi 
szolgálatfőnöke. Ezt követte az „Újkí-
gyósért” Közalapítvány ösztöndíjainak 
átadása, majd a Gazdakör székházánál 
lévő ’56-os emléktábla megkoszorúzása. 
Az ünnepségen sor került az Újkígyós 
Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által megállapított „Év vállal-
kozója” kitüntetés átadására is.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 108/2018. (IX. 24.) számú képvise-
lő-testületi határozatában úgy döntött, hogy 
2018. évben az „Év vállalkozója” kitüntetést 
Jarabek Szabolcs részére adományozza, aki 
tevékenységével jelentős mértékben hozzájá-
rul Újkígyós gazdasági fejlődéséhez, mellyel 
településen kívül is elismerést vívott ki, aktív 
szerepet vállalva az újkígyósi lakosok munka-
helyének megteremtésében és megtartásában.

Jarabek Szabolcs részére adták át az „Év vállalkozója” kitüntetést

Az „Év vállalkozója” kitüntető 
cím azon Újkígyóson gazdasági 
tevékenységet végző vállalkozás 
vezetője részére adományozha-
tó, aki termelő, szolgáltató tevé-
kenységével jelentősen hozzájárul 
Újkígyós gazdasági fejlődéséhez 
és a helyi foglalkoztatáshoz, ma-

gánéletében példamutató emberi 
magatartást tanúsít.
Évente egy kitüntetés adományoz-
ható. A kitüntetés minden évben az 
október 23. napja alkalmából szer-
vezett ünnepségen kerül átadásra.
A kitüntető címre a cím adományo-
zását megelőző évben a foglalkoz-
tatás és az adózás tekintetében tíz 
legjelentősebb vállalkozás vezetője 
tehet javaslatot. A Képviselő-testü-
letnek a beérkezett ajánlások alap-
ján a Településfejlesztési és Gazda-
sági Bizottság tesz javaslatot. 
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Jarabek Szabolcs 1973. november 
2-án született.

Általános iskolai tanulmányait Újkí-
gyóson végezte, majd a Bethlen Gábor 
Mezőgazdasági Szakközépiskolába járt. 
Ezt követően felsőfokú képesítést szerzett 
kereskedelemből a Gál Ferenc 
Főiskolán. Főiskolás éveit kö-
vetően a Soproni Egyetem 
Innovációs Központjába je-
lentkezett, ahol furnérgyártás 
és felhasználás szakirányon 
végzett.

Feleségével, Jarabek Nórá-
val két gyermekük született, 
Zita 3 éves, Dalma 1 éves.

Fő hobbija, a kézilabda 
mellett szívesen tölti szabad-
idejét a természetben.

A fafeldolgozással az Új-
kígyósi Falemezüzem Bt. al-
kalmazottjaként ismerkedett 
meg, ahol feladata a rönkfa 
alapanyag beszerzése volt. Ezt 
a munkát több mint 15 éven 
keresztül végezte, jelentős ta-
pasztalatokat szerezve a faipa-
ri kereskedelmi folyamatokról. Az em-
lített cég megszűnését követően tisztán 
látszott, hogy a rönk alapanyag piacon 
egy óriási rés van. Erre a látható lehető-
ségre alapozva hozta létre 2009. évben a 
Bek-Holz Kft.-t, és a cég megvásárolta 
az ÚFA telephelyének rönkfeldolgozó 
részét.

Sokan kérdezik, hogy mi az a Bek-
Holz. Nos, a „Bek” a Jarabek név utol-
só három betűje, míg a „Holz” német 
nyelven fát jelent.

Természetesen a kezdet nem volt 
egyszerű, gyakorlatilag egy több éve 
nem üzemelő technikát és technológi-
át kellett életre kelteni. A furnérgyár-
tást 2010 novemberében indították el 
próbaüzem jelleggel, 2011-ben már a 

termelés folyamatos volt. A cég dina-
mikusan fejlődött, volt olyan időszak, 
amikor a forgalom egyik évről a má-
sikra 900%-kal megemelkedett. Ez a 
tendencia egészen 2012. október 5-ig 
tartott, amikor is egy jelentős tűzeset 
történt, gyakorlatilag a gyártási tech-
nológia mintegy 80%-ban teljesen 
megsemmisült, illetve az épületben is 
jelentős károk keletkeztek. Ezután is-
mét egy nagyon nehéz időszak követ-
kezett, újra kellett tervezni gyártási fo-

lyamatokat, újra életet kellett lehelni a 
gépekbe, építményekbe, dolgozókba és 
saját magába is. Ebben az időszakban 
példaértékűen álltak a cég mellé a saját 
családja, a dolgozók, a vevők, a beszál-
lító partnerek, a műszaki stáb és még 

sokan mások.
A tűzeset után azt a célt 

tűzték ki maguk elé, leg-
később egy hónap múlva 
készárut kell, hogy tegye-
nek a piacra, akkor van esé-
lyük túlélni ezt a helyzetet. 
Október 5-én történt a tűz-
eset, és november 2-án elin-
dult a kamion Norvégiába. 
A helyreállítási munkálatok 
több mint két évig tartot-
tak, de sikerült elérni, hogy 
műszaki szempontból egy 
teljesen újszerű fafeldolgo-
zó üzemet kaphassanak.

Beruházási tervük a kö-
vetkező évben: egy teljesen 
új gyártású 2 MW teljesít-
ményű Polytechnik hőköz-
pont, ami magasan megfelel 

minden károsanyag kibocsátási normá-
nak, illetve várhatóan 95% feletti hatás-
fokkal képes üzemelni. Ez a beruházás 
nagyban hozzá fog járulni a Bek-Holz 
Kft. üzemmenetének stabilitásához.

Célja az újkígyósi hámozott fur-
nérgyártás megszerzett európai hírne-
vének rendezett körülmények közötti 
továbbvitele és fejlesztése, valamint a 
termelési mennyiség 10-15%-kal való 
növelése úgy, hogy ez semmiképpen se 
menjen a minőség rovására.

A kitüntetéssel járó díszoklevelet, a bronz emlékplaket-
tet és az 50 000 Ft értékű utalványt Szebellédi Zoltán, 
polgármester, dr. Csatlós László, jegyző és a Település-
fejlesztési és Gazdasági Bizottság elnöke, Nagy Balázs 

adta át a kitüntetett részére.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.  
augusztus 30-án megalkotta a gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályozásáról szóló rendeletét, mely 2018. augusz-
tus 31-én lépett hatályba. A rendeletben a gyermekek és 
fiatal felnőttek pénzbeli ellátásainak formáiként beve-
zetésre került az újszülött-támogatás és az iskolakezdési  
támogatás.

Az újszülött-támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kérel-
met benyújtó, gyermekkel közös háztartásban élő törvényes 
képviselő legalább egy éve újkígyósi lakóhellyel rendelkezzen. 
Iskolakezdési támogatásra jogosult a nevelési vagy oktatási 
intézményben a nevelési oktatási év első napján jogviszonnyal 
rendelkező, 25 életév alatti, nappali tagozaton tanulmányokat 
folytató, újkígyósi lakóhellyel rendelkező személy, ha a közös 

háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 
mindenkori minimálbér háromszorosát.

Az iskolakezdési támogatást 426-an igényelték, akik közül 
21 kérelem elutasításra került, mivel nem rendelkeztek újkí-
gyósi állandó lakcímmel. A 405 jogosult 5 000 Ft iskolakezdési 
támogatásban részesült, összesen 2 025 000 Ft értékben. Az 
óvodás, általános iskolás és középiskolás igénylők Újkígyóson 
felhasználható vásárlási utalvány formájában, a felsőoktatás-
ban résztvevők bankszámlára utalva kapták meg a támogatást. 

A támogatást nagyon sok szülő köszönte meg. Örülünk, 
hogy az Önkormányzat, még ha csak jelképesen is, segíthe-
tett az iskolakezdés anyagi terheinek könnyebbé tételében.

Szebellédi Zoltán
polgármester 

Iskolakezdési támogatással segítette az Önkormányzat  
a családokat
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HATÁROZATOK
Elfogadták az Óvoda programtervét

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete hét igen szavazattal elfo-
gadta az Újkígyósi Közös Igazgatású 
Óvodai és Bölcsődei Intézmény Peda-
gógiai Programját.
Megbízták az intézményvezetőt, hogy 
a dokumentumok tartalmának meg-
ismerését tegye lehetővé az érintettek 
számára.

Jóváhagyták az Önkormányzat 
2019. évi belső ellenőrzési tervét

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2019. évi ellenőrzési 
tervét hét igen szavazattal jóváhagyta.
Megbízták a jegyzőt, hogy a jóváha-
gyott ellenőrzési tervvel kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg.  

Meghosszabbításra került 
a folyószámlahitel

A képviselők hét igen szavazattal dön-
töttek arról, hogy az OTP Nyrt-től a 
meglévő folyószámlahitelt 2019. decem-
ber 31-ig megújítja. 
Megbízta a pénzügyi osztályvezetőt, 
hogy hiteligényléshez szükséges in-
tézkedéseket tegye meg, egyben fo-
lyamatosan gondoskodjék arról, hogy 
a folyószámlahitel kizárólag fejlesz-
tésre, beruházásra felhasznált források 
finanszírozása miatt felmerült műkö-
dési hiányra kerüljön felhasználásra.
A polgármester felhatalmazást kapott 
a szerződés egyéb feltételeiben történő 
megállapodásra és a szerződés aláírására.

Gyógypedagógus 
alkalmazásáról döntöttek

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete hét igen szavazat mel-
lett döntött arról, hogy az „Ezüstág” 
Gondozási Központban 2018. novem-
ber 1. napjától 2019. február 28-ig 1 
fő gyógypedagógus foglalkoztatását 
biztosítja heti 10 órában, havi bruttó 
100 000 Ft megbízási díj ellenében. 
A gyógypedagógus alkalmazásához 
2018. évben bruttó 100 000 Ft + já-
rulék/hó összeget biztosít a 2018. évi 
költségvetés terhére. 
Megbízták Vida Klára intézményve-
zetőt a szükséges intézkedések meg-
tételével.

Új kuratóriumi tagokat 
választottak

Egyhangú hét igen szavazattal döntött 
a Képviselő-testület az alábbiakról:
1. Újkígyós Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az „Újkígyósért” 
Közalapítvány Kuratóriumába dr. 
Szécsi Károlyné Újkígyós, Kölcsey 
utca 4., valamint Deákné Bondár 
Erzsébet Újkígyós, Gyulai út 7/1. 
szám alatti lakosok helyett tagként 
Rákóczi Antal Újkígyós, Ady Endre 
utca 3. szám, valamint Kunstár Anna 
Mária Újkígyós, Madách utca 15. 
szám alatti lakosokat választja meg. 

2. Az „Újkígyósért” Közalapítvány 
Alapító Okiratának módosítását el-
fogadja.

3. A kuratórium elhunyt és leköszö-
nő tagjának ezúton is megköszöni a 
munkáját.

Lejárt határidejű határozatok

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 79/2018. (VII. 16.), 
92/2018. (VIII. 30.), 93/2018. (VIII. 30.), 
96/2018. (IX. 24.), 98/2018. (IX. 24.), 
99/2018. (IX. 24.), 100/2018. (IX. 24.), 
101/2018. (IX. 24.), 105/2018. (IX. 24.), 
107/2018. (IX. 24.) számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szóló je-
lentést hét igen szavazattal elfogadta.

Polgármesteri tájékoztató

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Önkormányzat és 
intézményei 2018. szeptember havi 
fontosabb eseményeiről szóló tájékoz-
tatót egybehangzó hét igen szavazattal 
tudomásul vette.

Pályázat benyújtásáról döntöttek

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete pályázatot kíván benyúj-
tani TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszol-
gáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése” – Újkígyós Város szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése című pályázatra. A 
támogatási főösszeg 6 000 000 Ft, a 
pályázat intenzitása 100%-os.
Megbízták a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételével.
A határozati javaslatra mind a kilenc 
jelen lévő képviselő igennel voksolt.

Pályázat benyújtása 
kiegészítő támogatásra

A képviselők kilenc igen szavazattal 
döntöttek arról, hogy a TOP-1.1.1-
15-BS1-2016-00019 „Keleti Iparterü-
let kialakítása Újkígyóson” projekttel 
kapcsolatos kiegészítő támogatást kí-
ván igényelni.
Megbízták a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételével.

Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi 
Egyesületének 
december havi 

programja

  december 1-én 8 órakor:
adventi lángossütés

felelős: László Sándorné
Gedóné Guglava Ilona

  december 3-án 13 órakor:
fogadóóra

  december 3-án 14 órakor:
vezetőségi ülés

  december 7-én 16 órakor:
Mikulás- és előzetes 
karácsonyi ünnepség

felelős: vezetőségi tagok

  december 12-én 15 órakor:
klubdélután

  december 29-én 16 órakor:
előszilveszteri batyusbál

helye: Petőfi  Sándor 
Művelődési Ház

jelentkezés: december 28-ig
felelős: Krucsai János

06 70/315-2761
Baranya Sándor
06 70/381-1542
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2018. szeptember 29-én, Szent Mihály napján került meg-
rendezésre Újkígyóson a Második Országos Vidéktalálkozó. 

Ezt a találkozót keresztény gondolkodású gazdák és pol-
gármesterek szervezték, leginkább a találkozás öröméért, to-
vábbá azért, hogy a vidék életképességét megmutassák, az 
élet produkálta nehézségekről, megoldandó problémákról 
együtt gondolkodjanak, no meg persze, hogy „kovászai” le-
gyenek a jó gondolatok terjedésének. A szervezők törekvése 
az volt, hogy létrehozzanak egy olyan teret – legalább egy 
napra – ahol a pénz, az anyagiak és az érdekek helyett az 
emberi, baráti kapcsolatok vezérelnek minket.

A rendezvény napján nem túl barátságos idő várta a szer-
vezőket és a résztvevőket. Hiába a gondos előkészületek, 
szervezettség, a szél nem kímélt semmit sem, vitt mindent, 
ami éppen az útjában állt, többek között a hangosítási tech-
nika precízen kidolgozott elemeit is összekuszálta, és a hő-
mérséklet sem éppen arra ösztönözte az embereket, hogy mi-
nél többen kilátogassanak a találkozó helyszínére.

Így a délelőtt egy kicsit alacsonyabb résztvevői létszámmal 
indult, de azt gondolom annál nagyobb lelkesedéssel, így a 
szervezők a kezdeti frusztrációt hamar elfelejthették. 

A Tengelic Énekegyüttes dalcsokra után elsőként Petróczi 
István agrármérnök szólalt fel, aki dr. Hetesi Zsolt egyetemi ta-
nárt, környezetfizikust helyettesítette. A szakember az eredeti 
témánál maradva (Bajban a világ) a saját szakterületén keresz-
tül szólt a jelenlévőkhöz. A növénytermesztési kutatással fog-
lalkozó mezőgazdász többek között a túlnépesedés veszélyeit, 
a globális felmelegedést, a gazdálkodást érintő nehézségeket, a 
mezőgazdasági termelés sokszínűségének eltűnését érintette. 

„2050-re 10 milliárdan lehetünk a Földön. Minél többen 
vagyunk, annál több szennyező anyag marad mögöttünk. Azt 
érzékeljük, hogy a számtalan nemzetközi kongresszus ellené-
re nagyon sok felkiáltójel van. S valahogy úgy érzi az ember, 
hogy továbbra is úgy élünk helyi, regionális és globális szin-
ten, minthogyha mi sem történt volna” – fogalmazott. 

A világot érintő problémák megoldásában közösen kell 
felvennünk a harcot. Együtt – közösségben, mindenféle 
anyagi érdeket háttérbe szorítva. Talán most már elmond-
hatjuk, hogy az emberiség egyre nagyobb része kezd nyitott 
szemmel járni és gondolkodni, sőt hajlandó tenni is valamit 
érte. Bajban vagyunk, de van kiút!

Gyöngyösi Sándor, biogazda a Közvetlen kapcsolat a fogyasz-
tókkal..., míg Fieszl Csaba vidékfejlesztési igazgató Közösségek a 
vidékért... címmel tartott előadásában mutatta be a tevékenységét. 
Ezt követően kerekasztal-beszélgetésre került sor az újrakezdés-
ről, generációváltásról. A beszélgetést Petróczi István agrármér-
nök vezette, résztvevői pedig a következő témakörökben osztot-
ták meg tapasztalataikat, gondolataikat, jó tanácsaikat: 
•	 Balogh Gergely (Újkígyós) – Gazdaság apáról fiúra
•	 Berndt Mihály (Budapest) – A város-vidék kapcsolata
•	 Bertényi Gábor (Nagymaros) – Az újratervezésről...
•	 Kószó Mihály (Szeged) – Nulláról kezdeni...
•	 Kőröshegyi házaspár (Zákányszék) – A munkára nevelésről...
•	 Tóth János (Siklós) – Zarándoklat.

A kerekasztal-beszélgetésből is egyértelműen kiderült, 

hogy az első alkalommal, Harkatötönyben megrendezett vi-
déktalálkozó mintáját követve most is az ország számos tele-
püléséről érkeztek vendégek, és mutatták be kis pavilonjaik-
ban a település, a megye értékeiket, szokásait, büszkeségeit. A 
gyermekek szórakoztatásáról lovaglás, állatsimogatás és trak-
torozás gondoskodott, majd a délután folyamán különböző 
kézműves foglalkozásokon vehettek részt.

A szervezők gondoskodtak arról is, hogy a találkozó ne csak 
elmélkedésről és közös gondolkodásról, de közös vendéglátás-
ról, közös szórakozásról is szóljon. Az ebéd során lehetőség 
adódott egymás sátrainak meglátogatására, új ismeretségek, ba-
rátságok kialakulására, tapasztalatok megosztására, közösségek 
kialakítására. Ez talán a legfontosabb, hiszen ebben a rohanó 
világban sajnos már közömbösek, semlegesek vagyunk egymás-
nak. Valahogy azt tapasztalom, hogy mindenkinek az „Ön”-ös 
érdek számít, nem szeretünk már közösségbe tartozni. Pedig 
ez minden probléma megoldásának a gyökere. Az összefogás, 
közös célok teremtése és annak közös megvalósítása. 

A közös szórakozásról a színvonalas programmal készülő 
makói dr. Mihálka György Városi Vegyeskar, a makói Maros 
Táncegyüttes, az újkígyósi Párta Banda citerás gyerekei és a Zá-
kányszéki Unokatestvérek Tánccsoport gondoskodott.

Sajnos az időjárás nem fordult jobbra, ezért a délután má-
sodik részében a Petőfi Művelődési Ház nagyterme adott 
otthon a rendezvény további programelemeinek. Böjte Csaba 
testvér előadása a bizalomról, elődökről és utódokról méltó-
an megkoronázta a rendezvény mondanivalóját. Megismer-
kedhettünk Csaba testvér gyermekeivel is, akik Petőfi Sán-
dor szerelmes verseivel készültek, melyekkel mindenki szívét 
megmelengették egy kicsit. Azt gondolom, hogy erre nagyon 
nagy szükség van, hiszen olyan nehezen tudunk valamiért is 
lelkesedni, egymás iránti pozitív érzelmeinket kinyilvánítani, 
szinte állandóan panaszkodunk valamire. „Merjük egymást 
szeretni, merjünk egymásnak szépeket mondani!”

A találkozó lezárásaként az újkígyósi Szűz Mária Szent Neve 
katolikus templomban szentmisére és terményáldásra került sor.

Araczki Krisztina

Második Országos Vidéktalálkozó - Újkígyós
„Vidék, a nemzet lelke”

Egész napos rendezvény várta a Második Országos Vidék-
találkozózó résztvevőit és látogatóit, kik az ország számos 

településéről érkeztek városunkba
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Sajnálatos esemény történt városunkban. A Wenckheim 
parkban a Hazaváró emlékkút mellett több évtizede ültetett 
fát ismeretlen személy/ek 2018. október 26-án, 19 óra 10 
perc körüli időben felgyújtották. Nem tudjuk, belegondol-
tak-e abba, hogy a környéken lévő avaron továbbterjedve 
a tűz mekkora kárt okozhatott volna! Szerencsére – a fa 
várható pusztulásán túl, ami azért nem elhanyagolható – 
egyéb kár nem keletkezett, köszönhetően annak, hogy a tűz 
időben el lett oltva. 

Az esetet a térfi gyelő kameráink felvételi rögzítették, 
ezek elemzése folyamatban van. Bejelentésünket a tűzeset-
tel kapcsolatban a Rendőrségen megtettük, bízunk benne, 
hogy sikerül az elkövető kilétét megállapítani, és elnyeri 
megérdemelt büntetését!

Ezúton mondunk köszönetet a tűz eloltásában résztvevő 
Sebestyén Imre és Kovács Andrásnak, továbbá az általuk 
nem ismert harmadik személynek, akit így nevesíteni nem 
tudunk – akik értesítették a tűzoltóságot, és a hivatásos 
egység kiérkezéséig meg is fékezték a lángokat –, hogy tet-
tükkel megakadályozták a nagyobb kár kialakulását.   

Kérjük a lakosságot, hogy aki az esettel kapcsolatban in-
formációval tud szolgálni, keresse a helyi rendőrséget!

Varga Ferenc 
műszaki csoportvezető

Gyújtogatás a parkban

A több évtizede ültetett fa valószínűleg nem éli túl a 
gyújtogatást

KÖSZÖNET 
Ezúton szeretnénk megköszönni 

mindazon segítőknek és támogatóknak, 
akik részt vettek a Szent Imre Panzió átadásával 

egybekötött Családi Nap létrejöttében. 

Tisztelettel:
Katona László

Mozgáskorlátozottak 
Újkígyósi Szervezetének vezetője

2018. október 13-án tanítás nélküli munkanapon vettek részt 
diákjaink, így a tanulás helyett a jókedvvé, a vidámságé volt a 
főszerep. A nap eseményeinek ismertetése után meghallgattuk 
az Újkígyósi Tücskök citeramuzsikáját, majd különböző állo-
másokon egészséggel és ősszel, szürettel kapcsolatos feladatokat 
kellett megoldaniuk a gyerekeknek. A kisebbek kipróbálhatták, 
milyen nehéz pálcikákkal terméseket rakodni, gesztenyét célba 
gurítani, kalapáccsal diót törni, de akár papírból szőlőfürtöt is 
készíthettek. A nagyobbak őszi Activityt, Négy a nyerőt ját-
szottak, majd Hamupipőke módjára magvakat válogattak. Tu-
dásukat egy totó kitöltésével, egészséges életmóddal foglalkozó 
feladat megoldásával mutathatták meg. A legjobban persze az 
egészséges szendvics evése tetszett mindenkinek. Érdekes és 
szórakoztató feladat volt az egyes termékek cukortartalmának 
vizsgálata, illetve a Dynair párnás tartásjavító-foglalkozás is. A 
délelőtt folyamán a Cz. Kiss Rendezvényházban levetített fi lm 
különleges moziélményt nyújtott a jelenlévőknek.

Iskolánkban hagyomány  az őszi 
Szüreti és Egészségnap

Adventi
Kézműves és Termelői Vásár

2018. december 2. vasárnap 12 órától
a Piactéren, a YES, CHEF!-nél

A családias hangulatú mézeskalács- és 
forraltbor illatú vásáron beszerezhető 

minden, ami a fa alá vagy az asztalra kellhet.
Mézek, csilik, ajándéktárgyak, gyertyák, 
szappanok, dekorációk, adventi koszorúk 

és minden, ami karácsonyi.
Várunk mindenkit sok szeretettel 

és forró teával!

Az Egészségnapon elméleti és ügyességi feladatokat is 
végeztek a tanulók
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Immáron tizenegyedik alkalommal került megrende-
zésre 2018. október 13-án a káposztavágás- és vásár Szép-
víz testvértelepülésünkön, ahová Újkígyós Város Önkor-
mányzata is meghívást kapott.

Önkormányzati csapatunk már csütörtökön útra kerekedett. 
A mintegy 500 km-es út közben megcsodálhattuk Királyhágó 
magával ragadó kilátását. Bucsa falu a Sebes-Körös partján fek-
szik, melyet egykoron Erdély kapujaként is neveztek. Ezt köve-
tően a méltán népszerű Tordai-hasadék mellett, a nagy múltú 
város, Torda fő látnivalóját tekintettük meg, az évszázadok óta 
működő sóbányát, amely Erdély egyik legérdekesebb látványos-
sága. A sóbánya napjainkban egy turisztikai központ, illetve 
gyógyhelyként is funkcionál. A közelmúltban a világ 25 leghi-
hetetlenebb látványossága közé választott föld alatti helyszín. 
A sóbánya páratlan sócsodákkal, sőt csónakázótóval is bír, de 
helyet kapott egy óriáskerék, teke-, golfpálya és biliárdasztal is.

A pénteki napon meglátogattuk Szépvíz Község Polgármeste-
ri Hivatalát, ahol betekintést nyerhettünk az ott folyó munkála-
tokba, feladatokba. A hivatal dolgozóit egy újkígyósi termékekből 
készített termékcsomaggal leptük meg. Ezután a Szent Erzsébet 
Gyerekotthonban élő árva gyermekeket látogattuk meg, ajándé-
kul csemegekosarat, könyvcsomagot és tanszereket vittünk, ezzel 
is örömet okozva nekik. A délután folyamán először kirándulást 
tettünk az 1495 méter magas Szellő-tető közelébe, ahol szemet 
gyönyörködtető látványban volt részünk. Ezt követően látogat-
tunk el az ezeréves határhoz, Gyimesbükkbe, visszafelé egy rövid 
látogatás erejéig betértünk a Borospataki Skanzenbe is.

Szombaton részt vettünk a főzőversenyen. A rendezvény 
helyszínére, a Nád-dűlőre lovaskocsikkal utaztunk ki, me-
lyet egy környékbeli fúvószenekar kísért. A fesztivált Szépvíz 
polgármestere, Ferencz Tibor nyitotta meg, aki köszöntötte 
a jelenlévőket. Ezután kulturális programok következtek. Az 
egész napos programok mellett lehetőség nyílt helyi kézmű-
ves termékek vásárlására is. Csapatunk Szőke László és Balázs 
Zoltánné vezetésével székelykáposztával és töltött káposztával 

készült, mely ételekkel III. helyezést sikerült elnyernünk, amire 
nagyon büszkék vagyunk. A délelőtt folyamán sokan felkeres-
ték sátrunkat, ahol újkígyósi termékekkel (kolbász és pálinka) 
kedveskedtünk a betérők nagy örömére. A Benkó Hús Kft. által 
felajánlott kolbászból nemcsak kóstoltatásra jutott, hanem ado-
mányoztunk a helyi gyermekotthon részére is. A rendezvényre 
Szépvíz további testvértelepülései (Szentgotthárd, Kutas, Bá-
zakerettye) is meghívást kaptak, akikkel az ott tartózkodásunk 
alatt baráti kapcsolatot sikerült kialakítani. A káposztavágás 
és -vásárt egy színvonalas, jó hangulatú vacsora követte, ahová 
Szépvíz képviselői, az önkormányzat munkatársai, valamint a 
testvértelepülések küldöttségei voltak hivatalosak.

A vasárnap reggelt szentmisével kezdtük a csíkszentmik-
lósi katolikus templomban. A gyönyörű őszi napsütésben a 
Szent Anna-tónál tett kirándulást követően Brassó óváro-
sába látogattunk el.

Hétfőn, hazafelé jövet Segesváron a várban, a történelmi 
központjában tettünk sétát. A városban született 1892-ben 
boldog báró altorjai Apor Vilmos mártír győri püspök, aki 
Gyulán is szolgált plébánosként. De érdekességként emlí-
tendő még, hogy 1431-ben itt született Vlad Tepes is, akit 
az utókor Dracula néven ismer. 

Ezúton is szívből köszönjük Szépvíz testvértelepülé-
sünknek, hogy részt vehettünk az immár hagyományosan 
megrendezett káposztavágás és -vásáron, ezzel felejthetet-
len élményt adva a részünkre!

Újkígyós is képviseltette magát  
a Szépvízi Káposztavágás és -vásáron

Balázs Zoltánné, Gombkötőné Kmetykó Bianka, Gógné 
Gedó Ildikó, Stefula Szilvia, Susán Éva, Szebellédi Zoltán, 

Szőke László, Virág Gábor
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A IX. Galiba napon az lett a nyereményünk, hogy részt 
vehettünk a 22. Kolbászfesztivál keretein belül megren-
dezett töltöttkáposzta-főző versenyen, „Kígyósi Töltikék” 
néven. Szerettük volna Újkígyós hírnevét öregbíteni, így 
a rendezvényre kígyósi termelőktől szerzett sajtokat, füs-
tölt húsárukat vittünk, melyekkel az asztalunkhoz érkező 
vendégeket kínáltuk meg. Ezúton szeretnénk megköszönni 
Zsibrita Jánosnak, Börcsök Csabának, Juhász Andrásnak a 
közreműködést, és családtagjainknak a támogatást. A ver-
senyen kétféle töltött káposztát készítettünk. Az egyik egy 
hagyományos, füstölt kolbásszal töltött, melyet snidlinges 
tejföllel kínáltunk. A másik az újragondolt töltött káposz-
ta, ahol elemeire szedve tálaltuk az elkészült ételünket, 
mint egy tornyot. Ehhez snidlinges tejfölzselét készítet-
tünk, amit a zsűritagok izgatottan vártak. Szerencsénkre 
tetszett az ötletünk nekik, így a dobogó 2. fokára állhat-
tunk. Köszönjük szépen Szebellédi Zoltán polgármester 
úrnak, hogy Újkígyós zászlajával megtisztelt minket, bízott 
bennünk, hogy nem hozunk szégyent városunkra.

Kígyósi siker a töltött- 
káposzta-főző versenyen

„Kígyósi Töltikék”: Krucsainé Dobroczki Szilvia, Juhász 
Zsoltné, Stefula Szandra

Péli Mária október 30-án ünnepelte 90. születésnapját. 
Szebellédi Zoltán, polgármester virágcsokorral és emléklap-
pal köszöntötte az ünnepeltet. Újkígyós Város Önkormány-
zata nevében szeretettel gratulálunk, és további jó egészséget 
kívánunk! 

Születésnapjához gratulál és jó egészséget kíván három 
Keresztlánya, Húga, Unokahúgai és Barátnője.

Péli Mária  
90. születésnapját ünnepelte

Újabb versenyeken  
értek el sikereket a Királyteam  

Kickbox Akadémia sportolói
A cseh főváros adott otthon annak a nemzetközi ver-

senynek, ahol csapatok közötti versenyben, a súlycsoport 
nélküli bajokságokban, valamint az összetett csapatverseny-
ben is a Királyteam gyűjtötte be az első helyet. Az újkígyósi 
„végvár”összességében 1 arany-, 3 ezüst-, és 1 bronzéremmel 
járult hozzá az Akadémia sikeres szerepléséhez:
•	 Aranyérmes: Pap Nikola c2 50 kg
•	 Ezüstérmes: Ancsin Hanna c1 +47 kg, Breznyik Nikolett 

junior 55 kg, Pap Nikola c2 55 kg
•	 Bronzérmes: Koszti Iringó c1 42 kg
•	 5. Helyezés: Breznyik János c2 +69 kg

Kabán rendezte meg november 3-án a 4Fight Meteorit 
Kaba-kupát a Rácz Kickboxing Team. Ezen a versenyen el-
sősorban az óvodás és iskolás csoportunk versenyzői álltak 
rajthoz a gyakorló bajnokságban, sőt több újoncot is avat-
tunk. A megszerzett 3 arany-, 4 ezüst- és 3 bronzérem di-
cséretes teljesítmény. Korcsog László, a csapat edzője megje-
gyezte, hogy az eredményeknél fontosabb, hogy gyerekeink 
sikerélménnyel és tele önbizalommal utazzanak haza.
•	 Aranyérmes: Loneán Tamás, Hegedűs Ramóna, Tóth Ákos
•	 Ezüstérmes: Szencsenkov Boglárka, Kacsó Viktor, Szántó 

Milán, Bús Barnabás
•	 Bronzérmes: Koszti Iringó, Majernyik Tímea, Szabó Nikolett

Gratulálunk versenyzőinknek!

OrvOsi ügyelet telefOnszámai

Felnőtt ügyelet: 66/555-424
Gyermek ügyelet: 66/555-362
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SZÜLETÉSEK:
Turi Nóra Lili (3800 g, 53 cm), Békéscsaba, 2018. október 5., 
édesanyja: Bencze Magdolna, édesapja: Turi József.

Nyisztor Andor (3160 g, 50 cm), Békéscsaba, 2018. október 
23., édesanyja: Szigeti Roxána Szimonetta, édesapja: Nyisztor 
Andor.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2018. október 19., menyasszony: 
Grim Edina újkígyósi lakos, vőlegény: Horváth Ernő új-
kígyósi lakos.

HALÁLESETEK:
Domokos Imre, született: 1950. július 12., elhunyt: Békés-
csaba, 2018. október 5., volt újkígyósi lakos.

Skaliczki Lajos, született: 1937. december 10., elhunyt: 
Békéscsaba, 2018. október 9., volt újkígyósi lakos.

Mohácsi Istvánné Rákóczi Mária, született: 1928. március 25., 
elhunyt: Békéscsaba, 2018. október 15., volt újkígyósi lakos.

Oláh Jánosné Sajben Mária, született: 1933. szeptember 12., 
elhunyt: Békéscsaba, 2018. október 19., volt újkígyósi  lakos. 

Kovács Lajosné Válent Mária, született: 1939. október 26., 
elhunyt: Gyula, 2018. október 20., volt újkígyósi  lakos.

Bús László, született: 1957. április 10., elhunyt: Budapest, 
2018. október 22., volt újkígyósi  lakos.

Sódar Jánosné Minkó Mária, született: 1930. március 17., 
elhunyt: Újkígyós, 2018. október 27., volt újkígyósi  lakos.

Androletti Pálné Gercsi Ilona, született: 1944. szeptember 16., 
elhunyt: Gyula, 2018. október 28., volt újkígyósi  lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Legyen ez a pár sor köszönet és hála mindazoknak, 

akik szeretett fiam,

Szőke Lajos
temetésén szeretetük, tiszteletük jeléül részvétüket 

fejezték ki, a család fájdalmában osztoztak.

Gyászoló édesanyja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik Drága férjem, Édesapánk, Nagyapánk-

Domokos Imre
gyászszertartásán részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek. Részvétükkel fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek. 

Köszönettel: A gyászoló család

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 
FOGADÓÓRÁJA

A 2018-as év utolsó fogadóórája: 
2018. december 11. 13 órától

KÖSZÖNET

Ezúton köszönjük mindazoknak, akik az 
október 13-án megrendezésre került évadzáró 

vacsorára tombolatárgyakat ajánlottak fel.

TÁMOGATÓI KÖSZÖNET

Fáber Andrea, Török András, Dankó Illés, Csatlós 
Sándor, Juhász István, Sarki Fűszeres - Bán�  Péterné, 
Park Étterem és Kávézó, Olimpia Pizzéria, Réti László, 
Bene András, Sláger ABC, 100 x szép - Horváth 
Györgyné, Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete, Bánáti 
Ottó, Vasműszaki Áruház, Sütőné Marika, Gazda-
bolt, Deákné vászna, Priskin János, Bán�  Istvánné, 
Zsibrita János, Pahuló Mátyás, Sántha Lászlóné, 
Kata Lászlóné, Réti Antal, Katona Gábor és Katona 
Mónika, Anna virágüzlet, Zöldséges Misi, B.B. 
ABC - Bán�  Balázs, Paletta papír-írószer, Timotex, 
Vörösné Oláh Judit, Újkígyós Város Önkormány-
zata, Szebellédi Zoltán polgármester, Balogh fa-
iskola, Baranya Sándor és Hegedűs Márta, Bozó 

József alpolgármester

VÍZ- GÁZ- 
FŰTÉSSZERELÉS

Vasadi Tibor
06/20/588-4535

FŰTÉSSZERELÉS
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Újkígyósi	Önkormányzati	Értesítő	•	Újkígyós	város	havonta	megjelenő,	ingyenes	időszaki	kiadványa	•	Kiadja:	Petőfi		Sándor	Művelődési	Ház	és	Könyvtár,	
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Kígyósi Advent 2018
2018. december 1. (szombat)
10  órától: Egész napos adventi készülődés a művelődési házban
Fellépnek az újkígyósi óvodás és néptáncos iskolás gyerekek.

11 órától: Berta Jimmy János interaktív gyerekműsora
Közben: adventi játszóház (adventikoszorú- és kopogtatókészítés, 
gyertyaöntés, mézeskalács írókázás), lángos, tea, forralt bor várja az idelátogatókat

18 órától: a TALLÉROS ZENEKAR és a HARASZTI IKREK adventi koncertje
A Haraszti Ikrek a Fölszállott a páva énekes szólisták és énekegyüttesek 
kategóriájában a fődíjat nyerték meg 2015-ben.

2018. december 8. (szombat) 16 órától: 
a Bocskai István Lövészdandár HELYŐRSÉGI 
ZENEKARA (Hódmezővásárhely) adventi kon-
certje

2018. december 15. (szombat) 18 órától: 
az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola alapfokú művészeti oktatásban részesülő 
növendékeinek és a Baptista Mosolyklub csemetéinek műsora.

2018. december 21. (péntek) 18 órától: 
a SZENTEGYHÁZI FILHARMÓNIA adventi koncertje
Az együttest Haáz Sándor tanár alakította meg 1982-ben. A megalakulást követően 
évről évre növekedett hazai ismertségük. Működésük első három évtizedében meg-
közelítőleg nyolcszázszor léptek fel hazai és külföldi közönség előtt. Koncertjeiken 
mintegy száz kórustag és negyven zenekari tag lép fel székely népviseletben.

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 fi nom süteménnyel, teával és forralt borral 
kínálják meg a kedves vendégeket.

A koncertekre a templomajtónál adományládát helyezünk ki, és tisztelettel kérjük, hogy aki teheti, anyagilag is támogassa 
a koncerteket. Segítő jó szándékukat előre is tisztelettel köszönjük!

TÁMOGATÓINK: Újkígyós Város Önkormányzata, Szűz Mária Szent Neve Plébánia Hivatal, Honvédelmi Minisz-
térium, Gallicoop Zrt. - Erdélyi István, Szentegyházi Gyermekfi lharmónia, Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola, 
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény, „Ezüstág” Gondozási Központ, Békés Megyei Népművészeti Egyesü-
let, Ipolyi Arnold Népfőiskola, Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, 
Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft., „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület, „Újkígyósért” Közalapít-
vány, Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület, Önkormányzati Konyha, Mozgáskorlátozottak Újkígyósi Szervezete, 
Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete, Baptista Mosolyklub, Újkígyósi Polgárőr Egyesület, Újkígyósi Turisztikai Egyesület

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

Egész napos adventi készülődés a művelődési házban

 adventi játszóház (adventikoszorú- és kopogtatókészítés, 


