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Fenntarthatósági témahét  
az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a 
2018/2019. tanévben negyedik alkalommal, 2019. március 
18-22. között hirdette meg a Fenntarthatósági Témahetet, ame-
lyen közel 1550 iskola, 18600 osztály és 330500 diák vett részt.

Az idei tanévben iskolánk is csatlakozott az akcióhoz.
A Témahét célja: a környezet védelme a fenntarthatóság 

érdekében. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő ener-
giakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik Föl-
dünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és 
magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a leg-
fogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy megismerjék a téma 
fontosságát, és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hi-
szen ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.

A 2019. évi fenntarthatósági témahét témakörei a közös-
ségi közlekedés, a víz, a globális célok közül az ”egészség és 
jóllét”, a „fenntartható városok és közösségek”, valamint a 
„fellépés az éghajlatváltozás ellen” témái köré szerveződtek. 
Így ezen a héten az adott témákkal összefüggő tanítási órá-
kat, foglalkozásokat tartottunk.

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció 
ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma, melyhez intézmé-
nyünk is csatlakozott.

Iskolánkban erre a rendezvényre 2019. március 20-án 
1100 órától került sor. Ebben az órában, az akció kiírója által 
biztosított kesztyűben és zsákkal, az osztályok a település 
különböző helyszínein szemetet szedtek.
Tanulók véleménye a szemétszedésről:

 - Szerintem szükség van arra, hogy szemetet gyűjtsünk, és 
hozzájáruljunk környezetünk tisztaságához. De nem csak a 
gyerekeknek kellene szemetet gyűjteni, mert a felnőttek is 
hibásak abban, hogy mennyi szemét van eldobálva.
 - Szerintem nem ilyen akciók kellenének, hanem inkább a 
szemetelést kellene megállítani. 
 - Ez a szemétgyűjtés szerintem csapatépítő tevékenység 
volt. Rengeteg hulladékot gyűjtöttünk, ezzel hozzájárulva 
környezetünk tisztaságához. De azért nem kellene eldo-
bálni annyi szemetet!

 - Szükség van rá, mert ha nem szedjük fel, akkor el fog lepni 
mindent a szemét. Szerintem aki eldobja a szemetet, az nem 
gondol arra, hogy 30 év múlva nem lesz egészséges a Föld.
 - Szerintem nem csak évente egyszer kéne összeszedni a sze-
metet, és nem csak 1-1 kijelölt területen. Nem kéne eldo-
bálni a szemetet, hiszen azért vannak a kukák az utcán.

 - Szerintem ez egy nagyon fontos téma, hiszen rémes bele-
gondolni, hogy unokáinknak már csoda lesz, ha kenyér kerül 
az asztalra. Szerintem gyakoribb témának kéne lennie a kör-
nyezetvédelemnek, és örültem, amikor meghallottam, hogy 
osztályonként elmegyünk szemetet szedni.

 - Szerintem fontos és hasznos a környezetvédelem. Ezzel nem 
csak a Földünket védjük meg, hanem a napunkat is feldobjuk 

vele. Jó érzés, amikor tiszta a környezeted, és nem mocsok-
ban kell élned. Szerintem többször kéne ilyet rendezni, bár a 
legjobb lenne, ha nem lenne szemét. Bátran fel lehet szedni 
a szemetet, ha kezet mosunk, nem leszünk betegek! Egy-egy 
kis cselekedet is támogatni tudja Földünk védelmét. Örülök, 
hogy részt vettem ezen a programon, hiszen csak most vet-
tem észre, mennyire szennyezzük a környezetünket.

 - Szívesen mentem, mert meg tudtunk tisztítani egy kis terü-
letet. De dühítő, hogy sokan szemetelnek. Meg kellene véde-
nünk a Földet a szeméttől és egyéb hulladéktól!

 - Nagyon jól éreztem magam, szerintem fontos, hogy védjük 
a környezetünket. Az a legrosszabb, hogy sok szemét a kuka 
mellé van dobva. Ennyi erővel bele is dobhatná az illető. Egy 
helyen még a bokorban is találtunk flakonokat. Mások he-
lyett én szégyelltem magam emiatt!

 - Nekem tetszett ez az akció. Fontos, hogy tisztán tartsuk a 
környezetünket. Jó és menő dolog szemetet szedni. „Kis lépés 
az embernek, nagy lépés az emberiségnek.”

 - Szemetelők? Mindig voltak, vannak és lesznek. Ez az  
akció sajnos nem sokat ért. De! Mégis hozzájárultunk ahhoz, 
hogy szebb legyen a világ. Persze, a munkánk kárba veszett, 
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hiszen újra szétdobálták a hulladékot azok, 
akik nem képesek arra, hogy kukába dob-
ják a szemetet. Komolyan, ennyire telik az 
embereknek? Legyünk büszkék Magyar-
országra! Védd a Földet!

 - Nekem nagyon tetszett a program, de ha 
nem dobná el a sok-sok ember a szemetet, 
ez az izgalmas kimozdulás sem kellett volna. 
A mi családunk odafigyel arra, hogy mindig 
a kukában landoljon a szemét. „Gondolkodj 
globálisan, cselekedj lokálisan!”

 - Én azt gondolom, hogy soha nem fogok 
szemetet eldobni, mert nekem fontos a 
környezet.

 - Szerintem jó ötlet volt ez a terv. A mi osz-
tályunk nagy mennyiségű cigarettacsikket 
talált a templom körül. Ezeket eldobni 
roppant felelőtlen dolog.

 -Most már tudatosabb leszek. Mindent 
megteszek, hogy óvjam a környezetem.

Csordulásig megtelt a szívem… - 70 éves Rostás-Farkas György
A Párbeszéd Háza a jezsuiták budapesti lelkiségi és kul-

turális központja, sokak szerint az intézmény a magyar ka-
tolikus értelmiség valóságos temploma. 2019. március 2-án 
délután a patinás falak között köszöntötték pályatársak, 
barátok, tisztelők az immár a „hetvenkedők” sorába lépett 
Rostás-Farkas Györgyöt, a magyarországi cigányság ha-
gyományainak és nyelveinek jeles kutatóját, aki Újkígyóson 
született 1949. február 28-án.

A méltatók sorában (a teljesség igénye nélkül) ott volt 
Beer Miklós, a Váci egyházmegye püspöke, Czövek Judit 
néprajzkutató, a MTA BTK Néprajztudományi Intézet 
tudományos munkatársa, Duray Miklós geológus, egye-
temi tanár, író, politikus, a szlovákiai magyarság jogainak 
és megmaradásának egyik legkitartóbb és legkövetkezete-
sebb képviselője, valamint Rosivall László egyetemi tanár, 
a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 
Kórélettani Intézetének igazgatója, az Európai Tudomá-
nyos és Művészeti Akadémia tagja is.

Az egykori újkígyósi osztálytársakat a ma Szegeden élő 
Domokos István belgyógyász főorvos, a Magyar Orvosi Ka-
mara Csongrád Megyei Területi Szervezetének elnöke kép-
viselte. Magánemberként, barátként, a bölcsőhely, s egyben a 
pályára indító közösség képviseletében is Harangozó Imre, 
az Újkígyósért Közalapítvány kuratóriumi elnöke szólt, s 
hozta el a szülőföld ízeit, s szavaival idézte annak atmoszfé-
ráját, emlékeit, hangulatát.

Ez a bensőséges alkalom és a kerek évforduló indokolt-
tá teszi az ünnepelt, Rostás-Farkas György pályafutásának 
felidézését! Kezdjük azzal, hogy a legrangosabb szakmai 
testületek tagja, így a Magyar Írószövetségnek, a Magyar 
Újságírók Országos Szövetségének és a Magyar Művészeti 
Akadémiának is.

Kora ifjúságában szorgalmával, kitartásával tűnt ki, csa-
ládi, közösségi támogatással, önszántából képezve magát 
szerzett elsőként az újkígyósi cigányok közül érettségi 
bizonyítványt, majd diplomát. Tanulmányinak végeztével 

1970 és 1988 között az Országos Lapkiadó Vállatnál előbb 
szerkesztő, majd felelős szerkesztő, végül pedig főmun-
katárs volt. 1986-tól az első magyarországi cigány újság, 
a Romano Nyevipe szerkesztője. 1989-től kezdve máig a 
Cigány Tudományos és Művészeti Társaság elnöke. 1990-
től a Magyarországi Cigányok Érdekszövetségének elnö-
ke. 1993-tól a Közös Út - Kethano Drom című irodalmi, 
közéleti lap főszerkesztője. 1994-től a MÚOSZ cigány 
szakosztály elnöke. 1995–1999 között a budapesti roma 
kisebbségi önkormányzat elnöke, az Országos Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat elnökségi tagja. Munkássága jus-
sán számos rangos elismerésben részerült: 1984-ben Mó-
ricz Zsigmond-ösztöndíj, 1994-ben a Magyar Köztársasági 
Érdemrend kiskeresztje, 1995-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia Kiváló Ismeretterjesztő-díja, 1999-ben Buda-
pestért-díj, 2004-ben Kisebbségekért-díj, 2005-ben József 
Attila-díj, 2009-ben Békés Megyei Kisebbségi díj, 2011-
ben Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj. 2012-ben 
megkapta a Magyar Újságírók Országos Szövetségének 
életműdíját, az Aranytollat. Pályája során több ezer irodal-
mi, tudományos és tudományos ismeretterjesztő publikáci-
ója, valamint harminc önálló kötete jelent meg.

Az őt kibocsátó közösségről, Újkígyósról így vall egyik 
vele készült interjújában: „Csordulásig megtelt a szívem, ezen 
a helyen jártam 1959-ben iskolába, ahol most állok. Azóta be-
jártam a világot, és mindenhová elviszem Újkígyós jó hírét. 
Itt laktunk a végeken, a szegények között is a legszegényebbek 
voltunk, és a falu népe összefogott, hogy ne kallódjunk el. Ami-
kor csak lehet, hazajövök, mert jó tudni, hogy a régi öregek még 
megismernek itthon.” Másutt pedig ezt olvashatjuk: „Már sok-
szor elmondtam, és talán még többször le is írtam, hogy milyen 
szeretettel vettek és vesznek körül ma is az újkígyósi emberek. 
Az én drága szeretett István bátyám, Ica néni, meg Manci né-
ném, aki egyszer azt mondta, hogy amikor hazamegyek, kisüt 
a nap… Szavai szinte minden nap eszembe jutnak, és a szülő-
föld iránti hűségre köteleznek!”

Zsigovics András 90. születésnap-
ját ünnepelte családja körében. 
Szebellédi Zoltán polgármester 
ez alkalomból emléklappal kö-
szöntötte az ünnepeltet. Újkígyós 
Város Önkormányzata nevében 
szeretettel gratulálunk, és további 
jó egészséget kívánunk!
Továbbá nagyon sok szeretettel 
köszöntik, és még hosszú, boldog 
életet kívánnak neki: 
gyermekei: Szilvi és Géza,
unokái: Rencsi, Virág, Beni és 
Dorina,
dédunokája: Nándika,
unokavejei: János és Ádám,
veje: Gyuri.

Zsigovics András 90. születésnapja
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HATÁROZATOK
Beszámoltak a civil szervezetek

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Aranykalász Lovas Club, a 
Felföldi István Sport Egyesület, az Ipolyi 
Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület, 
a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesületének Kígyósi Csoportja, az Új-
kígyósi Futball Club, az Újkígyósi Nagy-
családosok Közhasznú Egyesülete, az 
Újkígyósi Szabadidő (Kick-box) Klub, az 
Újkígyósi Turisztikai Egyesület, a Vihar-
sarok Autó és Motor Sport Egyesület, a 
Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete 2018. 
évi működéséről szóló beszámolóját nyolc 
igen szavazattal elfogadta.
A Képviselő-testület megköszönte a 
civil szervezetek és sportegyesületek 
település érdekében végzett munkáját.

Az alapító okirat és  
a szakmai program elfogadása

A Képviselő-testület kilenc igen szava-
zattal döntött az alábbiakról:
1. Újkígyós Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az „Ezüstág” 
Gondozási Központ szakmai prog-
ramjait és mellékleteit az előter-
jesztésnek megfelelően elfogadta. 

2. Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az „Ezüstág” Gondozási 
Központ Alapító Okirat módosítását 
és egységes szerkezetét az előterjesz-
tésnek megfelelően elfogadta.

Megbízták az intézmény vezetőjét, hogy 
a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Jóváhagyták az „Ezüstág”  
szakmai beszámolóját

Egyhangú kilenc igen szavazattal 
fogadta el a Képviselő-testület az 
„Ezüstág” Gondozási Központ 2018. 
évi szakmai beszámolóját.

Elfogadták a közbeszerzési tervet
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete kilenc igen szavazattal fo-
gadta el a 2019. évi közbeszerzési tervét.

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 147/2018. (XII. 14.), 
149/2018. (XII. 14.), 19/2019. (II. 25.), 
20/2019. (II. 25.), 21/2019. (II. 25.), 
22/2019. (II. 25.), 23/2019. (II. 25.), 
24/2019. (II. 25.), 28/2019. (II. 25.), 
30/2019. (II. 25.), 31/2019. (II. 25.) 

számú önkormányzati határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentést kilenc igen 
szavazattal elfogadta.

Polgármesteri tájékoztató
Kilenc igen szavazattal hagyta jóvá 
a Képviselő-testület az Önkormány-
zat és intézményei 2019. február havi 
fontosabb eseményeiről szóló tájé-
koztatót.

Eredménytelen közbeszerzés
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közbeszerzési bíráló 
bizottság által elvégzett értékelés és ja-
vaslat alapján az „Újkígyós, 500 m3-es 
vasbeton víztorony rekonstrukciója” 
tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 
70. § (1) bekezdésében leírtak alap-
ján eredménytelennek nyilvánította, 
mivel a végleges ajánlatok mindegyi-
ke meghaladja a rendelkezésére álló 
anyagi fedezet összegét.
Megbízták a polgármestert, hogy az új 
eljárás előkészítéséhez szükséges in-
tézkedéseket tegye meg. A határozati 
javaslatra mind a nyolc jelen lévő kép-
viselő igennel voksolt.

FUSS AZ ÉLETEDÉRT 
Városi Sportnap 2019

2019. május 16. (csütörtök):
A Zárd a napot futással futóverseny eredmény-

hirdetése a művelődési ház teraszán.

A Szülők Képviselő Testülete ebben az évben 
is közös futásra hívja településünk lakóit. Gyü-
lekező: május 6-a és 16-a között hétköznap es-
ténként 1830-kor a művelődési ház teraszánál.

2019. május 17. (péntek):
Felföldi István Kézilabda Kupa

Sportnap az Újkígyósi Széchenyi István  
Általános Iskolában

800: Gyülekező a művelődési ház melletti parkban, 
polgármesteri köszöntő és közös bemelegítés, 

majd „FUT A SULI”- közös futás,  
Dózsa-kör futás (1,5 km) alsó tagozat;  

Széchenyi-kör futás (3 km) felső tagozat.

BATYUS TÁNCHÁZ
2019. május 18-án szombaton  

Újkígyóson, a művelődési házban
Muzsikál: a LUDAS ZENEKAR

A rendezvény az Ipolyi Arnold Népfőiskola  
Kulturális Egyesület támogatásával valósul meg.
Támogatójegy vásárolható!   A belépés ingyenes.

Víz- Gáz-  
F ű tésszerelés

Vasadi tibor
06/20/588-4535
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PArK FesztIVál 
és KOMONDOr KIállítás 

és teNYészszeMle
2019. április 27. szombat
a művelődési ház mellett.

Program:
   930 Regisztráció (tombolához, versenyekhez)
1000 Megnyitó és a Hungária Komondor Klub 

speciális CAC kiállítása. Bíró: Vinnai 
András, nemzetközi küllembíró.

1100 Tűzoltóautó-bemutató gyerekeknek vetél-
kedővel

1300 Palacsintaevő verseny (gyerek, felnőtt; 
a versenyben az első 10 regisztrált tud 
részt venni)

1400 Tenyészszemle. Bíró: Udvardiné Lukács
Ilona, nemzetközi küllembíró

1530 Hód-Kristály Mazsorett Csoport bemu-
tatója

1700 Galóc Együttes koncertje
1800 400 szeletes ünnepi torta felszeletelése a

vendégeknek
1900 DJ Hlásznyik Disco

Egész nap: 
arcfestés, csillámtetoválás, ugrálóvár, trambulin.

A rendezvényen az „Újkígyós kultúrájáért” 
támogatói jegy vásárolható.

táMOGAtóK: Újkígyós Város Önkormány- 
zata, Hungária Komondor Klub, ÚVF Kft.,  
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 
Park Étterem és Kávézó, Napközi Konyha, 
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, Szőke 
és Társai Kft. – Békéscsaba, Újkígyósi Nagy-
családosok Közhasznú Egyesülete, ÚFIKE, 
Közös Igazgatású Bölcsődei és Óvodai Intéz-
mény, Újkígyósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
Smoke 71 – Csatlós Attila,  Hód-Kristály Ma-
zsorett Csoport – Hódmezővásárhely, Mun-
tyán Autószerviz, Nefelejcs Virágbolt – Bene 
András, Kígyóscsili – Bánfi Krisztián, FISE 
– Újkígyós, Újkígyósi Turisztikai Egyesület

X. Újkígyósi  
Galiba Napok 
és Kézműves

 Fesztivál
a Petőfi Sándor Művelődési Házban és a Wenckheim parkban.
A fesztivál fővédnöke: Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár

2019. június 21. péntek 16 óra:
X. Újkígyósi Amatőr Borverseny a Szent Vince Borrend bírálatá-
ban. Nevezési díj: 400 Ft/borminta, nevezni lehet fehér-, vörös- 

és desszertbor kategóriában a művelődési házban.

2019. június 22. szombat:
A főzőversenyen főzhető húsfélék, ételek köre kibővült!

SZARVASMARHA, BIRKA és LIBA ételek készíthetők  
a főzőversenyen!

7-9 óra: Regisztráció, főzősátrak elfoglalása.
10 óra: Ünnepélyes megnyitó: Fekete Péter, a fesztivál fővédnöke, 
Szebellédi Zoltán, Újkígyós város polgármestere, Prohászka Béla, 
Venesz-díjas olimpiai aranyérmes mesterszakács, a zsűri elnöke.
10-től egész nap: autókiállítás a Viharsarok  AMSE szervezés-
ében, kézműves és termelői vásár.
12-14 óra: Főzőcsapatok vendégkóstoltatása a közönségszavazathoz/
közönségdíjhoz  (szavazólap a helyszínen, a zsűrisátorban).

Közben a nagyszínpadon folyamatosan kulturális programok.
Kézműves foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár, trambulin.

17 óra: Főzőverseny eredményhirdetése.
2030 óra: APOSTOL Együttes élő koncert,
majd nagyszabású szabadtéri DISCO és mulatság kifulladásig.

A főzőverseny díjazása mindhárom kategóriában  
(szarvasmarha, birka, liba) külön-külön:

I. hely: Hunguest Hotel Erkel**** (Gyula):  
4 fő részére, 2 éjszaka, félpanziós wellness-hétvége.
Közönségdíj: Wellness Hotel Kager****(Harkány):  
4 fő részére, 2 éjszaka, félpanziós wellness-hétvége.

Kérjük, figyeljék az ujkigyos.hu honlapot, a művelődési ház 
Facebook oldalát és a következő számot!

Kedves csapatok, készüljenek, nevezzenek, hiszen ez az Önök fesztiválja!
Írják be a naptárba, hogy el ne felejtsék:
GALIBA NAPOK idén június 21-22!

Tisztelettel számítunk részvételükre!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Kormányablak Busz járt Újkígyóson
Második alkalommal járt Újkígyóson a Kormányablak Busz, ahol a Kormány-

ablakban elintézhető ügyek közül a leggyakrabban előfordulókat el lehetett in-
tézni. Dr. Gulyás György, a Békéscsabai Járási Hivatal vezetője Szebellédi Zoltán  
polgármesterrel megtekintette az ügyintézés folyamatát a helyszínen. A jelen 
lévő újkígyósi lakosok örömüket fejezték ki, hogy lehetőség van alkalomszerűen 
az ügyeik intézésére. Többek között személyi igazolvány, útlevél, parkolási kártya 
ügyeket intéztek. Felvetették, hogy jó lenne, ha ügyintézéssel kapcsolatos sor-
szám kiadására is sor kerülne, hogy kevesebbet kelljen várakozniuk, esetlegesen 
más ügyeket is el tudjanak intézni a településen. A sorszámok kiadását rögtön-
zött módon megoldották, de várhatóan fogják szorgalmazni ennek a módszernek 
a bevezethetőségét. Továbbá felvetették, hogy Békéscsabán az időseknek nehéz 
bejutni a városközpontban lévő Kormányablakba, amellyel kapcsolatosan azt a 
tájékoztatást kaptuk, hogy várhatóan még ebben az évben meg fog történni a 
vasútállomáson kialakítandó kormányablak megnyitása. Szebellédi Zoltán pol-
gármester megköszönte Hivatalvezető úrnak a szolgáltatás igénybevételének le-
hetőségét, amelyre legalább félévente sor kerülhet a későbbiekben is Újkígyóson.

Szebellédi Zoltán és dr. Csatlós László a március 15-i ünnep-
ségen adta át a kitüntető címet Juhászné Novák Máriának

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2019. 
(II. 25.) számú képviselő-testületi határozatában úgy döntött, hogy 
2019. évben az „Újkígyós közszolgálatáért” kitüntetést Juhászné 
Novák Mária részére adományozza a város közösségének közszol-
gálata érdekében kifejtett kiemelkedő munkájának elismeréséül.

Juhászné Novák Mária 1968. augusztus 1-jén született  
Gyulán. Szülei Novák Imre és Cservenák Mária nyugdíjasok, de 
még most is folyamatosan tevékenykedő, szorgalmas emberek. 

1987. szeptember 5-én kötött házasságot Juhász Józseffel, 
akivel 1988 óta saját családi házban, rendezett családi körülmé-
nyek között él. 1989. április 6-án született egy lánygyermekük, 
Adrienn, aki tavaly kezdett önálló életet férjével a településen.     

Általános iskolai tanulmányait az Újkígyósi Általános Is-
kolában végezte, majd a Békéscsabai Közgazdasági és Keres-
kedelmi Szakközépiskola Gyors- és Gépíró tagozatán 1984 
júniusában szakmai minősítő vizsgát tett.  

1984. augusztus 1-jén Békéscsabán a Csaba Szőnyegszövő 
Háziipari Szövetkezet titkárságán helyezkedett el. 1986 no-
vemberétől áthelyezéssel került át az újkígyósi Pártbizottság-
ra, adminisztrációs munkák ellátására.

1987-ben a Békéscsabai Közgazdasági és Kereskedelmi 
Szakközépiskola levelező tagozatán  számviteli, gazdálkodási 
szakon érettségizett, ahol képesített könyvelő, vállalati tervező 
és statisztikus képesítést kapott.

1991-ben szülési szabadság után az újkígyósi AKVALINE 
Rt. Kereskedelmi Osztályán, majd a titkárságon tevékenykedett.

Közben elvégezett egy számítógépes tanfolyamot, Buda-
pesten pedig egy felsőfokú titkárnőképzőt, és önismereti tré-

ningen is részt vett. Hét év után sajnos a részvénytársaságtól 
el kellet jönnie, mert az tönkrement. 

Ezután unokatestvére Katona János saját faüzemi vállal-
kozásában dolgozott: az összes adminisztrációs munkát, il-
letve a faanyagok értékesítését is ő végezte. Az üzem János 
betegsége miatt sajnos nem sokáig üzemelt. 

Titkársági, illetve kereskedelmi tevékenysége során sok em-
berrel volt kapcsolatban, úgy telefonon, mint személyesen, ezál-
tal 2003. május 1-től sikerült ismét elhelyezkednie az Újkígyósi 
Falemezüzem Bt. gazdásági irodájának titkárságára, ahol öt év 
után bizonytalannak érezte az üzem hosszabb távú működését, és 
megpályázta a 2008-ban meghirdetett önkormányzati titkársági 
állást, és 2008. június 23-a óta önkormányzatunknál dolgozik. 

Fő feladatai közé tartozik a Képviselő-testület és bizottsá-
gai munkaterv szerint meghatározott napirendi pontok anya-
gainak előkészítése, továbbítása, szükség szerint külső elő-
adóktól beszámolók bekérése, az ülésekre történő meghívás 
lebonyolítása, az ülésen történő jegyzőkönyvvezetés. 

Munkáját lelkiismeretesen, tudatosan, átgondoltan, ma-
gas színvonalon végzi.  Megbízható, pontos és naprakész, aki 
jó meglátásaival segíti a kollégái munkáját. Emberségével ki-
vívta kollégái szeretetét is.

Átadták az „Újkígyós Közszolgálatáért” kitüntető címet
Azon Újkígyóson (korábban vagy jelenleg) dolgozó személy 
részére, aki legalább egy évtizeden keresztül az önkormányzat 
vagy intézményének közalkalmazottja vagy köztisztviselője-
ként kiemelkedő közszolgálati tevékenységet végez (végzett), 
magánéletében példamutató emberi magatartást tanúsít, „Új-
kígyós közszolgálatáért” kitüntető cím adományozható. 
A kitüntetéssel együtt díszoklevél, bronz emlékplakett és 
50 000 Ft értékű utalvány kerül átadásra. 

TÁjÉkoZTATÁS
az Újkígyósi Kirendeltség  

ügyfélfogadásának szüneteltetéséről
Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Békés Takarék Szövetkezet elkezdte az 

Újkígyósi Kirendeltség felújítását.
2019. május közepéig a kirendeltségveze-
tői irodában folytatja az ügyfelek kiszol-
gálását. Várhatóan 2019. május 15-20. 

között fejeződnek be a munkálatok.
Szíves türelmüket és megértésüket  

ezúton is köszönjük! 
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című előadás a Cz. Kiss Rendezvényházban
2019. május 6-án, hétfőn 18 órától.

Közreműködnek: 
Komlósi Katalin és Presits Tamás színművészek

(Bagdi László, Arany László, Wass Albert, Katona 
József, Sajó Sándor, Kölcsey Ferenc, Márai Sándor, 

Radnóti Miklós, Dsida Jenő műveiből)
Az est végén tombola – könyvnyereményekkel.

Irodalmi Estek - Magyarország a hazánk

Folytatódik !? Újraindul !?
A Pingpong klub folytatódik 2019-ben is.

Április 12-től minden pénteken 17 órától  
a művelődési házban.

Várjuk a kedves érdeklődőket!

SZÜLETÉSEK:
Kovács János Márk (3540 g, 52 cm), Békéscsaba, 2019. már-
cius 6., édesanyja: Kovács Krisztina, édesapja: Kovács János.
Virág Dániel (3690 g, 52 cm), Békéscsaba, 2019. március 7., 
édesanyja: Biró Anikó, édesapja: Virág Péter.
Kesjár Attila (3680 g, 53 cm), Békéscsaba, 2019. március 8., 
édesanyja: Szőke Anikó, édesapja: Kesjár Attila.
Papp Levente (3850 g, 53 cm), Békéscsaba, 2019. március 25., 
édesanyja: Barta Emese, édesapja: Papp Zoltán.
Szücs Zétény, Békéscsaba, 2019. március 25., édesanyja: Érsik 
Berdadett, édesapja: Szücs Dávid.

HáZaSSágKöTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2019. március 9., menyasszony: 
Lestyán Bernadett  újkígyósi lakos, vőlegény: Korcsog László  
újkígyósi lakos.

HaLáLESETEK:
Juhász Jánosné Sándor Ilona, született: 1927. szeptember 15., 
elhunyt: Újkígyós, 2019. március 3., volt újkígyósi lakos.
Krucsai Péter Györgyné Gercsi Veronika, született: 1941. május 
20., elhunyt: Újkígyós,  2019. március 8., volt újkígyósi lakos.
Czipó Istvánné Sipka Irén, született: 1927. szeptember 27., el-
hunyt: Újkígyós, 2019. március 15., volt újkígyósi lakos.
Stefula György Andrásné Hegedűs Ilona, született: 1951. decem-
ber 14., elhunyt: Újkígyós, 2019. március 15., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

KöszöNetNYIlVáNítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik Drága Feleségem, Édesanyánk, Nagymamánk

stefula Györgyné
gyászszertartásán megjelentek,  

sírjára koszorút és virágot helyeztek.
Gyászoló férje és családjai

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

 � gallyazás, bozótirtás: 1200 Ft/üzemóra

 � fák kivágása – mérettől függően, előzetes fel-
mérés alapján

 � gallyak, ágak elhelyezése telephelyre történő 
beszállítással - telefonos egyeztetés

 � gallyak aprítékolása, helyszíni kiszállással: 
4200 Ft/üzemóra (tartalmazza a kiszállás díját)

 � kertek rendbetétele – előzetes egyeztetés alapján

 � veszélyes fák kivágása, előzetes egyeztetés alapján

ÁRAINK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK
 telefon: 06 70/324-6553,  

  06 30/972-9256

kÉZMŰVES és TERMELŐI VÁSÁR
a piactéren, a YES, CHEF!-nél,

2019.április 14-én, vasárnap 12 órától

Húsvétra hangoló,  
melyen a Nyuszi maga fogja osztogatni a tojásokat

2019. április 28. 1400

Virágvásár és anyák napi kézműves vásár


