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Idén minden eddiginél 
szélesebb körben, a Kár-
pát-medence teljes magyar 
gazdatársadalmát bevonva 
szervezi meg a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara (NAK) 
és a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szö-
vetsége (MAGOSZ) a Ma-
gyarok Kenyere – 15 millió 
búzaszem programot. A jóté-
konysági kezdeményezés célja, 
hogy a Kárpát-medence segí-
tőkész magyar gazdái búzájuk 
egy részét nemzeti összefogással a határon 
innen és túl élő, rászoruló magyar gyer-
mekek ellátására adományozzák. 

A program támogatottsága évről évre 
növekszik, az adományozók száma pedig 
tavaly minden eddigi rekordot megdön-
tött: a 19 magyarországi megyéből és a 
12 határon túli régióból 5019 személy 
adományozott, a határon túli adományo-
zók száma pedig jelentősen meghaladta 
a 2000 főt. Szintén örömteli dolog, hogy 
az összegyűjtött búzaadomány meny-
nyisége már második éve lépte túl a 600 
tonnát, amely 80 000 rászoruló gyer-
mek részére biztosít magyar kenyeret. 
A felajánlott búzából készült liszt nagy 
részét minden évben a program kiemelt 

kedvezményezettjei kapják, de a korábbi 
évekhez hasonlóan újabb karitatív szer-
vezetek is csatlakozhatnak.

„A gazdaember jó cél érdekében 
örömmel adakozik lehetőségéhez 
mérten, hisz tudja, hogy ezáltal az 
elkövetkező nemzedékek számára is 
lehetőséget teremt annak érdekében, 
hogy megfelelő tudással felvértezve, 
szorgalommal és emberséggel szol-
gálják nemzetüket. Köszönet ezért 
minden adományozónak és minden-
kinek, aki e nemes szándékok és tö-
rekvések megvalósításában közremű-
ködött.” – hangsúlyozta Jakab István, 
a MAGOSZ elnöke, a Magyar Or-
szággyűlés alelnöke.

Újkígyós Város Önkormány-
zata az Újkígyósi Gazdakörrel 
együtt örömmel csatlakozik eh-
hez a kezdeményezéshez. Felkér 
minden újkígyósi gazdálkodót, 
akiknek földjén búza is terem, 
hogy jelképes mennyiségű 50 
kg búza adománnyal járuljon 
hozzá a nemes cél megvalósulá-
sához, amelyet 2019. augusztus 
18-ig fogunk összegyűjteni. Az 
adományozásban való részvé-
teli szándékot Marossy Gábor 
gazdaköri elnök részére vagy a 

Városházán a polgármesteri titkárságon 
szíveskedjenek jelezni.

A helyi gazdák által felajánlott bú-
zát jelképesen az Újkígyóson augusztus 
20-án tartandó városi ünnepségen fogjuk 
dr. Kulcsár Lászlóval, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara Békés megyei elnöké-
vel, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszö-
vetkezetek országos alelnökével együtt 
átadni Jakab István MAGOSZ elnök 
részére, aki Szent István napi rendezvé-
nyünk ünnepi szónoka is lesz egyben.

Kérjük, hogy minden érintett újkígyó-
si gazda csatlakozzon a „Magyarok Ke-
nyere – 15 millió búzaszem” programhoz!

Marossy Gábor elnök
Szebellédi Zoltán polgármester

Újkígyós is csatlakozik  
a „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” programhoz

Tájékoztató az önkormányzati beruházásokról
Az önkormányzatok a szükséges beruházások nagy 

részét általában pályázati források igénybevételével tud-
ják megvalósítani. Így van ez Újkígyós esetében is. Ezért 
nagy hangsúlyt fektetünk a pályázatfigyelésre. Lehetőség 
szerint minden, a település fejlődését szolgáló pályázattal 
igyekszünk élni. Beadott pályázataink nagy része sikeres. 
A megvalósítás azonban nagy odafigyelést, nagyon sok 
munkát, adott esetben nagyon sok fejtörést okoz, mivel 
olykor a beadás és a megvalósítás között viszonylag sok 
idő telik el. Ez a jelenlegi piaci körülmények között ár-
felhajtó hatással van, például a bérek emelkedése, illetve 
az építőipari kapacitások foglaltsága miatt. Ezúton is kö-
szönöm minden munkatársam áldozatos munkáját.

Az alábbiakban az ebben az évben elkészült, illetve 
a közeljövőben induló beruházásokkal kapcsolatosan 

adok tájékoztatást a legfontosabb információkról.
A focipályánál a klubház felújítása történt meg 17 

millió forint belügyminisztériumi támogatás és 3 millió 
forint önerő felhasználásával. Az építőipari kivitelezést 
az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. és az 
általa igénybe vett alvállalkozók végezték. A projekt kere-
tében az épület kívül-belül teljes felújításra került: hom-
lokzati hőszigetelés, tetőfelújítás, fűtésátalakítás, új belső 
elektromos hálózat kiépítése, teljes padlóburkolat-csere, 
vizesblokk felújítás, 7 parkoló kialakítása valósult meg. A 
felújítás május 31-ig készült el, a létesítmény ünnepélyes 
átadását augusztusban tervezzük. 

A víztorony szigetelése a 90-es évek elején végzett ki-
vitelezési hiba miatt ismét szükségessé vállt. Erre a Kor-
mány külön döntése alapján – Süli János miniszter úr  
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közbenjárására – a Bel-
ü g y m i n i s z t é r i u m t ó l 
rendkívüli támogatást 
kaptunk. A közbeszerzés 
lezajlott, amely alapján a 
bajai Dunakor 2002 Kft. 
fogja elvégezni a mun-
kálatokat 65 987 028 Ft 
értékben, amely a víz-
torony szerkezeti meg-
erősítését, külső és bel-
ső szigetelését jelenti. 
A kivitelezés várhatóan 
augusztus közepén kez-
dődik, és körülbelül egy 
hónapig tart, amely idő-
szak alatt a víztorony 
nem vagy csak részlege-
sen lesz használható. A hálózatban lévő víznyomást egyéb 
eszközök igénybevételével fogja biztosítani a Gyulai Köz-
üzemi Nonprofit Kft. Az esetleges kellemetlenségek elvi-
seléséhez előre is türelmet kérünk. 

A közelmúltban kaptuk az örömhírt, miszerint a 3 év-
vel ezelőtt beadott pályázatunk nyert, amely által ún. „D” 
típusú sportpark valósulhat meg Újkígyóson. A Képvi-
selő-testület döntése alapján a Szent Imre parkban a je-
lenlegi játszótér és a kerékpárút közötti területen fogja a 
létesítményt megépíteni a Beruházási, Műszaki Fejleszté-
si, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. A körülbelül 
200 m2 alapterületű, minimálisan 15 kültéri sporteszközt 
magában foglaló sportpark a Nemzeti Szabadidős-Egész-
ség Sportpark Program keretében valósul meg körülbelül 
11 millió forint értékben. A kültéri sporteszközök elsősor-
ban felnőttek számára biztosít testedzési, szabadidősport 
tevékenységet. Az eszközök tolódzkodásra, húzódzko-
dásra, has- és hátizom erősítő gyakorlatokra, lépcsőzésre, 
párhuzamos korláton végezhető gyakorlatokra és függesz-
kedésre lesznek alkalmasak. A beruházást leghamarabb 
augusztus második felében fogják elkezdeni, amely várha-
tóan néhány hetet fog igénybe venni.

Várhatóan eredményes közbeszerzést zárhatunk a kö-
zeljövőben két projekt vonatkozásában. 

Az „Újkígyós Cz. Kiss Rendezvényház (szolgáltatóház) 
energetikai felújítása” a TOP – 3.2.1 – 16 pályázat jóvol-
tából 25 970 932 Ft-ból, 100%-os támogatással valósulhat 
meg, amelyből 23 293 772 Ft-ot tudunk az építési mun-
kálatokra fordítani. A legfőbb tevékenységi jellemek: fö-
dém- és homlokzatszigetelés, nyílászárók cseréje, 5 kW 
teljesítményű napelem elhelyezése, valamint projektarányos 
akadálymentesítés és mozgáskorlátozott mellékhelyiség ki-
alakítása. A kivitelezés várhatóan augusztusban fog elkez-
dődni, amelynek ideje alatt az épületben működő szerveze-
tek – Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. kirendeltség, Járási 
Hivatal kirendeltség, Agrárkamara falugazdászi iroda – az 
épületben tudják végezni a feladatukat, szükség esetén rö-
videbb nyitvatartási idő biztosításával, amely változásokról 
a település honlapján is tájékoztatjuk a lakosságot. 

A „Zöld város kialakítása Újkígyóson” pályázati pro-
jektünk a TOP – 2.1.2 – 16 forrásból 154 475 180 Ft 

100%-os támogatásból 
fog megvalósulni. Az 
építési, beruházási rész-
re 138 600 180 Ft-ot 
használhatunk fel. A rö-
videsen lezáródó közbe-
szerzési eljárás eredmé-
nyeképpen kiválasztott 
kivitelező cég várhatóan 
augusztus végén, szep-
tember elején tudja el-
kezdeni a feladatát. A 
pályázat által Újkígyós 
központi területének 
egy része fog megújulni. 
A Városházával szem-
ben lévő épület elbon-
tásra kerül, helyére egy 

alápincézett épület fog megépülni hagyományos újkí-
gyósi építészeti elemek alkalmazásával (például deszka-
oromzat, nyitott tornác). A telek nyitott lesz, amely ösz-
szeköti a Szent Erzsébet parkot és a Wenckheim parkot, 
az épület körül „zöldítésre” és parkoló kialakítására fog 
sor kerülni, a fűtési rendszert megújuló energia haszno-
sítására tervezték. További eleme a pályázatnak, hogy a 
Wenckheim parkban a sétányt fogjuk folytatni a jelenle-
gihez hasonló formában a játszótértől a kerékpárútig a 
parkon keresztül kandeláberek és padok elhelyezésével. 
A parknak ezen a részén kerül sor egy 250 m kerüle-
tű rekortán futópálya, valamint egy 5 elemes szabadtéri 
fitneszpark kialakítására. A pályázat része még a zöldte-
rület szükség szerinti kialakítása is. E projekt befejezése 
2020 tavaszára várható.

Szintén elnyert pályázatok közbeszerzési előkészíté-
se van folyamatban. Reményeink szerint ezen beruhá-
zások is még ebben az esztendőben ténylegesen is elin-
dulhatnak. 

A valamikori József-major területén „Keleti Iparterület 
kialakítása Újkígyóson” című projektre (TOP – 1.1.1 – 15) 
fog sor kerülni összesen 499 995 950 Ft összértékben. 

A tormási úti önkormányzati telephelyen valósul meg 
az „Újkígyósi helyi termékek, szolgáltatások piacra ju-
tását segítő infrastruktúra kialakítása” című pályázat  
(TOP - 2.1.1 - 16) 154 475 180 Ft felhasználásával. 

Az Arany János utcán található Idősek Napközi 
Otthona épülete is energetikai felújítás része lesz a 
TOP – 3.2.1 – 16 „Újkígyós Ezüstág Gondozási Központ 
épületének energetikai felújítása” című pályázat kereté-
ben, 25 082 058 Ft összértékben. 

Az utóbbi pályázatokról a későbbiek folyamán fogunk 
részletesebb tájékoztatást adni a lakosság részére. 

Minden építési beruházás kellemetlenségekkel is jár, 
az intézmények működési rendjét ezek esetleg befolyá-
solni fogják, ezekről a lehető legkörültekintőbben fogjuk 
tájékoztatni a lakosságot. A közös céljaink eléréséhez eb-
ben az esetben is türelemre van szükség minden érintett 
részéről.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Az Ecker József Labdarúgó Pálya felújított épülete
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Békési Zoltánné (született: Mucsi Rozália) 1959. szep-
tember 15-én született Békéscsabán. Férjével 33 éve van-
nak együtt, 3 gyermekük született: Zoltán 32 éves, Csabi 
29 éves és Hajnalka 26 éves. 

Kiegyensúlyozott, boldog gyermekkorban nőttek fel 
húgával, Marikával. Bölcsődés, óvodás éveit követően je-
les eredménnyel végezte az általános iskolát 1966-1974-ig. 
Már óvodás korától kezdve szeretett volna óvónő lenni, 
mert a mai napig nagyon szereti a gyerekeket.

Berettyóújfaluban, a Zalka Máté Szakközépiskola óvó-
női szakán tanult 1974-1978-ig. Ez idő alatt kollégista volt, 
az énekkarban is részt vett, talajtornából versenyekre járt. A 
szakközépiskolát jeles eredménnyel végezte el.

1978. július 3-án Újkígyóson, a Petőfi utcai óvodában 
kezdett el dolgozni. 

1980-82 között levelező tagozaton felsőfokú képesítést 
szerzett a Szarvasi Óvónőképző Intézetben.

1986. június 21-én férjhez ment Békési Zoltánhoz, majd 
1987-1995 között GYES-en volt a 3 gyermekével.

Szerette a szakmai továbbképzéseket, szívesen ismerke-
dett az új technikákkal, információkkal.

1998-ban elvégzett egy 120 órás tanfolyamot viselkedési tel-
jesítményzavarok korrekciója, vizsgáló, terápiás eljárások címmel.

2007-2008-ban pedagógus továbbképzési programon vett 
részt Békéscsabán, mentori feladatot körülbelül ötször látott el. 

Vizuális játékok, érdekes technikák a gyakorlatban c. 60 
órás továbbképzésen vett részt 2008-2009-ben.

Országos szakmai napokon is volt több alkalommal 
Budapesten.

2012-ben ovi-foci, ovi pedagógusi képzésben részesült.
2018. július 4-től tölti nyugdíjas éveit. Családja körében 

igyekszik hasznosan tölteni mindennapjait. Szeret színház-
ba járni, kirándulni, kerékpározni, fürdőbe menni.

Negyven évig egy helyen hosszúnak tűnik, de aranyos 
munkatársak és változatos munka mellett gyorsan elteltek 
ezek az évek. Nagyon szerette a gyerekeket, az embereket. 
Jól érezte magát. Mindenkinek köszönetét szeretné kife-
jezni az elmúlt szép évekért!

Ebben az évben Békési Zoltánnénak adományozták
az „Újkígyós közneveléséért, közművelődéséért” kitüntetést

Az „Újkígyós közneveléséért, közművelődéséért” 
kitüntető cím azon személy részére adományozható, 
aki oktatóként, nevelőként, közművelődési, közgyűj-
teményi szakemberként újkígyósi székhelyű nevelési-
oktatási, közművelődési intézményben legalább egy 
évtizeden keresztül kiemelkedő nevelési, oktatási, köz-
művelődési tevékenységet végez (végzett), magánélet-
ében példamutató emberi magatartást tanúsít.

Évente egy kitüntető cím adományozható. 
A kitüntető címre az Újkígyósi Széchenyi István 

Általános Iskola és a Közös Igazgatású Óvodai és Böl-
csődei Intézmény szülőket képviselő testületei, civil 
szervezetek vezetői tehetnek ajánlást. A Képviselő-
testületnek a beérkezett ajánlások alapján a Művelő-
dési, Ifjúsági és Sport Bizottság tesz javaslatot. 

A kitüntetéssel együtt díszoklevél, 8 cm átmérőjű egyol-
dalas bronz emlékplakett és 50 000 Ft értékű utalvány kerül 
átadásra. A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
66/2019. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozatá-
ban úgy döntött, hogy 2019. évben az „Újkígyós közne-
veléséért, közművelődéséért” kitüntetést Békési Zoltánné 
részére adományozza a város közösségének köznevelése 
érdekében kifejtett kimagasló munkája elismeréséül.

A tanévzárón Békési Zoltánné szakmai életútját  
Horváth-Gazsó Adrienn, a Művelődési, Ifjúsági és Sport 
Bizottság elnöke ismertette, a kitüntetést Szebellédi Zoltán,  

polgármester és dr. Csatlós László, jegyző adta át

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 felmérés 
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
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1.A OSZTÁLY
Példás szorgalmáért 
és kitűnő tanulmányi 
eredményéért:
Benyó Richárd
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredményé-
ért:
Elek Noémi Éva, Gál 
Mira Sára, Lengyel 
Hunor Dániel, Marossy 
Martin, Varga Szimo-
netta

1.B OSZTÁLY
Példás szorgalmáért 
és kitűnő tanulmányi 
eredményéért:
Juhász Márk, Lipták 
Ádám, Mészáros László
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredményé-
ért:
Dunai Norina, Elek 
Réka Anna, Hegedüs 
Virág, Kurucz Noémi, 
Lipták Dóra, Mihály 
Jázmin Viktória, Tűhegyi  
Dorina

2.A OSZTÁLY
Példás szorgalmáért és 
jeles tanulmányi ered-
ményéért:
Gajdács Ábel
Példás szorgalmáért 
és kitűnő tanulmányi 
eredményéért:
Kvasz Áron
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredményé-
ért:
Bencze Noémi, Seres 
Rebeka
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredmé-
nyéért általános neve-
lőtestületi dicséretben 
részesült:
Bencsik Rebeka, Elekes 
-Séner Rebeka, Erdei 
Márk, Forgács Nóra

2.B OSZTÁLY
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és jeles ta-
nulmányi eredményéért:
Szabadkai Gréta
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Bencsik Rebeka

3.A OSZTÁLY
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredmé-
nyéért általános neve-
lőtestületi dicséretben 
részesült:
Bajka Joel, Bene Dorka, 
Erdei Zsombor, Gedó 
Gergő, Kaplonyi Kriszti-
na, Priskin Zita, Tolnai 
Nóra, Vandlik Dávid, 
Zsilák Márton

3.B OSZTÁLY
Példás szorgalmáért és 
jeles tanulmányi ered-
ményéért:
Bohács Bence
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és jeles ta-
nulmányi eredményéért:
Marossy Gábor Máté
Példás szorgalmáért 
és kitűnő tanulmányi 
eredményéért:
Fördös Jázmin Dóra
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredmé-
nyéért általános neve-
lőtestületi dicséretben 
részesült:
Dobrotka Lilien, Perei  
Judit Pálma, Szabó Alíz, 
Varga Réka
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Erdei Zsombor, Varga 
Réka

4.A OSZTÁLY
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és jeles ta-
nulmányi eredményéért:
Szász Petra
Példás szorgalmáért 
és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános 

nevelőtestületi dicséret-
ben részesült:
Gajdács Léna
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredményé-
ért általános nevelőtestü-
leti dicséretben részesült:
Rákóczi Kolos, Varga 
Viktor

4.B OSZTÁLY
Példás szorgalmáért és 
jeles tanulmányi ered-
ményéért:
Király Andrea Stefánia
Példás szorgalmáért 
és kitűnő tanulmányi 
eredményéért:
Bus Milán, Purecse 
Zsombor Balázs
Példás szorgalmáért 
és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséret-
ben részesült:
Csomor Dóra
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredmé-
nyéért általános neve-
lőtestületi dicséretben 
részesült:
Szabó Csenge, Szántó 
Bernadett
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Rákóczi Kolos, Varga 
Viktor

5.A OSZTÁLY
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredmé-
nyéért általános neve-
lőtestületi dicséretben 
részesült:
Dobrotka Laura, Fel-
földi Ákos, Gyöngyösi 
Jázmin, Székely Márk
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredmé-
nyéért általános neve-
lőtestületi dicséretben 
részesült: 
Börcsök Áron

5. B OSZTÁLY
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredményéért 
általános nevelőtestületi 
dicséretben részesült:
Hajgató Jázmin, Kaplo-
nyi Viktória, Sisák Réka
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Börcsök Áron, Sisák 
Réka 

6.A OSZTÁLY
Példás szorgalmáért és 
jeles tanulmányi ered-
ményéért:
Nagy Virág Petra 
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és jeles ta-
nulmányi eredményéért:
Fekete Amira, Szemán 
Melinda Dorottya, 
Zsótér Nikolett
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredmé-
nyéért általános neve-
lőtestületi dicséretben 
részesült:
Luptovics Lilla, Rácz 
Regina, Vereska Viktória

6.B OSZTÁLY
Példás szorgalmáért és 
jeles tanulmányi ered-
ményéért:
Hőgyes Dávid, Pap 
Botond
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és jeles 
tanulmányi eredmé-
nyéért:
Bánfi Boglárka
Példás szorgalmáért 
és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséret-
ben részesült:
Bajka Áron
Példás magatartásá-
ért, szorgalmáért és 
kitűnő tanulmányi 
eredményéért álta-
lános nevelőtestületi 
dicséretben részesült:
Lengyel Erika, Purecse 

Bulcsú Benedek, Rá-
kóczi Botond, Tolnai 
Petra
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Luptovics Lilla

7.A OSZTÁLY
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és jeles ta-
nulmányi eredményéért:
Somosi Brigitta, Somosi 
Gabriella
Példás szorgalmáért 
és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános 
nevelőtestületi dicséret-
ben részesült:
Bánfi Bence
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredmé-
nyéért általános neve-
lőtestületi dicséretben 
részesült:
Liker Lili, Fodor Anna
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Liker Lili, Bánfi Bence

8.A OSZTÁLY
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és jeles ta-
nulmányi eredményéért:
Varga Izabella
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredmé-
nyéért általános neve-
lőtestületi dicséretben 
részesült:
Kása Soma Zoltán, 
Stummer Nikolett Csilla

8.B OSZTÁLY
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és jeles ta-
nulmányi eredményéért:
Szász Noémi
Példás magatartásáért, 
szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredményé-
ért általános nevelőtestü-
leti dicséretben részesült:
Simon Hajnalka, Vizi 
Fanni 
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Vizi Fanni

A tanév során nyújtott kiemelkedő teljesítményükért  
jutalmat kaptak a tanulók
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Kiváló énekkari mun-
káért:
Árgyelán Ágnes, Dob-
rotka Lilien, Fábián 
Petra, Fábián Zoé, 
Fekete Amira, Fodor 
Anna, Király Andrea 
Stefánia, Kovács Móni-
ka, Molnár Míra, Nagy 
Virág Petra, Pap Niko-
la, Perei Judit Pálma, 
Prágai Ramóna Mag-
dolna, Ragályi Fanni, 
Ragályi Lili, Seres Ajna 
Boróka, Simon Haj-
nalka, Somosi Brigitta, 
Somosi Gabriella, Szabó 
Nóra, Szántó Berna-
dett, Szántó Brigitta, 
Szász Noémi, Szőke 
Hanna Barbara, Tóth 
Szilvia Anita, Varga 
Réka, Vereska Viktória, 
Vizi Fanni

A Borostyán bábcso-
port tagjai:
Baráth Nóra, Juhász 
Jázmin, Juhász Vivi-
en, Kovács Dorottya, 
Kovács Mónika, Kvasz 
Áron, Sisák Réka

Csak nyolcadik osztá-
lyosoknak adható díjak:
Zeneművészetért:
Kárpáti Zsombor
Közösségi munkáért:
Kása Soma Zoltán, 
Koszti Renáta, Stum-
mer Nikolett Csilla, 
Simon Hajnalka, Oláh 
Evelin

A Párta Banda citera-
együttes tagjaként ze-
neművészetért:
Molnár Dániel

Táncművészetért:
Török Vince József

Alkotóművészetért:
Stummer Nikolett Csilla

Jó sportoló díj kézilab-
da sportágban:
Csatlós Tamás, Kárpáti 
Zsombor

Jó sportoló díj kick-box 
sportban:
Loneán Tamás

Jó sportoló díj labdarú-
gásban:
Bacsa Krisztián, Ben-
kó Gábor, Gedó Gergő 
Adrián, Nagy Zalán

Jó tanuló, jó sportoló díj 
kézilabda sportágban:
Simon Hajnalka, Szász 
Noémi

Jó tanuló, jó sportoló díj 
kick-box sportágban:
Pap Nikola

Széchenyi-díj: 
Vizi Fanni

A legaktívabb szülők 
könyvjutalmat vettek át:
Nagyné Darida Tünde,  
Stefula Tünde, Zsóri 
Pálné, Kómár Erika, 
Loneánné Turzó Szilvia, 
Szászné Pintér Renáta

Újkígyós Város Ön-
kormányzata megyei 
versenyen elért első, 
valamint országos és 
nemzetközi versenyen 
elért első, második, 
harmadik helyezésért 
könyvvásárlási utal-
vánnyal jutalmazta a 
tanulókat és felkészí-
tőiket:

Az Újkígyósi Tücskök 
citeraegyüttes a Cívis 
Országos Gyermek- és 
Ifjúsági Népzenei ver-
senyen arany minősí-
tést ért el: 
Cservenák Anna Flóra 
5.b, Nagy Alexandra 
5.b (egyéni eredmény-
nyel is büszkélkedhet, 
az Országos Gyermek 
és Ifjúsági Népzenei 
versenyen arany minő-
sítést szerzett), Sódar 
Balázs 5.b, Zsilák-Ur-
bán Mihály 5.b.
Molnár Dániel 8.b a 
Párta Banda tagjaként 
a Cívis Országos Gyer-
mek- és Ifjúsági Népze-
nei versenyen gyémánt 
minősítést szerzett.
A gyerekek felkészítője: 
Rácz Gyula

Bohács Bence 3.b – a 
Bendegúz Tudásbaj-
nokság megyei döntő-
jén környezetismeret 
tantárgyból 1. helye-
zést ért el.
Felkészítője: 
Pereiné Susánszki Judit

Marossy Gábor Máté 
3.b – a Bendegúz Tu-
dásbajnokság megyei 
döntőjén matematika 
tantárgyból 1. helyezést 
ért el.
Felkészítője: 
Stuber Ildikó

Rákóczi Kolos 4.a – a 
MATEGYE Alapít-
vány által meghirdetett 
megyei matematika 
versenyen a negyedik 
évfolyamosok között 1. 
helyezést ért el.
Felkészítője: 
Valachné Csajági Ildikó

Liker Lili 7.a – a MA-
TEGYE Alapítvány 
által meghirdetett me-
gyei matematika ver-
senyen a hetedik év-
folyamosok között 1. 
helyezést ért el.
Felkészítője: 
Váradi Miklós
Iskolánk tornacsapata 
a megyei torna diák-
olimpián 1. helyezést 
ért el: 
Bajka Joel 3.a (ő egyé-
niben is 1. helyezést 
ért el), Barna Levente 
5.b, Hurguly Attila 
5.a, Rákóczi Kolos 4.a, 
Varga Viktor 4.a, Zsi-
lák Márton 3.a
A gyerekek felkészítője: 
Korcsog László

Bánfi Boglárka 6.b – 
Kick-box országos baj-
nokság 2. helyezés
Koszti Iringó 6.a – 
Kick-box országos baj-
nokság 2. helyezés
Ancsin Hanna 5.a – 
Kick-box országos baj-
nokság 2. helyezés
Pap Nikola 8.b – Kick-

box országos bajnokság 
3. helyezés
Loneán Tamás 8.b – 
Kick-box országos baj-
nokság 3. helyezés
Hegedűs Ramóna 
Szonja 3.b – Kick-box 
országos bajnokság 2. 
helyezés
Vandlik Dávid 3.a – 
Kick-box országos baj-
nokság 3. helyezés
Felkészítőjük: 
Korcsog László

Fördös Jázmin Dóra 3.b 
– Kick-box országos 
bajnokság 1. helyezés
Felkészítője: 
Debreczeni Dezső

Makoviczki Martin 
6.a – a lovassportban 
ért el kimagasló ered-
ményt, a megyei baj-
nokságon 1. helyezést 
ért el.
Felkészítője édesapja: 
Makoviczki Zoltán

Forgács Nóra 2.a – 
íjászatban jeleskedett: 
több megyei szintű ver-
senyen (Kiskundorozs-
mán, Dunaújvárosban, 
Füzesgyarmaton, Kecs-
keméten, Gyulán 1.) 
a Kerecsen Kupa XX. 
Nemzetközi Íjászver-
senyen 1.; a DAR Dél-
Alföldi Régió 6 fordu-
lós versenysorozatának 
1. és 2. állomásán is 1.; 
a Kecskeméti országos 
bajnokság kvalifikációs 
versenyén 1. . helyezés
Forgács Luca 7.a – 
íjászat: Országos baj-
nokság terem 3D 2. 
helyezett, Dél-Alföldi 
Régiós versenysorozat 
6 fordulós bajnokságon 
2. helyezett, Kecskemé-
ti országos kvalifikációs 
bajnokság 3. hely
Mindkettőjük felkészí-
tője édesanyjuk: 
Alexa Szilvia

Erdei Márk 2.a a Gro-
sics Labdarúgó Akadé-

mia focistájaként csapa-
tával több kiemelkedő 
eredményt ért el:
Szentes 1. helyezés, 
Balmazújváros 1. he-
lyezés, Arad 3. helyezés, 
Székesfehérváron 3. 
helyezés, Komáromban 
rendezett nemzetközi 
bajnokságon 2. helye-
zés, a Dunamenti Isko-
la Gyermek Ligájának 
kiemelt bajnokságán 
3. helyezés. Márk több 
tornán  is gólkirály lett.
Felkészítője: 
Kovács Henrik
Erdei Zsombor 3.a – 
labdarúgásban csapatá-
val az Interliga Bajnok-
ságon 3. helyezés
Felkészítője: 
Bali István
Az Újkígyósi Antilopok 
csapata a Kinder+Sport 
program sor- és váltó-
versenyein a regionális 
elődöntőn 1., a kelet-
magyarországi közép-
döntőn szintén 1., és 
az országos döntőn 2. 
helyezést ért el.
Bencsik Rebeka 2.a, 
Elekes-Séner Rebeka 
2.a, Erdei Márk 2.a, 
Gajdács Ábel 2.a, Kvasz 
Áron 2.a, Pelbárt Fanni 
2.b, Bajka Joel 3.a, Erdei 
Zsombor 3.a, Gedó Ger-
gő 3.a, Perei Judit Pál-
ma 3.b, Szabó Alíz 3.b, 
Varga Réka 3.b, Varga 
Viktor 4.a, Szántó Ber-
nadett 4.b, Prágai Sza-
bolcs István 3.b, Purecse 
Zsombor Benedek 4.b
A gyerekek felkészítője: 
Stuber Ildikó

A jutalmazott diákok 
nevében köszönjük az 
összes felajánlónak, 
akik hozzájárultak ah-
hoz, hogy a gyerekek 
ajándékot vehettek át 
kimagasló teljesítmé-
nyükért.

Az iskola vezetősége
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HATÁROZATOK
Az orvosi beszámolók elfogadása

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a lakosság egészség-
ügyi helyzetéről szóló tájékoztatást, 
egyben a vállalkozó háziorvosok, a 
gyermekorvos, a fogorvos, a házior-
vosi ügyelet és a védőnők 2018. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatóját 
egyhangú nyolc igen szavazattal el-
fogadta.
A Képviselő-testület köszönetét fe-
jezi ki az orvosoknak, a védőnőknek 
és az egészségügyért dolgozóknak az 
elvégzett munkájukért.    

Elfogadták a kistérségi beszámolót
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Békéscsaba és 
Térsége Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás előző évi tevé-
kenységéről szóló tájékoztatóját nyolc 
igen szavazattal elfogadta.
Megköszönték a kistérségi csoport 
munkatársainak a település érdeké-
ben kifejtett munkájukat.

Beszámolt az óvoda
Nyolc igen szavazattal fogadta el a 
Képviselő-testület a Közös Igazga-
tású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 
2018-2019. tanévről szóló beszámo-
lóját.
A jelen lévő képviselők megköszön-
ték az intézmény dolgozóinak az el-
végzett munkájukat.

Az általános iskola tájékoztatója
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Újkígyósi Széche-
nyi István Általános Iskola 2018-
2019. tanévről szóló tájékoztatóját 
kilenc igen szavazattal elfogadta.
Megköszönték az intézmény dolgo-
zóinak az elvégzett munkájukat.

Lejárt határidejű határozatok
1. Újkígyós Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 26/2019. (II. 
25.), 38/2019. (III. 25.), 39/2019. 
(III. 25.), 51/2019. (IV. 29.), 
52/2019. (V. 28.), 53/2019. (V. 28.), 
54/2019. (V. 28.), 55/2019. (V. 28.), 
56/2019. (V. 28.), 57/2019. (V. 28.), 
58/2019. (V. 28.), 59/2019. (V. 28.), 
60/2019. (V. 28.), 61/2019. (V. 28.), 
62/2019. (V. 28.), 64/2019. (V. 28.),  
65/2019. (V. 28.) számú önkor-

mányzati határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentést elfogadta.

2. A 106/2018. (IX. 24.) számú ha-
tározat végrehajtásának határidejét 
2019. augusztus 31-ig meghosz-
szabbította.

3. A 26/2019. (II.25.) számú hatá-
rozat végrehajtásának határidejét 
2019. december 31-ig meghosz-
szabbította.

Polgármesteri tájékoztató
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Önkormányzat és in-
tézményei 2019. május havi fontosabb 
eseményeiről szóló tájékoztatót kilenc 
igen szavazattal tudomásul vette.

Jóváhagyták a közbeszerzést
Kilenc igen szavazattal fogadta el a 
Képviselő-testület az alábbiakat:
1. Újkígyós Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a „Cz. Kiss 
Rendezvényház felújítása” tárgyú 
projekt közbeszerzési eljárás doku-
mentációját és ajánlattételi felhívá-
sát jóváhagyta. 

2. A közbeszerzési eljárás dokumen-
tációját és ajánlattételi felhívását az 
alábbi gazdasági szereplőknek kell 
megküldeni: 
a., ÉP KONTAKT Kft. (5600 Bé-

késcsaba, Őszi u. 7.)
b., BÉKÉS „kas” Kft. (5600 Békés-

csaba, Békési út 46-48.)
c., Csorvási Építőmester Bt. (5609 

Csorvás, Kossuth u. 9.)
d., Épcenter Kft. (5553 Kondoros, 

Csabai út 41.)
e., Falkell Kft. (5711 Gyula, Ma-

lom u. 52.)
A közbeszerzési bíráló bizottságba tag-
nak felkérték: Beleznai Róbertet (köz-
beszerzési szakértelem), dr. Csatlós 
Lászlót (jogi szakértelem), Domokos 
Zoltánt (pénzügyi szakértelem), Bánfi 
Zsoltot (közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelem).

Döntöttek a közbeszerzésről
A Képviselő-testület kilenc igen sza-
vazattal döntött az alábbiakról:
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a „Zöld város kialakí-
tása Újkígyóson” tárgyú projekt köz-
beszerzési eljárás dokumentációját és 
ajánlattételi felhívását jóváhagyta. 

2. A közbeszerzési eljárás dokumen-
tációját és ajánlattételi felhívását az 
alábbi gazdasági szereplőknek kell 
megküldeni: 
a., BÉKÉS „kas” Kft. (5600 Békés-

csaba, Békési út 46-48.)
b., Csorvási Építőmester Bt. (5609 

Csorvás, Kossuth u. 9.)
c., ÉP KONTAKT Kft. (1075 Bu-

dapest, Károly krt. 3., telephely: 
5600 Békéscsaba, Őszi u. 7.)

d., NAGY AKANTUSZ Kft. 
(5600 Békéscsaba, Stark Adolf 
u. 9.)

e., SWIETELSKY Magyarország 
Kft. (1072 Budapest, Rákóczi u. 
42. telephely.: 5600 Békéscsaba, 
Ipari út 44-46.)

A közbeszerzési bíráló bizottságba 
tagnak felkéri: Beleznai Róbertet (köz-
beszerzési szakértelem), dr. Csatlós 
Lászlót (jogi szakértelem), Domokos 
Zoltánt (pénzügyi szakértelem), Bánfi 
Zsoltot (közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelem).

Tisztelt Szülők!
Kérem önöket, hogy a 2019/2020. 
tanév általános iskolai étkezte-
téshez szükséges nyilatkozatokat 
kitöltve 2019. augusztus 20-ig 
adják le. A nyilatkozat szükséges 
akkor is, ha a gyermeke-gyerme-
keik semmilyen kedvezményben 

nem részesülnek. 
A nyilatkozat feltétele az étkezésnek! 
Az előző tanévben leadott nyi-
latkozatokat és bármilyen térítési 
kedvezményre jogosító igazo-
lásokat újra le kell adni. A régi 
igazolások nem érvényesek a 
2019/2020. tanévre, akkor sem, ha 
még a jogosultság érvényben van.
A nyilatkozatot kitöltve, aláír-
va az önkormányzati konyhára 
(Újkígyós Arany János utca 43.) 

kell eljuttatni.
A nyilatkozat letölthető Újkígyós 
honlapjáról (www.ujkigyos.hu), 
illetve elkérhető az önkormányzati 

konyha irodájából.
Schríffert Béla 

élelmezésvezető
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4. ÚJKÍGYÓSI  
MOTOROS NAP

AUGUSZTUS 3. (SZOMBAT),
az Újkígyósi Szelíd Motorosok és a  
Viharsarok AMSE szervezésében

900: Kapunyitás 
Ügyességi versenyek: motorblokk hajítás, 
lassúsági verseny, kipufogó hangnyomás 
mérés.
Keressük a legmesszebbről jött külföldi, bel-
földi motorost és a legöregebb motorost.

1200: Ebéd-regisztrált motorosoknak ebéd-
del kedveskedünk 

1300: Csilievő verseny 

Egész nap vezetéstechnikai tréning (Safety 
Hungary csapata), Békés megyei hagyo-
mányőrző  íjászok interaktív bemutatója.

1500: Motoros felvonulás a város utcáin - 
Streetfighter bemutató Tompikával 

1600: Végh Tamás bemutatója

Este RELÁCIÓ ZENEKAR rock koncertje.

RÉSZVÉTEL INGYENES,  
nem csak motorosoknak!

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tesszük közzé azokat a képe-
ket, melyek az Öreg és a Petőfi utca 
sarkán található szelektív hulladék-
gyűjtőről és közvetlen környezetéről 
készültek mostanában. Felhívjuk a 

figyelmet, hogy a településen talál-
ható összes szelektív konténerben 
KIZÁRÓLAG élelmiszer tárolására 
használt üvegedények (pl. ablaküveg 
nem) helyezhető el. Sajnos többször 

előfordult már, hogy a felhívás és a 
tájékoztatás ellenére más típusú hul-

ladékot helyeztek el a konténerekben, 
illetve azok mellett.
Ebben az esetben is (és a jövőben is) 
hatósági eljárást indítottunk a Bé-
késcsabai Járási Hivatalnál, illetve az 
eljárás lefolytatásához a videófelvéte-
leket átadtuk.

Kérjük, hogy mind az otthoni, mind a 
köztéren elhelyezett szelektív gyűjtő-
ket rendeltetésszerűen használják!

Újkígyós Város  
Önkormányzata

Felhívás szelektív edényzetek rendeltetésszerű használatáról
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Néhány éve az év madara volt kedves madárkánk, a 
tengelic, halk, csicsergésszerű éneke (nem hangoskodik, 
mint az erdei pinty, ez az ének nem is olyan messze hang-
zó, mint a fekete- vagy az énekes rigóé, inkább úgy szól, 
mint aki magában dudorászik) megihlette a nagy, barokk 
zeneszerzőt, Antonio Vivaldit is, amikor D-dúr concer-
to elnevezésű fuvolaversenyének A tengelic nevet adta. 
Az avatatlan fül ugyan nem nagyon talál benne egyet-
len motívumot sem a tengelic énekéből, de lehet, hogy 
Olaszországban másként fütyült – legalábbis a XVIII. 
században. Egyértelműbb madárkánk kötődése a zenével 
a Békés megyei Újkígyós Tengelic Énekegyüttese eseté-
ben. A zenekedvelő fiatal és még fiatalabb hölgyekből álló 
alkalmi énekkar tagjai, a legnemesebb önkéntes és amatőr 
hagyományokra alapozva, –immár 13 éve– 2006 tavaszán 
elhatározták, hogy hetente összejönnek énekelni, „ismert 
és ismeretlen népdalokat tanulni”, s hamarosan (Rákóczi 
Anti javaslatára) felvették a tengelic nevét. Tanáruk, szak-
mai vezetőjük a kezdetek óta János Hajnalka, aki egyéb-
ként kiváló és országosan ismert előadóművész és zene-
pedagógus is.

A Csoóri Sándor Program 2018-as pályázati kiírására, 
amely népi kultúra területén, közösségteremtő műfajok-
ban működő –néptáncos, népzenei és népdalköri – szer-
vezeteket kíván támogatni, az Ipolyi Arnold Népfőiskola 
Kulturális Egyesület sikeres pályamunkát nyújtott be. A 
CSSP-NEPZENE-2018-0344 iktatószámon nyilván-
tartott, „Hogy szépen szóljon a Tengelic…” címet viselő 
pályázat nyomán az énekes csapat erdélyi tanulmányúton 
vett részt, és új fellépőruhát is kaphatott, amely a jeles 
népdalénekes és textilművész Juhász Réka alkotó fantázi-
áját és keze munkáját dicséri!

Az újkígyósi Tengelic Énekegyüttes tagjai –szép, új, 
igényes, vidékünk élő népművészetének elemeit vissza-
tükröző fellépőruhájukban– úgy énekelnek, úgy énekel-
hetnek tehát, akárcsak a névadó madárka, aki szintén csak 
a magáét fújja. S hogy ők sem „fújják” rosszul, azt bizo-
nyítja, hogy több alkalommal is, amikor a csapat megmé-
rettette magát, a zsűri arany és kiemelt arany minősítéssel 

értékelte teljesítményüket. A csapat népzenei hitvallása 
Kallós Zoltán egyik gondolata: „Mindenkinek egyetlen 
anyanyelve van, amely csak úgy teljes, ha a zenei anyanyelv 
is kapcsolódik hozzá.”

Harangozó Imre
az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület elnöke

Hogy szépen szóljon a Tengelic…

A Tengelic Énekegyüttes új fellépőruhájában - az Ipolyi 
Arnold Népfőiskola csángó gyűjteményében

Szakmai tapasztaltgyűjtés a Fekete-Körös völgyében. 
Magyarramete középkori templománál.

Az Újkígyósi Széchenyi István  
Általános Iskolába 

biológia-földrajz szakos tanárt 
várunk határozatlan időre, valamint 

matematika-technika szakos tanárt 
(vagy tanítót technika műveltségi területtel)

határozott időre, 2022. július 31-ig. 

Bővebb tájékoztatást az iskola@ujkigyos.hu 
e-mail címen vagy a +36 30 3210550 tele-

fonszámon kérhetnek.  

A hirdetés a  Közszolgálati Állásportálon  
(kozigallas.gov.hu) is megjelent.
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SZÜLETÉSEK:
Hegedűs Gréta Róza (3550 g, 51 cm), Békéscsaba, 2019. 
június 6., édesanyja: Farkas Petra, édesapja: Hegedűs 
Zoltán.

Fehér Bence (3960 g, 51 cm), Békéscsaba, 2019. június 9., 
édesanyja: Gajda Anita, édesapja: Fehér Sándor.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2019. június 1., menyasszony: 
Dankó Fruzsina Stefánia  újkígyósi lakos, vőlegény: Rippel 
Géza Endre  szentendrei lakos.

Házasságkötés időpontja: 2019. június 22., menyasszony: 
Kovács Nikolett újkígyósi lakos, vőlegény: Jambrik László 
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2019. június 29., menyasszony: 
Temes Judit  budapesti lakos, vőlegény: Máté Gábor újkígyó-
si lakos.

HALÁLESET:
Stefula Györgyné Lachó Margit, született: 1934. február 27., 
elhunyt: Újkígyós, 2019. június 10., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK

ORVOSI ÜGYELET

Felnőtt ügyelet telefonszáma: 66/555-424

Gyermek ügyelet telefonszáma: 66/555-362

Mentőszolgálat telefonszáma: 112

Megnyitottunk!

Igényes, hangulatos környezetben vállaljuk családi, baráti rendezvények lebonyolítását,  
maximum 45 fő erejéig.  

Információ: 06 30 3311 544 vagy személyesen nyitvatartási időben:   
csütörtök, péntek, szombat 1800 órától.  Cím:  5661 Újkígyós,  Gyulai út 26.

Facebook elérhetőség:  https://www.facebook.com/ronapub
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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.

MEGHÍVÓ
Előzetes

Újkígyósi Városnapok
2019. augusztus 19-20.

a Petőfi Sándor Művelődési Ház melletti Wenckheim parkban

Augusztus 19. (hétfő):
1800 óra: néptáncbemutató

1830 óra: retro slágerek a színpadon 

1930 óra: lovagitorna-bemutató 

2030 óra: KASZA TIBI és barátai élő nagykoncertje a nagyszínpadon 

2200 óra: TŰZIJÁTÉK 

A délutáni programok alatt ugrálóvár, trambulin, kézműves foglalkozások lesznek,  
és az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete vattacukorral várja a gyerekeket.

Augusztus 20. (kedd): 
900 óra: Ünnepi  szentmise a Szűz Mária Szent Neve katolikus templomban 

1000 óra: Ünnepség a Hazaváró Emlékkútnál (esőnap: Cz. Kiss Rendezvényház) 
Köszöntőt mond: Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere 
Ünnepi szónok: Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke 

„Újkígyós Díszpolgára” és az „Újkígyósért” kitüntető címek adományozása 

MAGYAROK KENYERE 2019 ünnepség – Kárpát-medencei gyűjtés 
dr. Kulcsár László, a NAK Békés megyei elnöke köszöntője 
A kenyeret megszenteli: Ilyés Zsolt, plébános 
Az ünnepségen közreműködnek: Komlóssy Kata, színész, előadóművész és a Tengelic Énekegyüttes  

Az ünnepséget követően a művelődési házban a IV. Újkígyósi Művésztábor kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja Horváth-Gazsó Adrienn, művésztanár 

A rendezvény programjai ingyenesek, de kérjük, ha tehetik, vásároljanak  
Újkígyós Kultúrájáért támogató jegyet a helyszínen, az információnál. 

A műsorváltoztatás jogát fönntartjuk!

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Támogatók: Újkígyós Város Önkormányzata, Újkígyósi Szűz Mária Szent Neve Plébánia, Újkígyósi 
Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, „Újkígyósért” Köz-
alapítvány, Csatlós Antal - DÉMÁSZ partner, Újkígyósi Ifjúsági Kezdeményezés, Aranykalász Lovas 
Club, Viharsarok AMSE, Újkígyósi Sütőipari Bt. - Pauló Mátyás, Polgárőrség Újkígyósi Szervezete

Hivatalos médiapartnerünk a Rádió 1.


