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Szeretettel köszöntöm Önöket az Újkígyósi Ön-
kormányzati Értesítő decemberi számában. Miután 
az önkormányzati választások után ez az első meg-
jelenő szám, szükségesnek tartom, hogy néhány 
szóban ezen a fórumon keresztül is szóljak a tisztelt 
lakossághoz. 

Először is, itt a nyomtatott sajtóban is, szeretném 
megköszönni magam és képviselőtársaim nevében 
a megszavazott bizalmat. Úgy gondolom, mindany-
nyiunk nevében ígérhetem, hogy az elkövetkező öt 
évben minden erőnkkel azon leszünk, hogy Újkí-
gyósért, a helyi lakosokért dolgozzunk, az Önök ér-
dekeit szolgáljuk, képviseljük.

Most azonban már túlvagyunk az októberi vá-
lasztáson, túl a novemberi hajtáson, megérkeztünk 
az adventi időszakhoz.  Advent közepén állunk, kö-
zel az év legszentebb ünnepéhez, a karácsonyhoz. 

Ez alkalommal nem szeretnék mást, csak őszinte 
szívvel kívánni minden újkígyósi lakosnak erre az 
időszakra megnyugvást, lecsendesedést, belső bé-
kességet. Kívánom, hogy szeretteik körében boldo-
gan és melegségben teljenek az ünnepek!

Kérem Önöket, hogy pihenjenek sokat, pihenjék 
ki az év közbeni fáradalmakat, hogy újult erővel tud-
janak nekiindulni az új esztendőnek!

A 2020-as évre pedig kívánom, hogy adja meg 
az Isten mindenkinek, amire vágyik, elegendő jót, 
szerető szíveket, emberi szót!

Botyánszki Pál László
polgármester

Kedves Újkígyósi Lakosok! Megalakult az új képviselő-testület
2019. október 28-án került sor Újkígyós város új képviselő-

testületének alakuló ülésére, ahol a megbízólevelek ünnepélyes 
átadása után, a polgármester és a képviselő-testület tagjai letették 
az esküt. Megalakultak az új bizottságok, megválasztásra kerültek 
a bizottsági elnökök és tagok, valamint titkos szavazással döntöt-
tek a képviselők Újkígyós alpolgármesterének személyéről.
Képviselő-testület:
Botyánszki Pál László polgármester, Oláh Timót alpolgármester,  
Balogh József, Bozó József, Horváth-Gazsó Adrienn, Korcsog 
László, Nagy Balázs, Tömösi Károly, Zsótérné Skoperda Katalin
Ügyrendi, Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Elnök: Zsótérné Skoperda Katalin, tagok: Balogh József, Nagy 
Balázs, Harangozó Imréné (külső tag), Nagy Tiborné (külső tag)
Művelődési Bizottság:
Elnök: Horváth-Gazsó Adrienn, tagok: Korcsog László, Tömösi 
Károly, Zubán Károlyné (külső tag), Rákóczi Antal (külső tag)
Pénzügyi Bizottság:
Elnök: Tömösi Károly, tagok: Bozó József, Zsótérné Skoperda Katalin
Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság 
Elnök: Balogh József, tagok: Bozó József, Nagy Balázs, Zsótérné 
Skoperda Katalin, Balogh László Csaba (külső tag), Erdei Róbert 
(külső tag), Nagy Tiborné (külső tag)
Sport és Ifjúsági Bizottság:
Elnök: Korcsog László, tagok: Balogh József, Horváth-Gazsó Adrienn, 
Buday György (külső tag), Marottyi Csaba (külső tag)

Megtörtént az átadás-átvétel
A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati választá-

sokon Botyánszki Pál Lászlót választotta meg a település pol-
gármesternek. Ennek értelmében 2019. október 18-án, a Békés 
Megyei Kormányhivatal közreműködésével megtörtént a pol-
gármesteri munkakör átadás-átvétele.

Polgármesteri fogadóóra
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Botyánszki Pál László 

polgármester minden héten csütörtökön 9-12 óra között tartja a foga-
dóóráját. Előzetes bejelentkezés a 66 256-100/126-os telefonszámon.

Szebellédi Zoltán leköszönő polgármester és Botyánszki 
Pál László újonnan megválasztott polgármester

Az Újkígyósi Önkormányzati 
Értesítő készítői békés, boldog  
karácsonyi ünnepeket és sikeres 
2020-as esztendőt kívánnak  
minden kedves olvasójuknak!
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2019. december 3-án 
tartotta meg évi második 
közgyűlését a Magyar Mű-
vészeti Akadémia a Pesti 
Vigadóban. Átadták az idei 
évi tagozati díjakat is, me-
lyekből évente kettőt ado-
mányozhatnak az MMA 
tagozatai. A Népművészeti 
Tagozat Erdélyi Zsuzsan-
na-díját Harangozó Imre 
tanár, néprajzkutató, az 
újkígyósi Ipolyi Arnold 
Népfőiskola alapító elnö-
ke is átvehette. A hivatalos 
indoklás szerint az elisme-
rést a magyar népi kultúra 
elemeinek, szemléletének és 
belső összefüggéseinek föl-
tárása, életben tartása és to-
vábbörökítése terén végzett 
áldozatos tevékenysége, közösségfor-
máló, a népművészeti szakmai köz-
életben kifejtett évtizedes szervező 
munkájának elismeréseként ítélte oda 
egyhangú szavazással a Népművészeti 
Tagozat tagsága. 

Milyen érzésekkel vette át ezt a ran-
gos szalmai kitüntetést?

Még most, amikor itt beszélge-
tünk, alig hiszem el, hogy engem, 
az újkígyósi parasztfiút, akiből előbb 
gépszerelő, majd tanító lett, kitüntet a 
Magyar Művészeti Akadémia! Még-
pedig egy olyan díjjal, melynek a név-
adójához személyes kapcsolat fűzött. 
Zsuzsa néni mesterem, mentorom, 
őszinte és önzetlen jóakaróm volt. 
Kapcsolatunk alig húsz éves korom-
ban kezdődött, mikor is tanítóképzős 
diákként először hallottam a debre-
ceni Kossuth Lajos Tudományegye-
temen Őt az archaikus imádságokról 
beszélni. Tulajdonképpen ekkor ta-
lálkoztam az archaikus népi imádság 
fogalmával. Nagy hatást tett rám ez 
az előadás, az elhangzott imádságokat 
nem csak szépnek, hanem hallatlanul 
izgalmasnak is találtam. Olyan lel-
ki, szellemi bizsergést éreztem, mint 
azelőtt még soha. Azonnal kutatni 
kezdtem emlékezetemben. Gyer-
mekkoromban anyai dédanyámtól, az 
1890-ben született Bús Menyhértné 
Dunai Viktóriától, hallottam hason-

ló szöveget itt Újkígyóson: „Kakasok 
szólanak, Máriát kiáltának…” Talán 
ez a bizsergés, meg Zsuzsa néni sze-
mélyes hite és hitele indított el engem 
is. 2001-ben, a 80 esztendős Erdélyi 
Zsuzsanna Magyar Nemzetben meg-
jelent, tudományos pályáját összegző 
nyilatkozatában Schilling István és 
Tánczos Vilmos mellett, engem is név 
szerint említ munkája folytatójaként.

Szólna arról, hogy milyen társaság-
ba is került a díj átvételével?

Szinte prófétai volt Zsuzsa néni 
imént említett riportja, hiszen az 
megnevezett két kollégám, a vajdasá-
gi Schilling István és a Kolozsváron 
élő Tánczos Vilmos már korábban 
megkapta ezt az elismerést, s most 
én is. Nagyszerű társaságba kerültem, 
már ez önmagában nagyon megtisz-

telő, hiszen Borbély Jolán, 
Küllős Imola, Szerényi Béla 
és Vetró Mihály, s most ve-
lem együtt a szintén erdé-
lyi Keszeg Vilmos tudhatja 
magáénak az Erdélyi Zsu-
zsanna-díjat.

Újkígyóson élő emberként 
hogyan éli meg ezt a páratlan 
sikert?

December 3-a óta a világ 
minden szegletéből valóság-
gal árad felém a sok gratu-
láció, jókívánság. Kegyelmi 
időszak ez, most éppen így 
ádvent idején. Jó volna tud-
ni, hogy mindazok, akik ok-
kal vagy ok nélkül haragosak 
rám, megbocsátanak, s én is 
próbálom most ezt tenni. 
Olvastam valahol, hogy az 

ember nem igazán tud élni jó szó, el-
ismerés nélkül. Alapvető igazság ez, 
vágyunk a visszajelzésekre és minden 
őszinte elismerés jól esik, ezek között 
is az általunk képviselt szakma meg-
becsülésének jele különösen is kedves. 
Pszichológusok tanítják, az elismerés 
hiánya betegséget okozó stresszt ger-
jeszt. Talán ez a díj azt is jelentheti, 
hogy átjött az az alapüzenet, ame-
lyet eddigi gyűjtéseim, írásaim, taní-
tó-, nevelő munkám nyomán sikerült 
megfogalmaznom: csak az önmagát a 
természet részeként megélő, egészsé-
ges nemzeti, vallási és kulturális ön-
azonosságának birtokában lévő ember 
képes megtartani a világot, megőrizni 
mindent, amit a sors, vagy, ha úgy tet-
szik, az Isten reánk bízott…

Gedó László

Alig hiszem el, hogy kitüntet a Magyar Művészeti Akadémia…
Harangozó Imre Erdélyi Zsuzsanna-díjas

Az Erdélyi Zsuzsanna-díjat a közgyűlés keretei között a 
Pesti Vigadó dísztermében Vashegyi György MMA elnök 
és az Elnökség jelenlétében Kékedi László fafaragó, 
népi iparművész a Népművészeti Tagozat tagozatveze-

tője adta át Harangozó Imrének

A 65 éven felettiek karácsonyi utalványát az alábbi  
személyek, szervezetek és vállalkozások támogatták: 

Cédrus-Bokor Kft., Ipolyi Arnold Népfőiskola, „Újkígyósért” Közalapítvány, 
Oláh Timót, Proventus Agro Kft., Aranykalász Lovas Club, „Összefogás 
Újkígyósért” Közhasznú Egyesület, Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövet-
kezet, Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesület Újkígyósi Szervezete, 
Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete, Felföldi István Sport Egyesület, Reál Fű-
szer Csemege, Sarki Fűszeres, Sláger ABC, Szarvas Coop ABC, Újkígyó-
si Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, Újkígyós Város Önkormányzata. 

Önzetlen segítségüket ezúton is köszönjük!
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2019. november 16-án a tavalyi évben született gyerme-
kek  számára 39 fát ültettek el  a családok az Újkígyósi 
Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. dolgozóinak segít-
ségével a Szent Erzsébet parkban. A fák között találunk 
díszalmát, hársfát, juhart és szomorú epret. Botyánszki Pál 
László polgármester köszöntötte a jelenlévőket és elmond-
ta, hogy ő úgy néz erre a parkra, hogy ezek a gyermekek, 
akikért a fákat ültették, egy évben születtek, valószínűleg 
együtt járnak majd óvodába, osztálytársak lesznek az is-
kolában is, de leginkább abban bízik, hogy idejárnak majd 
udvarolni, randevúzni is. Csodálatos, beszédes és jelképes 
kapcsolat ez fák és gyermekek között, hiszen ezek a fák 
mostantól itt eresztenek gyökereket, éppúgy, mint megszü-
letett gyermekeink.

A Kádár Ferenc Országos Népzene és Néptáncversenyt, va-
lamint a Kóta Országos Aranypáva Minősítőjét tartották meg 
november 16-17. között, Dévaványán. A megmérettetésen a 
versenyzők népdal, néptánc és népi hangszeres kategóriákban 
mutatták be felkészültségüket. A zsűri döntése alapján a Tengelic 
Énekegyüttes, mind a Kádár Ferenc Népzene, mind pedig a Kóta 
Országos Aranypáva Minősítőjén arany fokozatot kapott, akik 
János Hajnalka vezetésével készültek fel a versenyre.

A Kádár Ferenc Népzenei versenyen részt vettek az újkí-
gyósi citerások is, akik az alábbi eredményeket érték el:

Mészáros Gréta  Arany fokozat
Nagy Alexandra  Arany fokozat
Oláh Viktor  Arany fokozat
Párta Banda   Ezüst fokozat
Újkígyósi Tücskök Ezüst fokozat

Minden résztvevőnek ezúton is gratulálunk!

Idén is ültettek fákat a gyerekeknek Újkígyósi sikerek  
a népzenei versenyen

A 2018-ban született gyerekek fái a Szent Erzsébet 
parkban kaptak helyet

A korábbi hagyományoknak megfelelően, idén is átad-
ták a Talent Díjat, melyet az újkígyósi Makoviczki Ákos a 
2019-es szezonban nyújtott teljesítménye elismeréseként 
érdemelt ki. Pörsök Péter, az elismerés kitalálója, és a ver-
senyszervező Kincsem Nemzeti Kft. ezzel a rangos díjjal 
és a vele járó tárgyjutalommal kívánja támogatni és ösz-
tönözni az ifjú lovasokat. 

A fiatal tehetség az ugróversenyekben nyújtott kiegyen-
súlyozott munkájának köszönhetően ugrólovas champion 
címet kapott a Kincsem Parkban.

Ákos, ezúton is gratulálunk és további sikereket kívá-
nunk!

Talent Díjat kapott  
Makoviczki Ákos

Makoviczki Ákos urgólovas champion címet nyert

Az arany fokozatban részesült Tengelic Énekegyüttes

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Újkí-
gyós Város Önkormányzatánál tűzifa támogatás igényelhető 
2020. január 3. napjától, melyhez kérelem a Városháza szociális 
irodájában (6-os szoba) szerezhető be. A támogatást a forma-
nyomtatvány kitöltésével és a kötelező jövedelemigazolások csa-
tolásával lehet igényelni. Benyújtási határidő 2020. január 3. nap-
jától 2020. január 17. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás abban az esetben adható, amennyiben az 
egy főre jutó jövedelem, család esetében az 51 300 Ft-ot, 
egyedülálló esetében a 65 550 Ft-ot nem haladja meg.

A jövedelmeket igazoló okiratok:
• munkaviszonyból származó jövedelem esetén a munkál-

tató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző havi 
nettó keresetet feltüntető jövedelemigazolás,

• nyugdíj, a nyugdíjszerű egyéb ellátások esetében a kére-
lem benyújtását megelőző havi folyósítási szelvény vagy 
számlakivonat és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság minden 
év januárjában megküldött értesítője

• álláskeresési ellátás és szociális ellátás esetén az azt meg-
állapító határozat és a kérelem benyújtását megelőző havi 
folyósítási szelvény vagy hatósági bizonyítvány,

• családi pótlék, a gyermekek után folyósított egyéb ellátás.
Újkígyós Város Önkormányzata

Hirdetmény  
tűzifa támogatás juttatásáról
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HATÁROZATOK
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 2019. október 28-án 
megtartott ülésén az alábbiakról dön-
töttek:

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Ügyrendi, Szociális 
és Egészségügyi Bizottságot öt taggal, 
minősített többséggel megválasztotta, 
melynek elnöke Zsótérné Skoperda 
Katalin, tagjai: Balogh József, Nagy 
Balázs, Harangozó Imréné, Nagy 
Tiborné.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Művelődési Bizott-
ságot öt taggal, minősített többség-
gel megválasztotta, melynek elnöke 
Horváth-Gazsó Adrienn, tagjai: Korcsog 
László, Tömösi Károly, Rákóczi Antal, 
Zubán Károlyné.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Pénzügyi Bizottsá-
got három taggal, minősített többség-
gel megválasztotta, melynek elnöke 
Tömösi Károly, tagjai: Bozó József, 
Zsótérné Skoperda Katalin.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Településfejlesztési 

és Gazdasági Bizottságot hét taggal, 
minősített többséggel megválasztotta, 
melynek elnöke Balogh József, tagjai: 
Bozó József, Nagy Balázs, Zsótérné 
Skoperda Katalin, Balogh László Csaba,
Erdei Róbert, Nagy Tiborné.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Sport és Ifj úsági Bi-
zottságot öt taggal, minősített több-
séggel megválasztotta, melynek elnöke 
Korcsog László, tagjai: Balogh József, 
Horváth-Gazsó Adrienn, Buday György, 
Marottyi Csaba.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Botyánszki Pál László 
polgármester havi illetményét egyhan-
gúan elfogadta.

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete alpolgármesternek Oláh 
Timót Lajos képviselőt választotta.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Oláh Timót Lajos al-
polgármester tiszteletdíját egyhangúan 
elfogadta.

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Dél-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Lét-

rehozását Célzó Önkormányzati Tár-
sulásba Újkígyós Város Önkormányza-
tának képviselőjeként Botyánszki Pál 
László polgármestert, akadályoztatása 
esetén Nagy Balázs képviselőt delegál-
ja. Felkéri Botyánszki Pál László pol-
gármestert és Nagy Balázs képviselőt, 
hogy a Társulásban végzett munkájáról 
– annak szükségessége esetén – tájé-
koztassa a Képviselő-testületet.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete egyetért azzal, hogy 
az Újkígyós közigazgatási területén 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező, tanköteles korú gyer-
mekek számára a kötelező felvételt az 
Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskola biztosítja. Megbízza dr. Csatlós 
László jegyzőt a további intézkedések 
megtételével.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a „Keleti Iparterület 
kialakítása Újkígyóson” tárgyú projekt 
közbeszerzési eljárásának módosított 
dokumentációját és ajánlattételi fel-
hívását jóváhagyja. Megbízza a pol-
gármestert a szükséges intézkedések 
megtételével.

A 100 %-ban pályázati forrásból megvalósuló beruházás 
a település három területét érinti, a különböző helyszíne-
ken az alábbi fejlesztések fognak megvalósulni.
• Kossuth utca 42. – Szolgáltató központ kialakítása

Az önkormányzati ingatlan területén szolgáltató köz-
pont kialakítása történik a hagyományos újkígyósi ház 
építészeti elemeinek megidézésével. Az épület aka-
dálymentesített lesz, fűtése megújuló energia felhasz-
nálásával fog működni. A szolgáltató központban há-
rom üzlethelyiség, azonkívül a pincében egy klubszoba 
és egy sószoba kerül kialakításra. Az ingatlan a temp-
lom, a Kossuth utca és a Park utca felől is nyitott lesz, 
területén – az épület mellett és mögött – parkolók 
épülnek.

• Plébánia és óvoda közötti út – teresítés, zöldfal
A Wenckheim park és a plébánia mellett elhelyezkedő 
ingatlan közösségi térként való hasznosítása érdekében 
– az utca kedvezőbb optikai lehatárolása végett – a plé-
bánia felőli területen zöldfallal lesz kialakítva. A park 
óvoda felőli végében készül egy pergolával részben fe-
dett térburkolat, ami a gyerekeket kísérő szülőknek, a 
parkba érkezők kerékpárjainak lesz várakozó- és tároló 
helye.

• Wenckheim park – futópálya, sétány, szabadtéri „kondipark”
A futópálya úgy kerül kialakításra, hogy egy része 60 
méteres síkfutáshoz, a másik része pedig hosszabb távok 
lefutására szolgál. A park keleti oldalán 75 méter hosszú-
ságú „sprint pálya” két, a többi része egy futósávval lesz 
kialakítva, a pálya burkolata rekortán (öntött gumi) lesz, 
teljes hossza 280 méter. A park területén keresztülvezető 
gyalogösvény, az évtizedek alatt kitaposott nyomvona-
lon lesz leburkolva, az út mellett padok, szemétgyűjtők 
lesznek elhelyezve, a térvilágítás kandeláberrel lesz meg-
oldva. A parkon áthaladó sétány és a sprint pálya között 
egy park-fi tnesz eszközökből (5 db) telepített „felnőtt 
játszótér” épül, mely szintén öntött gumi burkolattal lesz 
ellátva, 82 m2 felületen.
A projekt átfogó célja a közösségi zöld területek kialakítása, 

illetve megújítása, amely lehetővé teszi a közösségi kulturális 
élet minőségi helyeinek kialakítását, az életminőség feltételei-
nek javítását, továbbá a projekt keretében megvalósuló gazda-
ságélénkítő tevékenységgel segíti a helyi kisvállalkozások fej-
lődését, működését. A tervezett beavatkozások megvalósulása 
révén a településen a lakosság, az idelátogatók és a vállalkozá-
sok számára is vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható 
városi környezet, települési arculat jön majd létre.

Zöld város kialakítása Újkígyóson
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November 9-én Nádudvaron ren-
dezték meg a II. Gasztro-kupa nyílt 
országos kick-box bajnokságot. A 
Rácz Kickboxing Team szervezés-
ében megvalósuló versenyre évek 
óta szívesen utazik csapat, ugyanis a 
sportszakmai együttműködésen túl 
baráti kapcsolatot ápolunk a helyi 
egyesület vezetőivel. A rendezvény 
évek óta töretlenül fejlődik, amely 
már kinőtte a tavalyi helyszínt, a 
kabai sportcsarnokot. Így is zsúfolá-
sig megtelt a nádudvari helyszín. A 
hetedik alkalommal rendezett ver-
senyen 36 egyesület 330 versenyzője 
lépett küzdőtérre három küzdelmi 
szabályrendszerben, valamint forma-
gyakorlatban is. Csapatunk váloga-
tott versenyzői most nem indultak, 
így elsősorban a következő generá-
cióhoz tartozó,  alsó tagozatos gye-

rekeink mutatták meg tudásukat. A 
verseny remekül szolgálta utánpótlá-
sunk felkészülését a jövő évi országos 
versenyekre. Felnőtt csoportunkból 
is már többen megértek a versenyen 
való indulásra, közülük ketten dobo-
góra is álltak.
Az Újkígyósi Királyteam Kickbox 
Akadémia 13 versenyzője összesen 14 
érmet hozott haza. Volt olyan verseny-
zőnk is, aki mindhárom szabályrend-
szerben tatamira lépett. Összességében 
csapatunk 5 arany-, 4 ezüst-és 5 bronz-
érmet szerzett a hajdúsági városban.
Aranyérmesek:
Hegedűs Ramóna
pointfighting c1 +47kg   
Elekes Csaba
light-contact felnőtt +94kg
Faragó Fatima
gyakorló c1 47kg
Kacsó Viktor
gyakorló gyerek 33kg
Szántó Milán
gyakorló gyerek 27kg

Ezüstérmesek:
Elekes Csaba
kick-light felnőtt +94kg
Majernyik Tímea
gyakorló c1 42kg
Tóth Ákos
gyakorló gyerek 33kg
Szántó Máté
gyakorló gyerek 20kg
Bronzérmesek:
Szabó Nikolett
gyakorló gyerek +36kg
Forrás Máté
gyakorló gyerek 30kg
Oláh Zsolt
gyakorló gyerek 33kg
Hegedűs Ramóna
kick-light c1 +47kg
Markos Ferenc
kick-light felnőtt +94kg
Negyedik helyezett:
Vandlik Dávid
pointfighting     c1 47kg
Hegedűs Ramóna
light-contact c1 +47kg

Korcsog László

5 arany-, 4 ezüst- és 5 bronzérem

Hegedűs Ramóna a dobogó tetejére 
állhatott Nádudvaron

Az Újkígyósi Királyteam Kickbox Akadémia versenyzői

FELHÍVÁS 
A téli időjárás beköszöntével felhívjuk a tisz-
telt lakosság figyelmét arra, hogy az ingatla-
nok előtti járdák tisztántartása az ingatlantu-
lajdonosok feladata. Ezúton kérjük Önöket, 
hogy gondoskodni szíveskedjenek az in-
gatlanjaik előtt lévő járdaszakaszok folya-
matos tisztításáról, síkosság-mentesítéséről!

Együttműködésüket köszönjük!
Újkígyós Város Önkormányzata

2019. november 23-án a Papkeszi, a Balatonkenesei és az Újkígyósi 
Polgárőr Egyesület között létrejött együttműködési megállapodás ün-
nepélyes aláírására került sor Újkígyóson, a Polgármesteri Hivatalban. 
Az aláíráson, az egyesületi elnökökön és tagokon kívül, részt vettek a 
települések polgármesterei is. A megállapodás célja a lakóhely és kör-
nyéke rendje, biztonsága fenntartásának, megszilárdításának, valamint 
a lakosság szubjektív biztonságérzetének érdekében való együttműkö-
dés. A megállapodás tartalmazza még a három egyesület egymás tele-
pülésén való vendégszolgálat adását, ellátását, kiemelten a turisztikai 
szezon ideje alatt, valamint nagyobb helyi rendezvények idején.

A polgárőr egyesületek együttműködése
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A 2019-es év igen 
mozgalmasan telt szá-
momra. Az óvó nénik-
kel létrehozott Hét-
színvirág Bábcsoporttal 
májusban eljátszottuk 
az óvodásoknak a Má-
tyás király és az igaz-
mondó juhász című 
mesét a Cz. Kiss Ren-
dezvényházban. 2019. 
augusztus 19-én a mű-
velődési házban a Lu-
das Matyi című báb-
előadással leptem meg 
a gyerekeket. 

2019. november 6-án, 
Békéscsabán, az Iparo-
sok Házában a 2000. óta készített alkotásaimból bábkiál-
lítás nyílt, melyet Lenkefi Zoltán, a Napsugár Bábszínház 
igazgatója nyitott meg. A műsort színesítette Skoperda 
Kata zenés előadása. A Borostyán Bábcsoport tagjai és a 
kolleganőim is részt vettek a megnyitón. 

2019. november 30-án Kecskeméten Mészáros Vincéné-díjat 
vehettem át a Magyar Bábjátékos Egyesülettől. A díj a magyar 
nyelven folyó pedagógiai bábjátszás terén és a MBE céljai érdeké-
ben az átlagost meghaladó, szellemi és gyakorlati, eredményeket 
felmutató, maradandó értékeket teremtő, tanítványai és kollégái 
körében, kitartó, önzetlen munkát végző személyek elismerésére 
szolgál. A díjat a Rózsák terei óvónőképző egykori tanára, a bábjá-
ték óvodai meghonosításának úttörője, emlékének adózva a MBE 
hozta létre 2004-ben. Nagy boldogsággal tölt el, hogy megkap-
hattam ezt az elismerést, mivel évek óta foglalkozom a bábozással, 

ami nem csak nekem, de 
a gyerekeknek is örömet 
okoz.

Az újkígyósi óvodá-
sokkal minden évben a 
Cz. Kiss Rendezvény-
házban megcsodálhatjuk 
a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház meséit. Az 
előadásokra a Borostyán 
Bábcsoport tagjait is meg-
hívjuk nézőnek. Ezekből a 
mesékből is sokat tanul-
hatnak a gyerekek (báb-
mozgatás, színészi játék). 
A Borostyán Bábcsoport 
2005 szeptemberében ala-
kult iskolás gyerekekkel. 

Többször jártunk megyei és országos versenyeken és a 
környék csemetéinek is szívesen bábozunk. 2019. december 
13-án a Cz. Kiss Rendezvényházban mutatjuk be legújabb 
bábdarabunkat a „Betlehemes”-t. 

Horváthné Bohus Mária

Bábos tevékenykedések

Horváthné Bohus Mária tanítványai körében

Horváthné Bohus Mária munkája elismeréséül vehette át 
a Mészáros Vincéné-díjat

Besegítünk az  
ünnepi készülődésbe!

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén kará-
csonykor is készítünk halászlevet, illetve sültes 
tálakat. Vendégeink kívánságára 2019-ben töltött 
káposztát is rendelhetnek tőlünk december 24-re.
Halászlé 0,5 l /adag:

 � Alaplé 990 Ft/adag
 � Ponty halászlé 1390 Ft/adag
 � Harcsa halászlé 1690 Ft/adag

Töltött káposzta újkígyósiasan:
 � (1 adag = 2 töltelék) 790 Ft/adag

Sültes tál (4 személyre):
 � 100 telepes tál
(betyáros töltött borda, fokhagymás csülök 
szeletek, szárnyas nyárs, rántott sajt, rán-
tott gombafejek, párolt rizs és vegyes friss 
saláta kíséretében) 7890 Ft

 � Karácsonyi sültes tál
(ropogósra sült kacsacomb, rántott ponty 
patkó, párizsi bundás harcsa filé, kígyósi 
töltött borda, fűszeres steak burgonya és 
párolt lila káposzta körítéssel) 12990 Ft

Előrendelés leadásának utolsó napja:
2019. december 18.

Rendelés átvételének időpontja:  
2019. december 24. 1000-1300 óra között

Rendelés leadható:
Személyesen a Park Étterem & Kávézóban, illetve 

a +36 20 552 7534-es telefonszámon!
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Tisztelt Lakosság, Kedves Szülők!
A Békéscsabai Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központ (Békéscsaba, 
Szabadság tér 9/1.) ezúton tájékoztatja 
Önöket, hogy 2018. szeptember 1-től 
országosan bevezetésre került az óvo-
dai és iskolai szociális segítő tevékeny-
ség. Újkígyóson az óvodákban és az 
iskolában 2019 februárjában indult el 
a szolgáltatás.  Krucsai Gyöngyi óvo-
dai és iskolai szociális segítő általános 
iskolai tanítói, valamint gyermek- és 
ifj úságvédelmi tanácsadó diplomával 
látja el a tevékenységet. Egyéni tanács-
adásokkal, csoportfoglalkozásokkal, 
közösségi programokon való részvétel-
lel segíti a nevelési-oktatási intézmé-
nyekben a gyermekeket, a szülőket és a 
pedagógusokat a felmerülő problémák 
megoldásában.  

Milyen problémával fordulhat a 
gyermek a segítőhöz?

Nincs tabu téma, nincs rossz kér-
dés, tehát minden olyan kérdéssel 
vagy problémával felkeresheti, ami 
foglalkoztatja, amiről beszélgetni sze-
retne. Az egyéni beszélgetés során az 
értő fi gyelem, a játék garantált.

A gyermekkel való négyszemközti 
beszélgetés, játék, szülői beleegyezés-
sel történik, melyet a szülő a gyermek-
kel hazaküldött nyilatkozaton tehet 
meg az osztályfőnökhöz, óvónőhöz 
való visszajuttatással. A csoportfog-
lalkozások az osztályfőnök kérésére, 
rendkívüli osztályfőnöki órákon lesz-
nek megtartva a pedagógus jelenlé-
tében, a vele egyeztetett témában, mó-
don és formában. 

Milyen problémával fordulhat a 
szülő a segítőhöz?

Gyermekével kapcsolatos nehézsé-
gekben, elakadásokban és egyéb csa-
ládi problémákkal kapcsolatban nyújt 
segítséget a szociális segítő informá-
ciónyújtás, tanácsadás, ügyintézés, se-
gítő beszélgetés formájában, szükség 
szerint más szolgáltatásba való közve-
títéssel.

Hogyan vehető igénybe a szolgálta-
tás?

• A szolgáltatás önkéntesen és té-
rítésmentesen vehető igénybe az óvo-
dákban és az iskolában.

• Személyesen a fogadóóra idejében 
kereshetik meg a segítőt, távollétében 

telefonon keressék, és egyeztessenek 
időpontot vele!
Fogadóórák:
Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskola
Újkígyós, Petőfi  utca 45.
szerda 1400 - 1500 gyermekek részére
Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskola
Újkígyós, Petőfi  utca 45.
szerda 1500 - 1600 szülők részére
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcső-
dei Intézmény
Székhely Óvoda
Újkígyós, Kossuth utca 33.
páratlan héten csütörtök 815 - 915 szü-
lők részére
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcső-
dei Intézmény
Telephely Óvoda
Újkígyós, Fő utca 32.
páros héten csütörtök 815 - 915 szülők 
részére
Az óvodai és iskolai szociális segítő 
elérhetőségei:
Krucsai Gyöngyi
Telefon: +36 20/ 404 1747  
E-mail: iskolai@bcsgyermekjolet.hu

Szociális segítő tevékenység működik a városban

ORVOSI ÜGYELET
Felnőtt és gyermek ügyeletet ellátó: 

Csaba Ügyeleti Kft.
Felnőtt ügyelet: 

Békéscsaba, Gyulai út 18.
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

Belgyógyászati tömb, földszint
Telefonszám: 66/555-424

Gyermek ügyelet: 
Békéscsaba, Gyulai út 18.

Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet
Belgyógyászati tömb, földszint

Telefonszám: 66/555-362
Mindkét ügyelet a Réthy Pál Kórház köz-
ponti telefonszámain keresztül is elérhető: 

66/441-411, 66/555-555
Mentőszolgálat telefonszáma:

112

VÍZ- GÁZ- 
F Ű TÉSSZERELÉS

Vasadi Tibor
06/20/588-4535

F Ű TÉSSZERELÉS

Kistraktorral 
kerti munkát vállalok!
Szántás, tárcsázás, gazzúzás, 
talajmarózás kedvező árakon, 

számlaképesen.

Érdeklődni a +36 30/824-0256-os 
vagy +36 30/900-1584-es telefon-
számokon, illetve Újkígyós, Ady Endre 

utca 118. szám alatt lehetséges.
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SZÜLETÉSEK:
Tömösi Soma (3350 g, 50 cm), Békéscsaba, 2019. október 2., 
édesanyja: Bús Márta, édesapja: Tömösi Zoltán.
Várai János (3950 g, 52 cm), Békéscsaba, 2019. október 4., 
édesanyja: Gera Barbara, édesapja: Várai János Sándor.
Bakai Dorina (3710 g, 49 cm), Gyula, 2019. október 7., édes-
anyja: Darabos Alexandra, édesapja: Bakai Krisztián.
Szakál András (3360 g, 49 cm), Békéscsaba, 2019. október 11., 
édesanyja: Horostyák Andrea Zsanett, édesapja: Szakál Imre.
Venczel Dominik (3510 g, 50 cm), Szeged, 2019. október 23., 
édesanyja: Miklovicz Alexandra, édesapja: Venczel József.
Tarr Hanna (4380 g, 53 cm),Gyula, 2019. október 28., édes-
anyja: Nagy Erika, édesapja: Tarr Bence.
Katona Csenge (3120 g, 50 cm), Szeged, 2019. november 20., 
édesanyja: Korda Ildikó, édesapja: Katona Gergő.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2019. augusztus 3., menyasszony: 
Svanda Bettina békéscsabai lakos, vőlegény: Piti László újkí-
gyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2019. október 8., menyasszony: 
Priskin Paula újkígyósi lakos, vőlegény: Szabó Rókus újkígyó-
si lakos.
Házasságkötés időpontja: 2019. október 18., menyasszony: Fazekas 
Katalin újkígyósi lakos, vőlegény: Simon Márk újkígyósi lakos.

HALÁLESET:
Bozsik Lajosné Zsótér Magdolna, született: 1929. október 18., 
elhunyt: Békéscsaba, 2019. szeptember 26., volt újkígyósi lakos.
Zsigovics Mihály, született: 1921. szeptember 20., elhunyt: 
Újkígyós, 2019. október 12., volt újkígyósi lakos.
Kovács Ferenc, született: 1934. augusztus 15., elhunyt: Újkí-
gyós, 2019. október 13., volt újkígyósi lakos.
Belicza Pálné Bánszki Zsófi a, született: 1929. május 23., el-
hunyt: Újkígyós, 2019. október 14., volt újkígyósi lakos.
Andrási Károlyné Ferencz Irén, született: 1928. február 22., 
elhunyt: Újkígyós, 2019. október 23., volt újkígyósi lakos.
Balogh Ferenc, született: 1934. január 2., elhunyt: Újkígyós, 
2019. október 26., volt újkígyósi lakos.
Zichy Krisztina Ilona, született: 1918. június 13., elhunyt: Új-
kígyós, 2019. november 6., volt újkígyósi lakos.
Cservenák Józsefné Mátó Anna, született: 1934. március 4., 
elhunyt: Újkígyós, 2019. november 12., volt újkígyósi lakos.
Vasas Mátyás, született: 1954. március 20., elhunyt: Újkígyós, 
2019. november 24., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK
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Advent 2019
December 21. (szombat) 1800

Kautzky Armand Karácsonyi álom című műsora
A koncert helyszíne: 

Szűz Mária Szent Neve katolikus templom.
Újkígyós Kultúrájájért támogatójegy vásárolható.

A támogatójegy egyben sorsjegy is, amelynek sorsolása: 
2019. december 21. (szombat), 

fődíj: 2 db kétszemélyes wellnesshétvége.
A koncert után gyertyagyújtás a templom bejáratánál.
A templom melletti sátorban az „Összefogás Újkígyó-
sért” Közhasznú Egyesület fi nom süteménnyel, teával 

és forralt borral kínálja meg a kedves vendégeket.
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Ünnepi kommunális (vegyes) 
hulladékszállítási rend Újkígyóson

Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonpro� t 
Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy a karácso-
nyi ünnepekre és az újévi ünnepre való tekintettel 
a kommunális (vegyes) hulladékszállítás időpontja 

Újkígyóson az alábbi rend szerint változik: 
 december 23-án (hétfőn) szállítják el a cég mun-

katársai a kommunális (vegyes) hulladékot a II. 
körzetben december 24-e (kedd) helyett

 december 30-án (hétfőn) lesz a kommunális (ve-
gyes) hulladék ürítése a II. körzetben december 
31-e (kedd) helyett

Kérjük, hogy a kukákat minden esetben reggel 
600-ig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan 

elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni! 
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes informá-
ciókról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájé-

kozódhatnak. 
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Zrt.


