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Anyár a változatosságot jelenti 
az életünkben, hiszen sokak számá-

ra a vakációt, a pihenést, a szabadságo-
lás idejét jelenti elsősorban, ugyanakkor 
a mezőgazdaságban dolgozóknak a be-
takarítások kezdete is. Most takarítottuk 
be az életet adó búzát, de sokaknak je-
lentős anyagi forrás lehet a dinnye- vagy 
a csemegekukorica-termesztés is.

Újkígyós történelme, hagyományai 
belegyökereznek az ősök által meg-
élt és tovább adott katolikus vallásba. 
Augusztus 20-a elsősorban keresztény 
ünnep, Szent István királyunk ünne-
pe. Az egyik legrégibb magyar ünnep, 
hiszen 1083-ban Szent László király 
ezen a napon emelte oltárra – vagyis 
avatták szentté – I. Istvánt VII. Ger-
gely pápa hozzájárulásával. Ugyanak-
kor a magyar népi hagyomány számára 
természetes volt, hogy az aratás után ne 
„csak” az Államalapító Szent Királyra 
emlékezzen, hanem „tudta”, hogy kö-
szönetet kell mondani a Teremtőnek is 
a mindennapi kenyérnek való betakarí-
tása után. Szorosan összefonódott a ma-
gyarság, a vallás, a búza, a kenyér, mint 
az életet adó Krisztus szimbóluma. Ezt 
hallhatjuk minden egyes szentmisében, 
amikor a pap elmondja az átváltoztatás 
szavait: „Áldott vagy, Urunk, minden-
ség Istene, mert a te bőkezűségedből 
kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, 
mint a föld termését és az emberi mun-
ka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra 
az élet kenyere.”

A magyar ember számára mindig 
fontos volt, hogy a hétköznapi élet örö-
meivel, nehézségeivel az Istenhez for-
duljon az ünnepek keretében. Ezek 
az ünnepeink megvannak. Kérdés, hogy 
tudunk-e, akarunk-e időközönként ün-
nepelni? Merjük-e letenni a mindenna-
pi gondjainkat legalább egy napra vagy 
néhány órára? Tudunk-e köszönetet 
mondani a sikereinkért, vagy a nehézsé-
geinket a Teremtő óvó kezeibe helyezni? 
Tudunk-e közösségben lenni a mellet-
tünk küzdővel vagy örülővel?

Itt lesz egy újabb alkalom, hogy 
mind ezeket megtegyük augusztus 20-
án. Értékes, mindenki számára élményt 
nyújtó programokkal várjuk Újkígyós 
minden családját. Vendégünk lesz a hí-
res Szentegyházi Gyermekfilharmónia, 
diákokból álló 100 tagú kórus és 40 ta-
gú zenekar. Újra megrendezésre kerül 
a szinte már hagyományos erősember 
verseny és bemutató, de a sport szerel-
meseinek is tartogat szép élményt a két 
napon megszervezett Kézilabda Tor-
na és az Újkígyósi Kézilabdások Ta-
lálkozója, ahol az újkígyósi kézilabda 
hőskorának tagjai találkozhatnak egy-
mással és a közönséggel, barátokkal. 
Fellép Muri Enikő, Hadházi László és 
a Black Five zenekar, Tömösi Tamás 
közreműködésével. És természetesen 
nem maradhat el az ilyenkor szokásos 
tűzijáték sem. 

A szórakoztató, kulturális programok 
mellett szeretettel várjuk Önöket az ün-

nepi szentmisén és utána az ünnepségen, 
az ünnepi képviselő-testületi ülésen, 
amelynek szónoka Fekete Péter, a békés-
csabai Jókai Színház igazgatója lesz, ahol 
idén is átadásra kerülnek az „Újkígyós 
Díszpolgára” kitüntető cím és az „Újkí-
gyósért” kitüntetések, illetve ahol Andrá-
si Ele mér plébános úr megáldja az éltető 
új kenyeret.

Szeretettel várjuk Önt is, ünnepel-
jünk, szórakozzunk együtt!

Szebellédi Zoltán
polgármester

Hívogató Szent István ünnepére

Megnyitja kapuit a kisgyermekek 
előtt 2013. szeptember 02-án 

a böl csőde, amely a város központjá-
ban épült. A 24 kisgyermeket befoga-
dó épület reggel 6 órától 18 óráig tart 
nyitva. A 12 órás nyitva tartással nem 
csupán az anyukák munkába állásának 
lehetőségét segítjük, hanem esélyt adunk 
a családoknak gyermekeik felügyeleté-
nek ellátá s     á ban is. 

 Folytatás a 3. oldalon >>

„Nyitnikék”

Szent István király

A bölcsőde várja már a kis lakóit
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Mostanában kaptunk értesítést 
két pályázatunk pozitív elbírá-

lásról: a valamikori mozi épületének 
átalakítására, felújítására, valamint ki-
lenc önkormányzati épület energetikai 
beruházására nyert támogatást az Ön-
kormányzat.

Nemrégiben kaptuk meg az érte-
sítést, hogy a 2009-ben a mozi épüle-
tének felújítására beadott pályázatunk 
– amely akkor pénzhiány miatt tar-
taléklistára került –, most támogatást 
nyert. 50 millió forint támogatást kap-
hatunk az épület multifunkcionális kö-
zösségi térré történő átalakítására. Régi, 
eddig el nem ért cél valósulhat meg ez-
által, Újkígyós egyik szégyenfoltja tűn-
het el, hiszen a városközpontban lévő 
épület funkció és felújítási pénz hiányá-
ban már több mint egy évtizede egyre 
rosszabb állapotba került. A cél kettős: 
a romlást megállítani, az épületet fel-
újítani és egy kulturális, közösségi teret 
kialakítani, amely az eddiginél mél-

tóbb helye lehet színpadi előadásoknak 
vagy egyéb rendezvényeknek. Kis üröm 
az örömben, hogy a több mint négy 
éve eltervezett projekt – amely elvileg 
90%-os támogatottságú, de már akkor 
is „karcsú” költségvetésű – ma már az 
akkor tervezett költségvetési összegből 
nem valósítható meg, ezért kulturális és 
építész szakemberekkel részben új ter-
vek készülnek, hogy a megvalósításról 
véglegesen dönthessen a Képviselő-tes-
tület, amelyhez várhatóan jelentős ön-
erőt kell majd biztosítanunk.

A Környezet és Energia Operatív 
Program (KEOP) keretében Önkor-
mányzatunk 213566903 Ft támogatást 
nyert „Újkígyós város épületeinek ener-
getikai felújítására”. Mivel ez 85 %-os 
támogatottságú pályázat, így összesen 
több mint 251 millió forint beruházá-
si érték valósulhat meg. A projekt célja 
az, hogy azok az önkormányzati épüle-
tek, amely nem az utóbbi időben épül-
tek, illetve lettek felújítva, energetikai 

szempontból felújításra kerüljenek: 
szükség szerint kicseréljük a nyílászá-
rókat, homlokzat- és födémszigetelésre 
kerül sor, illetve korszerűbb fűtéstechni-
ka épül ki. Ez kilenc épületet fog érin-
teni: iskola, sportcsarnok, a két óvodai 
épület, az idősek otthona, a művelődé-
si ház, a konyha épülete, a könyvtár, va-
lamint a Városháza. A beruházás által 
nem csak meg fognak szépülni kívülről 
ezek az épületek, hanem jelentős ener-
giaköltség csökkenés is várható, amely 
meg fogja könnyíteni ezeknek az épüle-
teknek a fenntartását.

Úgy néz ki, jövőre sok dolgunk és 
tűrni valónk lesz, hiszen 2014-re húzó-
dik át nem csak ezeknek a pályázatok-
nak, hanem az új hétcsoportos óvoda 
építésének és az ivóvízminőség-javító 
projektnek a megvalósítása is.

Köszönöm minden munkatársamnak 
a kiváló munkát!

Szebellédi Zoltán
polgármester

megszépülnek, megújulnak középületeink

Két új nyertes pályázat

A Békés és Csongrád megyében 
működő Szent Vince Borrend (a 

2013. évi Galiba Napok IV. Amatőr 
Borversenyének szervezője és zsűrije) 
2013. augusztus 2-án tartotta ünne-

pi közgyűlését a békéscsabai Mester-
klubban, ahol a tiszteletbeli borlovagok 
tagjai sorába avattak két újkígyósi bo-
rászt: Székely Alpárt és Lipták Mihályt. 
A közgyűlés, ahol a borrend tagjai ter-

mészetesen talárt viselve gyűltek ösz-
sze, papi áldással kezdődött, amely után 
Lukács Sándor, a borrend Békés Me-
gyei Lovagi Székének elnöke felol-
vasta a két jelölt önéletrajzát, és átadta 
a szót dr. Fülöp Mihály alapító nagy-
mesternek, aki az avatási ceremóniát le-
vezényelte. A próbatétel első állomása 
borfelismerés volt. Ez jól sikerült mind-
két jelöltnek, majd ezután „szakmai” 
kérdések következtek, például mi a bor-
kötő, vagy miért hívták a kocsmákat kurta 
kocsmáknak. (A válaszok érdekesek, kér-
jük kedves olvasóinkat, aki tudja a választ, 
a szerkesztőségnek küldje meg, követke-
ző számunkban közzétesszük. – a szerk.) 
A méltatás után az eskütétel hangzott 
el, és megtörtént a klasszikus lovag-
gá ütés féltérdre ereszkedett helyzetben. 
Nagy taps után az újdonsült tisztelet-
beli lovagok megkapták a viaszpecsétes 
oklevelüket, és a gratulációk közepette el-
kezdődött a borkóstolás. Méltó, szép ün-
nepség volt, köszönjük Székely Alpárnak 
és Lipták Mihálynak, hogy ezzel is öreg-
bítették városunk jó hírét. 

Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó               

Újkígyósi borlovagokat avattak…

A lovagjelöltek eskütétele
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Újkígyósi diák 
a Parlamentben

Zahorán Dávid a Szakmunkás Ta-
nulók Országos Szakmai verse-

nyén 3. helyezést ért el. Az oklevelet, 
az érmet és az arany kőműveskana-
lat az elmúlt hetekben vette át a Par-
lamentben.

Dávid az érettségi után jelentke-
zett a Kós Károly Szakképző Iskola 
kőműves szakára, melyet azért vá-
lasztott, mert 10 éves kora óta kő-
műves édesapja mellett dolgozott, és 
ez alatt az idő alatt eltanulta a szak-
ma alapjait. Tanulmányi átlaga és 
szakmai ismeretei alapján március-
ban részt vett az SZKT versenyen, 
melyet az Iparkamara rendezett. Az 
írásbeli versenyen egyedüliként ju-
tott tovább a kőművesek közül. Má-
jusban tartották a Szakma Sztár 
versenyét Budapesten, ahol 3. helye-
zést ért el. Az iskolai évkönyvébe is 
bekerült a neve, és az évzárón a ta-
nárai oklevéllel ismerték el tudását. 
A pontszámai és a szakmai tudá-
sa alapján mentesült a szakmunkás-
vizsga alól. 

Dávidnak ezúton gratulálunk, és 
további sikeres életet kívánunk!

>> Folytatás az 1. oldalról
Az épület belső harmóniája, a színvo-
nalas játékpark és gyönyörű belső be-
rendezés biztosítja, hogy a „picik” jól 

érezzék magukat az intézményünkben 
a hét mindennapján. 

Célunk és feladatunk:
a családi nevelés elsődlegességének 

tisztelete.
Munkánk során fontosnak tekint-

jük, hogy együttműködő, harmonikus 
kapcsolatot alakítsunk ki a családokkal, 
segítsük egymást a gyermekek nevelé-
sében. A kisgyermeknevelő-gondozók 
módszertani felkészültségükkel, ötleteik-
kel és tapasztalataikkal teszik gazdagab-
bá a mindennapokat.

 A bölcsőde szakmailag önálló intéz-
ményként működik, és ezáltal elkötelezi 
magát minden belső és külső tevékeny-
ségben, hogy a szülők és a fenntartó 
jogos elvárásainak megfeleljen. Első-
sorban a kisgyermekek igényeit tartjuk 
szem előtt, az Ő érdekeiket kívánjuk 
szolgálni.  

Családbarát intézményt szeretnénk 
működtetni.

Gondolataimat Tömösi Károly kép-
viselő úr szavaival zárom, amely kifejezi 
a céljaink elérését: „Jó Újkígyóson gyer-
meknek lenni!”

A bölcsőde dolgozóira és az intéz-
mény vezetésére e gondolat megvalósí-
tása vár.

Balogh Lászlóné  
intézményvezető

„Nyitnikék”

Az Alföld Bike kerékpáros egye-
sület 2013. szeptember 14-15. 

közötti időszakban rendezi meg az el-
ső „Alföld Bike” elnevezésű, a megyét 
körbekarikázó kerékpár- és görkorcso-
lya túráját.

A túrázók szeptember 14-én 10 
órakor indulnak Szarvasról és a 206,3 
km megtétele után, ugyanide érkeznek 
majd vissza, ahol a szervezők minden 
befutót megvendégelnek egy tál étel-
lel. A településeken, ahol a túra áthalad 
(Szarvas, Gyomaendrőd, Körösladány, 
Szeghalom, Vésztő, Doboz, Gyula, 
Szabadkígyós, Újkígyós, Csanádapáca, 
Orosháza, Nagyszénás), lehetőségük 
lesz a résztvevőknek folyadék- és ka-
lóriapótlásra, ugyanis itt frissítőpon-
tok lesznek kialakítva. A túrán olyan 

neves sportolók vesznek részt, mint 
Nyeste Adrienn, olimpikon tornász, 
Baji Balázs, olimpikon gátfutó, Pulai 
Imre, kenuvilágbajnok és Mohácsi Ár-
pád, hetvenhétszeres válogatott kézi-
labdázó. 

Újkígyóson szeptember 15-én (va-
sárnap) fél 10-11 óra közötti időszak-
ban fog áthaladni a mezőny, melynek 
útvonala: Tormási utca - Ady Endre ut-
ca - Kossuth Lajos utca - Arany János 
utca - Gyulai út. A pihenőpont a Haza-
váró emlékkútnál várja a versenyzőket. 

A szervezők várják minden vállalko-
zó kedvű személy jelentkezését a www.
alfoldbike.eu weboldalon keresztül, 
a nevezési díj 6.000 Ft/fő. Bővebb in-
formáció a www.alfoldbike.eu oldalon 
kérhető.

„Alföld Bike” 
kerékpár- és görkorcsolyatúra

Mit nyújtunk a gyermekeknek? 
•    szakszerű és szeretetteljes 

gondozást-nevelést
•   jól szervezett, rugalmas, 

folyamatos napi elfoglaltságot
•   sokféle játéklehetőséget, önálló 

és szabad játékot, együttjátszást 
a társakkal

•   zene- és mesehallgatást, bábozást 
•   játékos tornát, a nagymozgás 

fejlődését
•   a személyiség és a kreativitás 

kibontakozását
•   környezettudatos nevelést, hogy 

már kisgyermek kortól tanulják 
meg „tisztelni”, óvni közvetlen 
és tágabb környezetüket

•   életkoruknak megfelelő, korszerű 
táplálkozást napi négy alkalommal

•   játszóházi tevékenységet, havonta 
egy alkalommal, szombatonként

•   a bölcsőde épülete, udvara játszó-
házként funkcionál, ahol a 
szülőket, testvéreket is szívesen 
várjuk a sokszínű tevékenységgel

hír6.hu
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Módosították az építési 
szabályzatot

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2013. július 22-én 
megtartott ülésén egyhangú hét igen 
szavazattal az alábbiakról döntött: 
a helyi építési szabályzat Vt-1 jelű épí-
tési övezetének előírásait kedvezőbbé 
kívánja tenni, a hátsókert méretét mi-
nimum 6,0 méterről minimum 3,0 mé-
terre, a telek beépíthetőségét maximum 
60%-ról maximum 70%-ra kívánja mó-
dosítani. 
Felújítják a művelődési ház teraszát
A képviselő-testület hét igen szavazat-
tal döntött arról, hogy a Művelődési 
Ház teraszának felújításával és bővíté-
sével kapcsolatosan, az Újkígyósi Nagy-
családosok Közhasznú Szervezetével 
kötendő együttműködési megállapodás 
keretében, a tervezési és előkészítési díj 
költségeire 223000 Ft-ot biztosít a fej-
lesztési tartalékalap terhére.

Megkezdődik az extrém 
sportpálya tervezése

Az extrém sportpálya kialakításával 
kapcsolatosan, az Újkígyósi Keresz-
tény Ifjúságért Alapítvánnyal kötendő 
együttműködési megállapodás kereté-
ben, a tervezési és előkészítési díj költsé-
geire 223000 Ft-ot biztosít a fejlesztési 
tartalékalap terhére a képviselő-testület. 
A határozati javaslatra hatan mondtak 
igent, egy képviselő tartózkodott.

Lelátó építése a futballpályán
Hat igen és egy tartózkodás mellett 
határozott arról a testület, hogy a fut-
ballpálya lelátójának megépítésével kap-
csolatosan, az Újkígyósi Futball Clubbal 
kötendő együttműködési megállapodás 
keretében, a tervezési és előkészítési díj 
költségeire 223000 Ft-ot biztosít a fej-
lesztési tartalékalap terhére.

Nyertes ajánlattevőt hirdettek
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közbeszerzési bíráló 
bizottság által elvégzett értékelés és ja-
vaslat alapján, a „Gyermeknevelési in-
tézmények eszközbeszerzése” tárgyú 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalá-
sos eljárást eredményesnek minősítette.

Az Aquahun Kft., (1131 Budapest, 
Vőlegény u. 72.), a Csorvási Építőmes-

ter Bt. (5920 Csorvás, Kossuth u. 9.), 
a Csabavill Kft. (5600 Békéscsaba, Fé-
nyes tanya 1381.) ajánlatát érvényesnek 
minősítette. 

 A legalacsonyabb összegű ellen-
szolgáltatást tartalmazó ajánlatot, ösz-
szesen bruttó 27956786 Ft vállalási 
árral a Csorvási Építőmester Bt. (5920 
Csorvás, Kossuth u. 9.) nyújtotta be, így 
ajánlattevőt nyertes ajánlattevőnek nyil-
vánította. 

Hét igen szavazat mellett, a testület 
megbízta a polgármestert, hogy a leg-
alacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot tevő ajánlattevővel 
a szállítási szerződést - az ajánlati doku-
mentációban meghatározott feltételek-
kel - kösse meg.

Jóváhagyták a közbeszerzést
A képviselő-testület az „Újkígyós vá-
rosban 7 csoportos óvoda építése” 
című projekt közbeszerzési eljárás do-
kumentációját és ajánlattételi felhí-
vását hét igen szavazattal jóváhagyta 
és megbízta a polgármestert a do-
kumentáció és az ajánlattételi felhí-
vás legalább három ajánlattevő részére 
történő megküldésével, továbbá az-
zal, hogy az eljárás lefolytatása után 
az eljárás nyertesének kiválasztására 
vonatkozó közbeszerzési bíráló bizott-
sági javaslatot jóváhagyásra terjessze 
a Képviselő-testület elé.

Módosították a Vízmű Kft. 
alapító okiratát

Újkígyós Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a köztulajdon-
ban álló gazdasági társaságok takaré-
kosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. tv. 4.§ (2) bekezdése alapján 
az ÚJKÍGYÓSI VÍZMŰ Kft. (Cg. 04-
09-002141) alapító okiratának VIII. 
pontját 2013. június 17. napjával kez-
dődő hatállyal az alábbiak szerint, nyolc 
igennel, módosította.

„ A társaságnál háromtagú felügyelő-
bizottság működik. 

Bánfi János   
Bozó József  
Forgács Róbert 
A felügyelőbizottság tagjainak meg-

bízatása határozott időre, 2012. április 
23. napjától 2017. április 23. napjáig ter-
jedő időtartamra szól.”

Az alapító okirat, valamint annak 
VIII. pontjának jelen módosítással nem 

érintett utolsó három bekezdése válto-
zatlanul marad hatályban.

Újkígyós Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a fenti módosítás, 
valamint a Gt. 36.§ (3) és 24.§ (2) be-
kezdései alapján, 2013. június 17. napjá-
val kezdődő hatállyal dr. Csatlós László, 
valamint Gécs Zoltán felügyelőbizottsági 
tagokat visszahívja.

A határozat 1) és 2) pontjában fog-
laltak szerint megbízza a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a változások cég-
nyilvántartáson történő átvezetéséről. 
A Képviselő-testület felkéri a társaság 
ügyvezetőjét, hogy a változások átveze-
tése érdekében a cégbíróság előtt járjon 
el, valamint a 2009. évi CXXII. tv. 2. § 
(1) és (10) bekezdései alapján gondos-
kodjon a változások közzétételéről.

Lejárt határidejű határozatok 
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 3/2013. (I. 21.), 27/2013. 
(III. 25.), 59/2013. (V. 27.), 68/2013. (V. 
29.), 69/2013. (V. 29.), 70/2013. (VI. 
17.), 71/2013. (VI. 17.), 72/2013. (VI. 
17.), 73/2013. (VI. 17.), 74/2013. (VI. 
17.), 76/2013. (VI. 17.), 77/2013. (VI. 
17.), 78/2013. (VI. 17.), 79/2013. (VI. 
17.), 81/2013. (VI. 17.), 83/2013. (VI. 
17.) számú önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést nyolc igen 
szavazattal elfogadta.

További részvétel 
a HUBA Programban

A gödöllői Kisállattenyésztési Kutató-
intézet és Génmegőrzési Koordinációs 
Központ által koordinált HUBA Min-
tafalu Programban az Önkormányzat 
a továbbiakban is részt vesz és a prog-
ram folytatásához 250000 Ft-ot bizto-
sít a 2014. évi költségvetés terhére. Hét 
igen és egy tartózkodás mellett döntöt-
tek a képviselők a fenti kérdésben, és 
megbízták a polgármestert a program 
folytatásához szükséges megállapodá-
sok megkötésével. 

Fásítás az Arany János utcán
A testület az Arany János utca, Gyulai 
út és Dózsa György utca közötti sza-
kaszán lévő közterületen egységes fá-
sítás keretében, az út mindkét oldalán 
– a szakember által javasolt – hársfát ültet. 
A fásítás kivitelezéséhez szükséges ösz-
szeget a 2013. évi költségvetés környe-
zetvédelmi alapjának terhére biztosítja. 

Határozatok
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Határozatok
A határozati javaslatra mind a nyolc 
képviselő igennel voksolt.

Elfogadták az óvoda alapító 
okiratának módosítását

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Közös Igazgatású Óvo-
dai és Bölcsődei Intézmény Alapító 

Okirat módosítását és egységes szerke-
zetbe foglalását nyolc igen szavazattal 
elfogadta.
  Pályázat tanyafejlesztés érdekében
Nyolc igen szavazattal határoztak ar-

ról a képviselők, hogy Újkígyós Város 
Önkormányzata részt kíván venni a Vi-

dékfejlesztési Minisztérium TP-1-2013 
számú, „Pályázat települési és térségi fej-
lesztések támogatására az alföldi tanyák, 
valamint tanyás térségek megőrzése és 
fejlesztése érdekében” című pályázat-
ban. Nyertes pályázat esetén a meg-
valósítására 1 millió Ft önerőt biztosít 
a 2014. évi költségvetés terhére.

Még a télen kaptam egy e-mailt 
a Magyar Kézilabda Szövetségtől, 

miszerint a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alap pályázatot írt ki gyerekek üdülte-
tésére Erzsébet-program néven. Heten-
te változó tartalmú tematikus táborokra 
lehetett pályázni, mi természetesen a jú-
lius 22-27. közötti zánkai kézilabdás tá-
bort választottuk. 

Nem sokkal a tanévzárás előtt tudtuk 
meg, hogy az újkígyósi Felföldi István 
Sport Egyesület pályázata a nyertesek 
között van, tehát utazunk! Legfeljebb 10 
főt és egy kísérőt lehetett nevezni. Egye-
sületünk a leendő 7-8. osztályos lány 
csapatával jelentkezett. Hétfői napon 
érkeztünk meg az üdülővárosba, elfog-
laltuk a szobáinkat, majd egy rövid eliga-
zítás után megrohamoztuk a Balatont, és 
fürdéssel töltöttük a nap további részét.

Másnap a 110 kézilabdás gyerek-
nek megkezdődtek az edzések. Naponta 

négyszer másfél óra! Kétségeim vol-
tak, bírni fogják-e ezt a lányok egyál-
talán. Bírták, sőt nagyon tetszett nekik. 
Minden edzés a tábor strandján zajlott, 
az ott lévő bitumenes pályákon, strand-
kézilabda-pályákon, vagy éppen a fűben. 
Jól felkészült, „gyermekbarát” edzők at-
létika, gyógytorna, kézilabda és strand-
kézilabda edzéseket tartottak nekik. 

Legérdekesebb a strandkézilabda 
volt, ahol a gyerekek megtanulták a já-
tékszabályokat, a legfontosabb technikai 
elemeket, majd az utolsó napon házibaj-
nokságban mérkőztek meg egymással.  

Hat napot töltöttünk Zánkán, hat 
csodálatos napot. Új barátságok kötőd-
tek, a régiek mélyültek, sportélményekkel 
gazdagodtunk, fürödtünk a Balatonban, 
minden nap nagyon elfáradtunk, és egé-
szen biztosak vagyunk abban, hogy jö-
vőre újra ott szeretnénk lenni. 

Biriné Csiernik Éva

Zánkán táboroztunk

Balról jobbra felső sor: Vida Réka, Csatlós Eszter, Biriné Csiernik Éva, Laurinyecz Emese, 
Szabó Mónika, Vozár Mercédesz. Alsó sor: Somogyi Szilvia, Sipka Mónika, Csomor Bianka, 
Barna Barbara, Oláh Imola.

A képviselő-testület ülésein megalkotott rendeletek, határozatok teljes terjedelmükben  
a www.ujkigyos.hu honlapon olvashatók.

Az Újkígyósi Vízmű Kft. tájékoztatja 
a tisztelt lakosságot, hogy a 2013. má-
jus 9-én kihirdetett 2013. évi LIV. tör-
vény alapján 2013. július 1-jét követő 
időszakban teljesített víziközmű-szol-
gáltatás fizetendő díjai az alábbiak sze-
rint változnak:

Alapdíj 276,30 Ft/hó + áfa
Vízdíj 171,90 Ft/m3 + áfa
Csatorna díj 171,90 Ft/m3 + áfa
Vízterhelési díj   13,46 Ft/m3 + áfa

A fenti díjtételek a lakossági felhasz-
nálókra vonatkoznak, a nem lakossági 
(közületi, vállalkozói, intézményi) fel-
használóknak a fizetendő szolgáltatási 
egységárai változatlanok maradnak.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy 
a 2013. évi CXIV. törvény alapján a ter-
mészetes személy ingatlantulajdonos 
részére nyújtott szennyvízszippantás 
díja is csökken 2013. július 1-jét köve-
tően teljesített szolgáltatás esetén.
2013. július 1-jét követően alkalmazott 
szennyvízszippantási díj:
    1.080,-Ft/m3 + áfa
A fenti díjcsökkenés nem vonatkozik 
a hígtrágya szippantásra és a nem ter-
mészetes személy tulajdonosokra.
További tájékoztatás kérhető a Víz-
mű Kft. irodájában (Újkígyós, Petőfi u. 
34.) és a következő telefonszámokon: 
66/256-159, 30/428-23-33.

Bodor Anikó
ügyvezető

Újkígyósi Vízmű Kft.

TájÉKOzTATáS 
A REzSICSöKKEnTÉSRőL
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2013. augusztus 18., 19., 20.
Újkígyós, Petőfi Sándor Művelődési Ház melletti Wenckheim park

Augusztus 18.

09.00 „Augusztus 20.” Kézilabda torna 

 helyszín: Sportcsarnok
 szervező: Felföldi István Sport Egyesület

Augusztus 19.

09.00 Újkígyósi Kézilabdások Találkozója 

 helyszín: Sportcsarnok
 szervező: Mohácsi Árpád válogatott kézilabdázó

19.00 A Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje 

  helyszín: Nagyszínpad 
(eső esetén Szűz Mária Szent Neve templomban)

Augusztus 20.

09.00 Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve templomban

10.00 Ünnepség a Hazaváró Emlékkútnál

 Köszöntőt mond Szebellédi Zoltán, Újkígyós polgármestere

 Ünnepi szónok: Fekete Péter, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója

 2013 első kenyerét megszenteli Andrási Elemér plébániai kormányzó

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

 Az ünnepségen közreműködnek: Tengelic Énekegyüttes,
 Szomor György és Presits Tamás a Jókai Színház művészei

  Az ünnepi megemlékezés műsorközlője: Bánfi Orsolya, 
az „Újkígyósért Közalapítvány” ösztöndíjasa

15.00 Kelet-Magyarország Legerősebb Embere verseny (TIMOTEX kupa)

15.00-tól egész nap folyamatosan Mozgó planetárium (a naprendszer bolygói)

17.00 Muri Enikő koncert (X-Faktor)

18.00 Hadházi László előadása (Duma Színház)

19.00 Black Five élő koncertje (Tömösi Tamás és zenekara)

22.00 Tűzijáték

20-án délután ugráló vár, trambulin, rodeo-bika – lovacskákkal, arcfestés várja a vendégeket. 

A helyszínen kürtöskalács is kapható lesz.

A délutáni és az esti programok alatt büfé üzemel.

A programokon való részvétel ingyenes.

Minden kedves vendéget szeretettel várunk!

Szent István-napi ünnepségsorozat
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(Sajtó-, Kommunikációs, Közkapcsolati és 
Protokoll Főosztály; www.kormany.hu/hu/
emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek)

Mikor kezdődik a 2013-14-es tanév? 

A tanítási év első tanítási napja 2013. 
szeptember 2., hétfő lesz, az utolsó taní-
tási nap: 2014. június 13., péntek. 

Mely évfolyamokon lesz kötelező 
az erkölcstan, vagy a helyette választható 

hit- és erkölcstanoktatás? 
2013 szeptemberétől az első és ötö-
dik évfolyamon, illetve hat évfolya-
mos gimnáziumok hetedik évfolyamán 
lesz kötelező az erkölcstan, illetve hit- 
és erkölcstanoktatás. Ezen évfolya- 
mok mindegyike számára biztosítva lesz 
a tantárgyak közötti választás lehető-
sége is. A következő évektől felmenő 
rendszerben folytatódik a tantárgyak ok-
tatásának kiterjesztése. 
Valóban kötelező lesz minden általános 

iskolásnak 16 óráig az iskolában 
tartózkodnia? 

A köznevelési törvény szerint „általános 
iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és 
délutáni tanítási időszakban olyan mó-
don kell megszervezni, hogy a foglalko-
zások legalább tizenhat óráig tartsanak”, 
és „a tanuló kötelessége, hogy ezeken 
a foglalkozásokon részt vegyen”. Ugyan-
akkor a törvény lehetőséget ad arra is, 
hogy a szülő kérelmére az igazgató sa-
ját hatásköre alapján ez alól felmentést 
adhasson, hacsak nem egész napos isko-
laként működik az intézmény. Ez a sza-
bályozás szeptembertől minden általános 
iskola minden évfolyamára vonatkozik. 

Mikor és mennyi időre kell közösségi 
szolgálatot végezniük a diákoknak? 

Azoknak a diákoknak, akik 2016. január 
1-je után kezdik meg érettségi vizsgái-
kat 3 év alatt legalább 50 órás közösségi 
szolgálaton kell részt venniük. A tanu-
lók számára a középiskolák a 9–11. évfo-
lyamon lehetőség szerint három tanévre, 

arányosan elosztva szervezik meg a kö-
zösségi szolgálat teljesítésére alkalmas 
tevékenységeket. Ez azt jelenti, hogy 
a 2013 szeptemberében induló 9. évfo-
lyamon tanulóknak lehetőség szerint már 
közösségi szolgálatot kell végezniük. 

Mi az a közösségi szolgálat? 

A közösségi szolgálat olyan, a közös-
ség javát szolgáló tevékenység, amely 
fejleszti a diákok személyes és szociá-
lis kompetenciáit, erősíti felelősségér-
zetüket, csapatmunkára készíti fel őket. 
A közösségi szolgálat elvégzéséről szó-
ló igazolás szükséges feltétele az érettsé-
gi bizonyítvány kiadásának. 

Hol végezhető közösségi szolgálat? 

Olyan fogadó intézményekben és szer-
vezetekben, amelyek miniszteri rende-
letben meghatározott területeken (pl. 
egészségügy, környezetvédelem, sport) 
tevékenykednek, feladatkörük ellátásából 
adódóan alkalmasak a diákok fogadására, 
továbbá a rájuk vonatkozó jogszabályok-
ban megfogalmazott feltételeknek eleget 
tudnak tenni. A fogadó intézmények ak-
tuális listája megtalálható az Oktatásku-
tató és Fejlesztő Intézet honlapján. 

Hány igazolatlan óra után veszik el 
a családi pótlékot és mennyi időre? 

Mind a tanköteles korú, mind az azt be-
töltött, de iskolai tanulmányokat foly-
tató tanuló esetében 50 igazolatlan óra 
után kerül sor gyámhatósági kezde-
ményezésre az iskoláztatási támogatás 
felfüggesztésére. A gyámhatóság az is-
koláztatási támogatás szüneteltetésének 
szükségességét három tanítási hónapot 
magában foglaló időszakonként, és a ta-
nítási év lezárását követő 15 napon belül 
vizsgálja felül és indokolt esetben dönt 
a felfüggesztés megszüntetéséről. 

Valóban ingyenessé válik-e 
a tankönyvellátás? 

Az új tanévtől az 1-8. évfolyamokon – to-
vábbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban 

és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban 
– felmenő rendszerben az állam térítés-
mentesen biztosítani fogja a tankönyve-
ket a diákok számára. Ez azt jelenti, hogy 
2013 szeptemberében az első évfolya-
mosoknak már nem kell fizetniük a tan-
könyvekért. 

A 2-8. évfolyamokon az eddig 
ingyenességre jogosult tanulóknak 

mostantól fizetniük kell? 
A következő tanévben az általánosan 
ingyenességre jogosult első évfolyamos 
tanulók kivételével, folyamatosan kifu-
tó rendszerben továbbra is rászorultsági 
alapon biztosítja az állam az ingyenes 
tankönyvellátást. Aki tehát ingyenességi 
jogosultságát korábban igazolta, annak 
nem kell fizetnie a tankönyvekért. 

Hol lehet átvenni a tankönyveket? 

A tankönyveket a korábban megszo-
kott módon, az iskolában osztják ki 
a tanulóknak, miután a Könyvtárellá-
tó kiszállította a megrendelt könyveket 
az intézményeknek. Az időponttal kap-
csolatban az iskola ad tájékoztatást. 

Mi a diákigazolvány igénylésének 
folyamata? 

A diákigazolvány igénylésének folya-
mata két részből áll. Először szükség van 
az okmányirodában a Nemzeti Egységes 
Kártyarendszer adatlap (NEK adatlap) 
igénylésére. Az igényléshez a diákiga-
zolványra jogosultnak a születési anya-
könyvi kivonatát és a lakcímkártyáját, 
vagy a személyazonosító okmányát és 
a lakcímkártyáját kell a magával vinnie. 
A diákigazolvány igénylését ezt követő-
en a NEK adatlap birtokában az oktatá-
si intézményben kell kezdeményezni. 

Mi történik, ha nem készül el 
tanévkezdésre az igazolvány? 

A jogosult a diákigazolvány elkészülté-
ig díjmentesen igazolást kérhet az intéz-
ményben. Az igazolás 60 napig érvényes, 
és a diákigazolványhoz fűződő kedvezmé-
nyek igénybevételére jogosít. Amennyi-
ben az igazolás lejártáig a diákigazolvány 
még mindig nem készül el, úgy újabb iga-
zolás igénylésére van lehetőség. 
(A kiadvány itt tölthető le: http://
www.kormany.hu/download/2/e8/
f0000/Tan%C3%A9vkezd%C5%91_
EMMInens_20130807.pdf )

Megjelent a Tanévkezdő EMMInens
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2013/2014-es tanév diákjai, valamint 
szüleik számára összeállított egy olyan kisokost, amelyben reményeink szerint 
minden érintett – az alsó tagozatosoktól egészen a jövőre ballagókig – megta-
lálja a válaszokat a tanévkezdés során esetlegesen felmerülő kérdéseire.  Legyen 
szó általános témákról, vagy az idén bevezetésre kerülő újdonságokról, a Tanév-
kezdő EMMInensben minden információ rendelkezésre áll! néhány kérdés, és 
a kérdésekre adott válaszok a kiadványból:
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anyakönyvi Hírek

2013. július hó:
SzületéSek:

Csatlós Milán Dániel (3150 g, 50 cm), Békéscsaba, 2013. július 1., 
édesanyja: Niedermayer Anita, édesapja: Csatlós Ferenc.

Lipták Luca (2540 g, 46 cm), Békéscsaba, 2013. július 10., édes-
anyja: Lipták Mónika, édesapja: Benkó János.

Prágai Csaba (3470 g, 50 cm), Békéscsaba, 2013. július 18., édes-
anyja: Pauló Krisztina, édesapja: Prágai Csaba.

házaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2013. július 20., menyasszony: 

Kovács Nóra újkígyósi lakos, vőlegény: Ruck Roland László 
újkígyósi lakos.

haláleSetek:
Csóti József, született: 1927. március 13., elhunyt: Újkígyós, 2013. 

július 13., volt Újkígyós, Béke u. 30. szám alatti lakos. 
Mátrai Györgyné Nagy Erzsébet, született: 1925. május 25., el-

hunyt: Békéscsaba, 2013. július 15., volt Újkígyós, Petőfi u. 68/1. 
szám alatti lakos.

Bánfi Antal, született: 1931. június 8., elhunyt: Gyula, 2013. 
július 23.,  volt Újkígyós, Újköz u. 26. szám alatti lakos.

Apró Endre, született: 1940. október 27., elhunyt: Békéscsaba, 
2013. július 29., volt Újkígyós, Béke u. 6. szám alatti lakos.

orvosi ügyelet  
központi  telefonszáma:  

247-787

Jelentkezz önkéntesnek!
Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület TÁMOP- 
 5.5.2-11/2-2012-0129 számú, „Pont” az Önkéntességért című 
projektje 2012. november 1-jén indult Újkígyóson és 2013. ok-
tóber 31-ig tart. Mindeddig 148 fő önkéntes összesen 2305 órát 
dolgozott szociális, oktatás és egészségügyi területeken. Köszön-
jük az önkéntesek önkéntes munkáját!

Önkéntes Pont iroda: Újkígyós, Petőfi utca 38.
Nyitva: hétfő, kedd, szerda: 13.00 – 17.00 óráig. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
Az önkéntestoborzás természetesen nem fejeződött be. Továbbra 
is várjuk az önkéntesek jelentkezését. Az önkéntes munka remek 
alkalom a kapcsolatépítésre is, ha diák vagy, akkor is, ha felnőtt 
vagy, akkor is.

Nagy Tiborné  szakmai vezető
táMoP-5.5.2-11/2-2012-0129 
„Összefogás Újkígyósért”  
Közhasznú Egyesület  
5661 Újkígyós, Arany János utca 42.
E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu                                  
Tel.: 06 20/506-5516

Tisztelettel meghívjuk és várjuk 
Újkígyós város lakosságát

2013. augusztus 30-án (péntek) 11 órakor
BöLCSődEáTAdó

ünnepségünkre
Meghívott vendégeink: 

Soltész Miklós 
szociális és családügyért felelős államtitkár

Vantara Gyula országgyűlési képviselő
Simonka György országgyűlési képviselő

MAG Zrt. képviselői
Az ünnepélyes átadás után értékes nyeremények 

kerülnek kisorsolásra. A fődíj – az édesanyák részére – 
egy kis üléssel felszerelt kerékpár.

Az ünnepség zárásaként a gyermekek és szülők 
birtokba vehetik a játszóudvart, csoportszobákat és 

a játszóházat az óvónők és kisgyermeknevelők, 
gondozók vezetésével. 

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy a ZÖLDHuLLADÉK elszállításának 

következő időpontjai: 
2013. augusztus 17. (szombat) és 

szeptember 7. (szombat). 

A védőnők feladata elsősorban a prevenció, mely a nővédelemben, 
a várandósgondozásban, a csecsemők, kisgyermekek és a 3–6 éves 
korú gyermekek gondozásában érvényesül. Az alapfeladatok mel-
lett nagy hangsúlyt fektetnek különböző színtereken és különböző 
célcsoportokban az egészségmegőrzésre, illetve -fejlesztésre.

Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós város havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa 
Kiadja: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5661 Újkígyós, Arany János u. 42. • Telefon: 66/254-844 • E-mail: muvhaz@ujkigyos.hu 

A szerkesztőbizottság elnöke: Kunstár Anna, tagjai: Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Magyar Mária,  Turovszki Krisztián 
Nyomdai előkészítés: Szántó Róbert • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

Csecsemő- és gyermektanácsadás:
Kedd: 8.00-10.00 óra között

Csütörtök: 8.00-10.00 óra között

Várandós-tanácsadás:
Kedd: 10.00-12.00 óra között
Csütörtök: 10.00-12.00 között

Gedó Gáborné  védőnő

A védőnői tanácsadások rendje 
2013. szeptember 1-től megváltozik!


