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Idén is megrendezésre került eme hírös  
gasztronómiai és kulturális feszti - 

vál június 22–23-án a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtárban, vala-
mint a mellette fekvő Wenckheim park-
ban.  Volt itt minden, mi szem-szájnak 
ingere, és a lelkünk is örülhetett: Csík 
Zenekar, borverseny, főzőverseny, mű-
füves focibajnokság és még nemzeti ke-
rékpárbajnokság is, a gyerekjáté kokról,  
a rodeóbikáról, a vetélkedőkről, a repü-
lőgépmodell-bemutatóról, a kick-box 
bemutatóról és a nagyszínpadon lévő 
szép, színvonalas előadásokról nem is 
beszélve…

A főzőverseny zsűrielnöke, Prohászka 
Béla külön kiemelte az elkészített ételek 
minőségét, a sátrak  egyedi, esztétikus 
díszítését  és a helyszín ideális voltát.

Tisztelettel  megköszöntük Pálffy Ist- 
vánnak, a fesztivál fővédnökének je-
lenlétét, és külön örömünkre szolgált 
a testvértelepülésről érkező szépvízi és 
csíkborzsovai férfikórus koncertje, ahol 
„szem nem maradt szárazon”.

A legfontosabb talán mégis az volt, 
hogy  a város „apraja-nagyja”  jól érez-
hette magát, kedvükre főzhettek és 
szórakozhattak. Nagyon megköszön-

jük a résztvevőknek, a hely  szűke mi-
att külön föl nem sorolható segítőknek, 
társszervezőknek, önkénteseknek a se-
gítőkész, kitartó munkájukat. S végül, 
de tulajdonképpen elsősorban engedjék 
meg nekem, hogy kedves kollegáimnak: 

„Liba, Liba, GaLiba, sok Liba és naGy GaLiba…”

Galiba Napok, 2013.
IV. AmAtőr BorVerseny 

Újkígyós, 2013. június 21. 
(Szent Vince Borrend és  

az Újkígyósi Amatőr Borász Szövetség) 
eredménye:

Vörösbor kategória

Arany minősítés:  Gajda József – Újkígyós 
Baráth János – Gyula

ezüst:   Lipták Mihály – Újkígyós 
Székely Alpár – Újkígyós 
Baráth János – Gyula

Bronz:  Székely Alpár – Újkígyós  
Lipták Mihály – Újkígyós

Fehérbor 
ezüst: Baráth János – Gyula
Bronz:  Szondi József – Békéscsaba 

Kovács Gábor – Újkígyós 
Sebestély András – Gyula

Desszertbor

Arany:  Lipták Mihály – Újkígyós 
Kovács Gábor – Újkígyós 
Komlósi Erzsébet –Gyula  
Baráth János – Gyula 
Kovács Antal – Orosháza

ezüst:  Baráth János – Gyula 
Komlósi Erzsébet – Gyula 
Kovács Antal – Orosháza 
Kondé Mihály – Orosháza

Bronz:  Lipták Mihály – Újkígyós 
Gajda József – Újkígyós 
Baráth János – Gyula 
Megyeri László –Gyula 
Kovács Antal – Orosháza

2013 GAlIBA főzőVerseny
2013. június 22. 

eredménye: 

1.  „galibanDi és a libák” csapata  
(Turovszki András, Nátor Jánosné, 
Nátor Lilla, Nátor János – Újkígyós)

2.  „a gúnár és a 3 liba”  
(Balogh Lászlóné, Vida Klára,  
Gedó Gyöngyi, Schríffert Béla  
– Újkígyós)

3.  „életreValó libák”  
(Fazekas Anita, Kása Katalin,  
Kovács Ildikó, Such Tamara  
– Békéscsaba)

Folytatás a 3. oldalon >>

A képen balról jobbra: domokos Balázs, Gedó erzsébet, 
Prohászka Béla, tímár András, Pálffy István, szebellédi zoltán

néptánccsoport fellépése



2 2013. JÚLIUS
Újkígyósi
Önkormányzati ÉrtesítŐ

Június 19-én tartották meg a tanévzáró 
ünnepélyt az Újkígyósi Széchenyi Ist-

ván Általános Iskolában. E rendezvény 
keretében immár másodszor adták át 
az Újkígyós közneveléséért kitüntetést. 

A közelmúltban alapított elismerést ez-
úttal Zubán Károlyné énektanár vehette 
át városunk polgármesterétől, Szebellédi 
Zoltántól. A tanárnőt a Szülők Képvise-
lő-testülete (SZKT) jelölte a díjra. 

Szebellédi Zoltán a díjátadás előtt 
felolvasta a rendeletet, amely tartal-
mazza, mi takar ez a kitüntetés, és kinek 
adományozható.

Idézet a rendeletből: 
„Az Újkígyós közneveléséért kitüntető 

cím azon személy részére adományozható, 
aki pedagógusként, újkígyósi székhelyű ne-
velési oktatási intézményben legalább egy 
évtizeden keresztül kiemelkedő nevelési, 

oktatási tevékenységet végzett, magánéle-
tében példamutató emberi magatartást ta-
núsított.

Az Újkígyós közneveléséért kitüntetés 
adományozásának szabályai:

A kitüntetés átadására az adományo-
zás évében a tanévzáró ünnepségen kerül 
sor. A kitüntetést első ízben 2012. évben le-
het átadni.

A kitüntető címre az Újkígyósi Széchenyi 
István Általános Iskola és a Közös Igazga-
tású Óvodai és Bölcsődei Intézmény szülő-
ket képviselő testületei tesznek ajánlást. A 
képviselő-testületnek a szülőket képviselő 
testületek ajánlásai alapján a művelődési, 
ifjúsági és sportbizottság tesz javaslatot. 

A kitüntetéssel együtt díszoklevél, em-
lékplakett és 50 000 Ft értékű utalvány 
kerül átadásra. A díszoklevelet a polgár-
mester és a jegyző írja alá.”

Az ünnepségen Locskainé Szabó Ildi-
kó, a szülői testülettel kapcsolatot tar-
tó pedagógus méltatta Zubán Károlyné 
munkásságát. Mint elmondta, az elis-
merésben részesülő tanárnő 1991. au-
gusztus 15-e óta dolgozik a helyi 
általános iskolában. A Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Főiskola Debreceni Kon-
zervatóriumában szerzett diplomát 
1991. június 15-én, zeneelmélet-szol-
fézs, általános iskolai énektanár szakon. 
Két évvel ezelőtt, 2011 júniusában a 
Szegedi Egyetem másoddiplomás kép-
zésén a pedagógiai értékelés és mérés 
okleveles tanára mesterfokozatot sze-
rezte meg. A Széchenyi István Általános 
Iskolában elsőtől nyolcadik osztályig ta-
nítja az ének tantárgyat, vezeti az iskolai 
énekkart, valamint ellátja a pályaválasz-
tási referensi feladatokat. Rendszeresen 
kap osztályfőnöki megbízást is. 

Mint Locskainé Szabó Ildikó hang-
súlyozta, munkavégzésére a lelkiisme-
retesség, a pontosság és megbízhatóság 
jellemző. Tanítványai szeretik, ember-
séges, következetes, szakmailag jól fel-
készült pedagógus, a tantestület értékes 
tagja. 

A méltatásban többek között elhang-
zott az is, hogy Újkígyós életében felbe-
csülhetetlen az iskola kultúraközvetítő 
szerepe, s ebben Zubán Károlynénak 
vitathatatlan érdemei vannak. A város 
művészetkedvelő közönségének kineve-
lése részben az ő nevéhez fűződik.  

Gabi néni, ahogy a gyerekek nevezik, 
iskolánk mindegyik tanulóját jól ismeri, 
hiszen valamennyi osztályban tanít. Az 
alsósokhoz hatalmas táskával jár, amely 
tele van különleges hangszerekkel. Ta-
lán már ekkor beoltja a kicsiket a zene 
szeretetével. A felső tagozaton a zene-
hallgatásokkal és közös éneklésekkel 
folytatódik az a hangulat, amely után az 
ide járó tanulók művészetkedvelő kö-
zönséggé formálódnak. A ballagásokon 
pedig minden vendég tanúja lehet an-
nak a csodának, ahogy a nyolcadikosok 
évről évre együtt éneklik a búcsú dala-
it. Zubánné Gabi néninek köszönhető, 
hogy a helyi általános iskolában nem 
magnóról szólnak a dalok, nincs zenei 
alap, csak a gyerekek tiszta hangja. 

Az elismerő szavak után Zubán 
Károlyné meghatottan vette át a díszokle-
velet, az emlékplakettet és az ezekkel járó 
hatalmas virágcsokrot. Köszönő beszédé-
ben elmondta, ő csupán egy láncszeme 
annak az oktató-nevelő munkának, ami 
a helyi általános iskolában folyik, teszi a 
dolgát lelkiismerete, tudása szerint.

Magyar Mária

Ebben a tanévben Zubán Károlyné énektanár  
vehette át az „Újkígyós közneveléséért” elismerést

A  Petőfi  Sándor  Művelődési Ház 
és Könyvtár 2013. januártól júni-

usig három sikeres nyelvtanfolyamot 
(angol kezdőt, angol középhaladót és 
német kezdőt), valamint egy informa-
tikai képzést  bonyolított le. A sikeres-
ség számunkra azt jelenti, hogy minden 
résztvevő szépen teljesítette vállalásait: 
rendszeresen jártak az órákra, a hiány-
zás mértéke senkinél sem haladta meg 
a megengedett mértéket – ami nagyon 

fontos –, tudásban szépen gyarapodtak, 
és mindenki megszerezte a záró tanúsít-
ványt. Tiszteletteljes köszönetünk ezért 
minden résztvevőnek.

Jelenleg egy angol kezdő tanfolyamunk 
megy a nyári szünetben is. A szünet után, 
szeptemberben viszont újra kezdődnek a 
képzések. Ez jó hír. Ezért még tovább-
ra is lehet jelentkezni  a művelődési ház-
ban: angol kezdő, angol középhaladó, 
német kezdő, orosz kezdő nyelvtanfo-

lyamra és informatikai képzésre is. A  re-
gisztráció megkönnyítése érdekében a 
jelentkezéshez a következő adatokra van 
szükség: név, lakcím, anyja neve, szüle-
tési hely, idő, adószám, mobiltelefon-
szám, használatban lévő e-mail cím.

Továbbra is várjuk a jelentkezéseket a 
művelődési házban.

Információ: a muvhaz@ujkigyos.hu, 
illetve a 66/254-844-es telefonszámon.

Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó

Informatika és nyelvtanulás

zubán Károlyné, az Újkígyós  
közneveléséért kitüntetés birtokosa
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A Gazdaságfejlesztési Operatív Prog-
ram (GOP) keretén belül „Inno- 

 vá ciós eredmények hasznosításának tá-
mogatása mikro-, kis- és középvállalko-
zások részére” tárgyú pályázati felhívást 
tettek közzé, melyre a Timotex Kft. mint 
kedvezményezett 2012. szeptember 6-án 
projektjavaslatot nyújtott be. A támoga-
tói döntés alapján a cég vissza nem térí-
tendő támogatást nyert vállalkozásának 
fejlesztésére, mely keretén belül lehető-
sége nyílt korszerű, komplex geofizikai 
és kútvizsgáló műszercsoport beszerzé-
sére. A MAG Zrt.-vel mint közremű-
ködő szervezettel a támogatói szerződés 
2012. december 21-én jött létre.

Az összesen 35 867 800 Ft nettó ösz-
szegű beruházás hazai és EU-s forrásból 
23 314 070 Ft vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert, mely 65%-a a teljes el-
számolható költségnek.

Társaságunk egyik fő tevékenysége 
az ivóvízkutatás és az ezzel kapcsolatos 
vízbázisvédelem, monitoringrendszerek 
kivitelezése, üzemeltetése. A XXI. szá-
zad egyik fő stratégiai kérdése a lakosság 

egészséges ivóvízellátásának biztosítá-
sa. Az ivóvízbázisok hatékony feltárása, 
a megfelelő vízadó rétegek felkutatása 
egyre hangsúlyosabbá válik.

A fejlesztéssel társaságunk jelentős 
előrelépést tesz az ivóvízkutatás és -fel-
tárás területén.

A mérőműszer több mérési, vizsgála-
ti funkcióval rendelkezik: egyrészt a ku-
tatófúrások geofizikai bemérését teszi 
lehetővé, a mérőműszerrel meghatároz-
ható a vízadó rétegek elhelyezkedése, a 
vastagsága, vízzáró rétegek, illetve kőze-
tek pontos mélységének és kiterjedésé-
nek határai. Továbbá, a kivitelezett kút 
ellenőrző vizsgálatával meghatározha-
tó a beépített szűrők pontos mélysége, 
a reométer szondával a szűrőkön a víz-
beáramlás volumene, a kút belső hőmér-
séklete, a csövezés pontos méretei. A 
kút vizsgálat adatot szolgáltat a kút kivi-
telezésének pontosságára, a kút kapaci-
tásának jellemzésére, az esetleges hibák 
feltárására.

A mérőműszer alkalmas a kutak-
nál a mélységi vízmintavétel elvégzésé-

re. Ez abban az esetben nagyon fontos  
információt nyújt, ha a kútba több víz-
adó réteg termel, és az ivóvízben a szab-
ványban meghatározott ivóvíz-minőségi 
paramétereket meghaladó összetevők 
vannak. A mélységi vízminták alapján a 
szűrők vízminősége egyenként megha-
tározható, és így a kedvezőtlenebb para-
méterekkel termelő szűrők kizárásával a 
kútból kitermelhető víz minősége ked-
vezőbbé válik.

A mérőegységgel az ivóvízkutatás, 
a geotermikus fúrások hatékonyságát 
jelentősen növeljük, a mérések, vizs-
gálatok eredményeit saját adatbázis lét-
rehozásával, a tervezésnél a beruházások 
előkészítésénél hatékonyan fel tudjuk 
használni, mellyel jelentős megtakarítá-
sokat érünk el.

A beruházás megvalósításával társasá-
gunk lehetőségei jelentősen bővülnek, így 
hosszú távon a cég fejlődése biztosított. 
 Timotex Kft.

*
A Timotex Kft. a 2013-as Galiba Napok 
egyik kiemelt támogatója volt.

Új Geofizikai és kÚtvizsGáLó műszercsoport beszerzése a timotex kft.-néL

EU-támogatással fejleszt az újkígyósi vállalkozás

Olvasó Dél-Alföld:  
Olvasás határok nélkül!

fIGyelem!
Véghajrához érkezett  

a Dél-Alföld legtöbbet olvasó  
települése vetélkedő!

Fontos, hogy ne feledjétek:  
már csak július hónap van arra,  
hogy az elolvasott könyvekhez  
tartozó teszteket elküldjétek.

A kitöltött tesztek beküldésének végső 
határideje 2013. július 31. 

A játékban részt vevő könyvtárak 
ezen a napon fogadnak el  

utoljára kitöltött feladatlapokat,  
az online beküldött tesztekre is  

ez a határidő érvényes!
(olvasodelalfold.sk-szeged.hu)

legyen a te lakóhelyed
A dél-AlfÖld  

leGtÖBBet olVAsÓ  
telePÜlése!

Skoperdáné  Annának, Csernus Irénkének, 
Gazsó Adriennek és Medovarszki Tibor-
nak köszönjem meg az időt, fáradságot 
nem kímélő, sok-sok munkáját.

Gratulálunk a résztvevőknek, a győz - 
teseknek, a vendégeknek pedig köszön-

jük, hogy megtisztelték rendezvényün-
ket. Jövőre önökkel, veletek ugyanitt…

A rendezvény fotói megtekinthetők 
a művelődési ház Facebook-oldalán és 
Újkígyós honlapján.

Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó
Fotók: Muhari Géza és Pap Attila (IT-Express)

„Liba, Liba, GaLiba, sok Liba és naGy GaLiba…”

Galiba Napok, 2013.
>> Folytatás az 1. oldalról

A főzőverseny győztesei
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Június 26-án, a kora reggeli órákban 
egy tizenhat fős, újkígyósi fiatalokból 

és felnőttekből álló csoport gyülekezett 
a polgármesteri hivatal előtt. Néhá-
nyunkat nosztalgikus érzés keríthette 
hatalmába a várakozás során, ugyanis 
tavaly tavasszal dr. Surján László európai 
parlamenti képviselő jóvoltából látoga-
tást tettünk Belgium fővárosába. 

Idén Ferencz Tibor, Szépvíz polgár-
mestere és az önkormányzati képviselő-
testület meghívására utaztunk Újkígyós 
testvértelepülésére, a Hargita megyei 
Szépvízre. A két település 1990 óta, idén 
huszonhárom éve ápol testvértelepülési 
kapcsolatot. Az „Újkígyósért” Közala-
pítvány ösztöndíjas főiskolai és egyetemi 
hallgatói, illetve a Tengelic Énekegyüt-
tes néhány tagja (Harangozóné Krucsai 
Erzsébet, Harangozóné Csortán Erzsébet, 
Kunstár Anna, Pelle Rita, Such Mihályné, 
Gönczné Reck Ágnes) négy csodás napot 
töltött Erdélyben. 

Odafelé vezető utunk alatt megtekin-
tettük Csucsán az Ady-emlékhelyet. Itt 
lakott ugyanis az első világháború idején 
Ady Endre, s az ugyanezen a telken ál-
ló kastélyt Boncza Miklós (Boncza Berta 
édesapja), Ady apósa építtette.  A követ-
kező megálló Válaszút volt, ahol a Kal-
lós Zoltán Múzeum és Népművészeti 
Központba betérve megcsodálhattuk a 
nemcsak népzenekutatóként kiemel-
kedő egyéniség, Kallós Zoltán hatalmas 
néprajzi gyűjteményének egy részét. 

Szerdán az esti órákban értünk Szép-
vízre, ahol a községháza pincetermében 
már várt ránk Ferencz Tibor polgármes-
ter úr és a számunkra otthont adó csa-
ládok. A hosszú úttól kissé megfáradva, 
de izgatottan és örömmel léptünk be az 
ajtón, majd egy rövid köszöntő és egy 
kedves kis megvendégelés után elindul-
tunk szállásunkra, hogy kipihenjük az út 
fáradalmait.

Másnap, Szent László napján az idő-
járás nem volt túl kegyes hozzánk. A 
délutáni ünnepi szentmise eredetileg 
a Csíkszépvíz melletti Kicsi-Pogány-
havason található Szent László-emlék-
helyen lett volna megtartva. A gótikus 
kápolnarom maradványait 2010-ben 
tárták fel, s megközelítőleg az utóbbi 
száz év óta először 2011-ben tartottak 
ott újra búcsús szentmisét, amikor is a 
főházmegye érseke, dr. Jakubinyi György 
felszentelte és megáldotta a Kicsi-
Pogány-havas tetejére épített új harang-

lábat és harangot, valamint az egykori 
kápolna régészetileg feltárt és újjáépí-
tett kőalapzatát. A borongós, esős idő 
miatt a Szent László római katolikus 
templomban gyűltek össze a szépvízi és 
környékbeli hívők, illetve az újkígyósi 
vendégek. A szentmise végén a Tengelic 
Énekegyüttes előadásában, orgonakí-
sérettel hallhattunk két Szent László-
éneket. 

A pénteki utunk a Csíki-havasok 
egyik csúcsára, az 1496 m magas Szel-
lő-tetőre vezetett. A táj hihetetlenül 
zöld, füves rétekkel és dús, hatalmas-
ra (akár 30 méteresre) nőtt fenyvesek-
kel tarkított, s alföldi emberek lévén 
csak ámultunk, miközben lenéztünk a 
lábunk előtt elterülő mélységbe. Felfe-
lé haladva a hegyoldalakon számtalan 
esztenával találkoztunk, ahol a gazda-
ság személyzete, élén a juhásszal az álla-
tok legeltetését, fejését és a tejtermékek 
készítését végzi. Délután egy előadással 
egybekötött sajt- és borkóstolóra szólt 
a meghívásunk, melynek Szépvíz köz-
ség sportcsarnoka adott otthont. Az es-
te folyamán pedig ugyanitt egy kellemes 
hangulatú közös vacsorán vettünk részt.

A szombati napon ellátogattunk a 
borzsovai patak völgyébe, illetve meg-
csodáltuk a csíkdelnei római katolikus 
Szent János-templomot. Az egykor há-
rom falu közös temploma ma már ma-
gányosan áll a szántóföldek közepén, és 
műemlék épületként tartják nyilván. A 
gótikus stílusjegyeket hordozó templom 
belsejének legszebb és legértékesebb ré-
sze az 1673-ban készült, virágdíszek-
kel megfestett, kazettás mennyezet. A 
templom búcsúját a Szent László-na-
pi búcsúhoz képest egyébként néhány 

nappal korábban, június 24-én, azaz 
Keresztelő Szent János napján tartják. 
A nap folyamán a községben különfé-
le rendezvények kerültek megrendezés-
re. Délelőtt az iskolások számára Szent 
László történelmi vetélkedőt tartottak, 
ahol az érdeklődők Szőke István Atil-
la költő előadását is meghallgathatták, 
majd olyan sportrendezvényekkel folyta-
tódott a nap, mint a minifoci-bajnokság  

és az asztalitenisz-verseny. Délután öt 
órától János László festőművész kiállí-
tásának megnyitóján vettünk részt, míg 
este a főtéren megrendezett harcművé-
szeti bemutatóké, koncerteké és az utca-
bálé volt a főszerep. 

A Szent László-napi ünnepségsorozat 
záró napján a községházán dísztanács-
ülést, ezt követően pedig a Szent László- 
szobornál koszorúzási ünnepséget, il-
letve fél egykor búcsús szentmisét tar-
tottak. Este nyolc órától a Szenttamási 
Csonkatorony, a Szentmiklós Csereboj-
tos, a szépvízi Pozdor, a hagyományőrző 
csoportok, valamint a Tengelic Ének-
együttes előadásait tekinthettük meg a 
kultúrotthonban. A szépvízi ünnepség-
sorozat végül vasárnap este bállal zárult, 
melyet a Szépvízi Ifjúságért Egyesület 
szervezett. 

Hétfőn valamennyien nagyszerű él-
ményekkel gazdagodva a lelkünkben 
tértünk haza.

A résztvevők nevében ezúton is sze-
retnék köszönetet mondani Ferencz Ti-
bornak, Szépvíz polgármesterének a 
meghívásért, valamint Szebellédi Zoltán-
nak, Harangozó Imrének és Gedó Gyöngyi-
nek, akik munkájukkal segítették, hogy 
megvalósulhasson ez a kirándulás. 

Dúl Boglárka

Négy csodás napot töltöttünk Erdélyben

Az újkígyósiak szépvízen 
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Mielőtt bemutatnám a csík szent-
mik lósi rovásfeliratot, nézzük rö-

viden a rovásírás történetét. A magyar 
rovásírással kapcsolatban kétféle elmé-
let látott napvilágot. Az egyik felfogás 
az ókori föníciai, egyiptomi és sumér 
írásokkal hozza kapcsolatba, a másik 
nézet az V–VI. századi arám, türk írás-
ból eredezteti.

A székely rovásírást, a magyar ro-
vásírás egyik típusát szkíta vagy szittya 
írásnak is szokták nevezni. Ilyen becses 
emlék volt templomunk egyik kórus-
deszkáján is, a források szerint 1501-ből. 
Sajnos az eredeti szöveg elveszett, de a 
másolata fennmaradt Szilágyi Sámuel-
től 1749-ből, melyet ma Budapesten, a 
Ráday Könyvtárban őrznek. Egyesek 
szerint a felirat nem csíkszentmiklósi, 
hanem csíkszentmihályi. Kunits Fe-
rencre hivatkoznak, aki 1731-ben ki- 
adott könyvében szentmihályinak ne - 
vezi. Sebestyén Gyula A magyar rovás-
írás hiteles emlékei című könyvében ír-
ja, hogy Kunits Ferenc sok mindenben 
tévedett. Így pl. beszél a Lázár család 
gyergyószentmiklósi kastélyáról, holott 
ez a kastély Szárhegyen van.

Itt megemlítem, hogy a Magyar Iro-
dalmi Lexikon, amelyet az Akadémiai  

Kiadó adott ki Budapesten 1965-ben, 
a rovásírás emlékei között megem-
líti a csíkszentmiklósi feliratot, de a 
csíkszentmihályiról egyáltalán nem szól. 
Domokos Pál Péterrel, a nagy székely- és 
csángószakértővel kétszer is találkoz-
hattam, és beszélgethettem vele. Ő azt 
mondotta: Nyugodtan mondjuk azt a 
rovásírást csíkszentmiklósinak, mert va-
lóban az.

Befejezésképpen megjegyzem, hogy 
ha valaki látni szeretné ezt a rovásírást, 
a csíkszentmiklósi templomban meg-
teheti, hiszen van egy igényes kivitelű,  
szépen faragott másolata. Kedves bará-
tunk, Harangozó Imre kezdeményezésé- 
re az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kul-
turális Egyesület készíttette el, s az Új-
kígyóssal fönntartott testvér-települési 
kapcsolatunk keretei között az 1994-es 

Szent Miklós-búcsú alkalmával hozta 
el egy küldöttség: dr. Biri István megyei 
főjegyző, Bozó Imre polgármester úr,  
valamint Evanics Mihály, Harangozó 
Imre, Harangozó János és Zsótér József. 
A becses emléket templomunk oldalbe-
járatának belső falára függesztettük föl, 
köszönet érte újkígyósi barátainknak!

Gergely Géza 
plébános

A csíkszentmiklósi rovásfelirat

Azoknak a gazdálkodóknak, akik a 
143/2011. VM-rendelet alapján a 2013. 
június 10-ig benyújtott egységes ké-
relmükben a mezőgazdasági biztosítás 
díjához nyújtott támogatást „Igen” meg-
jelöléssel adták be, az alábbi határidős 
feladataik lesznek. A gazdálkodónak az 
MVH felé további teendője csak az abban 
esetben van, ha nem adott meghatalma-
zást a biztosítónak a biztosítási szerződés 
benyújtására. 

2013. augusztus 31-ig a termelőnek 
a megkötött mezőgazdasági biztosítá-
si szerződés ajánlati nyomtatványát és 
a kötvény másolatát egy példányban, 
postai úton vagy személyesen a szék-
helye/lakóhelye szerint illetékes MVH 
megyei kirendeltséghez kell benyújta-
nia. Amennyiben a szerződő fél (pl. in-
tegrátor) és a biztosított (gazdálkodó) 
személye eltér, és a biztosított terme-
lő a 80/2013. MVH Közlemény K0201 

számú nyomtatványon meghatalmazást 
adott a szerződő fél részére az általa vá-
lasztott biztosítási típus megkötésére, 
akkor a meghatalmazást is egy példány-
ban, a szerződés ajánlati nyomtatványa 
és kötvény másolatához egyidejűleg csa-
tolnia kell a benyújtáskor. A 2013. au-
gusztus 31-i határidő jogvesztő, amelyet 
követően módosításra nincs lehetőség.

2013. november 15-ig a biztosító felé a 
díjat 2013. november 15-ig beérkezőleg 
kell rendeznie. Ez a határidő is jogvesztő, 
amelyet követően módosításra és hiány-
pótlásra nincs lehetőség. A biztosítási 
díj megfizetésének igazolását a bizto-
sítónak, továbbá amennyiben a szerző-
dő fél nem a mezőgazdasági termelő, 
úgy a szerződő félnek is igazolnia kell az 
MVH részére ügyfélkapun történő belé-
péssel, elektronikus úton. 

Csányi Marianna ,
Nemzet Agrárgazdasági Kamara

Mezőgazdasági biztosítási díj támogatásával 
kapcsolatos határidők

STRANDSZERDA
Kedves újkígyósi gyerekek, szülők!
Itt a nyár, a nagy meleg, a gyerekek pedig a 
szobában kuksolnak a számítógép előtt. Jó 
lenne, ha kicsit mozognának! 
Ha így gondoljátok, engedjétek el velünk, 
alsós tanító nénikkel, őket szerdánként Ge-
rendásra a strandra! Mi felügyelünk rájuk! 
Jó idő esetén minden szerdán kerékpártúrát 
szervezünk a gerendási strandra!

Gyülekező: 8.45-kor az iskolánál!
Mindenki hozzon magával egész napra en-
nivalót, a belépő árát (400 Ft) és annyi köl-
tőpénzt, amennyit akar! (Csak jégkrémet és 
üdítőt lehet ott venni, tehát pár száz forint 
elegendő!)

Indulás haza: 17.00-kor, így  
18.00 körül érkezünk vissza az iskolához.
Mindenkinek jó megoldás lehet! A gye-
rekek jól érzik magukat, nem unatkoznak, 
mozognak, felügyelet mellett strandolnak, 
mindez a szülőknek nem kerül sokba.
Tehát már 2013. július 10-én (szerda) vár-
juk a strandolni vágyó gyerekeket, esetleg a 
vállalkozó szellemű szülőket is!

Az alsós tanító nénik

rovásírás 
Csíkszentmiklóson

A napokban vonul nyugdíjba ft. Gergely 
Géza csíkszentmiklósi plébá nos, aki a tele-
püléseink közötti testvérközségi kapcsola-
tot a kezdetektől fogva fenntartások nélkül 
pártolta és segítette. Tudni kell, hogy az 
ottani közigazgatási beosztás szerint test-
vértelepülésünkhöz, Szépvízhez mint 
községközponthoz hozzá tartozik még 
Csíkszentmiklós, Borzsova és a Tatros-
völgy bejáratánál fekvő Bükkloka is. Géza 
atya – aki lassan negyedszáza da Csík-
szent miklós és Borzsova plébánosa – 
1940-ben született a Szé kely ke resztúr 
melletti Székely szent mi hályon, és 1965- ben 
szentelte pappá Márton Áron püspök úr.  
A nevezetes csíkszentmiklósi rovásfelirat-
ról írt rövid írásának közlésével kívánunk 
hosszú, boldog, egészségben eltöltött nyug-
díjaséveket Gergely Géza atyának!
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Támogatták az árvíz sújtotta  
területek helyreállítását 

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2013. június 17-én 
megtartott ülésén egyhangú, nyolc igen 
szavazattal járult hozzá a rendkívüli 
időjárási viszonyok miatt kialakult árvíz 
okozta katasztrófahelyzetben, a nemze-
ti szolidaritás alapján, az árvízvédekezés 
és a helyreállítás költségeihez. A testület 
500 000 Ft támogatást szavazott meg a 
tartalékalap terhére. A polgármester ez-
zel kapcsolatos intézkedését, a Nemzeti 
Összefogás alap számlájára történt át-
utalást jóváhagyta.

Elfogadták  
az iskolai beszámolót

A képviselő-testület nyolc igen szava-
zattal fogadta el az Újkígyósi Széche-
nyi István Általános Iskola 2012/2013. 
tanévről szóló beszámolóját, és megkö-
szönte az intézmény dolgozóinak az el-
végzett munkájukat.

Elfogadták  
az óvoda beszámolóját

Nyolc igen szavazattal elfogadták a Kö-
zös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei In-
tézmény 2012/2013. tanévről szóló 
beszámolóját, valamint a testület meg-
köszönte az intézmény dolgozóinak az 
elvégzett munkájukat.

  Megszűnt  
az informatikai társulás

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a jogi személyiséggel 
rendelkező Medgyesegyháza-Újkígyós-
Medgyesbodzás Széles Sávú Infor-
matikai Infrastruktúra Fejlesztése 
Beruházási Társulás 2013. június 30. 
napjával történő megszüntetéséről szó-
ló megállapodást egyhangú szavazással 
– nyolc igennel – elfogadta, és felhatal-
mazta a polgármestert a megállapodás 
aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére.

Elfogadták  
a vagyongazdálkodási tervet

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a nemzeti vagyonról szó-
ló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) 

bekezdés alapján az önkormányzat va-
gyongazdálkodásának az Alaptörvény-
ben, valamint a 7. § (2) bekezdésében 
meghatározott rendeltetése biztosításá-
nak céljából közép- és hosszú távú va-
gyongazdálkodási tervét elfogadta. A 
határozati javaslatra mind a nyolc kép-
viselő igennel szavazott.

Új dolgozók az új bölcsődében  
és az új óvodában

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2013. szeptember 1. 
napjától a Közös Igazgatású Óvodai 
és Bölcsődei Intézmény Petőfi utca 44. 
szám alatti óvodájában engedélyezi 2 fő 
8 órás óvónő, 1 fő 8 órás dajka és 1 fő 8 
órás óvodatitkár foglalkoztatását. 

*
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2013. szeptember 1. 
napjától a Közös Igazgatású Óvodai és 
Bölcsődei Intézmény Kossuth utca 33. 
szám alatti bölcsődéjében engedélyezi 2 
fő 8 órás gondozónő, 1 fő 8 órás tech-
nikai alkalmazott és 1 fő 8 órás udvaros 
foglalkoztatását. 

*
A határozati javaslatot a képviselő-tes-
tület egyöntetűen, nyolc igen szavazattal 
támogatta és a foglalkoztatáshoz szük-
séges költségeket a 2013. évi költség-
vetésében biztosítja, valamint megbízta 
Balogh Lászlóné óvodavezetőt, hogy a 
foglalkoztatással kapcsolatos munkálta-
tói intézkedéseket tegye meg.

Módosították az alapító okiratot
A képviselő-testület nyolc igen sza-
vazattal elfogadta a Közös Igazgatású 
Óvodai és Bölcsődei Intézmény alapí-
tó okiratának módosítását és egységes 
szerkezetbe foglalását, és egyben utasít-
ja Máténé Kiss Mária aljegyzőt, hogy az 
alapító okirat módosításával kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg.

Új emlékmű pályázati forrásból
A testület nyolc igen szavazattal hagyta 
jóvá a Vizuális Művészetek Kollégiuma 
által kiírt pályázatra, az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc emlékére állí-
tandó emlékmű megvalósítására beadott 
pályázatot. A pályázat megvalósításá-
hoz szükséges önerőre 3 500 000 Ft-ot  

biztosít a 2014. évi költségvetésben, és 
felkérte a polgármestert, hogy a pályá-
zat beadásával kapcsolatos intézkedése-
ket tegye meg.

Elfogadták  
az Esélyegyenlőségi Programot

Mind a nyolc képviselő elfogadta Újkí-
gyós Város Önkormányzat Esélyegyen-
lőségi Programját.

Jóváhagyták  
a közbeszerzési dokumentációt

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a „Gyermeknevelési intéz-
mények eszközbeszerzése Újkígyóson” 
című projekt közbeszerzési eljárás do-
kumentációját és ajánlattételi felhívását 
nyolc igen szavazattal jóváhagyta. Meg-
bízta a polgármestert a dokumentáció és 
az ajánlattételi felhívás legalább három 
ajánlattevő részére történő megküldé-
sével, továbbá azzal, hogy az eljárás le-
folytatása után az eljárás nyertesének 
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési 
bírálóbizottsági javaslatot jóváhagyásra 
terjessze a képviselő-testület elé.

Lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentés

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 12/2013. (II. 28.), 
35/2013. (IV. 22.), 40/2013. (IV. 22.), 
44/2013. (IV. 22.), 49/2013. (IV. 30.), 
50/2013. (IV. 30.), 52/2013. (IV. 30.), 
54/2013. (V. 9.), 55/2013. (V. 9.), 
57/2013. (V. 27.), 58/2013. (V. 27.), 
61/2013. (V. 27.), 63/2013. (V. 27.), 
64/2013. (V. 27.), 65/2013. (V. 27.), 
66/2013. (V. 27.), 67/2013. (V. 27.)  
számú önkormányzati határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentést mind a nyolc 
képviselő elfogadta.

Döntöttek pályázati kérdésben
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által  „A szociális föld-
programok megvalósításának támo-
gatására” tárgyban kiírt, SZOC-FP-13 
pályázati azonosítószámon nyilvántar-
tott, „Zöldségtermesztő szociális föld-
program Újkígyóson” című pályázat 
szervezeti és működési szabályzatát 
egyöntetűen elfogadták.

Határozatok

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

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013. 
évtől bevezetésre kerülő tranzakciós illeték 
az önkormányzatot és a lakosságot egyaránt 
érinti. 
Jelenleg a készpénzfelvétel tranzakciós ille-
téke 3 ezrelék, ez a banki átutalásnál 2 ezre-
lék, amely várhatóan 2013. augusztus 1-től 
a készpénzfelvételnél 6, a banki átutalásnál 
3 ezrelékre fog emelkedni. A többlet meg-
fizetését a bank a készpénzt felvevőre ter-
heli majd. A lakosság érdekében jelentős 
megtakarítást eredményezne, ha a lehe-
tőségeikhez mérten a helyi adó- és a gép-
járműadó-befizetéseiket csekkes befizetés 
helyett átutalással tennék meg, így a kedve-
zőbb illetéket kell megfizetniük.
Kérjük, hogy amennyiben módjukban áll, a 
banki átutalást részesítsék előnyben!

Újkígyós Város Önkormányzata

a támogatott egyeDek köre nem Változott:
–  nőivarú, háziasított szarvasmarhaféle;
–  a támogatási kérelem postára adásának napján kora 

legalább 8 hónap;
–  húshasznú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik 

(mely meghatározott fajtakóddal – legkésőbb a tá-
mogatási kérelem benyújtásáig – bejelentésre kerül az 
ENAR-nyilvántartásba);

–  olyan állományhoz tartozik, amelyben jellemzően 
hústermelés céljából nevelnek borjakat;

–  a kötelező birtokon tartás alatt a termelő tenyészeté-
ben van;

–  tenyészete igazoltan gümőkór-, brucellózis- és 
leukózismentes. 

a támogatásra az a termelő jogosult,
–  aki a támogatási kérelmet benyújtja (amennyiben a fő-

lap, illetve megfelelő számú betétlap nem kerül együt-
tesen benyújtásra, hiánypótlásnak nincs helye);

–  aki/amely a kérelmén legalább 3 támogatható álla-
tot jelent be;

–  aki a kérelmezett állatokat a támogatási kérelem pos-
tára adását követő naptól kezdődően 6 hónapig folya-
matosan a tenyészetében tartja (birtokon tartás);

–  aki gondoskodik az ENAR-rendelet szerinti jelölésről; 
–  akinek a kérelmezett állatai legalább 30%-ának van 

ellése a 2013. január 1. – 2013. december 31. közöt-
ti időszak során;

–  a  született borjakat, a születést követően, legalább egy 
hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben 
tartja;

–  az üszők aránya legfeljebb 40%.
 

A 23/2013. (IV. 9.) VM-rendelet szerinti anyatehéntar-
tás támogatásának igénybevételéről szóló rendelet alapján 
a 88/2013 (V. 30.) számú mVH Közlemény tartalmaz-
za a támogatási kérelem nyomtatványokat, amely 2 do-
kumentumból áll: K13600/K13601 főlap és a K 13602  
betétlap.

Támogatási kérelemnek kizárólag a K13600/K13601 főlap 
és a K13602 betétlap(ok) együttes beadása minősül!

A támogatási kérelmet az mVH illetékes megyei kiren-
deltségéhez kell benyújtani, postai úton 2013. június 1. 
és 2013. július 31. között.

betegségmentességi igazolás:
A betegségmentességet a hatósági állatorvos vagy a járási 
főállatorvos, a K13600/K13601 főlapon a megfelelő rova-
tok kitöltésével igazolja. 

Varga Magdolna
agrárkamarai tanácsadó 

06-30/331-0439

2013-ban is igényelhető  
az anyatehenek után támogatás

Összefogás az újkígyósi táborozókért

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület szerve-
zésében,  az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány-

nyal, a Naplemente Nyugdíjas Klubbal, a Családcsoporttal, a 
Viharsarok AMSE-vel és a Petőfi Sándor Művelődési Házzal 
együttműködve, hagyományainkhoz híven, 2013. június utol-
só hetében tartottuk  meg a nyári gyermekfelügyeletet.

A jelentkező gyerekek száma meghaladta a hatvan főt. 
Gyülekező minden reggel a művelődési házban volt. Regge-
li torna után indultunk kerékpárral a város különböző pont-
jaira, illetve a település környékére. A gyerekek kézműves 
foglalkozásokon különböző anyagokból készíthettek szebb-
nél szebb dolgokat. Óriási sikere volt az ugrálóvárnak és a kis  
kormányhajtású autóknak (Bobo car). A gyerekek megismer-
kedtek a  papírbrikettgyártás lépéseivel, és mindenkinek le-
hetősége volt elkészíteni egy-egy papírbrikett téglát, amit 
hazavihetett. Szerdán Szabadkígyósra kerékpároztunk, és vé-
gigjártuk a csodaszép Wenckheim-kastély épületét. Az egész 
napot a kastélyparkban töltöttük, ahol izgalmas számháború-
zás zajlott. Látogatást tettünk újkígyósi vállalkozóknál, akik 
szívesen fogadtak és vezettek végig bennünket. Megnéztük a 
brokkoli tisztítását, csomagolását, a fóliasátrakban termesztett 
növényeket. A struccfarm látogatása is nagy élmény volt. Sok 
mindent megtudtunk ezekről a hatalmas madarakról. Érdek-
lődve néztük végig a fa- és fémmegmunkálás munkafolyama-
tait. Legnagyobb bánatunkra a hűvös idő miatt a gerendási 
fürdőzés elmaradt. A tábor utolsó napján maradandó élményt 
váltott ki a hüllők megtekintése és a hüllősimogatás. A sza-
badban főzött, közös ebéddel zártuk a tábort. 

Köszönöm mindazoknak, akik önzetlen munkájukkal segí-
tették az egyhetes nyári tábort. 

Nagy Tiborné táborvezető
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Magyarországon a legnagyobb gond 
a népesség nagy számának idő 

előtti elhalálozása  a daganatos betegsé-
gek miatt.

A népegészségügyi program – többek 
között – szűrések szervezésével szeretné 
kedvezően befolyásolni a mai nem kívá-
natos helyzetet. Mindenki érdeke a kó-
ros elváltozások korai felismerése.

Sokak előtt ismert, hogy évekkel ez-
előtt Újkígyós megkapta a lehetőséget 
az Egészségügyi Minisztériumtól,  így a 
helyi védőnők szakszerű képzésben ré-
szesültek a méhnyak szűrővizsgálatának 
elvégzéséhez. A környező országokban 
a méhnyak szűrését, a kenetvételt nem 
orvosok, hanem szakképzett dolgo-
zók végzik. 2015-től Magyarországon 
is a védőnők feladata lesz ez a tevékeny-
ség olyan településeken, ahol nincs nő-
gyógyászati szakrendelő.

*
néhány szó a méhnyakrákról:

A betegség a fiatal, 40–50 év közötti 
nőket érinti leginkább.  Azonban egyre 
több  korai stádiumban lévő esetet  szűr-
nek ki ennél fiatalabb nők esetében is.

Mi segíti elő a kialakulását?  Az egyik 
ok, hogy növekszik azoknak a fiatal lá-
nyoknak a száma, akik nagyon korán 
kezdik a szexuális életet, amikor a méh-
nyak még könnyen károsodik. A másik 
pedig az, hogy a fogamzásgátló tabletták, 
a méhen belüli eszközök elterjedése óta 

a gumióvszer és az egyéb hagyományos 
fogamzásgátlók – melyek védték a méh-
szájat – majdnem teljesen kiszorultak a 
használatból, pedig a sejtek kóros elvál-
tozása mindenképpen helyi inger jelen-
létéhez köthető. Nemcsak a rendszeres 
szexuális élet, a fogamzásgátlók szedése, 
hanem a többszöri kihordott terhesség, 
helyi fertőzések (pl. humán papilloma 
vírus – azaz HPV), egyéb nőgyógyásza-
ti betegségek, melyek jelen voltak – van-
nak – a nők életében. Minden fertőzés a 
méhnyak károsodását okozza.  Mára már 
bizonyossá vált, hogy a HPV az egész rá-
kos folyamat kiindulási alapja.

Mindenfajta rák, mielőtt daganatot 
képez, és majd terjedni kezd, először egy 
túlburjánzott sejtekből álló, kisebb kép-
letet alkot. Ilyenkor csak véletlenül de-
ríthető fel, sajnos elég ritkán, mert még 
semmiféle gyanús tünet nem kíséri. 
Márpedig, elhelyezkedéséből adódóan 
ez az egyetlen rákfajta, amely már akkor 
kimutatható, amikor még csak 1-2 rend-
ellenesen osztódó sejt van jelen, s ezek a 
sejtek még nem alakultak át rákká.

A méhnyak rákja lassan fejlődik ki, 
és sokáig egy helyben marad. Általában 
8-10 év szükséges ahhoz, hogy tovater-
jedővé alakuljon át. Ezért van az, hogy 
az összes rákféle közül a méhnyakrák 
korai felfedezése a legegyszerűbb, és a 
legnagyobb az esély az idejében felfede-
zett és kezelt esetek teljes gyógyulására. 

*
A rák megelőzhető, legyőzhető, ha az 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal által  
névre szólóan küldött meghívólevéllel 
rendelkező hölgyek  megjelennek a he-
lyi Védőnői Szolgálatnál  kenetvételen. 
Azok a hölgyek,  akik időközben máshol 
már részt vettek méhnyakszűrésen, lelet-
tel rendelkeznek, szakorvoshoz kívánnak 
menni, radikális műtéten estek át, vagy 

egyéb akadálya van a szűrésnek, kérem, 
adategyeztetés céljából jelezzék azt a vé-
dőnőnek telefonon vagy személyesen.

Szeretnénk, ha minél többen fordul-
nának bizalommal felénk, hiszen a rák 
elleni csata győztesei csak úgy lehetünk, 
ha figyelünk egészségünkre, és így már 
az álmunk  is nyugodt lehet.

Gedó Gáborné védőnő

Hogy nyugodtan aludjon…
A méHnyAKráK 

stádIumAI:

1.  diszpláziák:
A méhnyak nem rosszindulatú sejt-
elváltozásai, melyek idővel képesek 
rákos folyamattá átalakulni. Tünete 
nincs. Ennek kimutatására való a szű-
rés. Ezek a sejtek még nem alakultak 
át rákká s éppen ezért megbocsátha-
tatlan, ha valaki elhanyagolja a rend-
szeres, legalább 3 évenkénti szűrést.

2. A méhnyak in situ rákja:
Ez már rosszindulatú elváltozás, mely 
azonban még csak a felületi hámréte-
gen látható.

Ez a NEM NEGATÍV lelet, tü-
nete még mindig nincs. Ehhez nő-
gyógyászati vizsgálat és szövettan is 
szükséges. Gyógyítható.

3. Invazív méhnyakrák:
Eleinte nincsenek jellemző tünetei. 
Később jelentkezhet a két menstruá-
ció közötti fájdalommentes vérezge-
tés, mely közösülés után gyakoribb. 
Továbbá tisztálkodás közben húslé-
szerű, pecsételő vérzés, zavaros folyás.

Kezelésre még van lehetőség – 
radikális műtét, sugárterápia, ke-
moterápia –, de az áttétek ebben a 
stádiumban már elég gyakoriak.

A Védőnői szolgálat elérhetősége: 
Újkígyós, Arany J. u. 40.

Időpont-egyeztetés telefonon:   
munkanapokon 8.00–9.30 óra között

a 06-30/486-1086-os számon.
Személyes bejelentkezés ugyanebben 

az időben.

Ha kíváncsi, mi minden történt az 
Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskolában ebben a tanévben, nézze meg 
honlapunkat, ahol hónapról hónapra 
nyomon követheti az oktatási intézmény 
krónikáját. Hétköznapi és ünnepi esemé-
nyek, izgalmas beszélgetések tehetséges 
tanulókkal, diákvélemények, könyv- és 
filmajánlók gyerekektől, versek, mesék, 
amelyeket tanítványaink írtak, és sok-sok 

humoros eset az órákon történtekről. Az 
írásokat több száz fotó kíséri, amelyek-
ből láthatóvá válik, ki hol találta meg a 
helyét az iskolai életben. Mindez 23 mé-
dia szakkörös tanuló és a szakkörvezető, 
Magyar Mária közvetítésével! 

A honlapunk elérhetősége  
(www nélkül!): 

iskola5661.p8.hu

Pillantson bele a helyi iskola életébe!

orvosi ügyelet  
központi  telefonszáma:  

247-787

hír6.hu
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A média szakkörben végzett  
munkájáért:

Bakonyi Dávid, Czakó Tímea Ilona,
Hankó Ágnes, Szabó Lili,
Varga Julianna Szilvia

Énekkari munkájáért: 
Krucsai Szilvia, Skoperda Boglárka,
Zubán Csilla

A Kaláris Néptánccsoportban  
végzett tevékenységéért: 

Figura Roberta Anna, Krucsai Szilvia,
Skoperda Boglárka, Szőke László 

TANulmáNyi muNKáÉrT:
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és jeles tanulmányi eredményéért:

Bakonyi Dávid
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi dicséretben  
részesült:

Belicza Dóra, Domokos Ivett,
Krucsai Szilvia, Zubán Csilla,
Skoperda Boglárka

ÉVFOlyAmElSŐ:
Skoperda Boglárka, Zubán Csilla

Csak nyolcadik osztályosoknak  
adható díjak:
Kiemelkedő közösségi munkáért: 

Czakó Tímea, Juhász László
Képzőművészetért:

Balogh Szabolcs, Hankó Ágnes
Táncművészetért:

Botyánszki Áron, Domokos Ivett
Zeneművészetért:

Domokos Ivett, Krucsai Szilvia,
Zubán Csilla 

Jó SPOrTOló:

Kézilabda:
Csatlós Norbert, Koszna Cintia,
Rákóczi Gábor, Szőke László

labdarúgás:
Balog Krisztián

Tájfutás:
Botyánszki Áron

Jó TANuló, Jó SPOrTOló :
Bakonyi Dávid, Zubán Csilla

SZÉCHENyi-DÍJ:
Skoperda Boglárka

A Szülők Képviselő Testületében 
végzett lelkiismeretes munkájáért:

Kosznáné Ruszin Ilona,
Oláh Tünde, Susán Éva, 
Rákócziné Vári Katalin

Kiváló tanulmányi munkáért 
könyvjutalomban részesültek  
az évzárón:

osztály: 1. a
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és jeles tanulmányi eredményéért:

Fodor Anna
Példás szorgalmáért és kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért:

Juhász István Máté,
Pusztai Gergő Imre

Példás magatartásáért, szorgalmáért és 
kitűnő tanulmányi eredményéért:

Bánfi Bence, Domokos Balázs,
Gyulai Márton Jácint, Liker Lili,
Marossy Tamás László,  
Somosi Brigitta, Somosi Gabriella,
Szabó Csilla

osztály: 1. b
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:

Dunai Szabolcs, Emenet Ádám,
Péli Gréta Anna, Szabó Linda

Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért:

Ancsin Kata, Benkó Alex, Oláh Gábor
osztály: 2. a

Példás szorgalmáért és jeles  
tanulmányi eredményéért:

Seben Péter, Varga Zoltán
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és jeles tanulmányi eredményéért:

Réti Krisztián, Zsilák Máté,
Stummer Nikolett Csilla

Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért:

Jambrik Tamás, Varga Izabella,
Zsigovics Márta

Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi dicséretben  
részesült:

Kása Soma Zoltán, Knap Eszter
osztály: 2. b

Példás szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:

Fodor Ádám, Kárpáti Zsombor
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és jeles tanulmányi eredményéért:

Simon Hajnalka
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:

Bacsa Krisztián
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi dicséretben  
részesült:

Pap Nikola, Szász Noémi,
Vizi Fanni

ÉVFOlyAmElSŐ: 
Vizi Fanni

osztály: 3. a
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:

Harangozó Bence Attila
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért:

Gábor Laura Lili,  
Gál Lóránt Zsolt, Jenei Márk,
Márkus Ivett, Pleskonics Tamás

osztály: 3. b 
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:

Bánfi Soma Bendegúz
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért:

Borsi Ramóna, Silló Petra
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi dicséretben  
részesült:

Biri Adél, Skoperda Kata,
Váradi Szonja

osztály: 3. c
Példás szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:

Bánfi Viktória Rebeka
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és jeles tanulmányi eredményéért:

Harangozó Andrea, Oláh Márk
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:

Kmetykó Vivien Alexandra

Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi dicséretben  
részesült: 

Csjaki Nóra
ÉVFOlyAmElSŐ: 

Biri Adél
osztály: 4. a

Példás szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:

Mátó Nóra
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és jeles tanulmányi eredményéért:

Bálint Adrienn, Fodor István,
Simon Petra

Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:

Vozár Mónika
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért:

Benkó Erika Rozália
osztály: 4. b

Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és jeles tanulmányi eredményéért:

Juhász Kitti, Vizi Márk
ÉVFOlyAmElSŐ: 

Benkó Erika
osztály: 5. a

Példás szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:

Figura Richárd, Zsigovics Renáta
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:

Judik Péter
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért:

Laczkó Boglárka
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi dicséretben  
részesült: 

Bakonyi Dóra, Márkus Viktor,
Szabó Vivien

osztály: 5. b
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és jeles tanulmányi eredményéért:

Bánfi Boglárka, Budai Dávid,
Király Richárd, Veszpi Gergő, 
Ragályi Georgina,
Toldi Patrik, Török Dóra

Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi dicséretben  
részesült: 

Ancsin Máté
ÉVFOlyAmElSŐ: 

Szabó Vivien
osztály: 6. a

Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi dicséretben  
részesült:

Kovács Márton Attila
osztály: 6. b

Példás magatartásáért, szorgalmáért 
 és jeles tanulmányi eredményéért:

Gyulai Gergő László,
Skoperda Anna, Zsótér Klaudia

Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi dicséretben  
részesült: 

Csók Tünde Noémi, Lengyel Tamás
ÉVFOlyAmElSŐ: 

Csók Tünde Noémi

osztály: 7. a
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és jeles tanulmányi eredményéért:

Botos Alíz
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért:

Vida Réka
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi dicséretben  
részesült: 

Botos Renáta, Kovács Tibor
osztály: 7. b

Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és jeles tanulmányi eredményéért:

Judik János, Zsuzsa Dávid
Példás magatartásáért, szorgalmáért  
és kitűnő tanulmányi eredményéért  
általános nevelőtestületi dicséretben  
részesült: 

Labos Júlia, Vozár Mercédesz
ÉVFOlyAmElSŐ: 

Labos Júlia
Újkígyós Város Önkormányzata  
megyei és országos versenyen elért  
első helyezésért könyvvásárlási 
utalvánnyal jutalmazta a tanuló-
kat és felkészítőiket:
Torna:

Nagy Tibor 3.c, Juhász Ákos 3.c,
Dudás Áron 3.c, Benkő János 3.c,
Varga Mátyás 4.a,
Káposzta Roland 4.b
Felkészítőjük: Tömösi Károly

Kick-box:
Seben Péter 2.a, 
Varga Mátyás 4.a
Edzőjük: Korcsog László
Török Dóra 5.b,  
Krucsai Gergő 6.a 
Edzőjük: Debreczeni Dezső

Tájfutás:
Krucsai Gergő 6.a,
Bakonyi Dávid 8.a 
Vezető: Bohus Mariann

Néptánc:
Domokos Ivett 8.a
Felkészítője: 
Hegedűsné Farkas Lilla
Botyánszki Áron 8.a 
Felkészítője: ifj. Mlinár Pál

Kézilabda: 
Varga Julianna 8.b,
Zubán Csilla 8.a,  
Koszna Cintia 8.b,
Szabó Mónika 7.a,
Sipka Mónika 7.a, 
Vida Réka 7.a,
Laurinyecz Emese 7.b,
Vozár Mercédesz 7.b,
Tóth Réka 7.b,
Csatlós Eszter 7.b
Edzőjük: Biriné Csiernik Éva
Mohácsi Balázs 7.a ,
Balogh József 7.b, Juhász Gergő 8.b,
Mezei Martin 8.b, Szőke László 8.a,
Bakonyi Dávid 8.a, Oláh Dávid 8.b,
Csatlós Norbert 8.a, Judik János 7.b
Edzőjük: Dézsi Róbert
Rákóczi Gábor 8.a
Edző: Velky Mihály

Szintén könyvutalványban részesült: 
Belicza Dóra, állampolgári eskük  
és esküvők állandó versmondója

tAnéV VéGI jutAlmAzásoK A BAllAGáson (2013. június 15.)
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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: Várhegyiné Szántó Anikó • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

anyakönyvi Hírek

2013. június hó:
SzületéSek:

Barta Bálint (3330 g, 51 cm), Békéscsaba, 2013. június 4., édes-
anyja: Balázsházi Kitti, édesapja: Barta Szabolcs.

Petrás Noémi (3440 g, 49 cm), Békéscsaba, 2013. június 26., édes-
anyja: Tomasovszki Erika, édesapja: Petrás Csaba.

házaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2013. június 3., menyasszony: Hegedűs 

Andrea újkígyósi lakos, vőlegény: Szabó Gábor újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2013. június 13., menyasszony: Farkas 

Brigitta újkígyósi lakos, vőlegény: Jakab János újkígyósi lakos.

haláleSetek:
Orbán Balázsné Herczeg Erzsébet, született: 1933. január 21., el-

hunyt: Újkígyós, 2013. június 10., volt Újkígyós, Bem u. 17. 
szám alatti lakos. 

Koszna Pálné Sulcz Ilona, született: 1929. november 23., elhunyt: 
Békéscsaba, 2013. június 14., volt Szabadkígyós, Ókígyósi u. 
137. szám alatti lakos.

Bacsa Lajos, született: 1925. április 4., elhunyt: Újkígyós, 2013. 
június 19., volt Újkígyós, Arany János u. 18. szám alatti lakos.

Mladonyiczki András, született: 1952. július 27., elhunyt: Békés-
csaba, 2013. június 19., volt Újkígyós, Kis u. 11. szám alatti  
lakos.

Kiss Józsefné Bak Margit, született: 1929. február 18., elhunyt: Új-
kígyós, 2013. június 27., volt Újkígyós, Petőfi u. 26–28. szám 
alatti lakos.

Kiss Antal, született: 1934. május 13., elhunyt: Orosháza, 2013. 
június 28., volt Újkígyós, Hosszú u. 81. szám alatti lakos.

Korcsog Mátyásné Skaliczki Rozália, született: 1923. szeptember 
1., elhunyt: Újkígyós, 2013. június 29., volt Újkígyós, Szent 
István u. 13. szám alatti lakos.

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 119 fő önkéntes összesen 1325 órát 
dolgozott szociális, oktatás és egészségügy 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

„ÖsszefoGás A munKAerőPIACért” címmel az  
„Összefogás Újkígyós” Közhasznú Egyesület TÁMOP-2.6.2-12/ 
1-2012-0324 számú nyertes pályázatot nyújtott be a „Munkaerő-
piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának meg-
erősítése” című pályázati felhívására.
Egyesületünk a programot a 2013. április 1. – 2014. március 31. 
közötti időszakban valósítja meg.
A támogatás mértéke: 8 000 000 Ft, 100% vissza nem téríten-
dő támogatás. A támogatás célja a munkaerő-piaci szolgáltatáso-
kat nyújtó civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások 
megerősítése. 
A támogatás a szervezet belső kapacitásainak erősítésével, a szer-
vezeti kultúra fejlesztésével az érintett szervezetek által nyújtott 
szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gaz-
dasági feltételekhez való igazodását, szakmai innovációs képessé-
gének megerősödését szolgálja. 
A munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítá-
si rendszer alkalmazására történő felkészüléssel biztosítható, hogy 
azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők.

Nagy Tiborné 
táMoP-2.6.2-12/1-2012-0324
„Összefogás Újkígyósért”  
Közhasznú Egyesület
5661 Újkígyós, Arany János utca 42.
E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu
Tel.: 06 20/506-5516

ingyenes jogsegélyszolgálat
Minden hónap 1. keddjén  

(tehát legközelebb 2013. augusztus 6-án)  
11–17 óra között 

ingyEnEs Jogi TAnácsAdás vEhETő igénybE 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban  

(a park felőli bejáratnál). 
Munkajog, társadalombiztosítási jog, vállalkozás-, cégjog,  

közigazgatási jog, adójog, családjog – jogterületekkel  
kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak tanácsadásért,  

felvilágosításért Kutiné dr. Stefanovits Katalin ügyvédhez.  
Elérhetősége: kutine@citromail.hu

Kérjük, éljenek a lehetőséggel, és itt, helyben minél többen  
vegyék igénybe a szolgáltatást!

További információ: muvhaz@ujkigyos.hu


