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Átadták az Újkígyós Díszpolgára és az „Újkígyósért” kitüntető címeket
A hagyományoknak megfelelően az  

augusztus 20-i ünnepi megemlékezésen 
adták át az Újkígyós Díszpolgára és az 
„Újkígyósért” kitüntető címeket. Újkí-
gyós Díszpolgárává Fejes Antal csellis-
tát és zenetanárt  választották, az „Új-
kígyósért” kitüntető címet Majorosné  
dr. Hunya Sarolta háziorvosnak ítélte 
oda  a képviselő-testület.

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 80/2018. (VII. 16.) 
számú képviselő-testületi határozatával 
2018. évben a Díszpolgári címet Fejes 
Antal részére adományozza, csellista-
ként és zenetanárként a zeneművészet-
ben eltöltött több évtizedes kiemelkedő 
munkájának elismeréséül.

Békés megye komolyzenei életében 
immár közel ötven esztendeje van jelen 
Fejes Antal csellista, a Békés Megyei 
Szimfonikus Zenekar tagja, szólamve-
zetője. Gyerekkorában Újkígyóson élt, 
előbb tanult meg énekelni, mint be-
szélni. Szüleitől népdalokat, templomi 
énekeket gyakran hallhatott, édesapja 
autodidakta módon, szívesen kísérte 
őket hegedűjátékával. Másfél éves ko-
rában már hosszú listát őrzött édesany-
ja a „repertoárjáról”. Édesapja minden 
vágya az volt, hogy hegedűs legyen és 
angolul tanuljon. Ez abban az időben, 
faluhelyen ritka kívánságnak számított.

Édesapja harmadik osztályos, álta-
lános iskolás korában elvitte a Békés-
Tarhoson induló, első magyar Énekis-
kola felvételijére. Az alapító Gulyás 
György és tanárkollégái fantáziát láttak 
benne, és felvették a hegedű tanszakra. 
Olyan társakkal került össze a bentla-
kásos kollégiumban, akiknek tudása, 
tehetsége példa volt számára. Szokolay 
Sándor, Bozay Attila, Tarjáni Ferenc, 
Mező László művészetét mindvégig 
tiszteli és nagyra értékeli.

A tanári karból többen a budapesti 
Zeneakadémiáról jártak le repülővel. 
Diákként éjjel-nappal szolmizáltak, 
szólt a muzsika. Két alkalommal járt 
Kodály Tarhoson, ő is hegedülhetett a 
Mesternek.

A sors úgy hozta, hogy édesapját 
súlyos betegsége miatt, 10 éves korá-
ban elvesztette, 1954-ben pedig egyik 
napról a másikra megszűnt Tarhoson 
az Énekiskola. Édesanyjának volt bá-
torsága ahhoz, hogy Friss Antal gor-
donkaművész javaslatára hegedűtanu-
lásának véget szakított, és csellistának 
íratta be a nagyszerű pedagógushoz, a 

békéscsabai Zeneiskolába. Zeneaka-
démiai művésztanárként ő kivételes 
tanárember volt, teljes vasárnap dél-
előttöket töltöttek szakmai és atyai 
irányítása, szeretete közelében. Egész 
életében a példaképe marad.

Középiskolásként, majd főiskolás-
ként a szegedi Konzervatóriumban Bá-
thory Sándor igazgatóhelyettes, későbbi 
direktor gordonka tanszakára került. 
Csellisták sokaságát nevelte művész-
tanárokká vagy zenekari játékosokká, 
mellettük könnyedén szívhatta magába 
az ember a zene iránti elkötelezettséget.

Zenegimnazista osztálytársakként, 
majd a főiskolai kamaramuzsikálások 
révén egymásba szerettek leendő fele-
ségével, és teljesen természetes volt szá-
mukra, hogy a diplomaosztásuk napján 
összeházasodnak. Gulyás György volt a 
diplomakoncertjük vizsgaelnöke, és nem 
akarta elhinni, hogy a további jövővel 
kecsegtető, zeneakadémiai tanulmányok 
helyett, közös elhatározással inkább a 
vidéki, tanári életet választják. Ő akkor 
már főiskolásként két éve Békéscsabán 
tanított Sárhelyi Jenő igazgatása alatt. 

2018-ban Újkígyós Díszpolgára Fejes Antal lett, az „Újkígyósért” kitünte-
tést Majorosné dr. Hunya Sarolta vehette át Szebellédi Zoltántól, Újkígyós 

polgármesterétől

Újkígyós Díszpolgára cím ado-
mányozható annak a magyar vagy 
külföldi állampolgárnak, aki va-
lamely kiemelkedő munkájával 
vagy egész életművével mind a te-
lepülésen, mind pedig országosan 
vagy nemzetközi viszonylatban 
olyan általános elismerést szerzett, 
amely hozzájárult Újkígyós jó 
hírnevének öregbítéséhez, továb-
bá példamutató emberi magatar-
tása miatt egyébként köztisztelet-
ben áll. Az évente egy személynek 
adományozható címmel külön 
erre a célra készített díszokle-
vél és egy arany pecsétgyűrű jár.



2 2018. SZepteMber
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Özvegy édesanyjának - aki akkor a 
hangszerbolt vezetője volt - húga zenei 
taníttatásában próbált segíteni.

1965-ig ifjúi lelkesedéssel dolgoz-
tak Békéscsabán. Abban az évben egy 
gyermekoperát mutattak be az ének-
zenei általános iskolásokkal és az álta-
la vezetett, ifjúsági vonószenekarral. A 
megyei vezetés felfigyelt munkájukra, és 
az akkor induló Békési Zeneiskolához 
helyezték át őket, Antalt igazgatónak, 
feleségét pedig zongoratanárnak. Ak-
kor még nem gondolták, hogy Szeged 
és Békéscsaba után 41 esztendőt fognak 
ebben a pozícióban, Békésen eltölteni 
szeretettől övezve.

Kihívás volt számára 23 évesen az 
igazgatás, de olyan tantestület kovácso-
lódott össze az évek során, akikkel igazi 
csapatszellemben, családias légkörben 
dolgozhattak az akkor még nagyközség, 
később kisváros zenei életéért.

Mellette persze nem lett hűtlen a 
csellózáshoz, 1960-tól folyamatosan 
járt a Békéscsabai (ma Békés Megyei) 
Szimfonikus Zenekarba. Nyaranta a 
Szegedi Szabadtéri Játékok zenekará-
ban híres karmesterek - Vaszy Viktor, 
Kórody András, Roberto Benzi - mes-
terfogásait leshette el a közös munka 
során. Rendszeresen játszott a Jókai 
Színház zenés darabjaiban, és hosszú 
évekig járták Európát a Balassi Tánc-
együttes zenekarával. Az élet adta meg 
számára a legnagyobb tapasztalást.

A zenekarban töltött eddigi 49 esz-
tendő rálátást biztosít számára. Már 
főiskolásként sok kiváló emberrel, 
amatőrökkel és zenészekkel muzsikál-
hatott együtt, és komoly felkészültsé-
gű és végzettségű, profi muzsikusokkal 
napjainkban.

Intézményvezetőként egykor megta-
pasztalta, hogy mekkora jelentősége van 
az irányítás diplomáciájának, a szakmai 
munka mellett az emberi kapcsolatok-
nak. Szólamvezetőként ezt igyekszik 
megvalósítani.

Az egyensúly, az ízlés és igényesség, a 
helyes arányok és mérték az élet minden 
területén fennmaradást és perspektívát 
biztosíthat, ha önbizalom mellett ezeket 
alázattal gyakoroljuk. A zenekari játék 
nagyon fontos minden muzsikus számá-
ra, hiszen egy közösséggel együtt lehet 
olyat alkotni, amely nemcsak befelé, ha-
nem kifelé, a hallgatóság felé is sugárzik. 
Kettős értelemben is örömforrás, cél, 
tartalom, lendítőerő. Ilyen szempontból 

a vonósok, fúvósok vagy ütőhangszere-
sek előnyös helyzetben vannak.

Fejes Antal a Békés-Tarhosi Ze-
nei Napok szervezésében 30 éven át 
vett részt kollégáival együtt. 1976-tól 
volt a Jeunesses Vonószenekari tábor 
vezetője, felesége pedig húsz éven át 
szervező titkárként fogta össze a ze-
neművészeti szakközépiskolák Tarhosi 
Országos Zongoraversenyét. 1997-től 
őt választottak meg a zenei napok mű-
vészeti vezetőjévé, ez is hasonló kihí-
vást jelentett, mint az indulás Békésen. 
Ám az eredmények és a visszajelzések 
mára igazolják, hogy Gulyás György 
nyomdokait és a tarhosi szellemiséget 
követve zenei hagyomány teremtődött 
Békésen és Tarhoson. A megyei szim-
fonikus zenekar előadásában Dvořák 
Stabat Materére vagy Szokolay Sándor 
I. szimfóniájának bemutatójára sokáig 
emlékezni fognak. A Tarhoson járt nagy 
művészek - Ferencsik, Simándy, Kocsis, 
a Bartók vonósnégyes vagy a Muzsikás 
együttes - sikerei mellett családja és az 
emberek szeretete volt - és ma is az - a 
legmeghatározóbb erőforrás.

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 81/2018. (VII. 16.) számú 
képviselő-testületi határozatával 2018. év-
ben az „Újkígyósért” kitüntetést Majorosné 
dr. Hunya Sarolta részére adományozza, 
Újkígyós lakossága egészségének megőrzése 
érdekében kifejtett munkájáért.

Majorosné dr. Hunya Sarolta 1955. 
július 31-én született Gyomaendrő-
dön. Az általános iskolai tanulmányai 
befejezése után 1973-ban érettségizett 

a Gyomai Kner Imre Gimnáziumban, 
ahol nagyszerű tanárok sikeresen fel-
készítették az egyetemi felvételi vizs-
gára. 

A sikeres érettségi vizsga után elsőre 
felvételt nyert a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetemre, ahol 1980-ban cum laude 
eredménnyel fejezte be tanulmányait.

Egyetemi évei alatt kötött házassá-
got Majoros Jánossal. 1978-ban, még 
ötödéves egyetemistaként született 
meg első gyermekük, Orsolya.

1980. október 1-jétől kezdett dol-
gozni a gyulai Pándy Kálmán Kórház - 
dr. Iványi János Tanár Úr által vezetett 
- I-es belgyógyászati osztályán.

Itt kiváló tanítómesterei voltak. 
A teljesség igénye nélkül példaként 
megemlítenénk: dr. Pocsai Gábort, dr. 
Gyimesi Andrást.

Az osztályon nemcsak kiváló szak-
mai munka folyt, hanem példát mutat-
tak empátiából, a közösségbe való be-
illeszkedésből, a csapatban való együtt 
gondolkodás fontosságáról.

A doktornő ezen útravalókkal ke-
rült ki a nagybetűs „életbe”.

Még az osztály kötelékéből került ki 
egy évre Kétegyházára helyettes kör-
zeti orvosként, majd Szolnokra, ahol 
városi tisztiorvos helyettes volt.

Ez idő alatt 1983-ban megszületett 
második gyermekük, Árpád.

1984. június 1-jén kezdett dolgoz-
ni Szabadkígyóson az akkor megüre-
sedett háziorvosi praxisban. Abban, 
hogy idekerülhetett nagy szerepe volt 
Süli János akkori tanácselnöknek, aki 
személyesen is leinformálta korábbi 
munkahelyein.

Szabadkígyós több mint 2900 la-
kossal nehéz „terepnek” bizonyult. 
Gyermekorvos nem volt a településen, 
a doktornő egyedül látta el a felnőtt- 
és gyereklakosságot.  Szabadkígyós la-
kossága hamar elfogadta, azóta többen 
is a betegei maradtak. Az idő pedig 
telt, és mára már több betege is hozzá 
hordja gyermekét vagy unokáját. 

A gyógyítást Újkígyóson 1991-ben 
kezdte, de már voltak ismerős arcok a 
szabadkígyósi praxis és az ügyeletek 
folytán. 

1987-ben általános orvostanból, 
1997-ben háziorvostanból, 2007-ben 
foglalkozás-egészségügyből tett szak-
vizsgát.

Két gyermek boldog nagymamája, 
Laura 11 éves, Kristóf pedig 2 éves.

Azoknak a személyeknek, cso-
portoknak, akik, vagy amelyek Új-
kígyós fejlesztésében, a társadalmi, 
szociális, kulturális és gazdasági 
élet bármely ágazatában kiemelke-
dően hasznos munkát végeztek, en-
nek révén Újkígyós értékeit növelő 
maradandó eredményeket értek el, 
„Újkígyósért” kitüntetés adomá-
nyozható. Az „Újkígyósért” kitün-
tetés évente két magánszemélynek 
vagy szervezetnek adható. Magán-
személy esetében arany pecsétgyű-
rűvel és oklevéllel ismeri el a képvi-
selő-testület az Újkígyósért végzett 
munkát. Amennyiben a kitüntete-
tést szervezet kapja meg, abban az 
esetben az elismeréssel egy ezüst 
emlékplakett és egy oklevél jár.
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Tartozz a legjobbak közé, légy a Királyteam tagja!
Az augusztusi Önkormányzati Ér-

tesítőben számoltunk be az újkígyósi 
kick-boxosok fejlődéséről, a Királyteam 
Kick-box Akadémiához való csatlako-
zásukról. Szeretnénk bemutatni, hogy az 
akadémia milyen újdonságokat hozott 
csapatunk életébe. Az egyik ezek kö-
zül a legkisebbekre vonatkozik, ugyanis 
már hároméves kortól biztosítunk le-
hetőséget ügyességfejlesztő küzdősport 
tornára. A szülők végigkísérhetik gyer-
mekeik fejlődését, és részesei lehetnek 
a számukra sem kevés izgalmat nyújtó 
edzéseknek, hiszen a küzdősport torna 
foglalkozásaink szabadon megtekinthe-
tők. A felnőttek számára pedig egy igazi 
kesztyűs, zsákos foglalkozást biztosí-
tunk, életkormegkötés nélkül. Összefog-
lalva, az Újkígyósi Királyteam Kick-box 
Akadémia a családok valamennyi tagját 
igyekszik bevonni a sport és testedzés 
világába. Az alábbi csoportba várjuk a 
jelentkezőket: 

Ovis küzdősport torna - 3 éves kortól: 
Az óvodás gyermek mozgásigénye és 
cselekvési vágya óriási. Játékos képes-
ség- és ügyességfejlesztő foglalkozások 
3 – 6 éves korú gyermekek számára. A 
gyerekek sokoldalú mozgáskoordiná-
ció fejlesztő gyakorlatokon keresztül 
ismerkednek a küzdősport és kick-box 
alapjaival. Az újabb és újabb mozgás-
formák elsajátítása elősegíti majd a 
gyermekek értelmi fejlődését is.  Fog-
lalkozásainkon a gyermekek: levezetik 
a bennük rejlő energiákat, fejlődik kéz-
és lábügyességük, finommotorikájuk, 
erősödik az izomzatuk, feszültségük 
oldódik, önfegyelmük erősödik.

Iskolás kick-box alapok: 
Fegyelemorientált küzdősport edzések 
alsó tagozatos iskolások számára ver-
senyzési lehetőséggel. Foglalkozásaink 
lekötik a fiatalok természetes mozgás-
igényét, kellő élményt biztosítva ahhoz, 
hogy a gyermekeink kimozduljanak a 
számítógép elől. Az ügyességfejlesz-
tés mellett kiemelten kezeljük a kick-
box alapjainak elsajátítását. Fontosnak 
tartjuk azon nevelési értékeket, hogy a 
gyermekek önbizalma erősödjön, javul-
jon küzdőszellemük, fegyelmezetteb-
bek legyenek, és a kick-box szellemisé-
géből adódón tiszteljék társaikat. 

Felnőtt csoport:
A legjobb edzésforma azok számára, 
akik érdeklődnek a kick-box iránt, és 

fizikai kondíciójukat szeretnék fejlesz-
teni. Azon túl, hogy önvédelmet és 
kick-box alapokat lehet tanulni, erősí-
ti az önbizalmat, szellemi felfrissülést 
biztosít a mindennapok rohanó világá-
ban. A folyamatos küzdelmi stílusokra 
kihegyezett edzése-
inken minden kor-
osztály megtalál-
hatja a számítását, 
legyenek akár ver-
senyzői vagy hobbi 
sportolói ambíciói. 
Gondosan ügye-
lünk arra, hogy 
minden jelentke-
zőnk életkorának és 
előképzettségének 
megfelelően ter-
helést kapjon. Így 
nem kell aggódnia 
a csattogó ütésektől 
és rúgásoktól annak 
sem, aki kezdőként 
csatlakozik hoz-
zánk. 

Szeptember 15. 
és 23. között rende-
zik meg az utánpót-
lás világbajnokságát 
az olaszországi 
Jesoloban. Az új-
kígyósi versenyzők 
közül Koszti Irin-
gó, Ancsin Hanna 

és Pap Nikola szerzett kvótát az év 
legnagyobb utánpótlás eseményének 
számító világversenyre. Az utazás előtt 
Korcsog László, az akadémia edzője 
latolgatta az esélyeket: „Nikola súly-
csoportjának kiemelkedő, éremesélyes 
tagja, azonban sérülése megakadályoz-
ta a felkészülést, így számára sajnos 
kimarad a világbajnokság. Koszti Irin-
gó valamennyi kvalifikációs versenyen 
részt vett, dinamikus fejlődését jól mu-
tatja, hogy májusban ezüstérmes lett a 
budapesti világkupa tizenhét fős kate-
góriájában. Iringó képes felvenni a ver-
senyt súlycsoportjának legjobbjaival, 
kivételes rúgótechnikája pedig kelle-
metlen pillanatokat okozhat ellenfele-
inek. Ismerjük a mezőnyt, véleményem 
szerint az éremért fog harcolni Olasz-
országban.  Ancsin Hanna tavaly még 
a gyerek korosztályban vitézkedett, 
magyar bajnokként és diákolimpiai 
elsőként váltott korosztályt. Idén meg 
kellett küzdenie a korosztályváltás nem 
kis nehézségeivel, de szorgalmát és ki-
tartását igazolja, hogy már most utaz-
hat Jesoloba. Fel fogja venni a versenyt 
a súlycsoport tagjaival.”.

Iringó és Hanna büszkén viseli a 
válogatott versenyruhát.
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A kéményseprő kívánsága: Ne kelljen aggódni a biztonságért!
– Tudta, hogy a kéményseprés már minden magányszemély szá-
mára ingyenes?

A kémények időszakos ellenőrzése a magányszemélyek számára 
már több mint két éve ingyenes. Amennyiben családi házban él, és a 
házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő 
akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal.
– Miért szükséges a kéménysepréssel már nyáron foglalkozni?

A fűtési szezon végeztével, amikor az otthoni tüzelő-fűtőbe-
rendezéseket már nem, vagy csak alkalmanként használjuk, ér-
demes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel 
kapcsolatos feladatokat. Nem célszerű ugyanis ezeket a teendőket 
a következő fűtési szezon előtti utolsó napokra halasztani. 

A kéményseprő a füstelvezető épségét, valamint a fűtésrend-
szer működését ellenőrzi. Célja az esetleges problémák kiszűrése, 
a balesetek megelőzése. A vizsgálat során a szakemberek alapo-
san átnézik az égéstermék-elvezetőket, ellenőrzik azok műszaki 
állapotát, megvizsgálják, hogy biztosított-e az adott helyen a fű-
tés biztonságos működéséhez szükséges mennyiségű levegő, il-
letve annak utánpótlása, emellett elemzik a tüzelőberendezésből 
távozó égéstermék összetételét. Amennyiben a vizsgálat problé-
mát tár fel, fontos a mihamarabbi javításról intézkedni.
– Mi a menete, ha szeretném kitakaríttatni a kéményemet?

Aki az online ügyintézést választja, a www.kemenysepres.hu 
honlapon előre megadhat két-három, kéményellenőrzésre meg-
felelő napot – ebben az esetben a kéményseprők telefonon fel-
veszik az ügyféllel a kapcsolatot, és közösen megállapodnak az 
ellenőrzés pontos dátumáról és idejéről. 

A katasztrófavédelem kéményseprői gyakran tájékoztató le-
velekkel járják végig a településeket. Ilyenkor lehetőség van az 
ellenőrzés azonnali elvégeztetésére is, de ennek igénybevétele 
ekkor sem kötelező.

Akik a telefonos ügyintézést kedvelik, ők az előhívó nélkül, in-
gyenesen működő 1818-as számot hívják. Rövid 
adatvédelmi információk után válasszák a 9-es, 
1-es majd ismét az 1-es gombokkal az Időpont-
foglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a 
hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati 
időpont egyeztetési folyamatát. A katasztrófa-
védelem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és 
megbeszélik az ellenőrzés napját és idejét.

Emellett fordulhatnak a katasztrófavédelem 
kéményseprőipari szervezetéhez
• e-mailben, a levelet a 

kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
címre küldve

• postai úton a BM OKF GEK részére cím-
zetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve

• személyesen, ügyfélfogadási időben várjuk 
a megyei ellátási csoportjainknál

• a külföldön tartózkodó állampolgárok a 
+36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható 
telefonszámon érik el ügyfélszolgálatunkat.

– Milyen gyakran ellenőriztessem a kéményemet? 
Ez attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van 

a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban 
szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, 
ha gázzal, akkor kétévente egy alkalommal 
ingyenes a felülvizsgálat.

A társasházban élő magánszemélyekhez írásbeli értesítést 
követően hívás nélkül érkezik a kéményseprő, és ingyenesen 
elvégzi a sormunkát. 
– Mi a teendő, ha gazdálkodó szervezet működik a házban vagy a 
társasházi lakásban?

Amennyiben családi házban él, és a házba gazdálkodó szer-
vezet van bejegyezve, akkor a kéményseprést egy- vagy két-
évente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A szilárd 
tüzelőanyaggal működő fűtőberendezések kéményeit évente, a 
gázzal működőket kétévente. A kéményseprésért fi zetni kell. A 
www.kemenysepres.hu honlap Ügyfélszolgálat oldalán irányító-
száma megadásával kikeresheti, hogy az ország adott településén 
mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a munkát. 

A társasházban működő gazdálkodó szervezetekhez a ké-
ményseprő hívás nélkül érkezik, de a munka díját ki kell fi zetni. 
Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, 
ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, ak-
kor a munka rá eső részét kell kifi zetni, például egy tízlakásos 
társasház esetén a munkadíj egytizedét. 

Fontos tudni!
A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. Ezen 

fel kell tüntetnie az utolsó műszaki vizsgálat évét, valamint az 
ellenőrzés során elvégzett műszeres mérések eredményét. A ka-
tasztrófavédelem kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek, nem 
fogadhatnak el. Végeznek díjköteles munkát is, azonban ezeket 
előre, írásban meg kell rendelni, és a munka elvégzése után, számla 
ellenében, átutalással kell a díjat megfi zetni.

A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmun-
kás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel, 
és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, 
a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük 
korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított.
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HATÁROZATOK
Jóváhagyták a közbeszerzési eljárás 

dokumentációját
Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete egyhangú hat igen szavazattal 
döntött az alábbiakról:
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a határozat mellékletét 
képező, módosított „Keleti Iparterület 
kialakítása Újkígyóson” tárgyú projekt 
közbeszerzési eljárás dokumentációját 
és ajánlattételi felhívását és az előzetes 
összefoglaló tájékoztatót jóváhagyta. 

2. A közbeszerzési eljárás dokumentációját 
és ajánlattételi felhívását az alábbi gazda-
sági szereplőknek kell megküldeni: 
a.) Borgula-Ép Kft. Mezőberény, 
Jeszenszky u. 20.
b.) Csorvási Építőmester Bt. Csorvás, 
Kossuth u. 9.
c.) Swietelsky Magyarország Kft. 
Békéscsaba, Ipari u. 4. 

3. A közbeszerzési bíráló bizottságba tag-
nak felkéri: Beleznai Róbertet (közbe-
szerzési szakértelem), dr. Csatlós Lász-
lót (jogi szakértelem), Domokos Zoltánt 
(pénzügyi szakértelem), Bánfi  Zsoltot 
(közbeszerzés tárgya szerinti szakérte-
lem), Fekécs Gábort és Varga Ferencet.

4. A Képviselő-testület a határozat mel-
lékletét képező módosított közbeszer-
zési szabályzatot jóváhagyta.

Megbízza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételével.

Módosították az egykori Zárda megnevezését
1. Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete az egykori Zárda-épület 
megnevezésére vonatkozó 65/2018. 
(VI. 18.) számú képviselő-testületi 
határozatát visszavonja.

2. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-
testülete az Újkígyós, Iskola utca 7. szám 
alatti (349/4 hrsz.-ú), egykori Zárda-épület-
nek a Szent Imre Panzió megnevezést adja.

A határozati javaslatra mind a hat jelen-
lévő képviselő igennel voksolt.

Hozzájárulás pályázat benyújtásához
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete hat igen szavazattal dön-
tött arról, és hozzájárult ahhoz, hogy a 
VP6-19.2.1.-49-12-17 kódszámú Kislép-
tékű turisztikai fejlesztések – 2. célterület 
című pályázatot az Újkígyósi Nagycsalá-
dosok Közhasznú Egyesület benyújtsa az 
1533/1 hrsz. önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlannal kapcsolatosan. Nyertes 

pályázat esetén a pályázat megvalósításá-
hoz szükséges önrészt, a 343 129 Ft-ot a 
2019. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felhatalmazza Szebellédi Zoltán polgár-
mestert a pályázattal kapcsolatos további 
intézkedések megtételére.

Pályázat benyújtásáról döntöttek
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a 
VP6-19.2.1.-49-12-17 kódszámú Kislép-
tékű turisztikai fejlesztések – 2. célterület 
című pályázatot Újkígyós Város Önkor-
mányzata benyújtsa. Nyertes pályázat ese-
tén a pályázat megvalósításához szükséges 
önrészt, 344 699 Ft-ot a 2019. évi költség-
vetés terhére biztosítja.
Felhatalmazza Szebellédi Zoltán polgár-
mestert a pályázattal kapcsolatos további 
intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület egyhangú hat igen 
szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

Jóváhagyták a benyújtani kívánt pályázatot
A Képviselő-testület öt igen szavazat és egy 
tartózkodás mellett hozzájárul ahhoz, hogy a 
VP6-19.2.1.-49-12-17 kódszámú Kislép-
tékű turisztikai fejlesztések – 2. célterület 
című pályázatot az Újkígyósi Városgazdál-
kodási és Fejlesztési Kft. benyújtsa 1342 
hrsz. önkormányzati tulajdonban lévő in-
gatlannal kapcsolatosan. Nyertes pályázat 
esetén a pályázat megvalósításához szük-
séges önrészt 1 239 309 Ft-ot a 2019. évi 
költségvetés terhére biztosítja.
Felhatalmazza Szebellédi Zoltán polgár-
mestert a pályázattal kapcsolatos további 
intézkedések megtételére.

Pályázatot nyújtott be az önkormányzat
A képviselők egybehangzó hat igen sza-
vazattal hozzájárultak ahhoz, hogy a 
VP6-19.2.1.-49-10-17 kódszámú Civilszer-
vezetek, önkormányzatok kisértékű beruhá-
zásainak a támogatása- 2. célterület pályázatát 
Újkígyós Város Önkormányzata benyújtsa. 
Nyertes pályázat esetén a pályázat megvaló-
sításához szükséges önrészt, 44 328 Ft-ot a 
2019. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felhatalmazták Szebellédi Zoltán polgár-
mestert a pályázattal kapcsolatos további 
intézkedések megtételére.

Benyújtani kívánt pályázat 
energetikai korszerűsítésre

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a TOP-3.2.1-16 kódszámú, 
önkormányzati épületek energetikai korsze-

rűsítése című pályázati felhívás keretében, 
„Ezüstág” Gondozási Központ energetikai 
korszerűsítése című pályázatot kíván be-
nyújtani 100%-os támogatási intenzitás 
mellett, az „Ezüstág” Gondozási Központ 
– Gondozási Központja (Újkígyós, Arany 
János utca 45. sz., 1343 hrsz.) épületére.
A pályázat beadásához szükséges bruttó 
254 000 forint projektelőkészítési költsé-
get az önkormányzat 2018. évi költség-
vetéséből biztosítja, melyet a Képviselő-
testület hat igen szavazattal elfogadott.
Megbízza a polgármestert a pályázat benyúj-
tásához szükséges intézkedések megtételével.

Támogatási igény benyújtásáról határoztak
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a megyei önkormányzatok 
rendkívüli támogatására és a települési ön-
kormányzatok rendkívüli önkormányzati 
támogatására a Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a I. 10. 
pont szerinti támogatási előirányzatokra vo-
natkozóan igényelhető támogatásra támo-
gatási igényét benyújtja. A határozati javas-
latra mind a hat képviselő igennel voksolt.

A Helyi Építési Szabályzat 
módosításáról döntöttek

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete hat igen szavazattal határo-
zott az alábbiakról:
1. a Településrendezési Eszközök jelen hatá-

rozat mellékletben szereplő módosításaival 
kapcsolatban előírja, hogy a partnersé-
gi egyeztetés szabályait Újkígyós Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2013. (VII. 23.) önkormányzati rende-
letében foglaltak szerint kell alkalmazni. A 
partnerségi egyeztetésben résztvevő érintett 
partnerek köre: Újkígyós város lakossága, az 
Újkígyóson működő egyházak, valamint az 
Újkígyós Város Önkormányzatnál a véle-
ményezési eljárásokba bejelentkezett érdek-
képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek.

2. hozzájárul a hatályos Településrendezési 
Eszközök 7. számú módosításának előké-
szítéséhez a jelen határozat mellékletében 
foglalt tartalom fi gyelembe vételével,

3. megállapítja, hogy a településrendezési esz-
közök módosítása övezeti előírások mó-
dosítására terjed ki, ezért a véleményezése 
egyszerűsített eljárás szerinti hajtható végre. 

4. megbízza a polgármestert, hogy a mó-
dosítás tervezésére kössön településren-
dezési tervezési szerződést.
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MEGHÍVÓ

Vidék, a nemzet lelke

II. ORSZÁGOS VIDÉKTALÁLKOZÓ
– ÚJKÍGYÓSON-

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ
 2018. szeptember 29. Szent Mihály napja

Szeretnénk létrehozni egy teret - legalább egy napra - ahol a pénz, az 
anyagiak és az érdekek helyett az emberi, baráti kapcsolatok vezérelnek 
minket. Tanácskozás kihívásokról, útkeresésről, a „Bizalom” tükrében.

Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat, minden érdeklődőt!

Program
 830 Érkezés, regisztráció
 900 Megnyitó, köszöntések, bemutatkozás
 920 Tengelic Énekegyüttes, Újkígyós
 930 Előadások
 Dr. Hetesi Zsolt, egyetemi tanár: „Bajban a világ, de van kiút…”
 Gyöngyösi Sándor, biogazda: „Közvetlen kapcsolat a fogyasztókkal…”
 Fieszl Csaba vidékfejlesztési igazgató: „Közösségek a vidékért…”
1015 Maros Táncegyüttes, Makó
1030 Kerekasztal-beszélgetés: „Újrakezdésről, generációváltásról”

Balogh Gergely (Újkígyós) – gazdaság apáról fi úra, Berndt Mihály 
(Budapest) – a város-vidék kapcsolat, Bertényi Gábor (Nagymaros) 
– az újratervezésről, Kószó Mihály (Szeged) – nulláról kezdeni, Kő-
röshegyi házaspár (Zákányszék) – a munkára nevelésről, Tóth János 
(Siklós) – Zarándoklat. Kérdező: Petróczi István, agrármérnök. 

1115 Dr. Mihálka György Városi Vegyeskar, Makó
1130 Kérdések, válaszok, vélemények 5 percben - elhangzottakról való

beszélgetés a résztvevőkkel
1215 Maros Táncegyüttes, Makó

Himnusz – Dr. Mihálka György Városi Vegyeskar, Makó
1230 Ebéd – Beszélgetések az asztaloknál, sátrak látogatása
1500 Tánc és zenekarok a színpadon
1540 Az újkígyósi Párta Banda citerás gyerekei
 és a Zákányszéki Unokatestvérek Tánccsoport
1600 Böjte Csaba testvér gondolatai a bizalomról, elődökről és utódokról
1715 Szentmise és terményáldás a templomban

Családi programok: kicsiknek lovaglás, állatsimogatás, traktorozás 
15 óráig. Bográcsos főzőverseny a résztvevő 

települések és gazdák sátrai között.

Szervezők: 
Gazdák és Polgármesterek baráti köre

és Újkígyós Város Önkormányzata

 Bográcsos főzőverseny a résztvevő 

A Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesületének 

október havi programja

• október 1-én 13 órakor:
fogadóóra

• október 1-én 14 órakor: 
vezetőségi ülés

• október 6-án 17 órakor: 
szüreti bál Telekgerendáson

jelentkezés: október 2-ig
felelős: Baranya Sándor 70/381-1542

Belicza Jánosné 30/507-6110

• október 10-én 15 órakor: 
klubdélután

• október 13-án: 
Gerendás - Idősek Világnapja

jelentkezés: október 8-ig
felelős: Darida Józsefné 30/549-0876

László Sándorné 30/907-2655

• október 24-én 15 órakor: 
klubdélután, Férf i nap

felelős: Gedóné Guglava Ilona
70/368-2600

Darida Józsefné  30/549-0876

Az Újkígyósi Városgazdál-
kodási és Fejlesztési Kft. azonnali 

kezdéssel konyhai kisegítőt keres.

Bér: Munka Törvénykönyve szerint
Juttatás: cafeteria

Foglalkoztatás: 
teljes munkaidős, hétfőtől-vasárnapig.

Heti munkaidőkeret: 40 óra.

Munkavégzés helye: 
Újkígyós, Arany János utca 43., 

főzőkonyha, Park Étterem és Kávézó.

Jelentkezés helye: 
5661 Újkígyós, Arany János utca 43.

Újkígyós Város
Önkormányzata
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Téli rezsicsökkentésben 
nem részesült háztartások
részére történő intézkedés
Azon háztartások, melyek nem részesültek 

korábban rezsicsökkentésben (nincs az in-
gatlanra bekötve a vezetékes gáz) nyilatkoz-
hatnak arról, hogy igénylik a juttatást tűzifa, 
szén, propán-bután palackos gáz, propán-bu-
tán tartályos gáz, fűtőolaj vagy pellet/brikett 
formájában.

Ezen nyilatkozat átvehető a Városháza re-
cepcióján, és kitöltve benyújtható a Városhá-
za 6. sz. irodájában 2018. október 5. napjáig.

Nem felel meg a feltételeknek az a ház-
tartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi 
intézkedéseiben már részesült, vagy kizáró-
lag elektromos fűtési móddal rendelkezik a 
háztartás.

A kérelmező a nyilatkozat benyújtásával 
hozzájárul ahhoz, hogy az igénybejelentés-
sel érintett háztartást az Országos Kataszt-
rófavédelmi főigazgatóság ellenőrizze. Ha 
a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, 
hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt 
el, szabálysértési vagy büntetőeljárás kezde-
ményezésre kerül sor.

Az „ÚJKÍGYÓSÉRT” 
Közalapítvány kuratóriuma

a 2018/2019-es tanévre
ösztöndíjpályázatokat hirdet 

felsőfokú tanulmányokat 
folytató hallgatók részére

A pályázatokhoz csatolandó:
• iskolalátogatási igazolás
• az utolsó félév tanulmányi eredményének 

igazolása
• rövid fényképes önéletrajz (amerikai típusú 

vagy europass)
Az önéletrajznak tartalmaznia kell a pályázó 
személyes adatait (telefonszámmal és email 
címmel, bankszámlaszámmal), a felsőoktatási 
intézmény megnevezését (kar, szak, évfolyam 
megjelölésével), illetve az utolsó lezárt félév 
súlyozott tanulmányi átlagát.
A pályázatokat 2018. szeptember 30-ig lehet 
benyújtani a városi könyvtárban. A pályáza-
tok egyéb részletes feltételeiről a könyvtárban 
vagy a művelődési házban lehet érdeklődni.

Meghívó
„Angyal, vidd meg a hírt az égből, 

Mindig új élet lesz a vérből.”
2018. október 22-23.

Újkígyós Város Önkormányzata, a Pető�  Sándor Művelő-
dési Ház és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, kedves csa-
ládját, barátait és ismerőseit az 1956-os forradalom és sza-
badságharc emléke előtt tisztelgő városi megemlékezésre.

PROGRAM
október 22. (hétfő) 1700 óra

Kisvárosi Esték 
a Cz. Kiss Rendezvényházban

• Szebellédi Zoltán, Újkígyós Város polgármestere köszöntője
• Tóth László, ezredes, a Magyar Honvédség Geoinfor-

mációs Szolgálatának korábbi szolgálatfőnöke előadása 
„Kígyós puszta a tatárjárás idején” címmel.

• dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal fő-
igazgatója előadása „Kunhalmok és emberek az évezredek 
sodrában” címmel.

Az est házigazdája: Harangozó Imre, 
az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület elnöke

október 23. (kedd)
1000 Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve katolikus

templomban

1100 Ünnepi megemlékezés a Cz. Kiss Rendezvényházban
Köszöntőt mond:

Szebellédi Zoltán, Újkígyós Város polgármestere
Ünnepi szónoklatot tart:

Tóth László, ezredes, a Magyar Honvédség Geoinformációs 
Szolgálatának korábbi szolgálatfőnöke

Ünnepi műsor az Újkígyósi Széchenyi István Általános 
Iskola 7.a osztályos tanulóinak előadásában.

Felkészítő tanár: Nagyné Kovács Valéria
Közreműködik: a Tengelic Énekegyüttes

Az „Újkígyósért” Közalapítvány ösztöndíjainak átadása.
A díjakat átadja: 

Harangozó Imre, a közalapítvány elnöke
Az „Év vállalkozója” díj átadása.

A díjat átadja: Szebellédi Zoltán polgármester
Az ünnepség után az ’56-os emléktábla megkoszorúzása

Helyszín: Gazdakör székháza

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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MEGHÍVÓ
2018. október 27-én (szombaton)

kerül sor a volt Zárdaiskola, a felújított

Szent Imre Panzió
ünnepélyes átadására.

A rendezvény a Mozgáskorlátozottak Békés 

Megyei Egyesületének Újkígyósi Szervezete 

támogatásával valósul meg.

Részletek a következő számban.

Hatályba lép a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 
szóló rendelet

Évek óta iskolakezdéskor felmerülő 
lakossági igény a gyermekek iskola-
kezdése támogatásának lehetősége. A 
családok részére megterhelő a szep-
temberi iskolakezdés, ez az óvodások-
tól a felsőoktatásban résztvevő hallga-
tókig minden gyermek- és fi atalkorú 
személyre vonatkozik. 

Önkormányzatunk „Családbarát 
önkormányzatként” kiemelt fi gyelmet 
fordít a gyermekvállalás és a családok 
támogatására. E cél megvalósításának 
egyik eszköze az iskoláztatási támoga-
tás bevezetése, mely az óvodai jogvi-
szonyra is vonatkozik.

A rendeletben bevezetésre került, 
gyermekek és fi atal felnőttek pénzbeli 
ellátásainak formái:

• az újszülött-támogatás és
• az iskolakezdési támogatás. 
Az újszülött-támogatással kapcsolato-

san a rendelet az alábbiakat tartalmazza:
A képviselő-testület által átruhá-

zott hatáskörben a polgármester egy-
szeri, vissza nem térítendő, 20 000 Ft 
összegű újszülött-támogatást nyújthat 
a szülő, örökbefogadó szülő, gyám (a 
továbbiakban együtt: törvényes képvi-
selő) részére. 

A támogatás iránti kérelmet (letölt-
hető a www.ujkigyos.hu) a törvényes 
képviselő a gyermek születését köve-

tő hat hónapon belül nyújthatja be. A 
kérelemhez mellékelni kell a gyermek 
születési anyakönyvi kivonatát.

A támogatás nyújtásának feltétele, 
hogy a kérelmet benyújtó, gyermekkel 
közös háztartásban élő törvényes kép-
viselő legalább egy éve újkígyósi lakó-
hellyel rendelkezzen.

A rendelet az iskolakezdési támo-
gatás feltételeit az alábbiak szerint ha-
tározza meg:

Iskolakezdési támogatásra jogosult 
a nevelési vagy oktatási intézményben 
a nevelési oktatási év első napján jogvi-
szonnyal rendelkező, 25 életév alatti, nap-
pali tagozaton tanulmányokat folytató, 
újkígyósi lakóhellyel rendelkező személy, 
ha a közös háztartásban élők egy főre jutó 
jövedelme nem haladja meg a mindenko-
ri minimálbér háromszorosát.

A rendelet 1. melléklete szerinti ké-
relem (letölthető a www.ujkigyos.hu) 
szeptember 15-ig nyújtható be, mely-
hez mellékelni kell a jogviszonyt alá-
támasztó nevelési-oktatási intézmény 
által kiállított jogviszony-igazolást.

Az iskolakezdési támogatás keret-
összegét a Képviselő-testület állapítja 
meg. A kérelmet a polgármester átru-
házott hatáskörben szeptember 30-ig 
elbírálja, óvodai nevelésben, alap- és 
középfokú oktatásban részesülők szá-

mára utalvány formájában, felsőfo-
kú oktatásban bankszámlára történő 
utalással teljesíti. Az iskolakezdési 
támogatás mértéke évente legfeljebb 
10 000 Ft/fő.

Ahhoz, hogy a támogatásokat adó-
mentesen lehessen igénybe venni, 
szükséges a támogatás feltételeit ren-
deletben rögzíteni.

Az érintett gyermekek és fi atal fel-
nőttek száma hozzávetőleg 700 fő. Az 
iskolakezdési támogatás helyi kereske-
dőknél felhasználható utalvány formá-
jában kerül kifi zetésre, egyetemisták 
esetében folyószámlára történő utalás-
sal történik a támogatás kiegyenlítése.

Szeptember hónapban történik az 
igények benyújtása, a Képviselő-testület 
dönt a felhasználható keret összegéről, 
melyet a polgármester átruházott hatás-
körben ítél oda az igénylőknek, melynek 
összege a különböző jogviszonyok ese-
tén eltérő, legfeljebb 10 000 Ft összegű.

A rendelet 2018. augusztus 31-én 
lép életbe, rendelkezéseit ettől az idő-
ponttól kell alkalmazni.

A kérelmeket az önkormányzat 
recepcióján lehet beszerezni, vagy a 
www.ujkigyos.hu honlapról lehet le-
tölteni.

Máténé Kiss Mária
aljegyző

Mozgáskorlátozottak 
október havi fogadóórái

• október 2-án, 16-án, 30-án

• október 5-én: Orvos-beteg találkozó. Ortopédiai 
vizsgálat az Egészségházban, dr. Hunya Sarolta 
rendelőjében. Időpont: 15-17-ig

• október 13-án: Évadzáró vacsora a Soproni 
Söröző és Étteremben, 18 órai kezdettel. Min-
denkit szeretettel várunk. Részletek hamarosan.

• október 27-én: Családi nap, a Szent Imre Panzió 
átadójával egybekötve. Gyerekprogramokkal és 
ebéddel kedveskedünk.
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MEGHÍVÓ
2018. október 5-én péntek 17 óra

„Az aradi vértanúk emlékezete”
Ünnepi megemlékezés 

a művelődési házban
Program:

Ünnepi köszöntőt mond 
Szebellédi Zoltán polgármester 

Ünnepi műsor az
Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola

nyolcadik osztályos tanulói előadásában.
Felkészítő tanár: Zemó Lászlóné

A műsor után gyertyagyújtás az 1848-49-es szobornál.

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk

Gedó Istvánné született Bacsa Gizellára, 
aki 2018. július 1-jén 89 éves korában

csendesen megpihent.

EGYEDÜL A GYÁSZBAN

„A gyász nem múlik el. Nem múlik el, csak 
körbenövi az élet. Először még nincs más, 
csak a veszteség. Minden pillanatban. Éle-
sen, kímélet nélkül szakít szét testet és lel-
ket. Meg kell bolondulni, bele kell pusztul-
ni a fájdalomba. Úgy érezzük, nincs tovább. 
Ekkora hiánnyal, ekkora űrrel nem lehet 
tovább élni. Aztán az élet mégiscsak megy 
tovább. Makacsan halad, pereg az idő. Egy-
szer csak eljön a pillanat – ez csak később, 
visszatekintve válik világossá- amikor már 
nem fáj megállás nélkül. Kezdenek lélegzet-
vételnyi szünetek lenni a kín addig megál-
líthatatlannak hitt hömpölygésében. Percek, 
amikor lehet másra is figyelni. Szusszanásnyi 
kis szigetek. Aztán ezekből egyre több lesz. 
Egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy 
reggelente, álom és ébrenlét határát már nem 
a jeges felismerés töri át, hogy nincs többé. 
Aztán, néha már mosolyogni is tudunk, ami-
kor eszünkbe jut: Hm, emlékszem milyen 
vicces volt, amikor....! Az emlékek már nem 
fájdalmat hoznak, hanem hálát, hogy ő volt. 
Idővel lesz új öröm, lesz új lendület. Lesznek 
tervek, és új vágyak is. Lesz béke és elenge-
dés, de a gyász marad, nem csökken. Az élet 
nő meg körülötte.” 

(Orvos-Tóth Noémi)

Tisztelt Lakosság!
A Békés Megyei Kormányhivatal bővítve az ügyfélszolgáltatás le-
hetőségét, a kormányablakkal nem rendelkező településen is biz-
tosítja a helybeni ügyintézést a Békéscsabai Járási Hivatal Mobil 

Ügyfélszolgálata keretében.
Tájékoztatjuk leendő Ügyfeleinket, hogy 2018. október 9-én (kedd) 
900 – 1200 óra közötti időben a Pető�  Sándor Művelődési Ház par-

kolójában a Kormányablak Busz a lakosság szolgálatára áll.
Az akadálymentesített Mobil Ügyfélszolgálaton lehetőség van 
valamennyi, a Kormányablakokban intézhető ügytípus intézé-
sére, így többek között személyazonosító igazolvány, lakcímkár-
tya, útlevél, vezetői engedély, ügyfélkapu vagy akár gépjármű 

ügyintézésre is. 
A Mobil Ügyfélszolgálaton biztosított a bankkártyás � zetés, de 
a bankkártyával nem rendelkező ügyfelek az esetleges eljárási 

költséget akár postai csekken is meg� zethetik a helyi postán. 
Amennyiben a gépjármű ügyintézés keretében rendszámtábla 
kiadásával járó ügyintézési szándékuk van - a szükséges rend-
számtábla típus rendelkezésre állásának teljes körű biztosítá-
sa érdekében - előzetesen szíveskedjenek jelezni 2018. október 

17-én (szerdán) 1500 óráig a 66/528-324-es telefonszámon.
Kérjük szíveskedjenek ellenőrizni okmányaik érvényességét, 
hogy a fenti ügyfélszolgálati időben helyben elintézhessék 

ügyeiket!



10 2018. SZepteMber
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

SZÜLETÉSEK:
Czakó Maja, született: Kongsberg (Norvégia), 2018. május 
21., édesanyja: Csatlós Kata, édesapja: Czakó Péter.

Dócs Adél (3350 g, 50 cm), Békéscsaba, 2018. augusztus 6., 
édesanyja: Mezei Marianna, édesapja: Dócs Zoltán.

Tóth Leila Zoé (2960 g, 46 cm), Békéscsaba, 2018. augusztus 
23., édesanyja: Harmati Brigitta, édesapja: Tóth Csaba.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2018. augusztus 3., menyasszony: 
Tripe Mónika újkígyósi lakos, vőlegény: Katona Gábor újkí-
gyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2018. augusztus 11., menyasz-
szony: Uhrin Tímea békéscsabai lakos, vőlegény: Kiss László 
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2018. augusztus 11., menyasszony: 
Király Barbara újkígyósi lakos, vőlegény: Kovács György 
csabaszabadi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2018. augusztus 11., menyasszony: 
dr. Hocz Nikoletta újkígyósi lakos, vőlegény: Harangozó Viktor 
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2018. augusztus 18., menyasszony: 
Zubán Henrietta újkígyósi lakos, vőlegény: Becsei Norbert 
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2018. augusztus 18., menyasz-
szony: Biroga Tünde Etelka nagyváradi lakos, vőlegény: 
Létai Mihály újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2018. augusztus 24., menyasz-
szony: Nyisztor Ibolya újkígyósi lakos, vőlegény: Csongrádi 
Kálmán újkígyósi lakos.

HALÁLESETEK:
Csatlós Antalné Zsótér Erzsébet Veronika, született: 1930. 
június 28., elhunyt: Újkígyós, 2018. augusztus 20., volt új-
kígyósi lakos.

Rákóczi Mihály, született: 1951. május 22., elhunyt: Újkí-
gyós, 2018. augusztus 30., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK

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

Újkígyósi 
Szolgáltató Szociális Szövetkezet

H-5661 Újkígyós, Szent István utca 24/1 sz.

 Mobiltelefon: +36 70 324 6553

Adószám: 25090864-2-04:* Cg.: 04-02-00176

TÁJÉKOZTATJUK a tisztelt Lakosságot, hogy 

az Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövetkezet

az alábbi szolgáltatásokat kínálja:

• fűnyírás: 12 Ft/m2

• kertek rotálása: 12 Ft/m2

• gallyazás, bozótirtás: 1200 Ft/üzemóra

• fák kivágása – mérettől függően, előzetes 

felmérés alapján

• gallyak, ágak elhelyezése telephelyre 

történő beszállítással

 Újkígyós, Tormási út 26. (volt ÚFA telep)

ÁRAINK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK

Tel.: 06 70/324-6553, 06 30/205-9638

Kiadó üzlethelyiség Újkígyóson

Kiadó Újkígyós Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 

a város központjában - a Pető�  utcában, az általános iskola 

mellett - található 24 m2-es üzlethelyiség 2018. október 1-től.

ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMAI

Felnőtt ügyelet: 66/555-424
Gyermek ügyelet: 66/555-362


