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2019. június 21-22. péntek-szombat: 

X. Újkígyósi Galiba Napok  
és Kézműves Fesztivál

a Petőfi Sándor Művelődési Házban és a Wenckheim parkban. 

A fesztivál fővédnöke: Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár 

Kérjük, figyeljék az ujkigyos.hu honlapot, a művelődési ház Facebook-oldalát és a következő számot! 
Kedves csapatok, készüljenek, nevezzenek, hiszen ez az Önök fesztiválja! 

Várjuk a nevezéseket a borversenyre, a főzőversenyre és a kispályás focira. 
Tisztelettel számítunk részvételükre! 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

2019. június 21. péntek
14 óra: Alföld Slow konferencia
16 óra: X. Újkígyósi Amatőr Borverseny a Szent  
Vince Borrend bírálatában. Nevezési díj: 400 Ft/bor-
minta, nevezni lehet fehér-, vörös- és desszertbor ka-
tegóriában a művelődési házban. 
GALIBA Kupa - műfüves kispályás focibajnokság 

2019. június 22. szombat:
Főzőverseny: SZARVASMARHA, BIRKA és LIBA 
húsfélékből lehet nevezni, nevezési díj: 15 000 Ft/csa-
pat mindhárom kategóriában, amely magában fog-
lalja a húst (7-8 kg marhahús vagy 8 kg birkahús 
vagy 2 db liba), a gázpalackot és az égőfejet, a pavi-
lont és 1 db asztalt 2 paddal. A főzéshez szükséges 
eszközökről a csapatok gondoskodnak. 
7-9 óra: Regisztráció, főzősátrak elfoglalása
8-12 óra: Véradás az Egészségházban a Vöröskereszt 
Újkígyósi Szervezete jóvoltából 
10 óra: Ünnepélyes megnyitó:Fekete Péter, a fesz-
tivál fővédnöke, Szebellédi Zoltán, Újkígyós város 
polgármestere, Prohászka Béla, Venesz-díjas olim-
piai aranyérmes mesterszakács, a zsűri elnöke. 
10 órától egész nap: Autókiállítás a Viharsarok 
AMSE szervezésében, KÉZMŰVES és TERME-
LŐI VÁSÁR: házi sajtok és tejtermékek, lekvárok, 
szörpök, termelői méz és mézeskalács, szürkemarha  

és mangalica termékek, csili termékek, fajátékok, 
horgolt termékek, ásvány ékszerek, kézműves szap-
pan, bőrdíszműves termékek, egyedi játékok
13-15 óra: Főzőcsapatok vendégkóstoltatása a kö-
zönségszavazathoz/KÖZÖNSÉGDÍJHOZ (szava-
zólap a helyszínen, a zsűrisátorban). 
Közben a nagyszínpadon folyamatosan kulturális 
programok. Kézműves foglalkozások, arcfestés, ug-
rálóvár, trambulin.
17 óra: Főzőverseny, Galiba Kupa eredményhirdetése
2030 óra: APOSTOL Együttes élő koncert, majd 
nagyszabású szabadtéri DISCO és mulatság kiful-
ladásig

A főzőverseny díjazása mindhárom hús kategóriá-
ban (szarvasmarha, birka, liba) külön-külön: 
I. hely: Hunguest Hotel Erkel (Gyula): négy 
fő részére, két éjszaka, félpanziós wellnesshétvége. 
Közönségdíj: Wellness Hotel Kager (Har-
kány): négy fő részére, két éjszaka, félpanziós well-
nesshétvége
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Szántó Béláné, Sárhegyi 
Anna, Pannika néni 1927. 
március 24-én született 
Endrődön. Mélyen vallásos, 
6 gyermekes katolikus csa-
ládban nevelkedett. Édesapja 
MÁV-főtávírász, édesanyja 
és mindkét nagyapja egyházi 
iskolai tanítók voltak.

Pannika néni tanulmányait 
Endrődön, Szegeden és Ko-
lozsvárott végezte. 1945-ben 
Kolozsvárott szerzett tanítói 
diplomát. Még ebben az év-
ben Újkígyósra jött tanítónő-
nek. Nyugdíjazásáig itt taní-
tott. 1949-ben férjhez ment Szántó Béla 
tanítóhoz. Két fiuk született. 1949-től 
1963-ig az Apáti-pusztai iskolában vé-
gezte férjével együtt oktató-nevelő mun-
káját. Aktív közösségi, közösségszerve-
zői életet élt: foglalkozott a fiatalokkal, 
a nőkkel, színdarabokat rendeztek. 405 
embernek voltak a szellemi fáklyavivői. 
Olyan kulturális életet teremtettek, ame-
lyet a Népművelés című lap példaképül 
állított az egész ország elé. Kollégái és 
tanítványai nagyon szerették.

Társadalmi munkásságáért sohasem 
várt dicséretet, azonban több alkalommal 
részesítették méltó elismerésben. Okle-
veleket, kitüntetéseket kapott pedagógiai 

és népművelői munkájáért, átvehette az 
arany-, majd a rubindiplomát is.

Nyugdíjba vonulása után sem tért pi-
henőre. Szervezte a hitoktatást az első 
osztályosok részére, szinte minden év-
ben 100%-ban vettek részt a gyermekek 
a hittanóráin. Megalakította és vezet-
te a KALÁSZ nőegyletet. Részt vett 
a nyugdíjasklub munkájában, ő lett a 
Naplemente Nyugdíjasklub zászlójának 
zászlóanyja. Jelentős szerepet vállalt a 
megalakult Karitász-csoport vezetésében 
és szervezésében. De ugyanígy aktívan 
tevékenykedett a Kereszténydemokrata 
Néppárt helyi munkájában is.

2000-ben a Képviselő-testület „Új-

kígyósért” kitüntetést ado-
mányozott Pannika néninek 
a településen végzett kiemel-
kedő és lelkiismeretes peda-
gógiai munkájának, valamint 
közéleti tevékenységének el-
ismeréseként.

Pannika néni idős éveit 5 
unokája és 6 dédunokája ara-
nyozták be. Férjét, Béla bácsit 
hosszú betegsége idején oda-
adással és szeretettel ápolta 
annak 2006-ban bekövetke-
zett haláláig. Férje elvesztése 
után hanyatló egészségi álla-
pota miatt 2012 óta a Szent 

Erzsébet Szeretetotthon lakója volt, ahol 
testben megtörten, de fiatalos lelkület-
tel, lendülettel olvasókört szervezett, a 
betegeket istápolta, sokat imádkoztak 
együtt, lelki támaszuk volt az ott élők-
nek. Hosszú, türelemmel viselt betegség 
után 2019. április 18-án, nagycsütörtö-
kön délben, 92 éves korában visszaadta 
lelkét Teremtőjének.

Szántó Béláné Pannika néni példakép 
Újkígyós közösségének. Sokan jó szívvel 
emlékszünk rá következetes, de szeretet-
teljes egyénisége miatt. Isten nyugtassa 
békességben!

Szebellédi Zoltán
polgármester

Szántó Béláné Pannika néni példakép Újkígyós közösségének 
A fotót Nátor János készítette

Búcsúzunk Szántó Béláné, Pannika nénitől

REGIONÁLIS DÍJUGRATÓ VERSENY
MEGYEI BAJNOKI FORDULÓ

ÚJKÍGYÓS
2019. június 1. 900 óra

Minden érdeklődőt várunk szeretettel!

„C„ kategóriás
fogathajtó verseny

Helyszín: Újkígyós, lovaspálya
Időpont: 2019. június 25. 900 óra
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HATÁROZATOK
Eredménytelen  

közbeszerzés
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közbeszerzési bí-
ráló bizottság által elvégzett értéke-
lés és javaslat alapján az „Újkígyós, 
500 m3-es vasbeton víztorony re-
konstrukciója” tárgyú közbeszerzési 
eljárást a Kbt. 70. § (1) bekezdésében 
leírtak alapján eredménytelennek 
nyilvánítja, mivel a végleges ajánla-
tok mindegyike meghaladja a rendel-
kezésére álló anyagi fedezet összegét.
Megbízták a polgármestert, hogy az 
új eljárás előkészítéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. E határo-
zati javaslatra mind a nyolc jelen lévő 
képviselő igennel voksolt.

Közbeszerzés újbóli  
beadásáról döntöttek

A Képviselő-testület öt igen szava-
zattal döntött az alábbiakról:
1. Újkígyós Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a határozat 
mellékletét képező „500 m3-es 
vasbeton víztorony rekonstrukci-
ója” tárgyú projekt közbeszerzési 
eljárás dokumentációját és aján-
lattételi felhívását jóváhagyja. 

2. A közbeszerzési eljárás dokumen-
tációját és ajánlattételi felhívását 
az alábbi gazdasági szereplőknek 
kell megküldeni: 
a., Dunakor 2002 Kft. (6500 Baja, 

Dózsa Gy. út 235.)
b., VERTIKOR-ALPIN Kft. 

(7634 Pécs, Rácvárosi út 70/1.)

c., Higyed K és Társa Kft. (5600 
Békéscsaba, Dobozi út 117.)

d., Hydrofém Kft. (5700 Gyula, 
Henyei M. u. 7.)

e., Special Construct Kft. (2111 
Szada Kisfaludy u. 17/A.)

3. A közbeszerzési bíráló bizott-
ságba tagnak felkéri: Beleznai 
Róbertet (közbeszerzési szakér-
telem), dr. Csatlós Lászlót (jogi 
szakértelem), Domokos Zoltánt 
(pénzügyi szakértelem), Virányi 
Istvánt (közbeszerzés tárgya sze-
rinti szakértelem)

Sportpark helyszín  
javaslatáról határoztak

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium által közzétett Nemze-
ti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Programban 1 db D típusú sportpark 
megépítését nyerte meg. A sportpark 
helyszínéül a Képviselő-testület öt 
igen szavazattal az alábbi sorrendben 
javasolja a megvalósítást:
1. Szent Imre park
2. Fő utcai játszótér

Pénzmaradvány  
felhasználása

A Képviselő-testület a pénzmarad-
vány felhasználását egyhangú kilenc 
igen szavazattal az alábbi feladatokra 
engedélyezte:
2018. évi beszámoló alapján az ön-
kormányzat összevont maradványa: 
908 378 538 Ft

Kötelezettséggel terhelt maradvány: 
852 455 475 Ft
Alaptevékenység szabad maradvá-
nya: 55 923 063 Ft

Ellenőrzési jelentés
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalá-
nak Ellenőrzési Csoportja által 2018. 
évről készített éves ellenőrzési jelen-
tését kilenc igen szavazattal elfogad-
ta.

Lejárt határidejű  
határozatok

1. Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 16/2019. (II. 
4.), 25/2019. (II. 25.), 29/2019. 
(II. 25.), 32/2019. (III. 25.), 
33/2019. (III. 25.), 34/2019. (III. 
25.), 35/2019. (III. 25.), 37/2019. 
(III. 25.), 41/2019. (IV. 2.) számú 
önkormányzati határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentést kilenc 
igen szavazattal elfogadta.

2. A 26/2019. (II. 25.) számú hatá-
rozat végrehajtásának határidejét 
2019. május 31-ig meghosszabbí-
totta. 

Polgármester  
tájékoztatója

Kilenc igen szavazattal fogadta el a 
Képviselő-testület az Önkormányzat 
és intézményei 2019. március havi 
fontosabb eseményeiről szóló tájé-
koztatót.

Újkígyós Város Önkormányzata Kerekes Zoltán  
főtörzsőrmestert részesítette elismerésben

Szent György napja alkalmából idén is megrendezte 
a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. április 25-
én a Rendőrség Napját, melynek helyszíne a Phaedra 
Rendezvényközpont volt. Ez alkalomból a Békés Me-
gyei Rendőr-főkapitányság és számos település adott át 
elismeréseket érintett rendőrök részére munkájuk elis-
meréseként.

Újkígyós Város Önkormányzata részéről Szebellédi 
Zoltán polgármestertől, a Békés Megyei Rendőr-főka-
pitányság részéről Dr. Polyák József Zsolt rendőrfőka-
pitánytól vehetett át elismerést Kerekes Zoltán főtörzs-
őrmester Újkígyós közbiztonságáért végzett áldozatos 
munkája elismeréseként. 

Ezúton is gratulálunk!

Elismeréssel díjazták Kerekes Zoltán főtörzsőrmestert
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Matl Péter szobrászművész hányatatott sorsú alkotása 
az idők magasából szemléli őseink egykori útját,  

a Vereckei-hágó csodás vidékét.

A mai Kárpátalja (Закарпатська область) Ukrajna dél-
nyugati megyéje. A 12 800 km2 terület államiságunk kez-
dete óta Magyarországhoz tartozott. Az első világháborút 
követően a trianoni békeszerződés nyomán a Csehszlovák 
Köztársaság részévé vált. Az első bécsi döntés értelmében 
1938. november 2-án az Ungvár, Munkács, Beregszász váro-
sok vonala mentén, a szinte kizárólag magyarok lakta sávot 
visszacsatolták Magyarországhoz. A fennmaradó részt 1939. 
március 15-én a magyar csapatok egyszerűen elfoglalták. Így 
az 1944 októberéig újra Magyarországhoz tartozott. Ekkor 
érkeztek ide a „felszabadító” szovjet csapatok. 1946-ban a 
Párizsi béke a Szovjetunió részeként határozta meg Kár-
pátalját, s ez így maradt egészen 1991 augusztusáig. Ekkor 
kikiáltják Ukrajna függetlenségét, s azóta hányatott sorsú 
régiónk ennek az új államalakulatnak része. Itt él ma is hoz-
závetőleg 150 ezer magyar ajkú lakos. Közülük való testvér-
településünk, Zápszony több mint másfélezer magyar lakosa 
is. Kárpátalja történelmi, kulturális és természeti értékeinek 
megismerése mellett a velük való kapcsolattartás volt a leg-
fontosabb célja annak a négynapos útnak, amely Újkígyós 
Város Önkormányzatának szervezésében, a Barátság határok 
nélkül címmel kiírt pályázati forrás igénybevételével valósult 
meg. (Azonosítószáma: HAT-18-03-0060.)

Az újkígyósi csoportot Szebellédi Zoltán polgármester 
vezette. A pályázat megírása, lebonyolítása és a szervezés 
feladata Susán Évára hárult. A határ átlépése után, amolyan 
bemelegítő gyanánt, meglátogattuk a Mezőkaszony mellett 
fekvő Ivancsó Birtokot. A szépen zöldellő tölgyfaerdő kö-
zepén, a vidék népi építészetét mintául használó, új építésű, 
gyönyörű épülettömb szépen gondozott parkkal, virágágyá-
sokkal, sziklakerttel fogadott bennünket. Területén szálloda, 
szabadtéri medencék, szauna, törökfürdő és egy étterem is 
található. Termálvize valóságos csoda! Itt várt ránk régi ba-
rátunk, Bacskai László, Zápszony polgármestere, aki szíves 
szóval invitált falujába. Mentünk is, testvéri fogadtatás, ba-
ráti szó, finom vacsora, no meg a helyi fiatalokból verbuváló-
dott Rózsa Tánccsoport nagyszerű műsora várt ránk!

Egy ilyen beszámoló terjedelme szűk ahhoz, hogy a négy 
nap sok-sok élményét mind fölemlegessük. De mindenképp 
szólni kell szálláshelyünkről, a Hotel Helikonról. Az ott ka-
pott finom és bőséges reggelikről, vacsorákról. Föltétlenül meg 
kell emlékezni Karmacsi Zoltán tanár úrról, aki amellett, hogy 
nagy tudású, közvetlen és gyakorlott idegenvezető, civilben a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tan-
székén tanít, és a kárpátaljai magyar közélet egyik motorja is. 
Köszönjük neki a beavatással is fölérő kalauzolását! Azt, hogy 
fejet hajthattunk az áldozatok emléke előtt Szolyván, az egy-
kori gyűjtőtábor helyén létesült emlékparkban. 1944 novem-
berében ugyanis Kárpátalján a berendezkedő Szovjet hatalom 
etnikai tisztogatást hajtott végre a magyar nemzetiségű férfiak 
ellen. Innen, a szolyvai gyűjtő- és elosztótáborból indult útnak 
a több tízezer magyar ember, édesapák, fiúk, vőlegények, akik 
közül mintegy 18-20 ezren sohasem térhettek haza.

Ha volna hely és idő, írhatnánk Beregszász szépségeiről, 
az ungvári várról s persze a vár tövében meghúzódó sza-

badtéri néprajzi múzeum kincseiről is. Benéről, a hegyaljai 
faluról, ami a borairól híres, meg arról, hogy II. Rákóczi 
Ferenc fejedelmünk emlékirataiban említi, hogy 1703. jú-
lius 14-én itt ereszkedett le csapataival a hegyekből, és kelt 
át a Borzsa folyón.

Jó, hogy szóba jött Rákóczi, kinek szelleme –szinte ta-
pintható módon– ma is meghatározza ezt a vidéket. Így az Ő 
szavaival emlékezhetünk meg az újkígyósi csapat látogatásá-
ról Munkács várában. Egy kisfiú versikéjéről van szó –mert 
bizony a nagy fejedelem is volt gyermek–, melyet 1685-ben 
írt szeretett édesanyjának, Zrínyi Ilonának az ostromlott 
Munkács várába: 

„Ínség bilincseit kerülő magyarság: 
Egy Munkács várába szorult az szabadság. 
Kit egy Zrínyi-szívű tartott meg asszonyság- 
Hol vagy s hálát nem adsz egész magyarság?”

Láthattuk egykori védelmi rendszerünk, az Árpád-vonal 
legnagyobb egybefüggő, épen maradt és látogathatóvá tett ré-
szét is a kis ruszin falu, Felsőhrabonica közelében. Itt is fejet 
hajtottunk az ezt építő és védő magyar katonák áldozatának 
emléke s a Gondviselés előtt, ami engedte, hogy egyedülálló 
módon mindez megmaradhasson, hogy a mai ember is tanúja 
lehessen ennek az építménynek, amely jelenleg egy kilométer 
hosszan látogatható. Hat bejárata és öt lőállása van, s tartozik 
hozzá tábori kórház, tiszti helyiség és raktár is. S vélhetően 
van még olyan ága, melyet még nem tártak fel.

A program méltó lezárása volt a vasárnapi hazautazás, 
melynek során megálltunk, s elmondtunk egy imádságot a 
könnyező Szűz máriapócsi kegyhelyén, s Debrecenben, a Déri 
Múzeumban, ahol megnéztük Munkácsy Mihály Krisztus-
trilógiáját. S itt kell köszönetet mondani mindazoknak, akik-
nek szolgálatukkal, áldozatvállalásukkal része volt abban, hogy 
ez az út során közösséggé érett újkígyósi csapat mindezt meg-
láthatta, megélhette! Hála és köszönet érte!

Tudatosan hagytam szűkre szabott úti krónikánk végére 
–az időrendet kissé mellőzve– a Vereckei-hágó meglátogatá-
sának emlékét. Számomra lelki és földrajzi értelemben is ez 
volt a csúcs! Eddigi életem során először jutottam el erre a 

Mégis győztes, mégis új és magyar...
Újkígyósiak a Kárpátok tövében
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csodálatos vidékére. Ottlétünk alatt, a honfogla-
lási emlékmű –Matl Péter szobrászművész alko-
tásának– hányattatásait hallgatva végig Ady több 
mint 110 éves sorai s azok fájdalmas időszerűsége 
járt a fejemben: 

„Verecke híres útján jöttem én, 
Fülembe még ősmagyar dal rivall, 
Szabad-e Dévénynél betörnöm 
Új időknek új dalaival?”

S a vers végkicsengése, ami szintén időszerű, s 
amit meg azok nem akarnak meghallani, akik he-
vesen üdvözölnek mindent, ami idegen, ami nyu-
gatról jön s első látásra jó ötlenek tűnik: 

„De addig sírva, kínban, mit se várva 
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal 
S ha elátkozza százszor Pusztaszer, 
Mégis győztes, mégis új és magyar...”

Harangozó Imre

A Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár, valamint az újkígyósi  
Nagycsaládosok Közhasznú Egye-
sülete által meghirdetett tojásdíszítő 
versenyre 29 alkotás érkezett be a vá-
rosi könyvtárba. 
2019. április 18-án Szebellédi Zoltán 
polgármester nyitotta meg a kiállítást. 
Ilyés Zsolt plébános mondott néhány 
szép gondolatot a Húsvétról. 
A zsűri tagjai voltak: 

Szebellédi Zoltán polgármester,
Tar Lajosné pedagógus,
Ilyés Zsolt plébános.

A zsűrinek nem volt könnyű feladata, 
hiszen nagyon sok szép, ötletes, külön-
legesen díszített alkotás közül kellett 
kiválasztania a legjobbakat.
Döntő szempont volt a hagyományőrzés.
Díjazottak:
Felnőtt kategória:

I. hely: Fehér Éva 
II. hely: Szabadkainé  
    Harangozó Ildikó
III. hely: Gajdáné Domokos Nóra

Iskolás-felsős kategória:
I. hely: Juhász Vivien
II. hely: Szántó Brigitta

III. hely: Prágai Dzsenifer
Iskolás-alsós kategória:

I. hely: Szabadkai Tamás
II. hely: Szabadkai Gréta
III. hely: Sipka Zsanett

Óvodás kategória:
I. hely: Micimackó csoport
II. hely: Nagy Boglárka
III. hely: Gajda Csenge

A megnyitó és a díjazás támogatói 
voltak a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár, valamint az újkígyósi  
Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, 
Paletta Ajándékbolt.

Tojásdíszítő verseny eredményei

Tisztelt Lakosság!
IP alapú kábeltelefonnal, internettel 
és kábeltévével kapcsolatos észrevé-

telüket az alábbi telefonszámon  
jelezhetik a szolgáltatónak: 

(+36) 66 778 899
Oros-Com Kft.

Kábeltévé, internet, telefon  
hibabejelentő

2019. június 1-én (szombat) kb. 9-11 óra között halad át Újkígyóson a 
piactérnél a Békéscsaba-Arad Szupermaraton futó- és kerékpárverseny. 
Ugyanez visszafelé másnap, 2019. június 2-án (vasárnap) kb. 13-17 óra 
között várható. A versenyen indul az Újkígyósi Tekergők csapata is. Vár-
juk a kígyósi szurkolókat. Szurkoljunk együtt az Újkígyósi Tekergőknek!

„Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával”
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SZÜLETÉSEK:
Takács Mendi Nina (3590 g, 51 cm), Békéscsaba, 2019. április 16., 
édesanyja: Sramkó Lejla, édesapja: Takács Attila.

Hőgyes Márk (3450 g, 52 cm), Békéscsaba, 2019. április 23., 
édesanyja: Medgyesi Adrienn, édesapja: Hőgyes Attila.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2019. április 5., menyasszony: Kelemen 
Borbála  újkígyósi lakos, vőlegény: Domokos Zoltán  újkígyósi 
lakos.

Házasságkötés időpontja: 2019. április 26., menyasszony: 
Nagy Boglárka újkígyósi lakos, vőlegény: Győri András deb-
receni lakos.

Házasságkötés időpontja: 2019. április 27., menyasszony: 
Balogh Melinda Andrea újkígyósi lakos, vőlegény: Szabó Tamás 
békéscsabai lakos.

HALÁLESETEK:
Kovács Józsefné Petró Mária, született: 1932. február 7., el-
hunyt: Újkígyós, 2019. április 2., volt újkígyósi lakos.

Szántó Béláné Sárhegyi Anna, született: 1927. március 24., 
elhunyt: Újkígyós,  2019. április 18., volt újkígyósi lakos.

Skoperda Béláné Seres Erzsébet, született: 1950. február 18., 
elhunyt: Gyula, 2019. április 26., volt újkígyósi lakos.

Barna László, született: 1954. július 22., elhunyt: Újkígyós, 
2019. április 30., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI 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

 � gallyazás, bozótirtás: 1200 Ft/üzemóra
 � fák kivágása – mérettől függően, előzetes fel-
mérés alapján
 � gallyak, ágak elhelyezése telephelyre történő 
beszállítással - telefonos egyeztetés
 � gallyak aprítékolása, helyszíni kiszállással: 
4200 Ft/üzemóra (tartalmazza a kiszállás díját)
 � kertek rendbetétele – előzetes egyeztetés alapján
 � veszélyes fák kivágása, előzetes egyeztetés alapján

ÁRAINK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK
 Telefon: 06 70/324-6553,  

  06 30/972-9256

TÁJÉKOZTATÁS POSTAI SZOLGÁLTATÓHELY  
NYITVATARTÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Posta Zrt. 
Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság irányítása 
alá tartozó Újkígyós posta nyitvatartása az alábbiak  

szerint módosul 2019. május 20-tól:

A pénztárszolgálati rend a nyitvatartással azonos.

Hétfő: 800 - 1700 óra,
Kedd: 800 - 1600 óra,
Szerda: 800 - 1600 óra,

Csütörtök: 800 - 1600 óra,
Péntek: 800 - 1500 óra,
Szombat, vasárnap: zárva.

Tájékoztató helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallásról
Tisztelt Adózónk!

Felhívom a figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló – 
többször módosított –2017. évi CL. számú törvény 9. § c) 
bekezdése alapján a helyi iparűzési adóra vonatkozó beval-

lását az adóévet követő május 31-ig kell megtennie.
Tájékoztatom, hogy a helyi iparűzési adó mértéke 2016. ja-
nuár 1. napjától a 24/2015. (XI. 28) számú önkormányzati 
rendelet alapján az állandó jelleggel végzett iparűzési tevé-

kenység esetén az adó mértéke az adóalap 2%-a.
Tisztelettel felhívom a figyelmét, hogy a bevallás interne-
ten a www.ujkigyos.hu oldalon töltheti le, vagy személye-
sen az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal informá-
ciós pultjánál igényelheti. A gazdálkodói szervezetek az 
önkormányzati adóhatósághoz az adóbevallást elektroni-

kus úton kötelesek benyújtani.
A kitöltött bevallásokat 2019. május 31. napjáig az Adó-

csoportunkhoz (7-es iroda) megküldeni szíveskedjék.

VÍZ- GÁZ-  
F Ű TÉSSZERELÉS

Vasadi Tibor
06/20/588-4535


