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Köszönet az orvosoknak és asszisztenseiknek, a gyógysze-
részeknek és gyógyszertári dolgozóknak, a szociális ágazatban 
dolgozóknak, a rendőrségnek és a polgárőrségnek, a pékeknek, 
az élelmiszerbolti eladóknak és mindenkinek, aki nem marad-
hat otthon, mert válsághelyzetben is szükség van a munkájára!

Köszönet a pedagógusoknak és gyerekeknek, hogy a meg-
változott helyzethez ilyen gyorsan és rugalmasan igyekez-
nek alkalmazkodni!

Köszönet az idős generációnak, hogy türelemmel és megér-
téssel otthon marad és erre buzdítja minden kortársát!

Köszönetet mondok az önkormányzati dolgozóimnak, hogy 
érezve a felelősséget, körültekintően végzik munkájukat!

Köszönet mindenkinek, aki megérti az üzenetet és otthon 
marad!

És köszönet a szülőknek, akik mindennek a terhét a leg-
inkább viselik:

• dolgoznak (mert orvosok, asszisztensek, szociális 
gondozók, élelmiszerbolti eladók és a többi, vagy ha 
nem, hát home office-ban);

• ellátják a háztartást;
• figyelik a Krétát, a Classroomot, tanulnak a gyere-

kekkel, közben ügyelnek, hogy mozogjon is;
• ellátják idős hozzátartozóikat, meggyőzik őket, hogy 

márpedig maradjanak otthon;
• sorban állnak gyógyszerért,
• egyszóval mindent megoldanak.
S törekszenek mindezt nyugalommal, szeretettel, biztonsá-

got sugározva tenni, hogy a felnövekvő generációnak jó példát 
mutassanak arra, hogy hogyan is kell vészhelyzetben cselekedni.

Botyánszki Pál
polgármester

Tisztelt Lakosság!
Újkígyós város, eleget téve Dr. Nagy István agrármi-

niszter március 28-án tett kérésének, a szabályok szigorú 
betartása mellett, engedélyezi a piac újbóli megnyitását.

Az újkígyósi piac látogatására a továbbiakban is a 
szokásos hétfői napokon lesz lehetőség.

Dr. Nagy István a kaposvári piacon tett látogatásán 
a következő kérést intézte a települések polgármesterei 
felé: a védőintézkedések betartása mellett tegyék le-
hetővé az embereknek a hozzájutást a piacon kapható 
zöldségekhez, gyümölcsökhöz, kézműves termékekhez, 
nyújtsanak alternatívát számukra a vásárláshoz. Az ag-
rárminiszter elmondása szerint szabadtéren, kellő fe-
gyelmezettséggel, szabálykövetéssel kisebb a fertőzés 
veszélye, és annál jobban tudunk vigyázni egymásra, mi-
nél több helyen, a tumultust elkerülve tudjuk biztosíta-
ni az árukhoz való folyamatos hozzáférést. Hozzátette, 
hogy ezzel letörhetők a kiugró áremelkedések és a pánik 
okozta ársokk, könnyebbé válik a tisztességes piaci vi-
szonyok fenntartása, az üzleti szabályok betartatása.

Újkígyós város polgármestere a fenti kérésre hivat-
kozva hozta meg döntését, de továbbra is kéri a lakossá-
got a szabályok betartására, melyek a piacot is ugyanúgy 
érintik, mint az élelmiszerüzleteket vagy drogériákat!

Legfontosabb szabályok:
Minden 65. életévét betöltött személy a piacot csak 

9 óra és 12 óra között látogathatja.
Ugyanezen időpontban, 900-1200-ig a piacon csak az 

ott foglalkoztatottak és a 65 év felettiek tartózkodhat-
nak.

Kérjük a lakosságot, hogy a piaci vásárlás alkalmával 
is tartsák meg a kormányrendeletben előírt 1,5 méteres 
távolságot!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az alábbi szabá-
lyok kormányrendeletben rögzítettek, ezek módosí-
tására, megváltoztatására az önkormányzatnak nincs 
lehetősége!

Továbbra is vigyázzanak magukra, egymásra, különös 
tekintettel az idősebb korosztályra!

Köszönet minden áldozathozónak Piac újranyitása 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az elrendelt 
vészhelyzetre való tekintettel az Újkígyósi Közös Önkor-
mányzati Hivatalban a köztisztviselők tekintetében ott-
honi munkavégzés került elrendelésre.

Teljes mértékben megszüntetjük a személyes ügyfélfo-
gadást, ennek hatására az ügyfelek ügyintézést kizárólag 
digitális úton, telefonon keresztül, illetőleg a hivatal pos-
taládájába bedobott írásbeli beadványokon kezdeményez-
hetnek. E-mail: kommunikacio@ujkigyos.hu

A személyesen benyújtott beadványokon mindenképp 
tüntessék fel telefonos elérhetőségüket, melyen az illetékes 
ügyintéző megkeresi Önöket!

A (66) 256-100/126-os központi telefonszámon hí-
vásaikat minden hétköznapon 800-1200 óra között tudjuk 
fogadni.

Az egészség megőrzése érdekében kérjük a fenti infor-
mációk elfogadását és az azokban foglaltak betartását!

Újkígyós Város Önkormányzata

Személyes ügyfélfogadás szünetel

Amennyiben az Ön háziorvosa a vényt a felhőbe írja 
fel (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér), ez az 
E-RECEPT, és Ön a saját vagy ismerőse részére váltja 
ki a gyógyszert, a kiváltáshoz az alábbiak szükségesek: 

• a beteg tajszáma
• a kiváltó személy személyi igazolványa
Vigyázzunk egymásra!

Cédrus Patika

Kedves Betegek!
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• Különösen veszélyes a 60-65 év 
feletti idősebb korosztályra és 
fokozottan veszélyeztetettek 
a szív-érrendszeri betegek, cu-
korbetegek, kifejezetten magas 
vérnyomásúak, krónikus légúti 
betegek és malignus betegség-
ben szenvedők. Biztos sikerrel 
kecsegtető kezelés nem ismert, 
védőoltás jelenleg nincs.

• A megelőzés az egyetlen lehető-
ség!

• A 60-65 év felettieknél és az em-
lített betegség miatt veszélyez-
tetetteknél különösen fontos az 
izoláció!

• Helyes, ha nem járnak szemé-
lyesen bevásárolni, patikába vagy 
ügyeket intézni, nem érintkez-
nek nem velük lakó családtagok-
kal, unokákkal, lehetőség szerint 
egészségügyi dolgozókkal sem. 
Például a vásárlásokat a sokkal 
kevésbé veszélyeztetett fiata-
lok, családtagok, segítők intézik, 
és a kerítésre akasztják az ételt, 
gyógyszert, zacskóban akár a 
visszajáró pénzt is stb. Az edé-
nyeket, szatyrokat akár a pénzt, 
stb. fertőtlenítő spray-vel érde-
mes lefújni.

• Mozgásigény részbeni kielégíté-
sére erőnléttől függő tempóban 
javaslom az udvari, kerti, föl-alá, 
oda-vissza vagy körbesétálgatást. 
Jó, ha kissé meglihegtet. Érdemes 
átlégzési-, vagy testre szabott 
légzési- és tornagyakorlatokat 
végezni. Aki bírja, kocoghat is. 
Szerencsés, aki kerti munkát tud 
végezni.

• Egyéni, szabadidő célú gyalogos 
közlekedés külterületen (vagy) 
zöld területeken 9 és 12 óra kö-
zött vagy az utcák késő esti el-
néptelenedése után célszerű. 
Egyedül vagy ugyanazon háztar-
tásban élőkkel közösen folytatha-
tó azzal, hogy másoktól legalább 
1,5 m távolságot kell tartani.

• Bevásárlás, gyógyszerkiváltás, 
ügyintézés, munkába menet, 
munkavégzés során legyen ná-
lunk sebészi (jobb híján bár-

milyen, akár házi készítésű) arc 
maszk, gumikesztyű, fertőtlenítő 
spray, pl. Domestos-os házi ké-
szítésű kis virágpermetező fla-
konban. (Elkészítését lásd ké-
sőbb.)

• Az utcai sorállások esetén is le-
gyen meg a 1,5-2 m távolság 
egymás közt. Köhögéskor, tüsz-
szentéskor elfordulni a szomszé-
doktól (ne feléjük irányuljon), 
beszélni csak arc maszkban, de ne 
gyorsan, ne hangosan, ne sokat! 
Így jobban véd.

Vigyázat! Praktikusan mindenkit 
koronavírus fertőzőnek kell tartani!

Sokan tünetmentesek, de mégis 
fertőznek!

Kínai közlemény szerint is a fer-
tőzés legfőbb vektorai (közvetítői: 
megfertőződő és fertőzést tovább-
adó) az orvosi tevékenység során a 
páciensekkel személyesen találkozó 
egészségügyi személyzet (orvos, nő-
vér, asszisztens).

Vigyázzunk magunkra, orvosokra, 
nővérekre és asszisztensekre! Ha ki-
esnek a munkából ki lép a helyükbe, 
lesz valaki? Praxisunk mindhárom 
tagja időskorú (a gyermekorvos is), a 
legveszélyeztetettebb korosztály.

Kerüljük a tényleges orvos-beteg 
találkozást!

Kérem, ne tűnjenek a védő-védel-
mező, a kölcsönös megfertőzési ri-
zikó csökkentését célzó tevékenysé-
geink öncélúnak! Egyetlennek látszó 
megoldás a telefonos megbeszélés, 
tanácsadás, gyógyszerrendelés, illetve 
állandó gyógyszerek felírása. 

Rendelői telefonszám: 66/401-756.
Sajnos telefonjaink gyakran fog-

laltak, ezért a híváshoz kitartás szük-
séges. A javasolt új, illetve újraírandó 
állandó gyógyszereket a rendelőben 
felírjuk és a gyógyszertárban recept 
nélkül a taj-kártyával vagy tajszám 
bemutatásával ki lehet váltani.

Az új koronavírus okozta megbe-
tegedés lappangási ideje 2-14 nap 
(leggyakrabban 5-6 nap). Leggya-
koribb tünetei: hirtelen kezdetű 38 
Celsius fokot meghaladó láz, száraz 
köhögés, légszomj. A gyanút meg-

erősíti, ha a tünet jelentkezését meg-
előző 14 napon belül külföldön járt, 
vagy koronavírus fertőzött beteggel 
szoros kapcsolatban állt. 

EEMEFA rendelkezés:
„A koronavírus gyanús beteg ren-

delői/otthoni vizsgálata tilos!”
Lázas, köhögős, külföldön járt, 

de koronavírusra nem gyanús beteg 
otthoni vizsgálata kerülendő, táv-
konzultáció útján történő ellátásuk 
javasolt!

Zöld számok: 06 80 277 455 és  
06 80 277456.

Fontos: fertőtlenítés, gyakori és 
alapos szappanos kézmosás (mi-
nimum fél perc), alkohol tartalmú 
spray-k, a kéz és a bőr fertőtlenítése.

Kívánalom: Virocid (vírusölő le-
gyen - megjelölés a flakonon).

Brado termékek vírusölők, de je-
lenleg hiánycikkek.

Domestos: bármelyik színű flakon 
megfelelő (egyformán 4,5% klórtar-
talom).

Javasolt töménység: 5 liter vízhez 
1,8 deciliter Domestos. (illetve 0,5 
liter vízhez 18 milliliter).

Padló feltörléshez, csempék, mű-
anyag felületek, nem kényes bútorok, 
tárgyak, kilincsek, táskák, pénz stb. 
fertőtlenítésére alkalmas a Domes-
tos.

Virágpermetezőbe, flakonba tölt-
ve, kipermetezve kézfertőtlenítésre 
is hatékony. Váratlan helyzeteket is 
figyelembe véve ez a flakonba töltött 
fertőtlenítő autóban tartása is java-
solt.

Hátránya lehet: gyakori használa-
ta érzékenyeknél a bőrt szárítja (ami 
az olcsó patikai glicerinnel jól kezel-
hető).

Nagyon fontos! A koronavírus be-
tegség legveszélyesebb szövődménye 
a tüdőgyulladás. Megelőzésében nagy 
segítség lehet a jógalégzés, illetve az 
ilyen jellegű légzésgyakorlatok vég-
zése vagy akár csak a hasi légzés gya-
korlása. Asztmás és egyéb fulladással 
járó panaszok esetén is sokat segít. 
A szabad levegőn (kertben, udvaron) 
jól felöltözve vagy legalább nyitott 
ablaknál végezzük! Érdemes naponta 

Tanácsok, gondolatok az új koronavírus okozta betegség 
megelőzéséhez dr. Marossy László háziorvostól
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A koronavírus járvány az idősebb korosztályra a legve-
szélyesebb.

Közös felelősségünk idős szüleink, nagyszüleink, szom-
szédaink és ismerőseink megóvása!

Kérünk minden idős, 70 év feletti újkígyósi lakost, ha 
nem feltétlenül szükséges, ne menjen ki az utcára, marad-
jon otthon!

Kérjük, hogy azok a 70. életévüket betöltött lakosok, 
akiknek nincs hozzátartozójuk, és nem ellátottak a házi 
segítségnyújtásban, de igényelnék Újkígyós Város Önkor-
mányzat és az „Ezüstág” Gondozási Központ segítségét, 
szíveskedjenek szándékukat jelezni az alábbi elérhetősé-
geken:

munkanapokon, 800-1600 között
a 66/254-653-as telefonszámon, vagy
a gondozasikozpont@ujkigyos.hu e-mail címen.
Az önkormányzati segítség az idős személyek által igé-

nyelt és kifizetett:
• heti 2 alkalommal élelmiszer és tisztítószer,
• heti 1 alkalommal gyógyszer beszerzését és kiszállí-

tását, 
• hétköznapokon térítés ellenében ebéd kiszállítását 

jelenti.
Kérünk, minden újkígyósi lakost, ha tudomása van 

olyan idős személyről, akinek vélhetően nincs hozzátarto-
zója, segítse munkánkat annyiban, hogy bekopog, rákér-
dez és segíti önkéntes munkában az idős ember védelmét!

Fontosnak tartjuk, hogy a családtagok is jobban figyel-
jenek idős hozzátartozóikra. Segíthetik őket bevásárlással, 
vagy a szokásos gyógyszereik beszerzésével. 

Minden lakosnak felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha 
valamely családtag korábban fertőzött területen járt, most 
lehetőség szerint kerülje az érintkezést idősebb szüleivel, 
nagyszüleivel!
Köszönjük! Fogjunk össze, segítsünk!
Botyánszki Pál  Vida Klára
polgármester  intézményvezető
Újkígyós Város „Ezüstág”
Önkormányzata Gondozási Központ

Felhívás az idős emberek 
megsegítése érdekében!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Újkígyós Vá-
ros Önkormányzata élvefogó csapdát helyezett el a 
város közterületén, a kóbor kutyák befogására!

A befogott kutyákat menhelyre szállítjuk. A csap-
da a befogott állatban kárt nem okoz.

A csapda nyomkövetővel van ellátva, hollétét tud-
juk követni, illetve kamera is figyeli, hogy az illeték-
telen eltulajdonító kiléte ne maradjon titokban.

Ha befogott állatot lát a csapdában, kérjük, hívja a 
mezőőrség telefonszámát: +36-30-272-26-89!

Köszönjük az együttműködést!
Velikán Attila

mezőőr

Kóbor ebek befogása, 
élvefogó csapdák elhelyezése 

Újkígyóson

Köszönjük az együttműködést!
Velikán Attila

mezőőr

4-5 percig végezni, akár fekve is. Az 
Internetről elsajátítható a jógalégzés 
(Google/jógalégzés/jógázz velünk 1. 
rész: jógalégzés).

Megelőzést, enyhébb lefolyást 
eredményezhet az immunrendszer 
megerősítése!

Vegetarianus, természetgyógyász, 
belgyógyász orvos javaslatai:

• mozogjunk többet, végezzünk 
légzésgyakorlatokat, jógalégzést, 
óvatosan napozzunk (D-vitamin 
növelő hatás)

• fogyasszunk növényi ételeket: 

zöldség, gyümölcs, saláta, hagy-
ma, fokhagyma (legalább 1 ge-
rezd/nap), aktualitás: a pongyola 
pitypang levele, virága is nyersen 
vagy salátának fogyasztható

• hús, tejtermék, tojás kerülése
• tartsunk legalább heti fél nap 

böjtöt
• teák, édesgyökér (most hiány-

cikk), fahéj, kardamom, fűzfaké-
reg (3-4 percig főzni), citromfű, 
ginseing, echinacea, forró teába 
gyömbért reszelni és melegen fo-
gyasztani

• kurkuma, ánizs fogyasztása
• napi 3x5 percig inhalálni: forró 

vízbe 4-10 csepp illóolajat csepeg-
tetni és a fejet letakarva a gőz fölé 
hajolva az orron át mélyen belé-
legezni. Illóolajok: diapulmon, 
eukaliptusz, kámfor, borsmenta, 
fahéj, kakukkfű, szegfűszeg.

Az elkövetkezendő nehéz időszak 
elviseléséhez sok türelmet, kitartást 
és jó egészséget kívánok mindannyi-
unknak a magam és az egészségügy-
ben dolgozók nevében!

dr. Marossy László
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Március 7-én a békéscsabai Városi Sportcsarnokban és a 
mellette található vívócsarnokban került megrendezésre a 
Kick-Box Diákolimpia Országos Döntője, az általános- és 
középiskolás korosztály részére. Hat küzdőtéren csapott ösz-
sze a 300 versenyző, 476 nevezést leadva. Az országos diák-
olimpia egyben válogató verseny is volt a belgrádi utánpótlás 
világbajnokságra. Az újkígyósi versenyzők felkészülésükben 
kiemelt helyen kezelték ezt a versenyt. A nemzetközi me-
zőnyben már bizonyított legjobb és középhaladó versenyző-
inken túl, jó alkalom a gyakorló bajnokságokat már kinövő, a 
szárnyaikat bontogató versenyzőket is pástra állítani. Újonc-
ként, első országos versenyén lépett tatamira Faragó Fatima, 
Szántó Milán, Kacsó Viktor és Tóth Ákos. Remekül helyt 
álltak, sőt érmeket szerezve bekerültek az országos mezőny 
legjobbjai közé. Pap Nikola és Koszti Iringó békéscsabai 
riválisukat legyőzve kerültek a döntőbe. Nikola házidöntőt 
vívott Hegedűs Hangával. Így a két Európa-bajnoki érmes 
versenyzőnk közül sajnos csak egyikük lehetett a diákolim-
pia bajnoka. Hasonló történet játszódott le Faragó Fatima 
és Hegedűs Ramóna között. A két lány szintén a döntőbe 
kerülve egymással csatázhatott. Az ifjúsági fiúk mezőnyében 
Loneán Tamás a verseny leggyorsabb technikai K.O.-jával 
győzött az elődöntőben, majd a végletekig kiélezett finálé 
után a dobogó második fokára állhatott fel. Pap Botond ki-
vételes gyorsasága most a bronzéremhez volt elég. Vandlik 
Dávid technikája szépen csiszolódik, így ő is felállhatott a 
dobogóra. A junior lányoknál Török Dóra magabiztosan 
nyerte súlycsoportját. A hasonló korú fiúknál Varga Mátyás 
visszatérése után már komoly fejlődést mutatva ezüstéremig 
jutott. Összességében az Újkígyósi Kiralyteam Kick-box 
Akadémia 3 arany-, 8 ezüst-, és 5 bronzérmet szerzett a 
diákolimpia országos döntőjében. Kiemelendő, hogy csa-
patunkból a három küzdelmi versenyszámon kívül már for-
magyakorlatban is indul versenyző. Ez jól mutatja, hogy a 
kick-box teret enged a különböző adottsággal rendelkező 
gyerekeknek, így bárki megtalálhatja a számára legideálisabb 
és vélhetően legeredményesebb irányt. Erre jó példa, hogy a 
torna és akrobatika kedvelői a formagyakorlatban ötvözhetik 
tudásukat a kick-box technikai elemeivel.

A koronavírus járvány komoly gondokat okoz már a 
világgazdaságnak is, a sport területén pedig lassan pél-
dátlan mértékű törlések, halasztások, zárt kapus rendel-
kezések léptek és lépnek miatta életbe. A kick-box sport-
ban is halasztják vagy törlik a különböző versenyeket, 
illetve speciális intézkedéseket hoznak. Egyelőre annyit 
tudunk, hogy az utánpótlás részére hirdetett világbaj-
nokságot augusztusról novemberre tette át a világszö-
vetség vezetősége. Természetesen az egyesületben spor-
toló gyerekek és családtagjaik egészsége a legfontosabb, 
így a klub határozatlan időre valamennyi csoportjában 
felfüggesztette az edzéseket. Sportolóink otthon végez-
hető edzésterv alapján igyekeznek fenntartani formá- 
jukat. 

Korcsog László

Újkígyósi sikerek a kick-box diákolimpián

A 2020. évi kick-box diákolimpia újkígyósi érmesei 
(a képről hiányzik a bronzérmet szerző Pap Botond)

Pointfighting szabályrendszer:
Gyerek korosztály 36kg: 2. Kacsó Viktor,  
+36kg: 3. Tóth Ákos.
Cadet 1 28kg: 5. Szántó Milán, 47kg: 3. Vandlik Dávid,  
+47kg: 1. Hegedűs Ramóna, 2. Faragó Fatima. 
Cadet 2 46kg: 2. Koszti Iringó, 42kg: 3. Pap Botond, 
63kg: 2. Loneán Tamás.
Junior 50kg: 1. Pap Nikola, 2. Hegedűs Hanga,  
70kg: 1. Török Dóra, 74kg: 2. Varga Mátyás
Light-contact szabályrendszer: 
Cadet 1 +47kg: 2. Hegedűs Ramóna.
Junior 50kg: 3. Pap Nikola. 
Kick-light szabályrendszer:
Cadet 1 +47kg: 2. Hegedűs Ramóna
Formagyakorlat:
Cadet 1 pusztakezes: 3. Koszti Iringó

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályon 
a beadási időszak alatt megerősített ügyfélszolgálattal 
állunk ügyfeleink rendelkezésére. A kialakult egész-
ségügyi helyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás 
azonban erősen korlátozott, kérem, hogy előzetesen 
telefonon (66/814-520) vagy e-mailben (agrarvidekfej-
lesztes@bekes.gov.hu) jelezzék felmerülő problémáju-
kat és haladéktalanul találunk megoldást! Kérem továb-
bá, hogy az e-mail-es megkeresésbe mindig tüntessék 
fel közvetlen telefonos elérhetőségüket és ügyfél azo-
nosítójukat (regisztrációs szám)! Jelszó, meghatalmazás 
kapcsán előzetesen egyeztessenek a falugazdásszal, szá-
mos esetet azonnal tudnak kezelni ők telefonon vagy 
elektronikus ügyintézéssel. A megyei falugazdászok 
nagyon jól felkészültek, szervezetten végzik a kérelem-
beadást, keressék őket bizalommal!
Újkígyós képviselője:

Herczeg Erzsébet 
+36-70/4906246, Herczeg.Erzsebet@nak.hu

Tisztelt Lakosság!
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Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás 
folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az embe-
ri erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határo-
zata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő 
általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői 
feladatokat tartalmazza. Kérjük, fi gyelmesen olvassa el!

Felhívjuk fi gyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakó-
hely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, 
akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szük-
séges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan meg-
történik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor 
kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyerme-
ke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online mó-
don intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén ke-
resztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap 
elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 

2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes 
képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
• nem állami fenntartású általános iskolába (pl.: egyházi, 

nemzetiségi önkormányzati fenntartású)
• vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező 

általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_
KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2. A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 
0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szü-
lők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással 
kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
• olyan körzettel rendelkező általános iskolába kí-

vánják beíratni, amely azonban nem a gyermek 
lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti 
körzetes általános iskola.

• a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye 
szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatiku-
san felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye sze-
rinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt 
az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését 
más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges 
megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a 
szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes 
általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra 
van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintet-
tel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

• A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági iga-
zolvány

• A gyermek nevére kiállított taj-kártya
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány

• Nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlá-

sára vonatkozóan 
Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való 

beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a 
gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után 
megjelölik az intézményt.

Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni 
a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén 
pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügy-
intézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján 
az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatásá-
ra a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügye-
leti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektroni-
kus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén 
- az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra 
kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja töl-
teni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő be-
iratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény 
biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a máso-
dik szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának 
ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás 
az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmé-
nyek lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. 
Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő be-
iratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben 
bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 
naponta 8-16 óráig van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő be-
iratkozás során a második szakaszban csak egyetlen álta-
lános iskolába kérheti gyermeke felvételét. 

MEGHÍVÓ
Kedves 

újkígyósi lakosok!
Az „Összefogás Újkígyósért” 

Közhasznú Egyesület az idén is megszervezi a

VII. VIRÁGVÁSÁRT!

Jöjjön el és válasszon a szebbnél szebb virágok közül!
Helyszín: Újkígyós, Piactér (Gyulai út)
2020. április 25. (szombat) 1400 órától

„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület
Iroda: Újkígyós, Petőfi  utca 44.

Mobil: 06 20/506-5516
E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu

Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozásról
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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: Katona-Gedó Gyöngyi • A szerkesztőbizottság tagjai: Horváth-Gazsó Adrienn, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, 
Turovszki Krisztián, Vozár Virág • Nyomdai előkészítés: Mészáros Gábor • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., 5600 Békéscsaba, Teleki utca 6.

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihir-
detéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre fi gyelem-
mel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, 
valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 
25.) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határo-
zat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások 
vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. 
Kérünk  minden kedves szülőt, hogy fi gyelmesen olvassák el 
és ennek megfelelően járjanak el! 

Tájékoztató
A 2020/2021. nevelési évre történő óvodai jelentkezés online 

formában egy adatlap kitöltésével történik, amely a www.ujki-
gyos.hu weboldalon érhető el.

A kötelező online jelentkezés nem helyettesíti a későbbi idő-
pontban esedékes óvodai beiratkozást.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvo-
dai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. 
szeptember 1. előtt születtek és nem járnak még óvodába.

Újkígyós Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intéz-
mény 5661 Újkígyós Kossuth utca 33. Székhelyóvodá-

ba jelentkezhet minden olyan okmányai szerint újkígyósi 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelke-
ző kisgyermek, aki harmadik életévét 2021. augusztus 31. 
napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szü-
lei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még 2021. augusz-
tus 31-ig megkezdhesse.  A 2,5 éves kort betöltő gyermekek 
felvételére szabad férőhely esetén van lehetőség.

Felhívjuk a kedves szülők fi gyelmét, hogy az Újkígyós, 
Kossuth utca 33. szám alatti bölcsődei tagintézménybe javasol-
juk a fent említett gyermekek előjegyzését!

Az óvoda a számára előírt kötelező felvétel biztosításán túl 
jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesít-
heti. A felvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek cso-
portba való beosztásról az óvoda vezetője dönt és a beiratkozásra 
kiírt utolsó határnapot követő 30. napon értesíti a szülőt.

Fontos! A kitöltött adatlapokon a valós helyzetnek megfelelő 
adatokat kell közölni, amelyek a kapcsolatos dokumentumok-
ban, okmányokban szereplő adatokkal megegyezőek.

Az adatok valódiságáért az adatlapot kitöltő szülő (gondozó) 
a felelős.

Az adatlap kitöltésére 2020. április 17. napjáig van lehetőség.
A regisztrációval kapcsolatos kérdés esetén Újkígyós Kö-

zös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény e-mail címén 
lehet érdeklődni: ovoda@ujkigyos.hu.

Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

DAREH - ÚJKÍGYÓS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK

Kommunális hulladék 
I. körzet 

(Hosszú utcától délre):
2020. április 20.  hétfő
2020. április 27.  hétfő
2020. május 4. hétfő
2020. május 11. hétfő
2020. május 18. hétfő
2020. május 25. hétfő
2020. május 30. szombat
2020. június 8. hétfő
2020. június 15. hétfő
2020. június 22. hétfő
2020. június 29. hétfő

Kommunális hulladék 
II. körzet

(Hosszú u. és attól északra):
2020. április 21.  kedd
2020. április 28.  kedd
2020. május 5. kedd
2020. május 12. kedd
2020. május 19. kedd
2020. május 26. kedd 
2020. június 2. kedd
2020. június 9. kedd
2020. június 16. kedd
2020. június 23. kedd
2020. június 30. kedd

Szelektív hulladék:
2020. május 7. csütörtök
2020. június 4. csütörtök

Zöldhulladék:
2020. április 23. csütörtök
2020. május 28. csütörtök
2020. június 25. csütörtök

SZÜLETÉSEK:
Rakittyán Gábor (4040 g, 52 cm), Gyula, 2020. március 6., 
édesanyja: Skorcz Anna, édesapja: Rakittyán Gábor.

Szabó Blanka, Gyula, 2020. március 24., édesanyja: Hegedűs 
Andrea, édesapja: Szabó Gábor.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2020. március 14., menyasszony: 
Medgyesi Adrienn újkígyósi lakos, vőlegény: Hőgyes Attila
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2020. március 21., menyasszony: 
Szórádi Patrícia sárvári lakos, vőlegény: Liszkai Csaba újkí-
gyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2020. március 24., menyasszony: 
Mucsi Barbara újkígyósi lakos, vőlegény: Bagi János újkí-
gyósi lakos.

HALÁLESETEK:
Behán Jánosné Zsótér Katalin, született: 1939. január 23., 
elhunyt: Újkígyós, 2020. március 10., volt újkígyósi lakos.

Németh Béláné Kovács Etelka, született: 1936. június 22., 
elhunyt: Újkígyós, 2020. március 18., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK


