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SZÜLETÉSNAPOT!

Átadtuk
a felújított bölcsődét

2021. május 28-án, pénteken ünnepélyes ke-
retek között adtuk át a kibővített és felújított 
bölcsődét. Az eddigi 12 férőhelyes bölcsődé-
ből 24 férőhelyes bölcsődét alakítottunk ki. Az 
ünnepélyes átadót megtisztelte Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő, Zalai Mihály a Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, telepü-
lésünk képviselői, és természetesen a sajtó. A 
vendégek ünnepi szavai után a gyermekek vers-
sel köszöntötték a vendégeket, majd a szalag 
átvágására került sor. A bölcsőde megtekintése 
után rövid kötetlen beszélgetéssel és megven-
dégeléssel végződött az átadó ünnepség.

BALOGH JÓZSEF
polgármester

Községünkben Tóth Istvánné júniusban töltötte 
be 90. életévét. Születésnapja alkalmából kö-
szöntöttük őt, és Szabadkígyós község nevében 
további jó egészséget kívánunk neki.

BALOGH JÓZSEF
polgármester

Eggyel
több magyar

 állampolgár van
Szívből gratulálunk Karin Wenckheim grófnőnek,

aki magyar állampolgársági esküt tett
 a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban.

BALOGH JÓZSEF
polgármester
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Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS:
•  Grim Adrienn, született: 2021. május 17. napján, édesanyja: Grimné Marsi Kinga, 

édesapja: Grim Ferenc.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
•  Házasságkötés időpontja: 2021. május 27., menyasszony: Hegedűs Éva szabadkí-

gyósi lakos, vőlegény: Monori Tamás szabadkígyósi lakos.
•  Házasságkötés időpontja: 2021. június 18., menyasszony: Hanczár Mária Henrietta 

békési lakos, vőlegény: Szamosi Gábor szabadkígyósi lakos.

HALÁLESET:
•  Stir András volt szabadkígyósi lakos (született: Gyula, 1950. április 1.) elhunyt 2021. 

április 27. napján, Békéscsabán.
•  Özv. Szanyi Mihályné volt szabadkígyósi lakos (született: Illés Julianna; Gyula, 1933. 

szeptember 16.) elhunyt 2021. április 27. napján, Gyulán.
•  Lipták Mihályné volt szabadkígyósi lakos (született: Papp Ilona; Békéscsaba, 1951. 

január 18.) elhunyt 2021. május 6. napján, Békéscsabán.
•  Bóné Mihály Zoltánné volt szabadkígyósi lakos (született: Kocsis Margit; Újiráz, 

1956. október 30.) elhunyt 2021. május 31. napján, Békéscsabán.
•  Orvos István volt szabadkígyósi lakos (született: Medgyesbodzás, 1941. január 1.) el-

hunyt 2021. június 1. napján, Békéscsabán.
•  Gajdácsné Bozsó Katalin volt szabadkígyósi lakos (született: Bozsó Katalin; Mike-

pércs, 1952. október 28.) elhunyt 2021. június 2. napján, Gyulán.

Tanévzáró az iskolában
A bizonyítványosztás jó alkalom arra, hogy min-
denki egyénileg is átgondolja, hogy megtett-e 
minden tőle telhetőt a tanév során. A magatar-
tás, szorgalom és tanulmányi eredményekből 
kiderül, hogy tanulóink, pedagógusaink részé-
ről is, eredményes tanévet zárunk.

127 tanuló vehette át a mai napon a bizonyít-
ványát. Örömmel számolhatunk be róla, hogy 
minden diák a nevelőtestület határozata alap-
ján magasabb évfolyamba léphet.

A kialakult helyzet miatt pedagógus társaim-
mal még több lehetőséget adtunk a tanévzárás 
közeledtével a tantárgyi javításokra. Ha láttuk 
az igyekezetet és szorgalmat, azt megfelelően 
jutalmaztuk.

Szerencsére kiemelkedő teljesítmények is szü-
lettek. Őket jutalomkönyvvel és oklevéllel is ju-
talmaztuk.

1. o.: Pribojszki Hanna Hajnalka: kitűnő ta-
nulmányi eredményéért, példamutató maga-
tartásáért. Virág Tibor: kitűnő tanulmányi ered-
ményéért, példamutató magatartásáért és 
szorgalmáért. Zsótér Martin: kitűnő tanulmányi 
eredményéért, példamutató magatartásáért és 
szorgalmáért. Lamper Erik: jó tanulmányi ered-
ményéért és példamutató szorgalmáért. Nagy 
Rebeka: jó tanulmányi eredményéért és példa-
mutató magatartásáért.

Folytatás a 3. oldalon.
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Tanévzáró az iskolában

Ballagás 2021

2. o.: Marik Máté: Példamutató szorgalmá-
ért, kitartó munkájáért és kiváló tanulmányi 
eredményéért. Pallér Csenge: Példamutató ma-
gatartásáért, példamutató szorgalmáért, kitartó 
munkájáért és kiváló tanulmányi eredményé-
ért. Bodzás János Sándor: Példamutató szorgal-
máért, kitartó munkájáért és jeles tanulmányi 
eredményéért. Vasas Krisztián Dávid: Példamu-
tató szorgalmáért, kitartó munkájáért és jeles 
tanulmányi eredményéért. Szkaliczki Ábel: Pél-
damutató magatartásáért, példamutató szor-
galmáért, kitartó munkájáért és jeles tanulmá-
nyi eredményéért.

3. o.: Bohus Kira: az egész tanévben nyújtott 
példamutató szorgalmáért, magatartásáért és a 

kitűnő tanulmányi eredményért. Dobroczki Do-
nát Zoltán: példamutató magatartásáért és a ki-
tűnő tanulmányi eredményért. Nagy Szabolcs 
Géza: jeles tanulmányi eredményért.

4. o.: Ekker Dávid: Kitűnő tanulmányi ered-
ményéért és példamutató szorgalmáért. Bo-
hus Henrietta: Jeles tanulmányi eredményéért, 
példamutató magatartásáért és szorgalmáért. 
Szabó Adrián: Jeles tanulmányi eredményéért.

6. o.: Szkaliczki Áron: Kitűnő tanulmányi 
eredményéért, példamutató magatartásáért 
és szorgalmáért. Nagy Ágnes: Jeles tanulmányi 
eredményéért, példamutató magatartásáért és 
szorgalmáért.

A kitűnő tanulók a Fővárosi Nagycirkusz jóvoltá-
ból cirkuszbelépőt kaptak.

Pelyhéné Lipták Gabriella az alábbi gondolatok-
kal búcsúztatta a nyolcadikosokat:

Szeretettel köszöntelek: Bereczki Gábor, Far-
kas Anna, Farkas Ferenc, Gáncsa Zsombor, 
Győri Petra, Halász Laura, Mórocz Noémi, Papp 
Gergő, Seres Bálint, Süli Zsombor, Szabó Nóra, 
Szász Boglárka, Teveli András, Tóth Benedek 
Marcell, Varga Zsuzsanna.

2013 szeptemberében szólalt meg számo-
tokra az iskolai csengő hangja először. Ha most 
visszaemlékezünk ezekre a pillanatokra, az ak-
kori kisgyermekeket próbáljuk felidézni, bizony 
nem fér hozzá kétség, hogy sokat fejlődtetek. 
Kisgyermekből ifjúkká nőttetek, írástudatlanból 
művelt fiatalok váltak belőletek.

Az elmúlt nyolc év élményekkel, izgalmak-
kal, megpróbáltatásokkal és örömekkel teli órái, 
napjai egész életetekre elkísérnek.

A búcsú pillanatai egyaránt rejtenek örömöt és 
fájdalmat is. Ha vannak kellemetlen élményeitek, 
azokat hátra lehet hagyni, és ez jó! Emlékezni 
arra érdemes, ami kellemes volt, ami előbbre 
vitt, ami elindított a fejlődés útján benneteket.

Az a bölcs ember, aki a jelent éppúgy szereti, 
mint amilyen szívesen fog visszagondolni rá, 
amikor az már múlttá válik.

Különleges közösség a tietek! Összetartó, te-
hetséges csapat voltatok! Milyen furcsa, de ma 
már múlt időben kell beszélni az elmúlt nyolc 
esztendőről. Jó volt veletek együtt tanulni, ki-
kapcsolódni, kirándulni. Természetesen nem 
lehet kitűnő tanuló mindenki, mégis milyen jó 
érzés, hogy a 15 fős osztályból két tanuló is esé-
lyes volt a Herczeg Tamás országgyűlési képvi-
selő úr által alapított kiválóság díjra.  És milyen 
jó érzés, hogy mindannyian kiválóak vagytok 
valamiben: tanulásban, sportban, táncban, 
technikai területen és sorolhatnám tovább. De 
ami a legfontosabb, ha kitartóak lesztek, a kitű-
zött céljaitokat szorgalommal elérhetitek és si-
keres felnőttekké válhattok.

Mielőtt végleg elbúcsúzunk, szeretném a szü-
leiteknek is megköszönni, hogy végig kísértek 
titeket ezen az úton. Támogattak benneteket, 
ha kellett szigorral, ha kellett szülői engedé-
kenységgel tették ezt. Néhány édesapa és édes-
anya nemcsak saját gyermekét, hanem az egész 
osztály vagy iskolai közösséget is segítette, aki-
ket a későbbiekben név szerint is szeretnék kö-
szönteni.

Folytatás a 4. oldalon.

Folytatás a 2. oldalról.
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Nyári hírek

Kedves nyolcadikosok! A mai napon új úton 
indultok el. Izgalmas, feladatokkal, sikerekkel és 
olykor persze kudarcokkal is tarkított ez az út. 
Müller Péter szavaival biztatlak Titeket!

Minden csoda a tiéd lehet, a legmerészebb 
álmaidat is megépítheted – de lassan. Téglán-
ként. Minden tégla lerakásához türelem kell, ki-
tartó szorgalom, s főleg hit, hogy ebből végül 
ház lesz. Minden egyes téglánál látni kell a há-
zat! Ez a hit.

A nevelőtestület javaslatára Varga Zsuzsan-
nának adta át Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő az általa alapított Tehetség-díjat és 
a vele járó pénzjutalmat. Zsuzsira a kitűnő bi-
zonyítványa mellett a néptánc, az ének és a 

képzőművészet terén mutatott teljesítményére 
is büszkék lehetünk. Tehetség, kitartás, önbiza-
lom és jókedv – ez mind jellemző rá, így nem 
csoda, hogy egy igazán színes egyéniségként 
tartják számon tanárai. Gratulálok, és sok sikert 
kívánok az Andrássy Gimiben!

Kitűnő tanulmányi eredményéért, példamu-
tató magatartásáért és szorgalmáért két tanuló 
az iskola által alapított „A Szabadkígyósi Álta-
lános Iskola kiváló tanulója” díjat kapta: Varga 
Zsuzsanna és Seres Bálint.

Közösségi munkájáért jutalomkönyvben ré-
szesült Szász Boglárka, Győri Petra, Mórocz No-
émi és Tóth Benedek Marcell

Kiemelkedő sport teljesítményéért: Süli Zsom-
bor, Gáncsa Zsombor, Mórocz Noémi, Farkas Fe-
renc, Papp Gergő.

Anna-napi Búcsú
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az 
Anna-napi Búcsú 2021. augusztus 1-jén, vasár-
nap kerül megrendezésre a szabadkígyósi pi-
actéren a korábbi években megszokott mó-
don. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 

veszélyhelyzetre való tekintettel mindenki csak 
egészségesen látogassa a búcsú területét, és 
tartsa be az alapvető higiéniai szabályokat.

Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal

Ballagás 2021

Iskolánk két napközis tábort szervezett az 1–3. 
osztályosok részére, június 21–25-ig és június 
28-tól július 2-ig. Ebben a táborban 30 fő vehe-
tett részt. Kollégáink színes programokkal segí-
tik a gyermekek hasznos időtöltését.

További két hétre sikeres Erzsébet napközis tá-
borra nyújtottunk be pályázatot. Július 5–9-ig 
47 tanuló, július 12–16-ig újabb 43 tanuló szá-
mára biztosítjuk a szabadidő hasznos eltöltését. 
Mindkét táborban 1-1 napra kirándulni mennek 
a gyermekek.

Bízunk benne, hogy a négy hétig tartó tábo-
rozás hozzásegíti a családokat ahhoz, hogy biz-
tonságban tudhassák gyermekeiket a szünidő 
alatt is.

Őszi 3 napos ottalvós Erzsébet táborra benyúj-
tott pályázatunkra szinte az egész felső tagozat 
jelentkezett. Ezen pályázat elbírálása még folya-
matban van. Ez a tábor Zánkán lesz szeptem-
berben.

Az iskolatitkári iroda nyári ügyeleti napjai, mely 
napok alatt hivatalos ügyintézésre van lehe-
tőség:

• június 30.,
• július 14., július 28.,
• augusztus 11., augusztus 25.

Egyéb esetben az iskolai mobiltelefonon lehet 
segítséget kapni munkaidőben: 30/321-0919.

Általános
Művelődési Központ

Folytatás a 3. oldalról.
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Balla Piroska: Óvó néni búcsúzik

Tisztelt Ügyfeleink!

„Ti voltatok a kiskertem...
benne magok, bújva csendben.

Minden napon öntözgettem,
kis kertemet szeretgettem.

Jó szóval és biztatással, sok mesével
és játékkal, énekkel és rajzolással....

ismerkedtünk a világgal.
Ìgy nőttetek évről-évre,

kicsi magból már növényke...
Voltak néha zivatarok, kisebb gondok,

nagyobb bajok.
Szìvünkben él a szeretet,
ìgy tűntek el a fellegek.

Elbúcsúzom most tőletek,
nagyok vagytok megnőttetek.

Egy ölelés, egy simogatás…
óvodásból lesz iskolás!
És ha néha erre jártok,

kis kertemben szép virágok,
mindig vár az óvodátok!”

Óvodás gyermekeink életében a második kor-
szakváltás ideje jött el. Amikor a gyermekek 
először léptek be a játékokkal teli, színes cso-
portszobába, az óvó nénik, dajka nénik kedves 

szava, mosolya és meséje néhány órára feled-
tetni tudta Anyuka hiányát. Lassacskán teljes 
biztonságban érezték magukat és többnyire vi-
dáman telt el ez a 3-4 év.

A gyermekek életében meghatározó tényező 
a család, a szülői minta. Nemcsak a gyermekek, 
de a szülők életében is lezárul egy fejezet; véget 
érnek az ovis évek. Szeptembertől komoly kihí-
vás kezdődik el, a játékokkal teli csoportszobát 
felváltja a tanterem, a betűk, számok varázsla-
tos világa, ahol kedves tanító nénik vigyázzák 
majd a gyermekek lépteit. Az ovis zsákok he-
lyett iskolatáskát visznek majd magukkal.

Óvodánk közösségének nevében kívánok sok 
sikert, türelmet, kitartást és jó egészséget eh-
hez a következő időszakhoz. A mostani búcsú-
zás elindulás az egyre inkább felelősséggel járó 
élet útján, az iskola felé. Segítsék, bátorítsák 
őket ezen az úton, hogy boldog, magabiztos fel-
nőttekké váljanak!

Legyenek nagyon büszkék gyermekeikre!

VISZONT LÁTÁSRA!
Farkas Mária,

a ballagó nagycsoport óvó nénije

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. jú-
nius 1. napjától hivatalunk személyesen is fog-
adja ügyfeleit a megszokott ügyfélfogadási idő-
ben:

Hétfő:  8:00 – 12:00 óráig;
13:00 – 16:00 óráig

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda:  8:00 – 12:00 óráig;
13:00 – 16:00 óráig

Csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig

Péntek: 8:00 – 11:00 óráig

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét 
szíveskedjenek betartani.

Ügyeiket továbbra is intézhetik telefonon, 
e-mailen vagy az ASP rendszeren keresztül.

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei meg-
találhatók Szabadkígyós Község Önkormányzat 
honlapján, a Polgármesteri Hivatal/Kapcsolat 
menüpont alatt.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Polgármesteri 
Hivatalba történő belépéskor a szájmaszk és a 
bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő haszná-
lata továbbra is kötelező.

Megértésüket köszönjük!

Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
2021. július 1-jén és július 2-án ZÁRVA TART.



A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket,
hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton

történő ügyintézést részesítsék előnyben!

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
– Szabadkígyós –

– hulladékszállítás –

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7., a Polgármesteri Hivatal épületében

Ügyfélfogadási idő:
2021. július 5., hétfő 11–13 óráig

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: +36 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton:  5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.

(hétfőn és szerdán 8–15 óráig, csütörtök 7–19 óráig)

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

2021. kommunális hulladék zöld hulladék szállítás szelektív

27. hét július 5. / július 7. július 9.
28. hét július 12. / július 14.
29. hét július 19. / július 21. július 22.
30. hét július 26. / július 28.
31. hét augusztus 2. / augusztus 4.
32. hét augusztus 9. / augusztus 11. augusztus 13.
33. hét augusztus 16. / augusztus 18. augusztus 19.
34. hét augusztus 23. / augusztus 25.
35. hét augusztus 30. / szeptember 1.
36. hét szeptember 6. / szeptember 8. szeptember 10.
37. hét szeptember 13. / szeptember 15.
38. hét szeptember 20. / szeptember 22. szeptember 23.
39. hét szeptember 27. / szeptember 29.

2021. évi III. negyedéves hulladékgyűjtési naptár


