
Újkígyósi
Önkormányzati ÉrtesítŐ

VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

2011. AuguSZtuS

Hölgyeim és Uraim!  
Tisztelt ünneplő közönség!

Rendkívüli pillanat életünkben az 
ünnep. Ha tudunk ünnepelni. Ha mél-
tóak vagyunk arra, hogy tisztelettel és 
becsülettel emlékezzünk elődeinkre – 
ma, augusztus 20-án, államalapító kirá-
lyunkra, Szent Istvánra.

Énekes vagyok, nem ünnepi szónok, 
felkérésre is nehezen vállaltam ezt a fel-
adatot. De itt és most élek, ebben a vég-
veszélybe sodort országban, ahol 
szellemi és lelki szükségállapot 
van, ahol minden ember-
nek kötelessége szembe-
néznie önmagával: mit 
akar a jövőtől, mit 
vállal a jelenből, mi-
re emlékezik, mit 
őriz a múltból.

F e l k é r t e k , 
vállaltam, hogy 
szembenézek 
önmagammal, 
szembenézek 
Önökkel és 
István király 
Intelmeinek 
szellemében 
– örökül ezt 
hagyta fiának, 
Imre herceg-
nek: Légy becsü-
letes – hangosan 
gondolkodom jö-
vőnkről, jelenünkről, 
múltunkról.

Van-e értelme bármilyen 
ünnepi beszédnek? 

Aki a múltról emlékezik, az a jelenről 
gondolkodik és a jövőről álmodik.  

Ha ma újságírók, riporterek meg-
kérdeznek az utcán embereket, mit ün-
neplünk augusztus 20-án, többnyire 
dadognak, hebegnek-habognak: az új 
kenyér ünnepe, István, a király, az alkot-
mány… Nagyon sokan elfelejtették el-
felejteni az 1949-ben ránk erőszakolt 
bolsevik alkotmányt… Nagyon sokan 
nem tudják: ezen a napon államalapí-

tásunkat ünnepeljük, az ezeréves ma-
gyar államiságot, azt, hogy itt vagyunk, 
itt élünk ezer éve a Kárpát-medencében. 
Azt, hogy István király erős magyar ál-
lamot szervezett, keresztény nemzetté 
tette a magyarságot, szilárd erkölcsi ala-
pokra épített jelent – és jövőt.

A Szentírás első versében olvassuk: 
Isten szólt: „legyen világosság” – és vi-
lágos lett. Szent János Evangéliumának 

első versét eleink így fordították: 
Kezdetben volt a tett.

A Sátán maga a 
nem-lét, a léte-

zés tagadása. De a 
Nincs, a nem-lét, 
a semmi nem 
tudja az em-
bert megszólí-
tani, csábítani, 
ezért be kell 
lépjen a lé-
tezés terébe, 
használnia kell 
a létezés di-
menzióit. Így 
lesz ártó szelle-

mének hatásá-
ra minden valódi, 

létező értékből a 
létező valóság pa-

ródiája. Így lett az el-
múlt fél évszázadban 

minden ünnepünkből az 
ünnep paródiája. A keresz-

telés misztériumából névadó 
ünnepet farigcsáltak, a cserkészet 

tettrekészségéből parancsszóra nem 
gondolkozó úttörőmozgalom lett, az 
emberiség újraszületésének ünnepéből, 
Jézus születésének áhítatából fenyőün-
nep, a Mikulásból Télapó. Az államala-
pítás és ország felajánlásának ünnepe  
a szocialista alkotmány örömnapjává 
torzult.

Csoda, ha nem tudunk ünnepelni? 
Miért nem tudunk ünnepelni? Miért si-
lányult látványos tűzijátékparádévá au-
gusztus 20.? 

Szőke István Atilla: 
Földed illata, földed szaga 

Akkor érted meg nagyapád igazát, 
ha érzed a föld szagát, illatát, 
a földnek, melybe búzamagot ő vetett 
s ha szárba szökkent nevetett. 
 
ha táncolt,hajladozott nézte azt, 
mert ember volt Ő , magyar paraszt, 
’ki értette a fájón búgó szeleket, 
a fába vésett, karcolt igaz jeleket, 
 
’ki az állatokhoz is szeretettel beszélt, 
kerülte okosan a „szembeszélt”, 
s megbecsülte a szent rögöt, 
az anyait, a zsírosat, az örököt 
 
s mikor otthon kenyér sült, 
kezet mosott s az asztalhoz ült 
és érezte a sülő kenyér illatát 
s Ő is megértette nagyapja szavát, 
 
mert a vér nem válik vízzé, 
csak cselekedjél, bízzál s higgyél, 
mert vannak még nagyapák, 
’kiknek nem roppanthatták derekát, 
 
’kik a múltat őrzik, ott legbelül, 
csak hallgasd őket, csöndben-emberül 
s mikor lelked a beszédben elmerül 
s a múlt szava halkan rád terül, 
 
akkor vidd tovább a hírt, a tudást 
s ne csak nézzed, de lásd, 
érezd és tedd és akard, 
mert lehet a kezedben kantár, kasza, kard, 
 
ekevas, pálca vagy sercegő toll 
s lehetsz bárhol és bármikor, 
jussodat ’mit kaptál, ne feledd, 
óvd, mint lelkedet, létedet, lélegzetedet, 
 
mert nélküle élni szánalom, 
sajgó keresés, torzult vágy, kudarc-halom 
s csak fénye-vesztett utakat látsz 
s lassan mindegy már, hogy kivel hálsz, 
 
múltad, jelened, jövőd elveszett, 
vakon botorkálsz...élvezed? 
ezért vigyázz mindig az ősi szóra, 
a mindent-óvó tanítóra 
 
és legyen benned méltóság, 
büszkeség, tartás, jóság, 
mint őseidben egykoron, 
mely átívelt korokon s határokon 
 
és te is veted majd a magot 
és nézed a messze-szemű csillagot, 
az égen ragyogó csodát, 
amely millió érzést fon át 
 
s ha fentről meghallod nagyapád szavát, 
te is örökre érezni fogod földed illatát, föl-
ded szagát. 
És Ember maradsz...

Kovács Ákos beszéde az ünnep  
alkalmából

Folytatás a 2. oldalon >>

Ezen 
a napon ál-

lamalapításunkat 
ünnepeljük, az ezer-

éves magyar államiságot, 
azt, hogy itt vagyunk, itt 

élünk ezer éve a Kárpát-me-
dencében. Azt, hogy István 
király erős magyar államot 
szervezett, keresztény nem-
zetté tette a magyarságot, 
szilárd erkölcsi alapok-

ra épített jelent –  
és jövőt
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AnyAkönyvi hírek

2011. július hó:

SzületéSek:

Kovács Zalán (3600 g, 52 cm), Gyula, 
2011. június 22., édesanyja: Domokos 
Szilvia, édesapja: Kovács Sándor. 

Lipták Dóra (2680 g, 49 cm), Gyula, 2011. 
június 27., édesanyja: Berta Mariann, 
édesapja: Lipták Zoltán.

Lipták Ádám (2360 g, 48 cm), Gyula, 2011. 
június 27., édesanyja: Berta Mariann, 
édesapja: Lipták Zoltán.

A szülők kérésére a korábban született 
testvér világra jöttének időpontját is kö-
zöljük (a szerk.):
Lipták Roland (3950 g, 56 cm) Gyula, 

2006. december 31., édesanyja: Berta 
Mariann, édesapja: Lipták Zoltán.

Csima Dorottya (3550 g, 51 cm) Gyula, 
2011. július 23., édesanyja: Bacsa Má-
ria, édesapja: Csima Csaba.

házaSSágkötéSek:

Házasságkötés időpontja: 2011. július 30., 
menyasszony: Bús Tímea újkígyósi lakos, 
vőlegény: Borbély Ákos újkígyósi lakos.

haláleSetek:

Özv. Dósa Albertné Filep Erzsébet, szüle-
tett: 1910. december 23., elhunyt: Újkí-
gyós, 2011. július 1., volt Újkígyós Jókai 
u. 1. szám alatti lakos.

Szabó István, született: 1931. május 16., 
elhunyt: Újkígyós, 2011. július 5., volt 
Újkígyós, Gyulai u. 60. sz. alatti lakos.

Varga Pál, született: 1939. január 25., el-
hunyt: Békéscsaba, 2011. július 13., volt 
Újkígyós, Ady Endre u. 32. szám alat-
ti lakos.

Jankó Józsefné Gyeraj Zsófia, született: 
1941. január 21., elhunyt: Újkígyós, 
2011. július 21., volt Újkígyós, Bem u. 
26. szám alatti lakos.

Gedó Béla, született: 1948. február 3., el-
hunyt: Szeged, 2011. július 27., volt 
Szabadkígyós Árpád u. 15. szám alat-
ti lakos.

Huszka János, született: 1943. november 
17., elhunyt: Gyula, 2011. július 30., 
volt Újkígyós, Bartók u. 19. szám alat-
ti lakos.

Bozó Antalné Becsei Piroska, született: 
1914. szeptember 1., elhunyt: Újkígyós, 
2011. július 31., volt Újkígyós, Dózsa 
György u. 15. szám alatti lakos.

Miért lesz ezen a napon mindig eltom-
pult agyú sörkertté Magyarország?

Miért nem voltunk képesek vissza-
venni szent ünnepeinket ünnepeink el-
rablóitól? Miért nem vagyunk képesek 
elzavarni rabtartóinkat? Miért élünk 
ebben a totális szellemi zűrzavarban, té-
vés vetélkedők és valóságshow-k mocsa-
rában?

Tisztázni kellene: mit akarunk a jö-
vőtől, mit merünk tenni a jelenben, mit 
akarunk megőrizni múltunkból.

Szent István király a példa.
Van megoldás, ha nem is könnyű. 

Túlontúl egyszerű mindig másban lát-
ni a hibát: más a vétkes, mások rontot-
ták el. Célszerű magunkon kezdeni a 
világ rendbetételét, az oly sokszor han-
goztatott „reformokat”: kereszténnyé 
kell lenni. Meg kell hívjuk a földi ba-
jok megoldásába az égi rendet – hogy 
legyen világosság. Kereszténynek lenni 
az emberi létezés egyetlen szellemi ma-
gaslata, ahol az ember megértő lesz sa-
ját bűneivel, mások hibájával szemben, 
és tud tiszta szívű gyermekként szem-
benézni a múlttal, jelennel, jövővel, a 
„helyzettel”. 

Képes megérteni: nem magun-
kért élünk. A lét: szolgálat, nem pedig 
a „mert megérdemlem” állandósult ön-
zése. Magyarországot kölcsönbe kap-
tuk a szüleinktől, és tovább kell adjuk a 
gyerekeinknek. Nem lehetünk nyugod-
tak, ha ilyen országot hagyunk rájuk. 
Legyen – olvasom a Szentírásban. Le-
gyen – mondta Szent István király.  
És lett magyar állam, lett magyar egy-
ház, lett magyar hit és lett magyar tör-
ténelem.

Ma, 2009. augusztus 20-án Szent Ist-
ván királyra emlékezünk, az ezeréves 
magyar állam születésnapját ünnepeljük. 
Arra gondoljunk: óhajtjuk-e keresztény 
múltunkat megőrizni, merjük-e elűzni 
rabtartóinkat, akarunk-e hinni a magyar 
feltámadásban.

Énekes vagyok, nem ünnepi szónok.
De hinni akarok abban, hogy egy-

szer mégiscsak tanulunk a múltból, nem 
akarjuk végképp eltörölni, és az inter-
nacionálét éneklő brigádtagok minden 
igyekezete ellenére megőrizzük értékes 
örökségünket. Mert megértjük és ki is 
mondjuk: „Legyen.”

Ehhez bátornak, merésznek, tenni 
tudónak kell lennünk, mindenki a ma-
ga helyén, mint volt ezer évvel ezelőtt 
Szent István király.

Az elmúlt húsz év csalódásaiból nem 
nehéz levonni a tanulságot: Magyar-
ország utat tévesztett. Nem először a 
történelem során. De újra be kell bizo-
nyítanunk: méltóak vagyunk Szent Ist-
ván király örökségére. Meg akarunk és 
meg tudunk szabadulni az országrontó, 
nemzetpusztító erőktől.

Ezer év van a hátunk mögött.
Rajtunk múlik, hogy ezer év legyen 

előttünk. „Legyen.”
Van-e értelme bármilyen ünnepi be-

szédnek?
„Isten szólt: »legyen világosság« és vi-

lágos lett.”
Nekünk, itt és most élő, halandó ma-

gyaroknak egy dolgunk van: ne csak be-
széljünk, de tegyünk azért, hogy legyen 
hazánkban világosság!

Szent István király a példa.
Búcsúzóul hallgassák meg Szent Ist-

ván zárógondolatát az Imre herceghez 
írott Intelmekből: „A szeretet gyakorlá-
sa vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy 
irgalmas minden erőszakot szenvedő-
höz, őrizd szívedben mindig az iste-
ni intést: »Irgalmasságot akarok és nem 
áldozatot.« Légy türelmes mindenek-
hez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem 
azokhoz, akik nem férnek a hatalom-
hoz. Azután légy erős, nehogy a szeren-
cse túlságosan felvessen vagy a balsors 
letaszítson. Légy alázatos is, hogy Is-
ten felmagasztaljon most és a jövőben. 
Légy majd mértékletes, hogy mérté-
ken túl senkit se büntess vagy kárhoz-
tass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj 
az igazság ellen. Légy becsületes, hogy 
szándékosan soha senkit gyalázattal ne 
illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a 
bujaság minden bűzét, valamint a halál 
ösztönzőjét.

Mindez, amit fentebb érintettünk, al-
kotja a királyi koronát, nélkülük sem itt 
nem tud senki uralkodni, sem az örök 
uradalomba bejutni. Ámen.”

*
Elhangzott 2009. augusztus 20-án, 
Hódmezővásárhelyen, a Szent István 
téren.

A szöveget szerkesztette:  
Szigethy Gábor

Kovács Ákos beszéde az ünnep  
alkalmából

>> Folytatás az 1. oldalról
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„A döntés itt A két kezünkben,  nem A végzetünkben…”

Beszámolt a kistérségi társulás 
A képviselők mindegyike igennel szava-
zott a Békéscsaba és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás elő-
ző évi tevékenységéről szóló tájékoztató 
tárgyalásakor. Egyúttal megköszönték 
a kistérségi iroda munkatársainak a te-
lepülés érdekében kifejtett munkáját. 
(88/2011. [VII. 27.] számú képviselő-
testületi határozat).

Eredménytelennek nyilvánították, 
újat írtak ki

Kilenc igen szavazattal úgy döntöttek 
a képviselők, hogy eredménytelennek 
nyilvánítják a „Piactér korszerűsítése” 
munka elvégzésére meghirdetett köz-
beszerzési eljárást, egyúttal új pályáza-
tot írtak ki.

PIACTÉR KORSZERŰSÍTÉSE
A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 
alapján a Helyi Vidékfejlesztési Straté-
giák LEADER fejezetének végrehaj-
tásához, a Többfunkciós kulturális és 
közösségi tér kialakítása célterület ke-
retében 31 711 317 Ft vissza nem térí-
tendő támogatást nyert Újkígyós Város 
Önkormányzata a helyi piactér korsze-
rűsítésére. A tervezett beruházásban az 
alábbi fejlesztés valósul meg: 2 db fedett, 
nyitott árusítópavilon, piaciroda, WC-k, 
2 db üzlethelyiség építése. Az építmé-
nyek beépített alapterülete 307,64 m2, a 
piaciroda hasznos alapterülete 7,98 m2, 
a WC-k hasznos alapterülete 12,5 m2, 
az üzlethelyiségek hasznos alapterülete 
32,20 m2. Térburkolatok, parkolók, ke-
rítés. (1. ábra)

Az eredeti tervek szerint a búcsú-
ra szerettük volna, ha elkészül a beru-
házás, azonban az eddig lebonyolított 
közbeszerzési eljárásokon a beérkezett 
árajánlatok nem találkoztak a beruházó 
elvárásaival, így jelenleg ismételt közbe-
szerzési eljárást folytatunk le a megva-
lósítás érdekében. A várhatóan sikeres 
új eljárás szerint a munkák szeptember-
ben kezdődnének el, és november végén 
fejeződnének be.

Az építés ideje alatt a piactér átmene-
tileg a Kossuth utcai aszfaltozott kézilab-
dapályán és környékén lesz elhelyezve. 

A 2011. évi búcsú a Gyulai úti park-
ban és környezetében lesz megtartva 
úgy, hogy a mutatványosok a park te-
rületén lesznek elhelyezve, az árusok 
pedig a park melletti kerékpárúton, 
valamint a belső Gyulai út területén!

Berki László műszaki csoportvezető

Növelték az ellátotti létszámot
A megnövekedett igények miatt volt 
szükség arra, hogy az „Ezüstág” Gon-
dozási Központ keretében működő há-
zi segítségnyújtás ellátotti létszámát 63 
főről 81 főre módosítsák. A pluszfel-
adatok ellátására 2 fő gondozónő fel-
vételét is engedélyezték. A határozatot 
kilenc igen szavazattal fogata el a gré-
mium (90/2011. [VII. 27.] számú kép-
viselő-testületi határozat).

Megszüntették a közbiztonsági 
közalapítványt

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete egyhangú szavazattal 
döntött arról, hogy kezdeményezi a Bé-

késcsaba és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány megszüntetését, mely-
nek vagyonát a Békéscsabai Rendőrka-
pitányság (5600 Békéscsaba, Bartók B. 
u. 1–3.) részére közbiztonsági feladatok 
céljára adják át.

A döntés előzménye Vantara Gyula  
Békéscsaba polgármesterének levele 
volt. A megyeszékhely első embere kez-
deményezte a Békéscsaba és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvány meg-
szüntetését. Megkeresésében arról adott 
tájékoztatót, hogy az utóbbi években a 
közalapítvány mozgástere leszűkült, ezért 
a saját tőke összege jelentősen csökkent.

A vonatkozó jogi szabályozás sze-
rint a közalapítvány megszüntetését 
kell kezdeményezni egy éven belül, ha 
eltérő jogszabályi rendelkezés hiányá-
ban a közalapítvány vagyonán belül az 
államháztartáson kívüli eredetű bevé-
tel – így különösen: juttatás, adomány 
– aránya két éven át 80% alatti. Miután 
ez bekövetkezett, meg kell szüntetni a 
szervezetet (91/2011. [VII. 27.] számú 
képviselő-testületi határozat).

Döntések az autóbusz-közlekedéssel 
kapcsolatosan

A Körös Volán Zrt. Újkígyós telepü-
lést érintő buszjáratai menetrendjének 
megváltoztatásával kapcsolatban is tet-
tek állásfoglalást a képviselők (92/2011.  
(VII. 27.) számú képviselő-testületi ha-
tározat).

Nem fogadták el azt a módosítási ja-
vaslatot, mely az 5 óra 10 perckor induló 
hajnali járat megszüntetésére vonatko-
zott, hiszen az hátrányosan érintené a 6 
órakor kezdő munkavállalókat.  >>>

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

1. ábra
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„A döntés itt A két kezünkben,  
nem A végzetünkben…”

 >>> Elfogadták azonban az autóbusz-
járatok békéscsabai, úgynevezett „IKV” 
megállóban történő megállását, mivel 
ez tükrözi a lakosság ez irányú kérését, 
hiszen ez a megálló közel van a gáz-
szolgáltató ügyfélszolgálatához. Nem 
támogatták a Gyula–Szabadkígyós–
Újkígyós buszjáratok hétvégi közleke-
désének megszüntetését. Egyetértettek  
azonban a hétköznapi járatszámbőví-
téssel, mivel a Harruckern János Köz- 
oktatási Intézmény szabadkígyósi tevé-
kenységének megszűnése miatt a diákok 
Gyulára közlekedése a buszjáratok fo-
kozott igénybevételét feltételezi.

Kérték továbbá a Békéscsabára ér-
kező vonatok és az Újkígyósra induló 
buszjáratok közlekedésének összehan-
golását. A képviselők kilenc igen szava-
zattal fogadták el a határozatot

Az újkígyósiak menjenek az Eb-re, 
ha nincs elég pénz

Nyolc igen szavazattal, egy tartózkodás 
mellett úgy döntöttek, hogy a tartalék-
alap terhére 300 000 Ft támogatásban 
részesítik az Újkígyósi Szabadidő (Kick-
Box) Sport Klubot azzal, hogy amennyi-
ben nem áll rendelkezésre a teljes összeg 
a kérelemben leírt 5 fő Eb-re történő ki-
utaztatására, úgy az egyesület elsősorban 
az Újkígyóson lakó versenyzőket vigye 
ki a versenyre (93/2011. [VII. 27.] szá-
mú képviselő-testületi határozat).

ABudapest–Bamako „zarándoklás” 
hivatalos honlapjának böngészése-

kor a közel kétszázötven induló között 
érdekes csapatnévre akadhat az arra té-
vedő netvándor: Újkígyós Team.

A jövő év elején, január 13-án vág ne-
ki a mezőny, hogy kevesebb mint 16 nap 
alatt teljesítse a közel 10 000 kilométe-
res távot, hegyen, völgyön, kompon, si-
vatagon, árkon, bokron keresztül. A 
végállomás ezúttal Gabu-Bissau lesz.

Nem kellett sokáig keresgélni, hogy 
kik alkotják a négyfős csapatot. Váro-

sunk színeiben Csatlós Lajos, Elekes At-
tila, Nátor János és Tóth Róbert vág neki 
a kalandtúrának. A team tagjai elmond-
ták, hogy az ez évi televíziós híradá-
sok láttán határozták el: megmérettetik 
magukat. Nem a verseny, hanem a tú-
ra kategóriában indulók között szere-
pel a nevük, ugyanis szeretnék, ha a több 
mint tízéves Fiat Ducato épségben, tel-
jes egészségben megérkezne, hiszen van 
egy karitatív küldetéstudatuk is: egy ala-
pítványon keresztül vették fel a kapcso-
latot a távoli ország szervezeteivel és az 
egyik helyi árvaháznak adományozzák 
a mikrobuszt, amit teljesen felújítottak, 
így lényegében újszerű állapotban szol-
gálhat majd tovább, akár 10-15 évig is.

Eddig csak saját pénzüket fektették 
álmuk megvalósításába, ám szeptem-
bertől „nyakukba veszik” a régiót, talán 
az országot is, hogy támogatókat találja-
nak. Mindenféle segítséget elfogadnak, 
hiszen a gépjármű jelenlegi állapotának 
eléréséhez természetben, munkában, al-
katrészben, kiegészítőkben eddig is so-
kan segítették őket. A teljesség igénye 
nélkül: Balogh Ervin karosszérialakatos 
mester, Harangozó István autószerelő, 
Dunai „Exmen” Zsolt, a Csatlós és Ele-
kes Kft., Szilágyi András, Gumiverzum 
– Nátor János, Gál János, Eckerszerviz…

A városnapra már teljes pompájában 
felcicomázzák, dekorálják a mikrobuszt, 
amelyet a rendezvényre látogatók kívül-
belül megtekinthetnek.

Szamosvári Zsolt

2011. július 1-jétől már csak a Petőfi utca felől hajthatunk be a József Attila utcába. 
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila utcában egyirá-
nyú forgalomkorlátozást vezetett be a Petőfi utca felől.

A Széchenyi István Általános Iskola Petőfi utcai bejárata előtt lévő utcaszaka-
szon, a József Attila utcai kereszteződéstől a Felföldi István Sportcsarnok Kossuth 
utca felőli telekhatáráig mindkét oldalon megállni tilos táblák kerültek kihelyezés-
re azzal a kiegészítéssel, hogy az érintett szakaszon lakók részére a megállás biztosí-
tott a korlátozás hatálya alatt is.

Polgármesteri hivatal

Forgalmirend-változások az iskola környékén

Tanévkezdéssel kapcsolatos 
időpontok:
Javító- és osztályozóvizsga: 
2011. augusztus 25. 
8.00 órától beosztás szerint

Tankönyvosztás:   
2011. augusztus 25. 12.00–18.00 óráig 
2011. augusztus 26.    8.00–12.00 óráig

Tanévnyitó ünnepség: 
2011. augusztus 31.  17.00 órától

Első tanítási nap:  
2011. szeptember  1.  8.00 órától

Go Bamako:  
újkígyósiak a 2012-es mezőnyben

A Fiat Ducato és a csapat három tag-
ja: Elekes Attila, Nátor János, Csatlós 
Lajos


