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– Jegyző úr! Hosszú időn keresztül szin-
te minden reggel üres kamion tolatott be a 
volt Róna étterem udvarára. Este megpa-
kolva hagyta el Újkígyóst. Önök mikor ér-
tesültek az épület „széthordásáról”?

– Az önkormányzat munkatársaiként 
az idei év februárjának elején észleltük, 
hogy az ingatlan tetején a cserepeket el-
kezdték leszedni. Ezt megelőzően az 
új tulajdonos jelezte felénk, hogy a te-
tő héjazatának (tetőcserép, cserépléc, 
szigetelőfólia) cseréjét fogja végrehajta-
ni. Érthetetlenek tűnt a szándék, hiszen 
a tető alig volt 10 éves. Mivel azonban 
építési engedély nem kell az említett 
munkaművelethez, passzív szemlélői 
voltunk a folyamatoknak. Tettük ezt 
azért is, mert az egykori és az új tulaj-
donossal sem sikerült kapcsolatot fel-
vennünk.

– Tudható, hogy most kié az ingatlan?
– A tulajdoni lapból többek között 

az is kiderült, hogy az épület a 6412 
Balotaszállás, Ady E. u.1. szám alat-
ti székhelyű VAR-LI-KER Kft. tulaj-
dona. Megtudtuk továbbá azt is, hogy a 
Raiffeisen Banknak, az egykori APEH-
nek, ma NAV-nak (Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal – a szerk.) és egy vállalko-
zásnak is tulajdonjogot korlátozó jo-
gosultsága van az épületre. Ezek értéke 
több tízmillió forint.

– Mit tettek, amikor ezeket az informá-
ciókat megtudták?

– Mivel magántulajdon kapcsán köz-
vetlen érintettségünk nem volt, és elvileg 

bejelentett, engedélyt nem igénylő mun-
kát (a tető szerkezetének megbontásáig) 
végeztek az ingatlanon, csak annyit te-
hettünk, hogy az említett zálogjogosul-
takat megkerestük, tájékoztatva őket a 
lehetséges negatív fejleményekről. Mi-
vel tudtuk, hogy bűncselekmény gyanú-
ja esetén az épület állaga és ennek okán 
a településkép jelentős sérelmet szen-
ved, kértük az azonnali intézkedést a 
jogosultaktól, egyben értesítettük a ki-
emelt építéshatóságot, hogy figyeljék a 
munkálatokat.

– Közben meg rohamtempóban vitték, 
ami mozdítható.

– A munkálatok elkezdésének hét-
végéjén már bontották a tetőszer-
kezetet is. A helyszínen tartózkodó 
kamion vezetőjét és a munkát végző 
dolgozókat órákig visszatartva értesí-
tettük a rendőrhatóságot. A helyszíne-
lést megelőzően megtekintettük az 
ingatlan belsejét, mely szívszorító lát-
ványt nyújtott. Annak minden beren-

dezése – a mennyezetet is beleértve 
– eltávolításra került. Helyszínelést kö-
vetően feljelentéskiegészítést rendeltek 
el, melynek célja az érintett zálogtulaj-
donosok nyilatkozatának beszerzése 
volt. Erre azért volt szükség, mert a tu-
lajdonos az érintettek beleegyezésével is 
végezhette volna a munkákat, ami miatt 
bűncselekmény megalapozott gyanú-
ja nyilván nem merülhet fel. A jogosul-
takat azonnali nyilatkozattételre kérték. 
Érthetetlen módon 15 napon belül nem 
válaszoltak a megkeresésre.

– Mi történt a hatósági közbelépés 
után?

– A rendőri intézkedés hatására a volt 
tulajdonos – az új cégtulajdonos megbí-
zottjaként – felkeresett bennünket és a 
rendőrhatóságot is, kérve a felújítás to-
vábbi lehetővé tételét. Nyilatkozatában 
kifejtette, hogy az épületet új befektető 
kívánja birtokba venni, aki élelmiszer-
üzemet akar létesíteni. Bár nem tűn-
tek hitelesnek a szavai, de büntetőeljárás 
nélkül és a jogosultak nyilatkozatának 
hiányában nem állt módunkban meg-
akadályozni a tulajdonos bejutását az 
ingatlanba. Mivel a jogosultak 15 napon 
belül nem nyilatkoztak, a rendőrhatóság 
megtagadta a nyomozást.

– Mit tudtak még tenni?
– Kifejeztük rosszallásunkat a zá-

logjogosultak felé, és kértük a bank-
vezetéstől, illetve a NAV-ot felügyelő 
minisztériumtól a vizsgálat lefolytatá-
sát, amiért a jogosultak nem nyilatkoz-
tak és nem akadályozták meg a jelenlegi 
állapot kialakulását. Sajnos mára a tető-
szerkezet teljesen eltűnt, a tulajdonost 
elérni nem lehet. Csak a remény ma-
rad, hogy az egykori, sok ember számá-
ra családi eseménynek helyet adó épület 
visszanyeri eredeti állapotát és élettel te-
lítődik meg ismét.

Szamosvári Zsolt

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan,  
nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 
Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik...”  (Pál 1. levele a Korintusiakhoz 13, 4-8.)

Az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő szerkesztőbizottsága Szent György havában a fenti idézettel köszönti olvasóit.

Most rombolunk vagy építünk?
Tömösi Károly klasszikusa ugrott be azonnal, a bizonyára mindenkit foglalkoz-
tató, nagy felháborodást kiváltó „Róna-ügy” kapcsán. A szárnyra kapott, egy-
másnak ellentmondó hírek most a lehető legaktuálisabb apropót szolgáltatják 
a kérdés feltevésére. A szebb napokat látott épület hetek alatt, a szemünk előtt 
sorvadt el. Először belül verték szét, majd amikor már ott nem volt semmi moz-
dítható, hozzáláttak a külső romboláshoz is. A történtekről dr. Csatlós László-
val, településünk jegyzőjével beszélgettem.
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„A döntés itt A két kezünkben,  nem A végzetünkben…”
Dr. Csókay András előadására szép 
számban gyűltek össze az érdeklődők 
április 7-én a polgármesteri hivatal ta-
nácskozótermében, a Kisvárosi Esték 
programsorozat keretein belül. A nagy 
érdeklődés nem volt véletlen, hiszen dr. 
Csókay András nemzetközileg is elis-
mert agysebész, aki nem csupán a tu-
domány oldaláról közelíti meg az egyes 
eseteket. Elmondása szerint az Isten-
be vetett hite ugyanolyan fontos a mű-
tétek közben, mint a tudás és a sokéves 
tapasztalat. A doktor úr beszélt az ál-
tala feltalált módszerekről: az éralagút 
módszerről, amelyet például agyduz-
zanat esetén alkalmaznak, valamint az 
úgynevezett robotkéz módszerről. Az 
utóbbi egy új megtámasztási technika, 
amelynek segítségével kiküszöbölhető 

a sebész kezének természetes remegése, 
így egy robot pontosságával tud műte-
ni olyan rendkívül érzékeny szerveket is, 
mint az agy és a gerincvelő. Dr. Csókay 
szerint egy sebész számára is elengedhe-
tetlen a sok gyakorlás, ami ez esetében a 
boncteremben történik. Felfedezéseiért 
is, mint ahogy minden sikeres műtété-
ért, a boldog családi életéért is, Istennek 
ad hálát az ötgyermekes orvos. Beszélt 
arról is, hogyan tért vissza húsz év után 
gyermekkori vallásához, és hogyan se-
gíti őt az Úr azóta is, a civil életében és 
tudományos munkásságában egyaránt. 
A doktor úr előadása Albert Einstein 
gondolatával zárult, mely szerint „a tu-
domány vallás nélkül sánta, a vallás tu-
domány nélkül vak”.

Reck Nikoletta

Április 6-án Újkígyós Város Önkor-
mányzata képviseletében Szebellédi 

Zoltán polgármester lakossági fóru-
mot tartott a Petőfi Sándor Művelődé-
si Házban. 

A fórum egyik fő témája az ivóvíz-
minőség-javító program volt, amely-
re azért van szükség, hogy ivóvizünk 
megfeleljen az Európai Unió 98/83/
EK irányelvében, illetve az ezen alapu-
ló 201/2001. (X. 25.) kormányrende-
letben meghatározott határértékeknek. 
Újkígyósnak jelenleg két lehetősége van 
az ivóvízminőség-javító program meg-
valósítására: vagy sok más Békés me-
gyei településsel együtt Aradról hozzuk 
a vizet, vagy mi magunk termeljük ki és 
tisztítjuk. Szebellédi Zoltán részletesen 
beszámolt a programról, amelyet Ruck 
Márton, Medgyesegyháza polgármeste-

re és Schalbert Géza, az Újkígyósi Vízmű 
Kft. ügyvezető igazgatója egészítettek ki. 
A két polgármester és a képviselő-testü-
letek inkább az önálló vízkitermelés és 
tisztítás felé hajlanak, mert elmondásuk 
szerint az aradi víz esetében felmerül a 
kérdés, hogy meddig lehetne ezt a nem-
zetközi együttműködést fenntartani 
úgy, hogy az mindkét félnek jó legyen, 
ne legyünk másoknak kiszolgáltatva és 
ne emelkedjenek a vízdíjak. 

A másik téma Újkígyós város 2011– 
2014-es gazdasági programja volt, 
amelyben szó esett az önkormányzat 
fenntartásában működő intézményekről 
és a jövőben tervezett változásokról. A 
fórum végén a lakosság információs lá-
dákban elhelyezett és a jelenlévők kér-
déseinek megválaszolására is sor került.

R. N.

FŐZZÜNK 
JÁTSZÓTERET 
ÚJKÍGYÓSNAK  

Kedves újkígyósi lakosok!
Már több alkalommal vettünk 

részt a Delikát 8 akcióban. Minden-
képpen szeretnénk Újkígyósnak egy 
újabb játszóteret településünk va-
lamely pontján. A lehetőség adott, 
csak össze kell fognunk. A múlt év-
ben több mint ezer település közül az 
előkelő 6. helyen végeztünk 384 kg-
ot igazoló vonalkódunkkal. Sajnos a 

sorsolások alkalmával a szerencseke-
rék nem Újkígyós felett állt meg. Az 
idén, ha gyűjtünk augusztus 15-ig, 
egy pluszesélyt is kapunk, ugyanis a 
több év óta játszó települések név-
sorába kerültünk, s az 5. sorsoláskor 
szerencsénk lehet.

Kérek minden újkígyósi háziasz-
szonyt, hogy a kiürült Delikát 8 
ételízesítő zacskóit helyezze el a kö-
vetkező gyűjtőhelyeken:

• Óvodák, általános iskola portája, 
Sarki Fűszeres (Iskola u.), Sláger ABC 
(Kossuth u.), BB  ABC (Bánfi Balázs 
boltja, Hosszú u.–Petőfi u. sarok), Fű-
szer-csemege (Petőfi u. 73/1.) – akik 
tavaly a legtöbbet gyűjtöttek. 

• Az ételízesítő-zacskók összegyűjtve 
beadhatók a munkahelyemre, a Védőnői 
Szolgálathoz is.

Mi az 1. régióba tartozunk (több 
megyével együtt) az idén, ezért az 
első sorsolásunk május 20-án lesz. 
Szervezzük be rokonainkat, baráta-
inkat, munkatársainkat, más telepü-
lésen lakókat, s bízzunk sikerünkben, 
szerencsénkben.

Gedó Gáborné  
gyűjtési koordinátor

Lakossági fórum vízről, gazdasági  
programról

Elfogadták a beszámolókat, 
jóváhagyták a jelentést

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete elfogadta a békéscsa-
bai Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 
által, az újkígyósi lakosoknak nyújtott 
egészségügyi ellátásról szóló beszámo-
lóját (20/2011. [III. 21.] sz. kt. hat.). A 
képviselők szintén igennel szavaztak a 
lakosság egészségügyi helyzetéről szóló 
tájékoztatás, egyben a vállalkozó házi-
orvosok, a gyermekorvos, a fogorvos és a 
védőnők 2010. évi tevékenységéről szó-
ló beszámolók előterjesztését követően 
(21/2011. [III. 21.] sz. kt. hat.). Mind-
két esetben köszönetüket fejezték ki az 
elvégzett áldozatos munkáért. A sza-
vazás során egyöntetű, 9 igennel alátá-
masztott határozat született.

Ezen az ülésen hagyták jóvá a 2010. 
évben a polgármesteri hivatalnál és az 
önkormányzat intézményeinél végzett 
ellenőrzésekről szóló összefoglaló je-
lentést (23/2011. [III. 21.] sz. kt. hat.), 
valamint a Békéscsaba és Térsége Több-
célú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
megállapodásmódosítását, melyben a 
feladatellátás rendszeréről szóló fejeze-
tet egészítették ki (24/2011. [III. 21.] sz. 
kt. hat.). Mindkét esetben nyolcan vet-
tek részt a szavazáson, s egyöntetű dön-
tés született.

A település 2011. évi közbeszerzé-
si terve jóváhagyásakor sem volt ellen-
vetés, kilenc képviselő voksolt igennel 
(27/2011. [III. 21.] sz. kt. hat.).

Elutasították  
a konyha beszámolóját

Nyolc igen szavazattal, egy nem ellené-
ben a grémium úgy döntött, hogy az ön-
kormányzati konyha beszámolóját nem 
fogadja el, mert a 4/2011. (I. 17.) számú 
határozatban megfogalmazott kérdéskö-
rök nem lettek teljeskörűen körbejárva. 
Azok tisztázásához komplexebb vizsgá-
latot látnak szükségesnek, melynek le-
folytatására ad hoc bizottságot hoztak 
létre (21/2011. [III. 21.] sz. kt. hat.).

Fontos döntések a sportügyekben
A képviselők szeretnék megnyugtatóan 
rendezni a volt uszodaépület sorsát, ezért 

mindannyian megszavazták, hogy pályá-
zatot nyújtanak be az általános iskola lé-
tesítményének tornateremmé alakítására, 
valamint a régi öltözőépület átalakításá-
ra és korszerűsítésére, a 7/2011. (III. 9.) 
BM-rendelet alapján. Kedvező elbírálás 
esetén 19 998 941 Ft támogatást nyer a 
település, ehhez 4 999 735 Ft saját for-
rást szükséges biztosítani. A beruházás 
összköltsége 24 998 676 Ft. Az önrészt a 
fejlesztési tartalékkeret terhére biztosít-
ják (25/2011. [III. 21.] sz. kt. hat.).

Egységesen szavaztak a település 
sporttevékenységét szabályozó Újkígyós 
város sportkoncepciója 2011–2013. cí-
mű dokumentum jóváhagyásakor is 
(26/2011. [III. 21.] sz. kt. hat.).

Egységes álláspont  
földgázkérdésben

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete döntött arról, hogy csat-
lakozik a megye által létrehozandó 
szindikátushoz, melynek célja a földgáz 
közös, konzorciós keretek között történő 
beszerzése. Az előterjesztéshez csatolt 
szindikátusi szerződéstervezetet is jóvá-
hagyták (28/2011. [III. 21.] sz. kt. hat.).

Elfogadták az ingyenesen  
felkínált ingatlant

Az Újkígyós, Ady E. utca 93. szám 
(1063 hrsz.) alatti ingatlan tulajdonosai 
felajánlották, hogy térítés nélküli önkor-
mányzati tulajdonba adják az épületet 
és a hozzá tartozó telket. A vagyonát-
ruházással, valamint kerítés létesítésé-
vel kapcsolatos költségekre kilenc igen 
szavazattal 200 000 Ft-ot biztosítottak 
a képviselők Az ingatlan hasznosításá-
ról a tulajdonba vételt követően egy ké-
sőbbi időpontban döntenek (29/2011.  
[III. 21.] sz. kt. hat.).

Nem a módosításra  
és a támogatásra

A képviselők úgy döntöttek, hogy 
3/2010. (II. 16.) számú – a Közterület-
használattal és közterület-használati díj 
megállapításával kapcsolatos – rende-
letüket a búcsúi bérleti díjak tekinteté-
ben nem módosítják (30/2011. [III. 21.] 
sz. kt. hat.). Egységesen szavaztak ak-

kor is, amikor az Újkígyósi Jókai Biliárd 
Klub támogatási kérelmét elutasították 
(35/2011. [III. 21.] sz. kt. hat.).

Köszönet a defibrillátorért
A grémium köszönettel fogadta Bokorné 
dr. Cservenák Mária újraélesztő készü-
lék megvásárlására tett, az Újkígyó-
sért Közalapítvány számlájára befizetett  
670 000 Ft összegű felajánlását, egyben 
kérte a közalapítványt, hogy a korábban 
e célra befizetett összeggel együtt támo-
gassa Újkígyós Város Önkormányza-
tának egészségügyi gépek beszerzésére 
vonatkozó szándékát.

Jegyzői intézkedést kértek 1 db 
LIFEPAK 1000 típusú újraélesztő készü-
lék megvásárlásával, és annak az „Ezüst-
ág” Gondozási Központ nővérszobájában 
történő elhelyezésével kapcsolatban. A 
gondozási központ intézményvezető-
jét bízták meg azzal, hogy az újraélesztő 
készülék rendeltetésszerű használatának 
oktatásáról gondoskodjon. 

Az egészségügyi készülék megvásár-
lásához felajánlott további összeg, ösz-
szesen 213 000 Ft felhasználásáról 
később döntenek (31/2011. [III. 21.] sz. 
kt. hat.).

Cél: a köztulajdon védelme
A képviselők - a köztulajdon védelme 
érdekében – az Újkígyósi Vízmű Kft. 
ügyvezetésének ellenőrzése céljából 
háromtagú felügyelőbizottságot hoz-
tak létre. A felügyelőbizottság megbí-
zatása 5 évre, 2011. április 1. napjától 
2016. március 31. napjáig szól. A bi-
zottság tagjainak – a felmerült tényleges 
költségeik megtérítésén túl – tisztelet-
díjat nem állapítottak meg. A határo-
zatot mindegyik képviselő elfogadta 
(32/2011. [III. 21.] sz. kt. hat.).

I. Snake Ring Cup
2011. május 20-án a Fenntartható Tér-
ségért Alapítvánnyal (5630 Békés, Is-
kola u. 13.) közösen Nemzetközi Nyílt 
Országúti Kerékpárversenyt szervez 
a település, I. Kígyós Körverseny né-
ven. Erről és a 300 000 Ft-os támoga-
tásról kilenc igen szavazattal döntöttek 
(34/2011. [III. 21.] sz. kt. hat.).

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

„A tudomány vallás nélkül sánta…”

Tisztelt Lakosság!

A KTI Nonprofit Kft. Dél-alföldi Regionális Közlekedésszervezési Iroda 2011. 
május 5-én tartja ez évi kistérségi menetrendi értekezletét. A megbeszélés témá-
ja a következő évi vasúti és helyközi menetrend összeállítása.

Arra kérjük önöket, hogy az utasbarát menetrendek kialakítása érdekében 
az autóbusz- és a vasúti menetrenddel kapcsolatos véleményeiket, javaslata-
ikat 2011. április 27-én 12 óráig jutassák el a polgármesteri hivatal titkárságára, 
vagy a pmh.kommunikacio@ujkigyos.hu e-mail címre!

Polgármesteri hivatal, Újkígyós
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2011. március hó:
SzületéSek:

Kovács Dóra (3880 g, 52 cm), Békéscsaba, 
2011. március 10., édesanyja: Jambrik 
Éva, édesapja: Kovács János.

Oláh Zsolt (2850 g, 49 cm), Békéscsaba, 
2011. március 19., édesanyja: Bagi Eri-
ka, édesapja: Oláh Attila.

Forgács Nóra (2980 g, 47 cm), Békéscsa-
ba, 2011. március 28., édesanyja: Alexa 
Szilvia, édesapja: Forgács Róbert.

HaláleSetek:

Csatlós Antal, született: 1922. június 2., el-
hunyt: Újkígyós, 2011. március 1., volt 
Újkígyós, Öreg u. 28/1. sz. alatti lakos.

Kotroczó Jenőné, született: 1934. március 
30., elhunyt: Békéscsaba, 2011. márci-
us 2., volt Békéscsaba, Könyves u. 80.  
szám alatti lakos.

Vizi Ferencné Csarnai Zsuzsanna, szüle-
tett: 1928. július 6., elhunyt: Újkígyós, 
2011. március 4., volt Újkígyós, Radnó-
ti u. 1/1. szám alatti lakos.

Bacsa János, született: 1935. július 18., el-
hunyt: Újkígyós, 2011. március 11.

AnyAkönyvi hírek

Bánfi János 2011. április 1-jén ün-
nepelte 90 életévét. Újkígyós város 

polgármestere e jeles alkalomból apró 
ajándékkal kedveskedett neki.

Jani bácsi Újkígyoson, a Kossuth ut-
cában, Bánfi János és Oláh Margit hato-
dik gyermekeként született. Az elemi 
iskolát Újkígyóson végezte. A kor akko-
ri szokásaihoz híven kora gyermekkorá-
tól kezdve részt kellett vennie a nehéz 
és sok fáradságot igénylő mezőgazdasá-
gi és ház körüli munkákban, mely egész 
eddigi életének sorát is meghatározta.

Az iskola befejezése után a közsé-
gi Levente egyesület feladataiban vett 
részt, mely 1942-es katonai bevonulásá-
ig tartott. Egyévnyi katonáskodás után 
a keleti frontra vitték. Hadifogságba 
esett, és Debrecenbe vitték, egy gyűjtő-
táborba. Ekkor alakult meg a vasútépítő 
zászlóalj, ahová többedmagával jelent-
kezett. A zászlóaljat Máramarosszigetre 
és Rahóra, majd Losoncra vezényelték. 
1945 októberében került haza.

1947-ben megnősült. Feleségével, 
Sza bó Ágnessel – 2005-ben bekövetke-
zett haláláig – boldog házasságban éltek. 
Ez idő alatt is a szorgos munka jelle-
mezte életüket. A házasságból két gyer-

mekük született, János és Klára. Négy 
unokája eddig három dédunokával ör-
vendeztette meg.

1960-ban belépett az Aranykalász 
Tsz-be. Ekkor kezdték el építeni a je-

lenleg is otthonául szolgáló Kossuth ut-
ca 11. szám alatti házukat. A tsz-ben 
1981-ig, nyugdíjazásáig dolgozott. 

További jó egészséget kívánunk Jani 
bácsinak!

Isten éltesse, Jani bácsi!

Jani bácsi otthonában vette át az emléklapot

FELHÍVÁS

PiACTÉri ÚJ ÜZLeTheLyiSÉGek  
BÉrBeADÁSA

Várhatóan 2011 szeptemberéig 2 x 16 m2 üzlethelyiség  
kerül kialakításra a megújuló piactéren,  

melyeket Újkígyós Város Önkormányzata bérbe adna.

Várjuk a bérletre vonatkozó pályázatokat, melynek tartalma:
– Cégadatok/cég létrehozására vonatkozó tervek
– Az üzleti szándék leírása (maximum 1/2 gépelt oldal)
– A bérlet időtartama (minimum 2 év)
– Megajánlott bérleti díj

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a helyi gazdaság élénkítésével  
összefüggő tevékenység.

A pályázat beadási határideje: 2011. május 6. 12 óra
A pályázatokkal kapcsolatos felvilágosítás Berki Lászlótól kérhető  

a 06-30/283-4769-es telefonszámon.

A pályázatokat a polgármesteri hivatal titkárságán kérjük leadni!

Újkígyós Város Önkormányzata

A Mozgáskorlátozottak  
Békés Megyei Egyesületének  

Újkígyósi Helyi Szervezete 
tisztelettel meghívja Önt 

a 30 éves  
jubileumi ünnepségére.

időpont:  

2011. május 14. 18 óra
Menü (ára: 1400 Ft): 

☛  RAguLeVes  
(szabad szedéssel)

☛  Kígyós táL
helyszín: 

ászok söröző 
(Újkígyós, gyulai út 51.)

Részvételi szándékát szíveskedjen je-
lezni a 06-70/332-3136-os telefon-
számon sávolt Jánosnál és sántha 
Lászlónénál vagy a fogadóórákon!

Sávolt János,  
a helyi szervezet vezetője

MEGHÍVÓ

Zöldülj! Fordulj! a ház körül 
A tavasz visszavonhatatlanul megérkezett. A napsugarak előcsalogatják az ég kékjét, a mezők és erdők zöld-
jét, a madarak dalát és az emberek mosolyát. Jó ilyenkor kint lenni a ház körül és élvezni az ébredő termé-
szet megannyi rezdülését: nyomon követni a rügyek pattanását, a földből kibújó növények fejlődését. 

Idén tavasszal sok gyermek és felnőtt a Körösök Völgye Natúrpark egyesület programjainak segítségével 
még közelebb kerülhet ehhez az általános „zöldüléshez”.

A KeOP-6.1.0/B/09-2010-0063 azonosítási számú, „Zöldülj! Fordulj!” Komplex szemléletformáló program- 
sorozat megvalósítása a Körösök völgyében című projekt keretében kéthetes programsorozat indul 

u  u  április 4-én Békéscsabán, a Széchenyi ligetben található körösök völgye Látogatóközpontban. 

További információ:  
www.korosokvolgyekozpont.hu

Újra megnyitott 
a szabadkígyósi tanmûhely mintaboltja 
a szabadkígyósi pékség elôtt!

Csak itt kapható  
szabadkígyósi pék- és cukrásztermékek  
széles választékával várjuk a tisztelt vásárlókat!

Nyitva tartás: H.–p.: 6.00–16.00;szo.: 6.00–10.00

Tolnai Péter: +36-30/540-9013

Várjuk eddigi és új vásárlóinkat!

BUJ – BIKE
Újkígyós első kerékpárüzlete  
és szervize április 15-től (péntek) 
újabb szolgáltatásokkal bővül!

•  Női-férfi kerékpárok, alkatrészek,  
kiegészítők árusítása

• Kerékpárok javítása
•  Kismotor kerékpár alkatrészek árusítása 

(Simson, japán robogók…)
•  Kertigép-alkatrészek és tartozékok  

széles választéka
• Olajok A-tól Z-ig, akár nagy tételben is

Várjuk eddigi és új  
vásárlóinkat!

Legújabb szolgáltatásunk: 
ITALDISZKONT
Ízelítő árainkból:

– Borsodi sör, üveges, 0,5 l 159 Ft
– Borsodi sör, dobozos, 0,5 l  179 Ft
– Tiszai sör, üveges, 0,5 l 89 Ft
– Tiszai sör, dobozos, 0,5 l  109 Ft
– Pepsi termékek, 2,5 l 265 Ft
–  Sunday szénsavas,   

többféle ízben, 2 l 89 Ft

Ballagások, egyéb családi rendezvények  
kiszolgálása, nagy tételben is.

Nyitva tartás:
H.–p.: 8.00–12.00, 13.00–17.00, szo.: 8.00–12.00

Újkígyós, Petőfi S. u. 113.
Telefon: +36-30/556-7557
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós város havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa 
Kiadja: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5661 Újkígyós, Arany János u. 42. • Telefon: 66/254-844. • E-mail: muvhaz@ujkigyos.hu 

A szerkesztőbizottság elnöke: Kunstár Anna, tagjai: Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Magyar Mária, Ecker György,  Szamosvári Zsolt 
Nyomdai előkészítés: Quirt-Wizard Kft. – Várhegyiné Szántó Anikó • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

Kisvárosi KörKép   •   Kisvárosi KörKép   •   Kisvárosi KörKép

P O S TA B O N T Ó
Tiszelt Városvezetés!

Két kérdésem lenne.
1: Mikor újítják fel a Szabadkígyós–Újkígyós közöt-

ti kerékpárutat? Rengetegen közlekednek rajta: ki munká-
ba járás, ki sportolás miatt. Véleményem szerint az állapota 
nagyon balesetveszélyes.

2. Előreláthatóan hány roma lakos fog még városunkba 
költözni? Illetve miért nem tiltották ki őket, mint Szabad-
kígyóson? (Lassan híre megy a megyében.)

Köszönöm válaszát. Üdvözlettel: 
Egy lakóhelyét szerető fiatal

Kedves „lakóhelyét szerető fiatal”!
(…) Válasz az első kérdésre:

A régi kerékpárútszakasz (a Petőfi utcától Szabadkígyó-
sig) valóban felújításra szorul, ezért – mivel pályázati forrás 
most erre nem várható – az idei évi költségvetésben tervez-
tünk erre forrást. A polgármesteri hivatal műszaki csoportja 
készíti a beruházásokkal, felújításokkal, karbantartásokkal 
kapcsolatos ütemezést, amely alapján a betervezett mérté-
kig kijavíttatjuk a fennálló hibákat. Addig is kérjük a lakos-
ság szíves megértését.

*
Válasz a második kérdésre:

Azt gondolom, Ön sem gondolja komolyan, hogy bár-
melyik településről ki lehet tiltani bárkit is – akármelyik 
nációhoz, vallási felekezethez vagy kisebbséghez is tarto-
zik is?! (…) Homokba azonban nem dughatjuk a fejünket. 
A cigány kisebbséghez tartozó állampolgárok vannak és 
lesznek Magyarországon, így Újkígyóson is. Sok probléma 
van a téma körül, amelyek megoldásra várnak. Ezt azonban 
csak mindenki közös akaratával együtt lehet és kell meg-
oldani – elsősorban központi jogszabályok és programok 
mentén, illetve az emberek (minden érintett) belső változá-
sával, a közösségek megtartó, adott esetben összefogó ere-
je által.

Az azonban leszögezhető: minden magyar állampolgár-
nak azon kell lennie, hogy gyermekeit úgy nevelje, taníttas-
sa, hogy hasznos, építő polgárai legyenek ennek a hazának, 
munkájukkal hozzájáruljanak a magyar nemzet felemelke-
déséhez. Vannak, akik értik ezt az elvet és e szerint cselek-
szenek, a többiek számára pedig a törvények írják elő ezen 
elvek betartását.

Maradok tisztelettel:
Szebellédi Zoltán

polgármester

A választ teljes terjedelmében elolvashatják 
a www.ujkigyos.hu Kérdések-válaszok rovatában.

Bartók Béla népdaléneklő  
verseny (Pusztaföldvár)

1. helyezés:  Labos Júlia (5. b)

Szabolcs Kupa  
területi táncverseny: 
Standard:

1. helyezés:  Vozár Virág (8. a) és  
Krucsai Attila (7. a)

Latin:
5. helyezés:  Vozár Virág (8. a) és  

Krucsai Attila (7. a)

Kelet-magyarországi  
táncverseny (Nyíradony):
Standard:

5. helyezés:  Vozár Virág (8. a) és  
Krucsai Attila (7. a)

Kerékpáros iskolai kupa,  
területi döntő:

2. helyezés (lány): Varga Csilla (7. a)
2. helyezés (fiúk): Kovács Zoltán (8. a)
2. helyezés (csapat):  Varga Csilla és  

Kovács Zoltán

Kerékpáros iskolai kupa,  
megyei döntő:

1. helyezés: Varga Csilla (7. a)

Országos  
közlekedésre nevelési verseny  
(iskolai forduló)
Kisiskolások:

1. helyezés:  Judik Péter (3. a)
2. helyezés:  Koszna Virág (3. b)
3. helyezés:  Márkus Viktor (3. a)

Serdülőkorúak:
1. helyezés:  Varga Csilla (7. a)
2. helyezés:  Kiss Renáta (7. a)
3. helyezés:  Kovács Noémi (7. a)

Országos  
közlekedésre nevelési verseny  
(megyei döntő)
Serdülőkorúak:

5. helyezés:  Varga Csilla (7. a)

Iskolai szavalóverseny:
3. évfolyam:

1. helyezés:  Szabó Vivien (3. a)
2. helyezés:  Sipka Róbert (3. a)
3. helyezés:  Palkó Boldizsár (3. a)

4. évfolyam:
1. helyezés:  Szamosvári Bence (4. b)
2. helyezés:  Barna Barbara (4. b)
3. helyezés:  Gyulai Gergő (4. b)

5–6. évfolyam:
1. helyezés:  Tóth Nikoletta (6. b)
2. helyezés:  Szabó Lili (6. b)
3. helyezés:  Labos Júlia (5. b)

7–8. évfolyam:
1. helyezés:  Harangozó Gréta (7. a)
2. helyezés:  Kiripolszki Emília (7. a)
3. helyezés:  Széll Nikolett (7. b)

Bendegúz levelezős anyanyelvi 
verseny (megyei forduló):

1. helyezés:  Labos Júlia (5. b)

Területi József Attila  
szavalóverseny (Mezőhegyes):

2. helyezés:  Harangozó Gréta (7. a)
3. helyezés:  Szamosvári Bence (4. b)

Iskolai matematikaverseny:
2. évfolyam:

1. helyezés:  Sipka Melitta (2. a)
2. helyezés:   Mátó Nóra (2. a) 

Vozár Mónika (2. a)
3. helyezés:   Benkó Erika (2. a) 

Müller Máté Péter (2. a)
3. évfolyam:

1. helyezés:  Kis Gábor (3. a)
2. helyezés:   Ancsin Máté (3. b) 

Judik Péter (3. a)
3. helyezés:  Sipka Róbert (3. a)

4. évfolyam:
1. helyezés:  Szamosvári Bence (4. b)
2. helyezés:   Csók Tünde Noémi (4. b) 

Gyulai Gergő László (4. b)
3. helyezés:  Lengyel Tamás (4. b)

5. évfolyam:
1. helyezés:  Kovács Tibor (5. a)
2. helyezés:   Botos Alíz (5. a) 

Bak Balázs (5. b)
3. helyezés:   Botos Renáta (5. a) 

Lipták Ingrid (5. b)

Austria Classic Kick-box  
Világkupa:

3. helyezés: Újkígyósi–békéscsabai 
vegyes csapat („Debreczeni Team”: 
Laurincz Boglárka, Krucsai Gergő (4. a), 
Szentpéteri Bence, Opauszki Dávid)

Semi-contact, kadett 1 korcsoport: 
3. helyezés: Krucsai Gergő (4. a)

Semi-contact, kadett 2 korcsoport: 
3. helyezés: Harangozó Gábor (7. a)

Kick-box Országos Diákolimpia:
1. helyezés:  Török Dóra (3. b)
2. helyezés:  Krucsai Gergő (4. a)
3. helyezés:  Harangozó Gábor (7. a)

Komplex anyanyelvi verseny  
(iskolai forduló):
2. évfolyam:

1. helyezés:  Juhász Kitti (2. b)
2. helyezés:  Lagzi Csenge Boglárka (2. a)
3. helyezés:  Mátó Nóra (2. a)

3. évfolyam:
1. helyezés:  Veszpi Gergő (3. b)
2. helyezés:  Ancsin Máté (3. b)
3. helyezés:  Zsigovics Renáta (3. a)

4. évfolyam:
1. helyezés:  Szamosvári Bence (4. b)
2. helyezés:  Békési Anna Kamilla (4. b)
3. helyezés:  Skoperda Anna (4. b)

A Széchenyi iStván áltAlánoS iSkolA  
tAnulóinAk verSenyeredményei


