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Önkormányzati Értesítő
Újkígyósi

amikor ránézünk egy kisgyer-
mekre, akkor önkéntelenül is rámo-
solygunk erre a parányi teremtmény-
re, s rajta keresztül az egész világra. 
sőt, visszamosolygunk a Jóistenre. 
De függetlenül attól, hogy milyen 
világnézetet vallunk, hisszük-e vagy 
sem, hogy Isten ajándéka a gyermek, 
abban minden jóakaratú ember 
egyetért, hogy egy-egy családban a 
legnagyobb ünnep, ha gyermek szü-
letik. De egy normális értékrendű 
társadalomban nem csak a család-
nak öröm ez az esemény, hanem a 
nagyobb közösségnek, az egész tár-
sadalomnak is.

Tavasz van, húsvét ünnepét üli a 
napokban az egész keresztény világ. 
Kivételesen az idén minden keresz-
tény egyház egyszerre ünnepli a hús-
vétot – más években viszont akár 
öthetes eltérés is előfordulhat, mint 
jövőre, amikor a nyugati egyházak 
március 23-án, a keletiek viszont csak 
április 27-én ünnepelnek. Ezekben 
a napokban Krisztus feltámadását 
ünnepeljük, de nem véletlen, hogy 
ez az ünnep erre az időszakra esik, 
hiszen ahogy a húsvét az élet ünnepe, 
úgy a tavasz is az élet megújulásának 
az ideje, hiszen ilyenkor a termé-
szet is, benne az ember is megújul. 
(Húsvét egyébként mozgó ünnep, a 
természet rendjéhez, körforgásához 
van rendelve, a tavaszi napéjegyen-
lőséget követő első holdtölte utáni 
első vasárnapra esik.)

a tavaszi, húsvéti gondolatokhoz 
jól kapcsolódnak azok a kérdések, 
amelyek ebben az időszakban is fog-
lalkoztatnak bennünket: mivel tudná 
kifejezni az önkormányzat, hogy 
nagyra értékeljük azokat a családo-
kat, akik örömmel vállalják születen-
dő gyermeküket? mai világunkban 
nem kis áldozat ez, bár nem elsősor-
ban az anyagi vonatkozásaira gondo-

lok (sajnos sok esetben ez is komoly 
gondot jelent). a társadalmi értéke 
nincs a megfelelő helyen a gyerme-
ket vállaló családoknak, a „csak” a 
gyermekét nevelő, a családot ellátó 
édesanya nincs eléggé megbecsülve, 
azt mondják, „nem dolgozik”. Pedig 
hát …

az önkormányzatnak viszony-
lag kevés lehetősége van arra, hogy 
megjelenítse elköteleződését a gyer-
mekeket vállaló családok mellett. De 
azt a kicsit, amit megtehetünk, azt 
meg kell tennünk. most egyelőre 
csak arra „futja”, hogy az Újkígyóson 
letelepedést segítő első lakáshoz 
jutók támogatását 150.000 ft-ról 
300.000 ft-ra emeltük, minden újkí-
gyósi újszülött szülei gratuláló levelet 
kapnak, amelyben a Nagycsaládosok 
Közhasznú szervezetével közremű-
ködve egy 5.000 ft-os vásárlási utal-
vánnyal tudjuk jelképesen kifejezni 
a támogatásunkat. viszont elhatáro-
zás van bennünk, hogy egy hosszú 
távú családtámogatási programot 
dolgozzunk ki, amely által megerő-
síthetjük azt az értékrend melletti 
kiállásunkat, hogy a világban a leg-
nagyobb érték az ember, a legérté-
kesebb munka – a közösség érdekeit 
nézve is – az édesanya munkája, 
aki világra hozza gyermekeit, és 
becsülettel, fáradsággal gondosko-
dik a családi fészek mindennapjairól. 
Ennek a programnak a kidolgozását 
hamarosan elkezdjük, ehhez kérünk 
majd segítséget minden jószándékú, 
Újkígyós jövőjéért felelősséget érző 
falunkbélitől.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
Húsvét közeledtével minden kedves 
olvasónknak lelki megújulást, testi 
felfrissülést, szép családi együttlétet!

Szebellédi Zoltán
polgármester

Reviczky Gyula:
Husvét

 
Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!
 
Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen…
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!

Életünk „húsvétja”, a gyermek
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Orvosi ügyelet
április 14–15-én Dr. Hunya 

Sarolta, 21–22-én Dr. Gurbity 
Gábor, 28–29–30-án, valamint 
május 01-jén Dr. Marossy Lász-
ló, 05–06-án Dr. Berczy István, 
12–13-án Dr. Hunya Sarolta, 
19–20-án Dr. Gurbity Gábor, 
26–27-én Dr. Marossy László, 
míg 28-án Dr. Hunya Sarolta lát-
ják el az ügyeletes orvosi teendő-
ket. Emellett a 247-787-es tele-
fonszám bármikor hívható, ahol 
is az üzenetrögzítő tájékoztatást 
nyújt az ügyeletes orvos szemé-
lyéről és telefonszámáról.

Súlyadó helyett  
teljesítményadó

a kormány döntése értelmé-
ben ettől az évtől nem súlyadót, 
hanem teljesítményadót kell fi-
zetnie a személygépkocsi tulaj-
donosoknak. az autó gyártási 
évében és az azt követő három 
naptári évben kilowattonként 300 
forintot, a gyártási évet követő 
négy–hetedik évben 260 forintot, 
a nyolc–tizenegyedik évben 200 
forintot, a tizenkettő-tizenötödik 
évben 160 forintot, míg a tizen-
hatodik évtől 120 forintot kell fi-
zetni. a mozgáskorlátozottaknak 
továbbra sem kell fizetniük abban 
az esetben, ha a gépjárműnek tu-
lajdonosai és üzembentartói is 
egy személyben.

Társulás-váltás
Újkígyós Nagyközség Önkor-

mányzata Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy kezdeményezi a kis-
térségi lehatárolás megváltoztatását. 
a Gyula és Környéke Többcélú Kis-
térségi Társulás helyett a jövőben a 
Békéscsaba és vidéke Többcélú Kis-
térségi Társuláshoz kíván tartozni 
(30/2007.–III.26.).

Telepfelügyelet
Jóváhagyták a vízmű Kft-vel kö-

tendő feladatvállalási megállapodást, 
mely a kommunális hulladéklerakó 
telep felügyeletére és kezelésére vo-
natkozik (38/2007.–III.26.).

Kétmillió a tervekre,  
aszfaltozás, fűkasza

a testület úgy döntött, hogy a kö-
zeljövőben megjelenő 90%-os támo-
gatást biztosító forrás elnyerésére a 
Gyulai úton (Petőfi s. utca – Geren-
dási utca között), az arany J. utcán 
(Gyulai út – Kossuth l. utca között), 
valamint a József a. utcán kerék-
párút építésére pályázatot nyújt be.  
a tervek elkészíttetésével – melynek 
várható költsége 2.000.000 ft – a 
polgármestert bízták meg. (32/2007. 
– III.26.). Elhatározták továbbá, 
hogy a belterületi utak felújítására 
fordítható 50%-os támogatás elnye-
résére is pályáznak. Kedvező elbí-
rálás esetén a fő utca Jókai–Iskola 
utca közötti, valamint az ady E. utca 
Gyulai–Hosszú u. közötti szakaszára 
kerülhet új aszfalt, illetve egyéb bel-
területi utak kátyúzására is lesz mód 
(33/2007.–III.26.).

Egy másik alaptól is szeretne 
pénzt igényelni a grémium: a Dél-
alföldi Regionális fejlesztési Tanács 
által meghirdetett, az Önkormány-
zati fejlesztések támogatása területi 
kötöttség nélkül (HÖf CÉDE) tá-
mogatására pályáznak. a 2,3 milliós 
önrész mellé 3,4 milliót igényelnek. 
Pozitív elbírálás esetén egy több 
funkciós önjáró fűkaszát vesznek 
(34/2007.–III.26.).

Házi segítségnyújtás
az önkormányzat a jelzőrendsze-

res házi segítségnyújtás feladatellátá-
sát a továbbiakban a Gyulai Kistérség 
Egyesített szociális és Gyermekjóléti 
Intézmény keretein belül működteti. 
a jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás térítési díját a szolgáltatást igény-
bevevő jövedelmének 1%-ában álla-
pították meg (31/2007.–III.26.).

Kötelező körzetesítés
a képviselő-testület úgy határo-

zott, hogy a kötelező felvételt biz-
tosító iskola vonatkozásában egy 
iskolai körzetet alakít ki, mely Új-
kígyós nagyközség teljes közigaz-
gatási területét foglalja magában.  
a kötelező felvételt biztosító óvodák 
vonatkozásában két óvodai körzet 
kialakítása mellett foglaltak állást: 
az első a Hosszú utcától Délre eső 
terület, a második pedig a Hosszú 
utca mindkét oldala, valamint a 
Hosszú utcától Északra eső terület 
(35/2007.–III.26.).

Szakértő az átalakításhoz
a képviselők úgy döntöttek, 

hogy a nagyközség közoktatási kon-
cepciója elkészítésével a Gyula és 
Környéke Többcélú Kistérségi Tár-
sulást bízzák meg. Egyben felkér-
ték a széchenyi István általános 
Iskola igazgatóját, hogy a koncep-
ció elkészítésében működjön közre 
(36/2007.–III.26.).

Jóváhagyták a Muntyán László-
né közoktatási szakértő megbízá-
sával kapcsolatos megállapodást is.  
a szakember a KImI megszünteté-
sével és a széchenyi István általános 
Iskola alapításával, valamint az igaz-
gatói pályázatokkal kapcsolatos szak-
értői vélemény elkészítésére kapott 
megbízást. Erre a tartalékalap terhé-
re biztosítják a 40.000,-ft.+járuléka 
összeget (37/2007.–III.26.)

Félreérthető szándék
levették napirendről „a sport-

egyesületek irányító testületeiben az 
önkormányzatok képviselője részvé-
telének lehetőségéről” című témát. 
Ennek oka az, hogy úgy tűnhet, in-
kább rátelepedni szeretne a testület 
a szervezetekre, beleszólni a szakmai 
munkába sem pedig segíteni azokat 
(39/2007.–III.26.).

„Isten hozott Újkígyóson”, 
„Viszontlátásra”

a közeljövőben a település belte-
rületi határaihoz a Gyulai és a Tor-
mási utakhoz 2 db üdvözlőtáblát he-
lyeznek ki, melyek elkészítésével Szé-
kely Alpár iparművészt bízták meg. 
az alkotásokhoz szükséges anyagot 
a Polgármesteri Hivatal biztosítja.  
a kihelyezés költségét a költségve-
tésben erre a célra betervezett keret-
ből biztosítják (40/2007.–III.26.).

Választhasson a beteg
Településünk infrastrukturális hely-

zetének megfelelően és a korábbi évek 
tapasztalata alapján az újkígyósiak a 
békéscsabai kórház ellátását veszik 
inkább igénybe. a testület tagjai véle-
ményüket fejezték ki: településünk inf-
rastrukturális helyzetének megfelelően 
és a korábbi évek tapasztalata alapján 
az újkígyósiak a békéscsabai kórház el-
látását veszik inkább igénybe.

Ezért a lakosság érdeke az, hogy a 
háziorvosokkal egyeztetve legyen le-
hetőségük eldönteni: a szakrendelést 
illetve a kórházi ellátást Békéscsa-
bán, vagy Gyulán kívánják igénybe 
venni (45/2007.-III.26.).

Támogatás az első lakáshoz
a testület döntött arról, hogy a 

Polgármesteri Hivatalhoz beérkezett 
„az első lakáshoz jutók támogatására” 
vonatkozó Szpisják Tamás és felesé-
ge Szpisjákné Hegedűs Andrea lako-
sok kérelmének – az Egészségügyi és 
szociális Bizottság javaslata alapján 
– helyt ad. a házaspár 150.000 ft 
vissza nem térítendő támogatásban 
részesült (48/2007.–III.26.).

Adóbevallása  
készítésekor

rendelkezhet adójából 
2 x 1 % felajánlásáról.

Adója 1 %-ával
támogathat egyházakat:

Magyar Katolikus Egyház: 
0011.

Magyarországi Evangélikus 
Egyház: 0035.

Magyarországi Református 
Egyház: 0066.

Magyarországi Baptista 
Egyház: 0286.

Adója másik 1 %-ával 
támogathat más szervezetet is:
Újkígyósért Közalapítvány:

19059765-1-04
Újkígyósi Keresztény 
Ifjúságért Alapítvány:

18380039-1-04
„Ipolyi Arnold Népfőiskola” 

Kulturális Egyesület:
18370432-1-04

Újkígyósi Szabadidő 
Kick-boksz Club
18374508-1-04

Ha felajánlja, helyben marad!

miután fiatal szervezet az újkí-
gyósi futball utánpótlás nevelés, 
még nem jogosultak az 1%-ra. 
ám amennyiben szívesen támo-
gatnák az ovifocit, megtehetik.

Számlaszámuk: 
11733199-20019574.

(Kérjük az újkígyósi civil 
szervezeteket, sportegyesületeket 
– amennyiben jogosultak az 1% 
fogadására –, tájékoztassák a 
szerkesztőséget, hogy a következő 
lapszámban szerepeltethessük 
adószámukat.)

• HIRDETMÉN Y •
Újkígyós Nagyközség Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a Pol-

gármesteri Hivatal udvarán lévő alább felsorolt gépeket, eszközöket, 
anyagokat:
–  Kisvasúti sín: 2,5 m-es, 20 db
–  Rozsdamentes nagykonyhai mosogató: 2 db
–  Gázzsámoly: 2 db
–  800 l/perc teljesítményű motorfecskendő: 1 db (üzemképtelen, hiányos)
–  400 l/perc teljesítményű motorfecskendő: 1 db
–  Akác rönkfa: 1,5 to
–  Vegyes tűzifa: 1,0 to
–  Hárs rönkfa: 1,5 to
–  400-as eternit cső: 5 m-es, 1 db
–  Parabola antenna tükör: 3 m-es, 1 db
–  Parabola antenna tükör: 1,5 m-es, 1 db
–  LCV tip. vontatható műtrágyaszóró: 1 db
–  Vasbeton áthidalók és gerendák: 5 m-es, 10 db
–  Gréder motor (bontott, hiányos): 1 db
–  MTZ-80-as traktor (rendszámos): 1 db
–  Bontott cserép: 1.500 db
–  Bontott holland mázas cserép: 2.000 db

Vételi ajánlat tételenként egyben, de több tételre is tételenként felso-
rolva adható.

A vételi ajánlatokat Ft+Áfa meghatározással tételenként kell megad-
ni. Az ajánlatokat zárt borítékban 2007. április 27-én (pénteken) 10.00 
óráig kell leadni a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportjánál. Érdek-
lődni lehet Berki Lászlónál személyesen, vagy a 30/283-4767-es telefon-
számon.
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Újkígyósról Elszármazottak 
Találkozója

a mindkét újkígyósi honlapon 
olvasható hozzászólások bizonyít-
ják: igény van egy „Újkígyósról El-
származottak Találkozója”-ra. Ezért 
a képviselők az előkészület munká-
lataival megbízták Szamosvári Zsol-
tot, akinek javaslatot kell tennie az 
előkészületek megtervezésével meg-
bízandó szervezőbizottság tagjaira, 
melyet a művelődési és sport Bizott-
ság véleményez, a soron következő 
testületi ülésen előterjeszt, egyben 
megjelöli a találkozó lehetséges idő-
pontját (46/2007.–III.26.).

Ezúton kérjük az újkígyósiakat, 
hogy ha tudomásuk van olyan szemé-
lyekről, azok tartózkodási helyéről, 
akik már nem településünkön élnek, 
jelezzék azt a Polgármesteri Hivatal-
ban Bánfi Erzsébetnél személyesen, 
vagy telefonon a 256-100/13-as mel-
léken. Információjukat eljuttathatják 
a művelődési házba, vagy jelezhe-
tik azt a 254-844-es telefonszámon.  
az így összeállított listán szereplőket 
levélben kívánják megkeresni és vé-
leményüket kikérni a szervezők.

ujkigyos.hu
Újkígyós Nagyközség Képviselő-tes-

tülete 2007. április l-jétől határozatlan 
időre Nátor Jánost bízta meg az ujkí-
gyos.hu honlap üzemeltetésével, amely-
hez szükséges számítógépet és a szoft-
vereket az önkormányzat biztosítja.

a feladatellátás díját 2007. április–
május–június hónapokra 50.000 ft  
+ áfa/hó összegben állapították 
meg, amely a honlap feltöltését is tar-
talmazza. 2007. július–december hó-
napokra 20.000 ft + áfa/hó üzemel-
tetési díjat határoztak meg. a honlap 
központi szerveren történő elhelyezé-
sére 19.900 ft + áfa/év összeget biz-
tosítottak a tartalékalap terhére.

Ezzel egyidejűleg az ujkigyos.hu 
honlap és az Újkígyósi Önkormány-
zati Értesítő működtetésére szerkesz-
tőbizottságot hoztak létre, melynek 
tagjai: Nátor János, valamint a min-
denkori alpolgármester, a művelődési 
és sport Bizottság elnöke és a művelő-
dési ház vezetője (47/2007.–III.26.).

Találkozó a főkapitány-
helyettessel

március 2-án dr. Csatlós László 
jegyző és Szebellédi Zoltán polgár-
mester tárgyalt Antall Károllyal, a 
Békés megyei Rendőrkapitányság 
főkapitány-helyettesével, gazdasági 
főigazgatóval. Jelezték, hogy új szol-
gálati hely kialakítását és felajánlását 
tervezik, amihez kérték a rendőrség 
véleményét. Egyben jelezték, hogy a 
településnek szándékában áll a Wes-
selényi utcai szolgálati lakás értéke-
sítése. Javasolták, hogy a rendőrség 
mondjon le a bérlőkijelölési jogáról 
a szolgálati lakásokat illetően. a fő-
igazgató pozitívan állt a felvetett 
kérdésekhez. a lehetséges újkígyósi 
KmB iroda helyszínét később meg-
tekintették. az önkormányzat és a 
rendőrség közötti új megállapodás 
főkapitányi döntés függvényében ki-
alakításra kerül.

Szélessávú Internet
március 13–án értesítette dr. 

Nagy Béla, medgyesegyháza polgár-
mestere településünk vezetőit, hogy 
megküldték a szélessávú Internet 
pályázattal kapcsolatos finanszírozá-
si szerződés tervezetét. március 19-
én kibővített Társulási Tanácsülést 
tartottak medgyesegyházán. Döntés 
született arról, hogy a közbeszerzés 
lebonyolítását külső közbeszerzési 
szakértő bevonásával valósítják meg. 
Ennek kiválasztásának előkészítése 
van most folyamatban. az érintett 
három település polgármestere szük-
ségesnek tart egy személyes találko-
zót a minisztérium illetékesével, még 
a finanszírozási szerződés aláírása 
előtt. azt szeretnék megtudni, hogy 
a pályázat írásától eltelt időszak-
ban történt változások, illetve vál-
toztatási igények (optikai kábel van 
Újkígyóson és medgyesegyházán, 
légkábel helyett részben földkábelek 
elhelyezése lenne kívánatos) mennyi-
ben befolyásolják a finanszírozási 
szerződést.

Méltósággal emlékeztünk
2007. március 14–15-én emlékez-

tünk meg az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc eseményeiről.  
az első napon a Községháza Díszter-
mében került sor a Kígyósi Hírmondó 
különszámában Balogh László 1956-
tal kapcsolatos, „amit a nyomdafes-
ték elbírt” című pályamunkájának, 
illetve Harangozó Imre–Turovszki 
Krisztián „mert ennek a hideg tél-
nek nemsokára végeszakad” című 
könyvének ünnepélyes bemutatójá-
ra. Egyben ezen a napon szentelték 
fel a díszteremben elhelyezett tűz-
zomác technikával készült művészi 
magyar címert, melyet D. Nagy Judit 
zomácművész készített, és Gáspár 
Péter fafaragó foglalt keretbe. az est 
vendége volt Fekete Pál történész, 
Békéscsaba díszpolgára, az 1956-os 
Békés megyei forradalmi Bizottság 
elnöke.

másnap a Petőfi sándor műve-
lődési Házban volt ünnepség, ame-
lyen szép emlékműsort állítottak 
össze a hetedik osztályosok Serfőző 
Mariann felkészítésével. Bemutat-
kozott az újkígyósi Tengelic Ének-
együttes (újkígyósi és szabadkígyósi 
asszonyok), akiknek János Hajnalka 
tanít népdalt. az ünnepi beszédet  
G. Nagy Ilián költő mondta el. mind-
két nap ünnepségén közreműködött 
Fábry Géza kobzos és Ivanovics Tün-
de énekes.

Népszerű és sikeres a 
Bukfenc Akadémia

Ez év februárjában immár hato-
dik „kurzusát” (12 foglalkozásból álló 
szemeszter) kezdte meg Újkígyóson 
a Bukfenc akadémia (Békéscsabán 
jelenleg tíz óvoda csatlakozott a 
programhoz). a résztvevő középsős 
és nagycsoportos óvodások heti egy 
alkalommal ügyeskednek a Napkö-
ziben berendezett „tornaszobában”.  
a 18 kisgyerek nagy örömmel tanul-
ja az óra első felében az egyszerű tor-
naelemeket, míg a második részben 

különböző szereken (kisgerenda, 
tornagyűrű, mászókötél, bordásfal, 
trambulin, stb.) kúsznak, másznak, 
ugrálnak, függenek, hintáznak, gu-
rulnak. a lurkók imádják a felállított 
„akadálypályákat”.

az utolsó három foglalkozást Bé-
késcsabán, a Hungarotel Torna Club-
ban tartjuk, mivel ennek a remek moz-
gássorozatnak az elindítója Lukács 
József mesteredző volt, védett gazdája 
pedig a HTTC. az olimpiai műhely-
ben a záró foglalkozásokon a szülőket, 
nagyszülőket is szeretettel várjuk.

Hogy mennyire hasznos és sike-
res Újkígyóson is a Bukfenc aka-
démia, annak jó bizonyítéka, hogy 
az őszi kurzuson részt vevők közül 
két helybéli kislány tornásznak ké-
szül. Börcsök Fruzsinát és Jenei Pet-
rát szakedzők választották a leendő 
első osztályos tornászlányok közé!... 
(lehet, hogy Ők lesznek a jövő baj-
nokai?)

Kitartást és sok sikert kívánok 
Nekik és szüleiknek egyaránt!

Szamosvári Anita 
a B. a. vezetője

Mozgáskorlátozottak 
fogadóórái

a mozgáskorlátozottak Békés 
megyei Egyesületének „Kígyó-
si” csoportja minden hónapban 
kéthetente tartja fogadóóráit, 
a művelődési ház kistermében, 
keddenként, délután egy és há-
rom óra között. az első félév hát-
ralévő fogadóóráinak időpontjai: 
április 17., május 08., május 22., 
június 05., június 19.

Sávolt János, az egyesület he-
lyi csoportvezetője kéri, hogy aki 
szeretné tagságát fenntartani, az 
mihamarabb fizesse be az éves 
díjat.

április 28-án 18 órától a sop-
roni ászok sörözőben tartja a 
szervezet Tavasz-köszöntő bálját, 
melyre ezúton tisztelettel meghív 
és elvár minden érdeklődőt.

NAPRÓL NAPRA…AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
KIFIZETÉSI KÉRELEM BEADÁS

az előző évtől eltérően az agrár-környezetgazdálkodási (aKG) támogatá-
sok igénylését a területalapú támogatásokkal egy időben és ugyanazon for-
manyomtatványon kell megtenniük a jogosult gazdálkodóknak.

Igényléshez szükséges nyomtatványok: K0071-es főlap, K0072 és/
vagy K0073-as Igénylő betétlap, R1073-as Őshonos és magas genetikai 
értéket képviselő állatok betétlap és R1074-es monitoring adatok betét-
lap.

az aKG állatalapú célprogram esetében a fajta elismert tenyésztő szerve-
zet igazolása is kötelezően be nyújtandó melléklet, területalapú támogatás-
hoz pedig a 2007-ben érvényes blokktérkép(ek).

Kifizetési kérelemben csak azokat a területeket/állatokat lehet feltüntet-
ni, melyekre a jóváhagyó/részben jóváhagyó támogatási határozat szól. Ha a 
gazdálkodó kisebb területre/állatállományra kér kifizetést, mellékelnie kell 
az R1007-es nyomtatványt is a részleges visszavonásban érintett területekre/
állatokra vonatkozóan. a visszavont területek/állatok után a korábban felvett 
támogatást vissza kell fizetni, viszont a csökkentést szankció nem terheli. 

megszemélyesített adatokat tartalmazó kérelemcsomagot azon gazdálko-
dók kapnak, akik 2006-ban nyújtottak be területalapú támogatási kérelmet. 
a 2006. évi aKG kifizetési kérelem adatai nem szerepelnek előnyomtatás-
ban, az aKG programban jóváhagyott területekről/állatokról a kísérő levél 
nyújt információt. 

az aKG területalapú támogatás adatait az Igénylő betétlap fehér mező-
iben kell megadni. amennyiben a mezőket üresen hagyja, úgy nem igényel 
aKG támogatást. az aKG célprogram kódban kell feltüntetni a Támogatá-
si határozat szerinti célprogramot. Hektárban meg kell adni, hogy az adott 
parcellában mekkora terület jogosult a megjelölt célprogramban aKG tá-
mogatásra. Egy parcella esetén az egész parcellán a legszigorúbb előírásokat 
tartalmazó célprogram szerint kell művelni akkor is, ha csak egy részére kap 
az előírások után járó támogatást. 

A blokktérképen NEM kell jelölni a parcellán belüli aKG terület elhe-
lyezkedést!

Kérelem benyújtási határidő:
mvH felé postára adás: 2007. május 15. E határidőt követően még  

25 napig, június 11-éig be lehet nyújtani, de a jogosult támogatási összeg 
munkanaponként 1%-ponttal csökken!

Kérdései megválaszolásához segítséget nyújtok. Ügyfélszolgálat Újkígyó-
son minden páratlan csütörtökön a művelődési Házban, munkanapokon pe-
dig a 70/317-2045-ös telefonon.

Csányi Marianna  
NvT tanácsadó
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ÉRTE SÍTÉ S
Ludvig András falugazdász 

ezúton értesíti az érintetteket, 
hogy a 2007. évi földalapú tá-
mogatási csomagok megér-
keztek, fogadóórák alkalmával 
átvehetők. fogadóórák: hétfő 
és szerda: 0830 – 1530, csütör-
tök: 1230 – 1530.

Petőfi Sándor 
Művelődési Ház:

2007. április 11. (szerda), 
18 óra, Kultúra Napja: a Holló 
Együttes magyar költők meg-
zenésített verseiből összeállí-
tott előadása, „adjon Isten…” 
címmel. Helyszín a művelődési 
ház Konferenciaterme.

2007. április 20. (péntek), 
18 óra: „Pont szemben a föld 
másik oldalán–HaWaII-i por-
tya” címmel tart diaképes elő-
adást négy hete szerzett sze-
mélyes élményeiről az érdek-
lődőknek Kalmár Zsolt képi 
gondolkodó. a világutazóval a 
művelődési ház szervezésében 
még további öt alkalommal 
találkozhatnak ebben az évben. 
a pontos programot a hawaii-i 
előadás után ismertetjük ked-
ves vendégeinkkel.

2007. április 27. (péntek), 
18 óra, Konferenciaterem: az 
„Ipolyi arnold Népfőiskola” 
Kulturális Egyesület magyar-
ságismereti előadás-sorozata 
alkalmából Friedriech Klára 
rovásírás kutatót és Szakács 
Gábor újságírót látja vendégül 
a kulturális egyesület.

Nagyközségi  
Könyvtár

a helyes táplálkozásról tart 
előadást Tövisháti ferenc ter-
mészetgyógyász április 17-én, 
18 órától a könyvtárban.

Már szállítják a  
zöldhulladékot
a TaPPE Kft. április 04-

én elkezdte a zöldhulladék 
elszállítását, melyet novem-
ber 31-éig nyújt ingyenes 
szolgáltatásként a lakosság-
nak. minden páros héten 
szerdán reggel pakolják fel a 
hulladékot. a szolgáltató kéri 
a lakosságot, hogy a kihe-
lyezett szemetet kötegelve, 
könnyen pakolhatóan, vagy 
dobozban, átlátszó zsákok-
ban rakják ki, a szállítást 
megelőző nap estéjén.

a széchenyi István általános Iskola márciusban lezajlott háziversenyei-
nek eredményei:

Alsó tagozat, matematika, 2. évfolyam: 1. Sárik Julián, 2. Marton 
Szabolcs, 3. Rákóczi Gábor és Hankó Ágnes; 3. évfolyam: 1. Harangozó 
Gábor, 2. Almási László, 3. Krucsai Attila; 4. évfolyam: 1. Szécsényi Péter, 
2. Pántya Éva és Miklós Gergő, 3. Ilyés Norbert.

Szavalóverseny, 1. évfolyam: 1. Labos Júlia 2. Virág Máté 3. Gáspár 
Viktor; 2. évfolyam: 1. Marton Szabolcs, 2. Szőke László, 3. Botyánszki Áron 
és Sárik Julián; 3. évfolyam: 1. Harangozó Gréta, 2. Kiss Renáta, 3. Kovács 
Noémi; 4. évfolyam: 1. Paholló Gergő, 2. Mátó Petra, 3. Ilyés Gábor.

Felső tagozat, 5–6. évfolyam: 1. Ilyés Beatrix, 2. Bodzsár Nóra,  
3. Szekerczés Noémi és Harangozó Dóra; 7–8. évfolyam: 1. Csatlós Edit és 
Gedó Ágota, 2. Locskai Benedek és Pál Dávid, 3. Fekete Kristóf.

a Simonyi Zsigmond megyei helyesírási versenyen Harangozó Dóra 5., 
míg Kása Árpád 6. helyezést ért el.

Háziversenyek az iskolában

Együtt a tisztább Újkígyósért
Értesítjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy 2007. április 21. napján a 

„Föld Napja” alkalmából az Újkígyósi Polgárőrség, valamint Újkígyós 
Nagyközség Önkormányzata közös hulladékgyűjtési akciót szervez 
Újkígyós nagyközség területén.

Kezdeményezésünk célja a település bekötő útjai melletti árkok és a bel-
területi parkok kitisztítása az ott található hulladékok összegyűjtésével.

A találkozás ideje és helye: 2007. április 21. (szombat) 08.30, Petőfi 
Sándor Művelődési Ház udvara

a gyűjtéshez szükséges zsákokat és védőkesztyűt az önkormányzat dol-
gozói a gyülekezés alatt osztják ki a résztvevőknek.

Kérjük az újkígyósi lakosokat, időseket, fiatalokat, de még a gyermekeket 
is, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt közös akciónkban!

 szudák Balázs szebellédi zoltán
 elnök polgármester


