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Önkormányzati Értesítő
Újkígyósi

Vandálok kíméljenek!
Ez az apróhirdetésekre emlékezte-

tő, ugyanakkor furcsa cím sajnos ismét 
időszerűvé vált Újkígyóson. az utóbbi 
időben újra és újra találkozunk az értel-
metlen pusztítás jeleivel: felborogatott 
szemétgyűjtőkkel, összetört műkő vi-
rágládákkal, kitört fákkal, firkákkal el-
csúf ított falakkal és buszmegállókkal, a 
diszkó után az úttesten szilánkokra tört 
üvegekkel.

mindamellett, hogy ezek a cseleke-
detek elcsúf ítják környezetünket, az ér-
tékteremtést, a munkát veszik semmibe! 
Ha elvégzünk egy munkát, szeretettel, 
büszkeséggel, megelégedéssel tekin-
tünk végig az eredményen. Egyikünk 
sem szeretne arra ébredni reggel, hogy 
egy éjszaka alatt semmivé vált munkánk 
gyümölcse. még ha természeti kataszt-
rófa következménye a kárunk, akkor 
is nagyon rosszul esik, hogy munkánk 
kárba vész. De ennél még bosszantóbb, 
ha emberi kéz okozza ezt a pusztítást. 
Értetlenül állunk, bosszankodunk tehe-
tetlen dühünkben.

De mit tehetünk a vandalizmus el-
len? mindannyian tehetünk egy kicsit 
vagy akár sokat is.

szülők! vegyétek magatok mellé 
gyermekeiteket, ha dolgoztok a kert-
ben, a műhelyben vagy a házban! adja-
tok munkát gyermekeiteknek! Tanulják 
meg, hogy sok fáradtsággal lehet csak 
létrehozni értékeinket! Tanulják meg a 
munka becsületét és értékét!

Nevelők! Ti szinte többet vagytok 
gyermekeinkkel, mint mi, szülők. Tanítsá-
tok meg saját példátokon és a történelem, 
irodalom nagyjainak példáján keresztül a 
munka becsületét, az értékteremtés szép-
ségét, a közös munka örömét!

fiatalok! senki sem lehet olyan hatás-
sal egy fiatalemberre, mint saját barátai. 
De ez a barátság szóljon arról is, hogy 
értelmes, hasznos időtöltést, szórakozást 
kerestek magatoknak! szóljon arról, hogy 
ha egy társatok valamilyen butaságot 
akarna csinálni – ami esetleg nem jó sem 
neki, sem másoknak –, akkor lefogjátok a 
kezét, vagy legalábbis jó szóval, jó példá-

val megpróbáljátok jobb belátásra bírni! 
szerintem megfontolandó bölcsesség: 
„amit akartok, hogy veletek tegyenek az 
emberek, ti is tegyétek velük! Ez a törvény 
és a próféták.” (máté evangéliuma 7, 12).

Kedves újkígyósiak! Községünk leg-
több lakója áldozatos munkával szépíti 
környezetét. Köszönjük ezt és kérjük, 
hogy további lelkesedéssel gondozzák 
környezetüket, továbbra is segítsék 
munkánkat saját munkájuk hozzáadásá-
val, körültekintő figyelmükkel, ami által 
felhívják figyelmünket az esetleges hiá-
nyosságokra!

Külön köszönet illeti azokat, akik 
április 21-én a föld Napja alkalmából a 
szombat délelőttjüket áldozták a polgár-
őrség és az önkormányzat közös felhí-
vására, hogy Újkígyós bel- és külterületi 
közterein összeszedjük a szemetet. Ez 
is szép példa arra, hogy környezetün-
ket inkább építsük-szépítsük, minthogy 
rombolnánk-csúf ítanánk.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Dsida Jenő: Hálaadás 
Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,

Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 

az anyák napja nemsokára fennállásának századik 
évfordulóját ünnepli, a jelenlegi ünneplés azonban 
kevés ponton találkozik az eredeti célkitűzéssel. az 
Egyesült államokban kialakult ünnep tulajdonképpen 
a polgárháborúban (1861–1865) szolgálatot teljesítő 
asszonyok tiszteletére jött létre.

magyarországon először 1925-ben rendezték meg, a 
véletlen folytán március 8-án, a mai nőnapon. Érdekesség, 
hogy a két világháború között létezett a sokgyermekes 
anyák ünnepe is, amelyet augusztus 20-án tartottak.

az anyák napja valódi globális ünnep, vagyis vallási 
felekezeteken, kulturális gyökereken túllépő szokás. 
furcsasága, hogy számos volt kommunista országban 
ismeretlen, vagy csak a rendszerváltás után vert gyökeret, 
mint a valentin-nap. 

Igaz, már elmúlt május első vasárnapja, de azért 
IsTEN ÉlTEssEN mINDEN ÉDEsaNyáT!
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A nagyobb hatékonyságért
a képviselő-testület a helyi KmB Iro-

da használatába ad ingyenesen egy da-
rab digitális fényképezőgépet, melynek 
beszerzésére 35.000,-ft összeget bizto-
sítottak a tartalékalap terhére. a polgár-
mestert bízták meg a beszerzéssel és a 
használatba adással kapcsolatos intézke-
dések megtételével (61/2007.–Iv.26.).

Elutasítások
a képviselők úgy döntöttek, hogy a 

Településfejlesztési és Gazdasági Bizott-
ság határozatát elfogadva, a Harangozó 
Kft. 606 helyrajzi számú ingatlan meg-
vásárlására benyújtott kérelmét elutasít-
ják, mivel a területet nem kívánják érté-
kesíteni (63/2007.–Iv.26.).

Határoztak arról is, hogy a Gyulai út 
1533/1 helyrajzi számú szabadidőpark 
tavának (volt homokbánya tó) és terü-
letének hasznosítására beérkezett kérel-
met elutasítják (69/2007.–Iv.26.).

Használatba adás, értékesítés
a sportpálya területhasznosítására 

kiírt pályázat eredményeként az Újkí-
gyósi lovas Klubbal kötnek határozatlan 
idejű megállapodást, melynek keretében 
1 hektár területet adnak díjmentesen 
használatba a lovassport népszerűsítése 
céljából. a képviselők feltételként annyit 
szabtak, hogy az átadott területet jó gaz-
da módján kell gondoznia a használó-
nak.

a polgármestert bízták meg a hasz-
nálati szerződés megkötésével úgy, hogy 
arról a soron következő ülésen számol-
jon be (65/2007.–Iv.26.).

a fő u. 29/1. szám (349/3 helyraj-
zi számú) alatti építési telket a vételre 
vonatkozó beérkezett kérelem alapján 
Göncz Frigyes részére 800.000 ft + áfa 
áron értékesítik (66/2007.–Iv.26.).

Ismételten napirenden
Újratárgyalják a „strandfürdő épüle-

teinek hasznosítására beérkezett pályá-
zatok elbírálása” című napirendi pontot, 
mivel az ingatlan felújítással kapcsolatos 
költségek felmérése még nem történt 
meg, így csak annak ismeretében foly-
tathatják a tárgyalást az igénylő Erősport 
Egyesülettel (67/2007.–Iv.26.). 

Nem a témára
a képviselők úgy döntöttek, hogy a 

„Piactér esetleges fejlesztéséről, korsze-
rűsítéséről” elnevezésű témával nem kí-
vánnak foglalkozni. Kérték a polgármes-
tert, hogy esetleges pályázati lehetőség 
esetén a meglévő tervek felülvizsgálata 
mellett előterjesztésben térjen vissza a 
piactér fejlesztésére (68/2007.–Iv.26.). 

Szerkesztőbizottságok
az ujkigyos.hu honlap és az Újkí-

gyósi Önkormányzati Értesítő működé-
sével kapcsolatos koordinálásra a testü-
let tagjai szerkesztőbizottságokat hoztak 
létre. az Internetes portált a művelődési 
és sport bizottság mindenkori elnöke, 
valamint Nátor János és Vizi Zoltán üze-
meltetik.

az írott sajtó megjelentetéséért a 
mindenkori alpolgármester, a műve-
lődési ház mindenkori vezetője és Ra-
jeczki Krisztina könyvtáros a felelős 
(70/2007.–Iv.26.).

Ötletpályázat
a képviselők „ötletpályázatot” írtak 

ki öt használaton kívüli önkormány-
zati ingatlan hasznosítására. a mozi, a 
strandfürdő és épületei, a volt pártház, a 
volt Tsz iroda, illetve az egykori bölcső-
de hasznosítására várják az ötleteket. a 
részletes pályázati kiírás Újkígyós Nagy-
község Polgármesteri Hivatalában 5661 
Újkígyós, Kossuth u. 41. szám alatt a mű-
szaki csoportnál átvehető. Érdeklődni 
lehet személyesen, vagy a 30/283-4769-
es telefonszámon Berki László műszaki 
csoportvezetőnél (71/2007.–Iv.26.)

Parknévkereső
a képviselő-testület úgy döntött, 

hogy Újkígyós parkjainak lehetséges el-
nevezése céljából az Újkígyósi Önkor-
mányzati Értesítőben megjelenteti az 
alábbi elnevezéseket, lakossági vélemé-
nyezés céljából:

központi park (művelődési ház kör-
nyéki terület): Göndöcs- kert, Templom 
mögötti park: szent Erzsébet park, Gyu-
lai úti park: Wenckheim-, vagy szent 
Imre park (76/2007.–Iv.26.). Kérjük, 
javaslataikat, észrevételeiket a Polgár-
mesteri Hivatalba (Kossuth l. u. 41.), a 
művelődési és sport Bizottság részére 
szíveskedjenek eljuttatni!

Isten hozott,  
viszontlátásra

Újkígyós Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete a (40/2007.–III.26.) 
számú határozatát visszavonta azzal, 
hogy a határozatban foglalt feltételeknek 
megfelelően elkészített üdvözlőtáblá-
kat a 2007. évi költségvetésben e célra 
megjelenített forrás terhére megvásá-
rolja Székely Alpár újkígyósi lakostól 
(72/2007.–Iv.26.).

Rendszergazda
Régóta fennálló probléma megoldását 

kívánja orvosolni a testület, ezért arról 
határoztak, hogy az önkormányzat intéz-
ményeinél, megbízás keretében számítás-
technikai szakembert kell alkalmazni a 
rendszergazdai feladatok ellátására, mely 
személyt meghívásos pályázat alapján kell 
kiválasztani. az ajánlatkérésbe az alábbi 
újkígyósi lakosokat látják szükségesnek 
bevonni: Horváth Ferenc, Bajka Attila, 
Papp Attila (73/2007.–Iv.26.).

Újkígyósról elszármazottak
a testület úgy döntött, hogy az Újkí-

gyósról Elszármazottak Találkozójának 
megszervezésére létrehoz egy munka-
csoportot, melynek tagjai: Szebellédi 
Zoltán elnök, továbbá Bánfi Erzsébet, 
Harangozó Imre, Szamosvári Zsolt. 
Külső tagok: id. Nátor János, id. Cson-
ka Péterné, id. Bangó Gábor, id. Judik 
János, id. Balogh Antal.

a művelődési és sport Bizottságot 
felkérte, hogy a munkacsoporttal együtt 
végezzen közvélemény-kutatást a rendez-
vény 2007. szeptember 15-ei időpontjára 
vonatkozóan, készítsenek programtervet 
és hozzávetőleges költségvetést, melyet 
terjesszenek a soron következő testületi 
ülés elé (75/2007.–Iv.26.).

Nyitott pálya
a jövőben a sportcsarnok nyitva 

tartásának megfelelően nyitottá teszik 
az aszfaltos kézilabda pályát sporto-
lási lehetőségként a lakosság számára 
(77/2007.–Iv.26.). a döntés értelmében 
– csak sportolásra! – július hetedike óta 
délután négy és este fél tíz között hasz-
nálható a terület. 

A polgármester, nem a jegyző
a Közigazgatási Hivatal észrevétele 

miatt volt szükséges módosítani „a pi-
acok, vásárok, búcsúk rendjéről szóló, 
többször módosított (9/1991.–IX. 06.) 
sz. önkormányzati rendeletet”. a felettes 
szerv véleménye szerint a területhasz-
nálati, bérleti díjhoz tartozó szerződést 
a terület tulajdonosa képviselőjének, a 
polgármesternek kell aláírnia. a koráb-
biakban ez a jegyző hatáskörébe tarto-
zott (13 /2007.–Iv.27.). 

Nem lehet jelzálogosítani
a szabályozók változása miatt módosí-

tották „az önkormányzat által végzett köz-
műépítésekhez kapcsolódó közművesítési 
hozzájárulásról szóló (16/2006.–Iv.20) sz. 
rendeletet” is. a korábbi gyakorlattal el-
lentétben az önkormányzat nem jegyez-
het be jelzálogot annak a tulajdonosnak 
(legyen az magán-, vagy jogi személy, il-
letve jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság) az ingatlanjára, aki az 
önkormányzat által létesített közműhá-
lózat fejlesztéséhez pénzbeli befizetéssel 
nem járul hozzá. a közművesítési hoz-
zájárulást ezentúl csak közadó módjára 
hajthatják be (14/2007.–Iv.27.).

Gazdasági program,  
pénzügyi politika

a képviselő-testület a 2007–2010 
közötti időszakra vonatkozó gazdasá-
gi programját elfogadta. megbízták a 
Pénzügyi Bizottságot, hogy a gazdasági 
programmal valamint Újkígyós fejlesz-
tési programjával összhangban dolgozza 
ki „Újkígyós Nagyközség Képviselő-tes-
tületének 2007–2010 közötti pénzügyi 
politikáját” (49/2007.–Iv.11.).

Pályázat útfelújításra
a grémium úgy döntött, hogy pályá-

zatot nyújt be a fő utca Jókai utca, Iskola 
utca közötti (1.520 m2), valamint az ady 
Endre utca Gyulai út, Hosszú utca közöt-
ti (1.200 m2) szakaszának aszfaltozásá-
ra, és a többi belterületi út kátyúzására.  
a DaRfT-TEUT pályázaton elnyer-
hető támogatás 50%-os. az összesen 
12.364.320 forintos beruházás másik felét 
– 6.182.160 forintot – a 2007. évi költ-
ségvetésében útfelújításra jóváhagyott 
3.800.000 forintos keretből, valamint a 
betervezett pályázati önerő alap egy ré-
széből, 2.382.160 forintból biztosítják 

(51/2007.–Iv.11.).
Százhúszról nyolcvanra
módosult „a települési szilárd hulla-

dék hulladékkezelési közszolgáltatás köte-
lező igénybevételéről szóló (3/2007.–I. 30.) 
számú önkormányzati rendelet”, mely 
május elsejével lépett hatályba. Ennek 
értelmében a polgármester döntése 
alapján lehetőség van arra, hogy külön 
kérelemre nyolcvan literes hulladék-
gyűjtő edényre cseréljék a jelenlegi száz-
húsz literest. Erre a kedvezményre a 65. 
életévüket betöltött egyedülálló szemé-
lyek jogosultak, de igényelhetik azon há-
zaspárok (és együtt élők) is, akik mind-
ketten betöltötték a 65 évet és akikkel 
közös háztartásban más személy nem 
tartózkodik (12/2007.–Iv.27.). a ked- 
vezményben részesülők éves szinten ezer-
negyven forintot takaríthatnak meg.

Delegálás: igen, nem.
a 2007. évi Közbeszerzési Tervet 

jóváhagyták (50/2007.–Iv.11.), és dön-
töttek a közbeszerzési bíráló bizottság 
képviselő tagjairól. Ennek értelmében 
dr. Romvári László és Buday György 
képviseli az önkormányzatot a négy ál-
landó és egy ideiglenes tagot számláló 
bizottságban (62/2007.–Iv.26.). Hatá-
roztak továbbá arról, hogy a Regionális 
Egészségügyi Tanácsba, mint alapellá-
tást nyújtó közszolgáltató nem delegál-
nak képviselőt (52/2007.–Iv.11.).

Módosítás, vitára bocsátás
a képviselő-testület a széchenyi Ist-

ván általános Iskola és a Közös Igazga-
tású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 
minőségirányítási Programjának mó-
dosítását mindkét intézmény esetében 
jóváhagyta (58/2007.–Iv.26.), ahogyan 
a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei 
Intézmény szervezeti és működési sza-
bályzatát is (60/2007.–Iv.26.).

Döntöttek arról is, hogy Újkígyós 
fejlesztési Programjának munkaanyagát 
elfogadják és azt széleskörű társadalmi 
vitára bocsátják (59/2007.–Iv.26.).

az „Ezüstág” Idősek otthona 2006. 
évi szakmai Beszámolóját is elfogadták 
(64/2007.–Iv.26.).

A virágos közterületért
Határozat született arról, hogy a te-

lepülés belterületére a korábbi formában 
virágot helyeznek ki, Vásárhelyi Károly 

Zsolt árajánlatának megfelelően. a ker-
tész az egynyári virágokat tövenként 50 
forintért biztosította. Összesen 2.850 
növényt vásárolt a polgármesteri hivatal. 
500 cserép (3.000 tő) muskátli is az osz-
lopokra került, cserepenként 900 forin-
tos áron. a virágos közterület érdekében 
a képviselők 592.500 forintot költöttek a 
tartalékalap terhére (53/2007.–Iv.11.).

Polgármesteri,  
alpolgármesteri költségtérítés

Szebellédi Zoltán költségtérítését 
2007. április elsejétől illetménye 20%-áról 
30 %-ára módosította a testület, így a 
polgármester az eddigi havi 80.960 forint 
helyett 121.440 forintot kap. Oláh Timót 
alpolgármesternek szintén a fenti naptól 
15.000 forintos költségtérítés átalányt ál-
lapítottak meg (54/2007.–Iv.11.).

Pénzmaradvány,  
ellenőrzési jelentés

Újkígyós Nagyközség Önkormányza-
ta 2006. évi pénzmaradványának össze-
gét 93.606.156 ft-ban fogadta el a testü-
let, amelyből fejlesztési célra 50.037.000 
forintot, működési célra 5.259.000 forin-
tot biztosítanak. az önkormányzat dol-
gozói 3.000.000 forintért vehetnek részt 
szakmai úton, az Ezüstág Idősek ottho-
na 28.660.000 forintot kap. a fennma-
radó összegből az elmúlt évi 2.760.813 
forint értékű szállítókat egyenlítik ki, 
valamint 3.889.343 forintos tartalékot 
képeznek (55/2007.–Iv.26.).

Elfogadták továbbá az önkormányzati 
intézményeknél 2006-ban végzett ellen-
őrzési tevékenységről szóló éves össze-
foglaló jelentést is. (56/2007.–Iv.26.)

Véglegessé vált az átalakítás
a képviselő-testület a Közös Igazga-

tású művelődési Intézményt 2007. július 
1. napjával megszünteti. szintén a fenti 
nappal hozzák létre a széchenyi István 
általános Iskolát, valamint a Petőfi sán-
dor művelődési Ház és Könyvtár intéz-
ményt.

az ülésen jóváhagyták az általános 
iskola és a művelődési ház és könyvtár 
igazgatói állására kiírandó pályázat szö-
vegét. a Petőfi sándor művelődési Ház 
és Könyvtár jelenlegi vezetőjét 2007. júli-
us 1-jétől augusztus 31-éig bízták meg az 
intézmény vezetésével (57/2007.–Iv.26.).
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Nem úszott el a pénz
a képviselők úgy döntöttek, hogy a szé-

chenyi István általános Iskola vezetősége 
által a művelődési és sport Bizottsághoz 
benyújtott támogatás iránti kérvénynek 
helyt adnak. Ennek értelmében 200 diák 
utazhatott a békéscsabai strandra, 200.000 
forintért. az összeget a tartalékalap terhé-
re biztosították (78/2007.–Iv.26.).

A gyermekvédelmi  
támogatásról

Rendszeres gyermekvédelmi támo-
gatásra azon gyermekek jogosultak, akik 
családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg a 32.556 ft-ot. Gyer-
mekét egyedülálló szülőként nevelők 
esetében ez az összeg 35.269 ft. Tartósan 
beteg gyermek, valamint nagykorú nap-
pali tagozatos tanuló, főiskolai, egyetemi 
hallgató esetében a család egy főre jutó 
jövedelemhatára 35.269 ft. a jogszabály 
szerint az igénylő családok vagyonnal 
nem rendelkezhetnek.

Ezúton hívjuk fel mindazon szülők 
figyelmét, akik eddig is részesültek e tá-
mogatásban, hogy ellenőrizzék a megál-
lapító határozataikat, mivel a jogosult-
ság a megállapítástól számított egy év 
időtartamra vonatkozik.

a jogosultság lejárta előtt a kérel-
met ismételten be kell nyújtani, mivel 
csak így lehet folyamatos a támogatás. a 
szükséges nyomtatványok a Községháza 
6-os számú irodájában szerezhetők be.

Nyitnikék:  
óvodai jótékonysági bál
április 14-én este a soproni söröző 

rendezvénytermében nagyszabású jóté-
konysági bált rendezett a Közös Igazgatá-
sú Óvodai és Bölcsődei Intézmény szülői 
munkaközössége és nevelőtestülete.

a teltházas rendezvény jó hangulat-
ban zajlott, köszönhető az aktív szülői 
vezetőknek. az ízletes vacsorát játék, 
móka és fergeteges tánc követte. a zenét 
a Presszó Band szolgáltatta. az est folya-
mán értékes tombolatárgyak is gazdára 
találtak. a szervezők köszönetüket feje-
zik ki a támogatóknak! a nemes célért 
nagy volt az összefogás a szülők és a köz-
ség lakói részéről egyaránt. a bál teljes 
bevételét a gyermekek kirándulásának 
támogatására használták fel.

a nagy- és középső csoportos gye-
rekek Kecskemétre a Planetáriumba és 
a repülőtérre látogattak el 2007. május 
9-én és 14-én.

Apróhirdetés az értesítőben
a jövőben szeretnénk segíteni Újkígyós 

lakóit, hogy apróhirdetéseiket megjelntet-
hessék az Újkígyósi Önkormányzati Érte-
sítőben. a hirdetéseket magánszemélyek 
térítésmentesen tehetik közzé, vállalkozók, 
vállalkozások kedvező tarifák ellenében 
népszerűsíthetik magukat. a szöveget az 
Újkígyós, arany János u. 42. címre juttat-
hatják el. a magánszemények hirdetéseit 
a szerkesztőség jeligével látja el, az érdek-
lődők a hirdető nevét, elérhetőségét a fenti 
címen kérhetik.

Fórum országgyűlési  
képviselőkkel

az egészségügyről és egyéb aktuális 
kérdésekről tart lakossági fórumot Dr. Spi-
ák Ibolya (fIDEsz mPsz) az országgyűlés 
Egészségügyi Bizottságának tagja, az eseti 
Kábítószerügyi Bizottság alelnöke és Dr. 
Nagy Andor (KDNP) az országgyűlés Kör-
nyezetvédelmi Bizottságának alelnöke, 2007. 
május 31-én (csütörtök), 18 órától a művelő-
dési házban. a fórum házigazdái a fIDEsz 
mPsz és a KDNP helyi szervezetei.

Szellemi és testi megméret-
tetések az iskolásoknál

a széchenyi István általános Iskola 
diákjai április hónapban több tanulmá-
nyi és sportversenyen vettek részt. a 
magyar verseny iskolai fordulóján, toll-
bamondásban a második évfolyamosok 
közül első helyezést ért el Skoperda 
Boglárka, míg a második Sárik Julián 
Robin és Szabó Lili lett. a képzeletbeli 
dobogó harmadik fokára Figura Roberta 
állhatott. a harmadikosok közül Kovács 
Noémi bizonyult a legjobbnak, a máso-
dik Krucsai Attila, harmadik Harango-
zó Gréta lett. a negyedik évfolyamban 
Lukoviczki Anna Róza nem talált legyő-
zőre. második helyezést ért el Pántya 
Éva, míg a harmadik Krucsai Ildikó lett.

a másodikosok közül Sárik Julián Ro-
bin olvasott a legszebben. Ebben a meg-
mérettetésben Hankó Ágnes és Skoperda 
Boglárka a második, míg Belicza Dóra és 
Szabó Lili a harmadik helyen végzett. a 
harmadikosok legjobbja Krucsai Attila lett. 
Harangozó Gréta második, Kovács Noémi 
harmadik helyezést ért el. a negyedikesek 
eredménye: első Paholló Gergő, második 
Deák Dániel, harmadik Krucsai Ildikó.

az összetett anyanyelvi verseny so-
rán a másodikosok közül Szokai Luca 
Enikő bizonyult a legjobbnak. a második 
Hankó Ágnes, a harmadik Belicza Dóra 
lett. a harmadikosok között Krucsai 
Attila, Harangozó Gréta, Kovács Noémi 
sorrend alakult ki. a negyedik évfolyam 
legjobbjának Csányi Rebeka bizonyult. 
második helyen Tóth Aurél, a harmadik 
helyen Lukoviczki Anna Róza és Paholló 
Gergő végzett.

mezőhegyesre is utaztak diákjaink. 
a területi versmondó versenyen egya-
ránt első helyezést ért el a harmadikos 
Harangozó Gréta és a nyolcadikos Gedó 
Ágota. szintén területi versenyt tartot-
tak, ezúttal Pusztaföldváron. a szépolva-
sásban Paholló Gergő negyedik- és Sárik 
Julián Robin második osztályos tanulók 
lettek az elsők. Tollbamondásban má-
sodik helyezett a negyedikes Lukoviczki 
Anna Róza, míg harmadik Kovács Noémi 
harmadik osztályos tanuló lett.

okányba mentek a kick-boxosok, 
ahol az első a hetedikes Burján Márk, a 
második az elsős Harangozó György lett. 
Egyaránt a harmadik helyen végzett a har-
madikos Harangozó Gábor, a negyedikes 
Pintér Márk és a hetedikes Valach Péter.

Kézilabdásaink sem unatkoztak. az 
ötödik–hatodikos lányok egyaránt máso-
dik helyen végeztek mind a megyei diák-
olimpián, mind a körzeti versenyen. a 
csapat tagjai: Bánfi Dóra, Bíró Nikolett, 
Borbély Márta, Buzás Dzsenifer, Csatlós 
Éva, Csatlós Krisztina, Gedó Zsuzsanna, 
Harangozó Dóra, Ilyés Beatrix, Lenovics 
Vivien, Molnár Gyöngyi, Nagy Anett.

a hetedik–nyolcadikos lányok is pá-
lyára léptek. a megyei diákolimpián a do-
bogó harmadik fokára állhattak, az orszá-
gos régióbajnokságon negyedik helyezést 
értek el, míg az adidas megyei döntőn 
nem találtak legyőzőre. a csapat tag-
jai: Bánfi Dóra, Békési Hajnalka, Buzás 
Dzsenifer, Csatlós Krisztina, Fodré Enikő, 
Gábor Annamária, Gedó Ágota, László 
Anett, Lenovics Lilla, Nagy Barbara, Oláh 
Gerda, Tar Nikolett, Skaliczki Tímea.

az ötödik–hatodik osztályos fiúk közül 
a Bozsó György, Burai Szilveszter, Farkas 
Bálint, Fekete Bálint, Hegedűs Dániel, 
Hrobár Dániel, Ivanics Gergő, Katona 
Gábor, Katona Zoltán, Krajcs Gábor, 
Kun Tamás, Lipták Gábor, Molnár Dávid 
alkotta csapat az adidas régióbajnoksá-
gon harmadik helyezést ért el.

a hetedik-nyolcadik osztályosok 
megmérettetésén, a május 1. Kupa során 
második lett a Balázsházi Lajos, Dolog 
András, Elek Dávid, Fekete Gergő, Győri 
Dániel, Hajdu Tibor, Hrobár Richárd, 
Kása Árpád, Locskai Benedek, Nagy 
Richárd, Pásztor István, Vaszula János, 
Vida Soma összeállítású csapat.

Október 23.: mi történt?

várunk minden érdeklődőt, aki kíváncsi 
a Civil Jogász Bizottság filmjére, 

melyben ünnepelni vágyó magyarok mesélik el, 
hogy mi történt velük 

2006. október 23-án, Budapesten.

a vetítés helye: Petőfi sándor művelődési Ház. 
a vetítés ideje: 2007. május 22. (kedd) 1900 óra.

Kick-box Világkupa
magyarország egyik legrangosabb kick-box versenyét, a magyar világkupát az 

elmúlt hétvégén szegeden rendezték meg. a viadalon 17 ország 900 versenyzője 
jelent meg, hogy hazavihesse az első helyezettnek járó kupát és oklevelet. 

az Újkígyósi szabadidő sport Klub kick-box versenyzőiből Debreczeni Dezső 
(hétszeres világbajnok) edzőnk vezetésével 7 fő indult el a megmérettetésen, és há-
rom versenyzőnknek sikerült dobogós helyezést elérnie. a három versenyző össze-
sen négy érmet szerzett, melyből Valach Péter a kadett II. korcsoportban light-con-
taktban világkupa győztes lett, semi-contactban pedig második helyezést ért el. 

a kadett I. korcsoportban Himler Bence és Hídvégi Nándor semi-contactban 
egyaránt bronzérmet szerzett. Junior világbajnoki ezüstérmesünk Korcsog László 
sajnos egy korábbi versenyen elszenvedett sérülése miatt – amit egyébként meg-
nyert – nem tudott részt venni a világkupán, de fiatalabb versenyzőinknek sikerült 
településünk és Klubunk hírnevét tovább öregbíteniük. versenyzőink részvételét 
Újkígyós Nagyközség Önkormányzata és az Újkígyósi falemezüzem Bt. támogatta. 

a klub versenyzői jelenleg az Italian oPEN-re készülnek, ami júniusban kerül 
megrendezésre olaszországban.

Berki László 
klub elnök
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Újkígyós Nagyközség havonta megjelenő ingyenes időszaki kiadványa.
Kiadja: Újkígyós Nagyközség Önkormányzata. 

szerkesztő Bizottság: oláh Timót, Rajeczki Krisztina, szamosvári zsolt. 
szerkesztőség: 5661 Újkígyós, arany János u. 42.  
Tel.: 66/254-844. • E-mail: muvhaz@ujkigyos.hu

Nyomdai előkészítés: Grafikai művek Bt.; Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

május 1-jétől az autóbuszjegyek ára átlagosan 4 százalék-
kal, a vonatjegyeké pedig 17 százalékkal emelkedtek.

az érvényes gyakori utazási kedvezményeket a mellékelt 
táblázat tartalmazza:

Május 1-jétől változtak az utazási  
kedvezmények és a tarifák a közlekedésben

Teljes árú menetjegy a vasúti közlekedésben:

 
teljes árú menetdíj,

 II. osztályon
úticél régi ár (Ft) új ár (Ft)

Békéscsaba-Budapest  2.440 2.780
Békéscsaba-Szeged  1.210 1.500
Békéscsaba-Debrecen 
(Szolnokon keresztül)  2.670 3.010

Teljes árú menetjegy az autóbusz közlekedésben:
            teljes árú menetdíj

 úticél régi ár (Ft) új ár (Ft)
Békéscsaba-Újkígyós 292 300
Békéscsaba-Szeged 1.450 1.500
Békéscsaba-Budapest 3.200 3.010
Békéscsaba-Debrecen 2.040 2.040

a részletes utazási kedvezményeket a www.korosvolan.hu, 
illetve a www.mav.hu honlap tartalmazza.

G y e r m e k n a p
Talán az eddigi legnagyobb összefogással valósul 

meg Újkígyós ez évi gyermeknapi rendezvénye. Újkígyós 
Nagyközség Önkormányzata, a Petőfi sándor művelődé-
si Ház, a létminimum alatt Élők Társasága, az Újkgyó-
si Nagycsaládosok Közhasznú szervezete, az Újkígyósi 
Polgárőrség, a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, a 
vöröskereszt Újkígyósi alapszervezete, az Ezüstág Idő-
sek otthona, az Újkígyósi fiatalokért Közhasznú Egye-
sület, az Újkígyósi lovasklub és az aWaNa Keresztény 
felekezetközi Gyerek Klub összefogásával május 26-án, 
szombaton várják a rendezők a nagyközség apraja-nagy-
ját a művelődési ház környéki parkba.

a rendezvény ingyenes, a helyszínen kapott jegyek 
ellenében nem kell fizetni a fánkért, az ebédért. szintén 
nem kerül semmibe az arcfestés, a felfújható kaland-
park használata, az indián hajfonatkészítés, a lufi haj-
togatás, az ugrálóvárazás, a körhintázás, a hintózás és 
lovaglás, melyet a programok végéig vehetnek igénybe.

Délelőtt fél tíztől várják az érdeklődőket, akiket 
fánkkal kínálnak, majd gyermekműsoron szórakozhat-
nak. Ezt követően játékos családi és szellemi vetélkedőn 
mérethetik meg magukat a vállalkozó kedvűek. az ebéd 
után újabb vetélkedőn vehetnek részt, melyet íjász- és 
break bemutató követ. Közben bekapcsolódhatnak az 
aWaNa Klub foglalkozásába is. a napot szórakoztató 
gyermekműsor zárja.

a mókás fotók készítéséért sem kell fizetni
 
Délelőtt tíztől délig ismerkedhetnek meg a gyerekek 

a tűzoltóság, a rendőrség és a mentők munkájával, jár-
műveivel. Közreműködő előadók: Bodrogközy Rita, Bé-
késcsabai Történelmi Íjász Egylet, Galagonya Zenekar.

Néhány gyakori úticéllal szemléltetnénk a régi és az új vo-
nat, illetve busz díjakat:


