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A Kormány nem hagyta cserben Újkígyóst sem
A várva várt örömhír megérkezett. Egy belügyminisztéri-
umi rendelet formájában. A Kormány jóváhagyása alapján 
a Belügyminisztérium megalkotta a 10/2014. (II. 19.) BM 
rendeletét az adósságkonszolidációban részt nem vett te-
lepülési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról. Ennek 
alapján közel 1200 település nyújthat be támogatási kérel-
met. Ezek közül a legtöbb kistelepülés, néhány száz lelkes 
falu, valamint összesen 22 városnak nem volt az adósságren-
dezésbe bevont hitele, köztük Újkígyósnak sem. A Kormány 
elhatározása szerint négy év alatt összesen 50 milliárd forint 
támogatás kerül ezekre a településekre, az idei költségvetés-
ben 12,5 milliárd forintot különítettek el erre a célra. 
Felvetődhet a kérdés, hogy arányos-e ez az összeg az eladó-
sodott önkormányzatok megsegítésére átvállalt összeghez 
képest? A négy évre szánt 50 milliárd forint lakosságszám 
alapján hozzávetőlegesen megegyezik az adósságkonszoli-
dált önkormányzatok arányos hitelállományával. 
Ennek alapján, a lakosságszámnak megfelelően legfeljebb 
181 millió forint támogatásra nyújthat be Újkígyós Város 
Önkormányzata támogatási kérelmet. Igaz, azt kérték, hogy 
több kisebb projektet állítsunk össze, mert idén elsősorban a 
2000 fő alatti településeket szeretnék teljeskörűen „kielégí-
teni”, így elképzelhető, hogy a kért támogatást nem minden 
tervünkhöz fogjuk most megkapni.
A támogatási célokat is meghatározza a rendelet. Ennek 
alapján támogatás kérhető „a település belterületén út-, híd- 
vagy járda építésére, felújítására, karbantartására, vízrende-
zési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, 
településrendezési tervek készítésére, olyan önkormányzati 
tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésére, energeti-
kai korszerűsítésére, amely igazgatási tevékenységet, óvodai 
nevelést, kulturális tevékenységet, vagy szociális vagy egész-
ségügyi feladatellátást szolgál”.
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 
február 28-i rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy 
a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján támogatási ké-
relmet nyújt be legfeljebb 181 000 000 Ft beruházási érték 
megvalósítására:
a régi mozi épület felújítására azon beruházási tételek meg-
valósítására, amely a 2009-ben beadott pályázati célok közé 
abba a pályázatba „nem fért bele”, vagy annak megvalósítása 
az Önkormányzat önerejéből történhetne;
belterületi út építésére és felújítására (Kis utca vége, Hajnal 
utca, József Attila utca, egyéb utcák jelentősebb kátyúzása, 
javítása);
a Városháza tetőjavítására, tetőhéjazat cseréjére, elektromos 
áramot termelő napelemes rendszer kiépítésére;
kb. 3-4 km járda építésére, meglévő rossz állapotban lévő 
járdák cseréjére;

nagy értékű eszközök beszerzésére (pótkocsi, útjavításhoz, 
kátyúzáshoz használható eszközök);
az Önkormányzati Konyha eszközfejlesztésére;
az „Ezüstág” Idősek Otthona teraszainak faszerkezet javí-
tására, cseréjére, meleg víz előállítására alkalmas napkollek-
tor rendszer, elektromos áramot termelő napelemes rend-
szer kiépítésére.
Az ügyben még márciusban döntés várható.
Eddig mindig eldicsekedtem, ha valahol bemutattam a te-
lepülést, hogy nekünk nincs adósságunk, jól gazdálkodtunk 
a ránk bízottakkal. Ezt most is így gondolom. Az utóbbi 
időben azonban néha elbizonytalanodtam, de hittem ab-
ban, hogy a Kormány nem hagyja magára ezeket a tele-
püléseket, így Újkígyóst sem. Nem kellett, hogy csalódjak.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Utassy József:

Zúg március
Én szemfedőlapod lerántom:
kelj föl és járj, Petőfi Sándor!

Zúg Március, záporos fény ver,
suhog a zászlós tűz a vérben.

Hüvelyét veszti, borong a kardlap:
úgy kelj föl, mint forradalmad!

Szedd össze csontjaid, barátom:
lopnak a bőség kosarából,

a jognak asztalánál lopnak,
népek nevében! S te halott vagy?

Holnap a szellem napvilágát
roppantják ránk a hétszer gyávák.

Talpra, Petőfi! Sírodat rázom:
szólj még egyszer a Szabadságról!
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III. Puszta-Kígyós évszázada
Kígyós területének XVIII. századi 
megértéséhez szükséges egy kis or-
szágos kitekintést tennünk. A birtok-
adományozások kérdése a törökök 
Magyarországról való kiszorítása után 
került ismét a kiélezett nemzeti küz-
delmek előterébe. A Habsburgok, a 
magyar Alkotmányt félretéve, saját, 
idegen származású híveiknek bármifé-
le kontroll nélkül osztották a földeket. 
Az 1688-ban felállított Neoacquistica 
Commissio (Újszerzeményi Bizottság) 
csak azoknak a birtokosoknak kíván-
ta visszaadni a földjüket, akik igazolni 
tudták korábbi tulajdonjogukat, illetve 
lefizették a föld értékének 10 százalé-
kát, a fegyverváltságot. Részben az ez 
elleni tiltakozásnak is tekinthető a Rá-
kóczi-szabadságharc kitörése, amely 
végül fontos részeredményeket ért el. 
Ezzel egy időben a jobbágyok betele-
pítése is elkezdődött az elnéptelenedett 
területekre. Itt szintén idegen ajkú –né-
met, vagy Magyarország a harcok által 
kevésbé pusztított területeiről érkező 
szlovák és román– csoportok kerültek 
előnybe. Bizonyos területeken, így a 
Temesközben a Habsburgok, illetve fő-
embereik a töröktől való visszafoglalás-
kor átmenetileg egyenesen megtiltot-
ták a „rebellis” magyarok vissza-, illetve 
letelepedését.
Lőwenburg János Jakab, Békés vár-
megye első újkori 1699-től regnáló 
főispánja, vételi szándéktól vezérelve 
összeíratja és megbecsülteti a Körö-
sök mentén elpusztult falvakat, de 
Kígyóst nem említi. A Gyulavári, 
Kétegyházi, Várai és Keszi pusztákat 
megveszi az Udvartól, s 1716. évben 
Gyulaváriba is költözik, ahol major-
házat és majort épít.
Kígyóst, de majdnem egész Békés vár-
megyét egy másik, a korra oly jellemző 
alak neve kapcsán emlegetik a forrá-
sok hamarosan. Ez az alak pedig nem 
más, mint Harruckern János György.  
Johann Georg Freiherr von Harruckern 
1664-ben Bécsben született. Apja ta-
kácsmester volt. Iskoláit Steyrben és 
Linzben végezte. Először 1689-ben az 
alsó-ausztriai udvari kamarai számve-

vőségnél vállalt hivatalt, mint szám-
tiszt. Hamarosan a főhadbiztossághoz 
került, ahol a hadsereg élelmezési biz-
tosa lett. A hadseregnél végrehajtott 
élelmezési reformja jelentős megtaka-
rításokat eredményezett az udvarnak, 
mely elismeréséül III. Károly magyar 
királytól előbb udvari kamarai taná-
csosi tisztséget, majd később bárói 
címet kapott. Ezzel járt a kincstárra 
visszaáramlott, gazdátlanná vált javak 
juttatása is Békés vármegye, Csongrád 
vármegye és Zaránd vármegye terüle-
tén. Többek között az ő tulajdonába 
került a gyulai vár is. 1729-től főispán 
volt Békés vármegyében. Az ő nevére 
kiállított, 1723-ban kelt királyi ado-
mánylevél Kígyóst már pusztaként 
említi. A gyulai uradalomhoz tartozó 
majorként állattartással, kisebb részét 
földműveléssel, szőlőültetéssel hasz-
nosították. A gazdasági személyzet 
részére a puszta keleti részén gazda-

sági épületeket, lakóházakat emeltek, 
amelyeket a Harruckern-domínium 
1788-ban készült térképe is megmutat. 
A régi Kígyós határát a XVIII. század 
folyamán a birtokoscsalád több szom-
szédos puszta hozzácsatolásával növel-
te. De itt nem hozott létre új telepü-
lést akár a környékben lakókból, akár  

„A történelem az a tantárgy, amelynek a legnagyobb hatása volt értékrendszerünk kialakulására, 
hiszen milyen más alapra lehet a jövőt építeni, mint a múltra?”

Szent-Györgyi Albert

„Milyen más alapra lehet a jövőt építeni?”

Arcélek
Illei Takács Károly Újkígyós har-
madik plébánosa Pécskán született 
1774-ben. Nevét a mai irodalom-
történeti kánonban hiába keressük, 
ám az 1803-as első magyar lírai an-
tológia, a váci Énekes Gyűjtemény 
előszava Virág Benedekkel, Kazin-
czy Ferenccel és Csokonai Vitéz 
Mihállyal együtt említi. Csokona-
ival közeli barátságot ápolt, művei-
nek kiadatását hathatósan segítette. 
A kiadásra vonatkozó erőfeszítéseit 
a költő halála után is folytatta. Cso-
konai Lilla-verseinek első, 1805-ös 
kiadása Takács Csokonai Vitéz Mi-
hály halálára című költeményével 
jelent meg. Változatos papi pálya 
után, 1827-ben került Újkígyósra. 
Itt élt s itt dolgozott 1836. április 

25-én bekövetkezett haláláig.

idegenekkel történő betelepítéssel.
A Harruckern család férfi-ágának kiha-
lása után, az 1798-ban tett úgynevezett 
nagy családi osztályt követően a gyulai 
rátát, amely Gyula városából, Székud-
var, Elek, Aradszentmárton községből 
és Kígyós-puszta 13 758 1/8 holdnyi 
részéből állott, Harruckern János 
György leányának, Johannának unoká-
ja, Grueber Terézia, gróf Wenckheim  
I. József felesége kapta.
Grueber Terézia fiai, Wenckheim Seraf 
Ferenc Lipót és József Antal az anyai 
ágon örökölt gyulai rátát később egy-
más közt megosztották: a kígyósi pusz-
ta Wenckheim József Antal birtokába 
jutott, aki ki is költözött oda. Göndöcs 
Benedek, Újkígyós, majd Gyula neves 
plébánosa, aki udvari káplánja volt a 
XIX. század közepén, emlékezik meg 
arról, hogy egykori gazdája, Wenckheim 
József Antal egyszerű körülmények kö-
zött élt a pusztai udvarházban, vendég-
szerető kúriája mindenki előtt nyitva 
állt. Maga választotta a kígyósi pusztát 
a testvérével való osztály során, és szin-
tén Göndöcs Benedektől tudjuk, hogy 
míg testvére igazi büszke arisztokrata, ő 
szívélyes modorú, közvetlen ember volt. 

Harangozó Imre

Johann Georg Freiherr von Harruckern 
(Schenskenfeld, 1664. – Bécs, 1742.) 

Korabeli rézmetszet.

In memoriam
Gyászol a Laczó család, gyászol Újkígyós. Elhunyt Dr. Laczó Attila, férj, édes-
apa, újkígyósi fogorvos. 
Dr. Laczó Attila 1959. február 11-én született Békéscsabán, Laczó Pál és Laczó 
Pálné Gyebrovszki Márta egyedüli gyermekeként. A békéscsabai Rózsa Ferenc 
Gimnázium elvégzése után a Szegedi Orvostudományi Egyetem fogorvosi sza-
kán szerzett diplomát. A sorkatonai szolgálat teljesítése után, 1985-ben kezdett 
dolgozni Újkígyóson. 1984. október 6-án összeházasodott Laczóné Hajdú Ágnes 
Katalinnal. Két gyermekük született, Szabolcs 1986. szeptember 13-án, majd há-
rom évre rá Péter, 1989. július 12-én. Ritka szerencsés, egyenes, őszinte emberek 
közé tartozott, aki szerette azt, amit dolgozik, és nagyon szerette családját, nekik 
szentelte életét. Nagy küzdő volt, olyan ember, aki mindig képes volt talpra állni 
és leküzdeni bármilyen akadályt. A 2014. február 6-án bekövetkezett, hirtelen 

halálával még ő sem tudta felvenni a harcot, nem számított rá sem ő, sem családja. Ez a szörnyű tragédia a család életé-
ben hatalmas fájdalmat okozott, megdöbbentve mindenkit, akik ismerték. Közel harminc évig, odaadással és felelősség-
gel, az újkígyósi emberek övezte megbecsüléssel végezte munkáját a településen. Isten nyugosztalja, emléke örökké él!

Tragikus hirtelenséggel, fiatalon hunyt el dr. Laczó Attila fog-
orvos, aki 30 évig szolgálta az újkígyósi betegeket. 
Halála − a fájdalom mellett − nehéz helyzetet teremtett mind 
a család, mind az Önkormányzat számára. Erre nem lehet iga-
zán fölkészülni, mit kell tenni egy vállalkozás családra szakadt 
ügyeivel, az Önkormányzat hogyan tudja minél gyorsabban, 
minél jobban a szakmai ellátást biztosítani.
A jogszabályok szerint az orvosi praxisjogot a család betöltheti 
egy másik orvossal – családtagként vagy alkalmazottként –, de 
lehetőség van azt értékesíteni is. A család úgy döntött, hogy 
nem kívánja működtetni a praxist, azt értékesíteni szeretnék. 
Erre egy év áll a rendelkezésükre. Ennek megfelelően az Ön-
kormányzatnak, mint kötelező feladatról kell gondoskodnia a 
fogorvosi ellátás megszervezéséről.
Az idő rövidségére tekintettel arról tudtunk gondoskodni, 
hogy a működési engedélyt megszerezzük az ÁNTSZ-től, il-
letve a finanszírozási szerződést megkössük a Megyei Egész-
ségbiztosítási Pénztárral. Egyelőre egy hónapra kötöttünk 
szerződést dr. Teleki Réka békéscsabai fogorvossal, aki ezál-
tal „elkezd ismerkedni” az újkígyósi fogorvosi körzettel, hogy 
eldönthesse, hogy meg kívánja-e venni a praxisjogot Laczó 
doktor úr családjától. Mivel neki is át kell szerveznie az ed-
digi munkáját, ezért egyelőre még nem tud annyi óraszámban 
rendelni itt Újkígyóson, mint a korábbi rendelési idő. Kérjük, 
hogy a rendelési idővel kapcsolatos pontos információkért ke-
resse föl Újkígyós város hivatalos honlapját (www.ujkigyos.hu),  
nézze meg a kábel tv hirdetését, illetve tájékozódhat az önkor-
mányzati hivatal recepciójánál és az egészségházban kihelye-
zett hirdetésből is.
Kérjük, forduljanak bizalommal dr. Teleki Réka fogorvoshoz!

Szebellédi Zoltán polgármester

Fogászati ellátás
Lakossági bejelentés alapján önkormányzatunk birtokába 
került olyan információ, mely szerint Újkígyóson isme-
retlen személyek ivóvízminta-vételezés céljából szeretné-
nek bejutni az ingatlanokba. Ezúton felhívjuk a tisztelt 
lakosság figyelmét, hogy az Újkígyósi Vízmű Kft., mint 
vízszolgáltató, nem végez ilyen vizsgálatokat magáningat-
lanokban.
A fentiekre való tekintettel kérjük Önöket, hogy értéke-
ik védelmének érdekében, ismeretlen személyek részére, 
CSAK és KIZÁRÓLAG azonosságot igazoló okmány fel-
mutatása után tegyék lehetővé az ingatlanba való bejutást!
Amennyiben a fenti esetről tudomásuk van, kér-
jük, értesítsék a Helyi Körzeti Megbízotti Irodát a  
06/30 633-72-26-os telefonszámon!

Újkígyós Város Önkormányzata, Újkígyósi Vízmű Kft.

Figyelem!

H I R D E T M É N Y
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy

2014. április 14-én, hétfőn 
12 óra és 18 óra közötti időben 

- a korábbi gyakorlatnak megfelelően - az általános 
iskola által szervezett papír- és ócskavasgyűjtés-
sel egyidejűleg lehetőséget biztosítunk a veszélyes 
hulladéknak minősülő, elhasznált elektromos ház-
tartási eszközök Újkígyósi Közös Önkormányzati 
Hivatal udvarán történő elhelyezésére is. A kép-
csővel rendelkező elhasznált elektromos eszközök 
(TV, monitor, stb.) elhelyezéséért 115 Ft/kg díjat 
kell fizetni az átvétel helyszínén.

Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal

NYÍLT NAPOK AZ ISKOLÁBAN
2014. március 19-én 900-1200 óráig és 2014. március 20-án 800-
1100 óráig az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola 4. 
évfolyamán tanító pedagógusok nyílt napot tartanak, melyre 
minden leendő első osztályos gyermek szüleit szeretettel várják!
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Elfogadták a Primcom Kft. beszámolóját
A 2014. február 24-én megtartott ülé-
sén Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a PRIMCOM Kft. 
szélessávú informatikai hálózat működ-
tetéséről szóló tájékoztatóját hét igen 
szavazattal − ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül − elfogadta.

Beszámolt a művelődési ház
Hét igen szavazattal döntöttek a kép-
viselők arról, hogy a Petőfi Sándor  
Művelődési Ház és Könyvtár intéz-
ményvezetőjének az intézmény műkö-
déséről szóló 2013. évi szakmai beszá-
molóját elfogadja.

Jóváhagyták az Önkormányzati  
Konyha szakmai beszámolóját

A testület hét igen szavazattal elfogadta 
az Önkormányzati Konyha élelmezésve-
zetőjének 2013. évi szakmai beszámolóját.

Megválasztották a szavazatszámláló 
bizottsági tagokat 

A Képviselő-testület a választási eljárás-
ról szóló 2013. évi XXXI. törvény 24. § 
(1) bekezdése alapján az Újkígyós város-
ban működő szavazatszámláló bizottsá-
gok tagjait az alábbiak szerint, hét igen 
szavazattal választotta meg:
1. sz. szavazókör:
Újkígyós, Fő u. 32. (óvoda)
Tagjai:
Balogh Lászlóné Wesselényi u. 25.
Nyári Péterné Ady E. u. 3/1.
Szalay Ágnes Temető u. 22/1.
Póttagjai:
Huszka Edit Bartók u. 19.
Elek Jánosné Madách u. 37.
2. sz. szavazókör:
Újkígyós, Fő u. 32. (óvoda)
Tagjai:
Deákné  Bondár Erzsébet Gyulai u. 7/1.
Farkas Miklósné Hosszú u. 42.
Balogh Zoltán Gergely Hosszú u. 29.
Póttagjai: 
Elek Csilla Madách u. 37.
Petrovszkiné Szabó Rozália         Fő u. 44.
3. sz. szavazókör:
Újkígyós, Arany J. u. 43. (önkormányzati 
konyha)
Tagjai:
Kunstár Anna Mária Madách u. 15.
Krucsai Gyöngyi Fő u. 13/1.

Nagyné Kovács Valéria     Petőfi u. 109/1.
Póttagjai:
Skoperda Attiláné Madách u. 32.
Bánfiné Nagy Szilvia    Apponyi u. 24/2.
4. sz. szavazókör:
Újkígyós, Arany J. u. 42. (művelődési ház)
Tagjai:
Tóth Zsuzsanna Julianna Radnóti u. 11.
Rojik Rita Akácfa u. 10.
Borsiné Elekes Mónika Ady E. u. 9/3.
Póttagjai:
Tóth Erika Hosszú u. 118.
Csernus Irén Gerendási u. 13/1.
5.sz. szavazókör:
Újkígyós, Petőfi u. 45. (általános iskola)
Tagjai:
Stuber Ildikó Kölcsey u. 42.
Zubán Károlyné Jókai u. 33/2.
Virág Gábor Apponyi u. 9/1.
Póttagjai:
Serfőző Marianna Öreg u. 24.
Elek Zsoltné Wesselényi u. 31.
6. sz. szavazókör:
Újkígyós, Petőfi u. 45. (általános iskola)
Tagjai:
Vida Klára Dózsa Gy. u. 25.
Valachné Csajági Ildikó Madách u. 19.
Harangozó Lászlóné Dudás Edit Béke u. 2/2.
Póttagjai:
Domokos Lászlóné Ady E. u. 92.
Biriné Csiernik Éva Akácfa u. 3.
7. sz. szavazókör (nemzetiségi):
Újkígyós, Arany J. u. 42. (művelődési ház)
Tagjai:
Oláhné Lőrinczi Anna Dohány u. 23.
Krajcs János Dohány u. 22.
Harangozó Vencel Széchenyi u. 25.
Póttagjai:
Lipták Andrea Szent István u. 2.
Tóth András Arany J. u. 52.

Támogatják az emlékmű létrehozását

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2014-ben a holokauszt 
70. évfordulója alkalmából a Békés-
csabán, a Széchenyi ligetben állítandó 
emlékmű létrehozásához hozzájárul. A 
holokauszt volt újkígyósi lakos áldoza-
tainak emléke előtt tisztelegve, az érin-
tettek neveinek az emlékművön történő 
feltüntetése érdekében 82 000 Ft-ot 
biztosít a költségvetés általános tarta-
lékalapjának terhére. A határozati ja-
vaslatra mind a hét jelenlévő képviselő 
igennel voksolt.

További együttműködésről határoztak

A képviselő-testület egyöntetű szavazás-
sal határozott arról, hogy az Újkígyósi 
Román Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött együttműködési megállapodást 
nem kívánja módosítani.

Elfogadták a határozatok  
végrehajtásáról szóló jelentéseket

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 154/2013. (XII. 16.), 
156/2013. (XII. 16.), 3/2014. (I. 27.), 
5/2014. (I. 27.) számú önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló jelen-
tést hét igen szavazat mellett elfogadta.

Ecker József Labdarúgó Pálya

Az Újkígyósi Futball Klub kezdeménye-
zésére, az Újkígyós, Kossuth u. 2. szám 
alatt lévő labdarúgó pályát, Ecker József 
egykori labdarúgó és labdarúgóedző 
emléke előtt tisztelegve, Ecker József 
Labdarúgó Pályának nevezi el a képvi-
selő-testület. A szavazás egyöntetű, hét 
igennel zárult.

Jóváhagyták a közbeszerzési  
dokumentációt

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az „Újkígyós Városi Kul-
turális Centrum kialakítására II.” című 
projekt közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának 1. számú módosítását hét 
igennel jóváhagyta.

HATÁROZATOK

„ÖSSZEFOGÁS A MUNKAERŐPIACÉRT ÚJKÍGYÓSON” 

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0324 számú pályázatot nyújtott 
be a „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése” c. pályázati felhívására. 

Egyesületünk a programot a 2013. április 1. és 2014. március 31. közötti időszakban valósítja meg.
Támogatás mértéke: 8 000 000 Ft, 100% vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás célja: a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások 
megerősítése.

A támogatás a szervezet belső kapacitásainak erősítésével, a szervezeti kultúra fejlesztésével, az érintett szerve-
zetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását szolgálja. A fejlesztés eredményeképpen az „Összefogás 
Újkígyósért” Közhasznú Egyesületnek nagyobb esélye lesz a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által működtetett 
munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerébe való bekapcsolódásra, és/vagy az innovatív foglalkoztatási kezdemé-

nyezések kidolgozására, megvalósítására.
A munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer alkalmazására történő felkészüléssel 

biztosítható, hogy azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők.
Nagy Tiborné projektmenedzser

TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0324
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület
5661 Újkígyós, Arany János utca 42.
E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu
Tel.: 06 20/506-5516

Kedves Támogatóink! 
Kedves Újkígyósiak!

Az „Összefogás Újkígyósért” Köz-
hasznú Egyesület nevében szeret-
nénk megköszönni az eddigi támo-
gatásaikat! Továbbra is köszönettel 
fogadjuk az SZJA 1 % felajánlásu-
kat! Segítse Ön is szervezetünk te-
vékenységét az adója 1 %-ának fel-
ajánlásával!
Adószám: 18394001-1-04
Számlaszám: 53600044-10022726
Tel.: +36 20/506-5516,

+36 20/615-4943
Iroda:
5661 Újkígyós, Petőfi S. u. 38.
E-mail:
civil.osszefogas@freemail.hu
Honlap: 
www.civilosszefogas.x3.hu

Nagy Tiborné az egyesület elnöke

MEGHÍVÓ
Kedves Újkígyósiak!

WWF a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete, 
amely már több mint 50 éve küzd a biológiai sokféleség megőr-

zéséért. Munkánk során együtt dolgozunk civil szervezetekkel, kormányokkal, 
vállalatokkal és magánszemélyekkel azért, hogy a természeti értékeket a lehető 
leghatékonyabban tudjuk védeni, óvni.
A Föld Órája elnevezésű felhívás minden év márciusának utolsó szombatján 
megrendezésre kerülő nemzetközi esemény, melyben arra kérik a háztartáso-
kat és a vállalkozásokat, hogy kapcsolják le és ki a nem létfontosságú lámpáikat 
és elektromos berendezéseiket egy órára, hogy ezzel is felhívják a figyelmet 
a klímaváltozás elleni cselekvés szükségességére. A kezdeményezés 2007-ben 
indult Ausztráliából, és 2008-ban vált nemzetközivé.
Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 6. éve csatlakozik a Föld 
Órája nevű felhíváshoz.
2014. március 29-én Föld Órája elnevezésű ingyenes rendezvényünkre az 
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 5. alkalommal szervez érde-
kes, zenés, gyertyafényes estét!
Időpont: 2014. március 29. (szombat) 1900 – 2130-ig
Helyszín: Újkígyós, Petőfi Sándor Művelődési Ház, nagyterem

Nagy Tiborné az egyesület elnöke

HALÁLESETEK:

Kiss István, született: 1934. január 30., 
elhunyt: Újkígyós, 2014. január 31., volt 
Újkígyós, Radnóti u. 1/1. szám alatti 
lakos. 

Laurinyecz András, született: 1937. nov-
ember 10., elhunyt: Újkígyós, 2014. 
február 7., volt Újkígyós, Temető u. 18. 
szám alatti lakos.

ANYAKÖNYVI 
HÍREK

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület
IV. alkalommal szervezi meg a VIRÁGVÁSÁRT.

Időpont: 2014. április 12. (szombat) 1400 órától. Helyszín: Piactér.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A Felföldi István Sport Egyesület 6-7-8. 
osztályos kézilabdázóival Csíkszeredára 
utaztunk a helyi Nagy Imre Általános 
Iskola meghívására. Az utazó sportoló-
ink: Csatlós Eszter, Laurinyecz Emese, 
Sipka Mónika, Tóth Réka, Vozár Mer-
cédesz, Vida Réka, Csomor Bianka, So-
mogyi Szilvia, Barna Barbara, Biri Ákos, 
Masa Miklós, Pop Patrik, Mohácsi Ba-
lázs, Makoviczki Ákos, Balogh József, 
Judik János, Judik Péter, Szőke Norbert, 
Szász András. Kísérők: Stuber Ildikó, 
Biriné Csiernik Éva, Dézsi Róbert.
Február 26-án, szerdán indultunk, és 
10 óra buszozás után érkeztünk meg a 
gyönyörű Csíki-medencébe, annak is 
legnagyobb városába, Csíkszeredára. A 
gyerekeket a „nagyimrés” kézilabdázók 
családjai szállásolták el, a felnőttek az 
iskola vendégszobáiban aludtak. 
Csütörtökön 4 fiú és 4 lány csapat rész-
vételével a városi sportcsarnokban került 
megrendezésre a Nagy Imre Kupa. A 
fiúk Csíkszentmárton, Gyergyóremete 
és a Nagy Imre Általános Iskola csapa-
tát is magabiztosan legyőzték, így elsők 
lettek, ráadásként Pop Patrik a gólkirályi 

címet is megszerezte.  A lányok harma-
dikok lettek, a vendéglátóinkat könnye-
dén verték, de nem bírtak a Szárheggyel 
és Csíkszereda város ifjúsági csapatával.

A pénteki napunk is a sportról szólt. Elő-
ször Gyergyóremetére utaztunk, ahol a 
fiúk újra megmérkőztek a helyi általános 
iskola csapatával, majd továbbutaztunk 
Szárhegyre, ahol a lányok játszottak 
edzőmeccset. Mindkét csapatunk győ-
zelemmel tért vissza erről a kirándulás-
ról. Este a város jégcsarnokában két órát 
korcsolyáztunk. Meg kell jegyeznem, a 
helyiek ebben sokkal jobbak voltak.
Szombaton a vendéglátó gyerekekkel 
együtt Csíkmenaságba kirándultunk, 

ahol a hagyománnyá vált Hargita megyei 
farsangtemetést, télbúcsúztató vigas-
ságot láthattuk. Tizenhárom néptánc-
csoport indult Menaságból a környező 
falvakba, zenével, tánccal, humoros elő-
adásokkal szórakoztatva az őket követő 
felvonulókat és a helyieket. A felvonulás 
útvonalán terített asztalok vártak min-
denkit, az asztalokra hagyományos étel 
és ital került: főtt pityóka, túró, hagyma, 
füstölt szalonna, pánkó (fánk), kürtős-
kalács, köményes pálinka. A felvonulás 
szalmabábu-égetéssel és közös ebéddel 
zárult. A több mint 600 fős rendezvényt 
a Duna TV is közvetítette. Ezen a napon 
példát kaptunk arról, mit jelent magyar-
nak lenni Románia szívében, megőrizni 
és ápolni hagyományainkat, és megérin-
tett minket is az együvé tartozás feleme-
lő és egyben szívszorító érzése. 
Vasárnap reggel elbúcsúztunk vendég-
látóinktól. Ígéretet kaptunk, hogy a 
májusi, újkígyósi Felföldi Kupán újra 
találkozunk, ekkor majd a mi kézilab-
dázóink családjai fogadják a csíkszere-
dai gyerekeket.

Biriné Csiernik Éva

Csíkszeredára utaztunk

Újra találkoztak a szeredai és a kígyósi kézisek

Lakossági összefogással valósul meg az új emlékmű

Kisvárosi gyermekdalok
Nagy öröm, ha gyermekek születnek 
újkígyósi családokban, az is, ha új köz-
épület épül, vagy a régi szépül, hát ak-
kor miért ne lenne öröm, ha helyi kötő-
désű szerzők gyerekdalokkal teli hang-
lemezt adnak ki. Igaz, kevés figyelmet 
kap egy ilyen dolog, holott a kultúra 
értékteremtése mindennél fontosabb a 
világ útvesztőiben, az hogy ez itt, kö-
zöttünk születik, az meg kiváltképp jó. 
Az is igaz: a letöltős dömping-szerű vi-
lágban elvész maga az érték, de a helyi 
Galóc együttes többek között értékte-
remtés céljából vágott bele két és fél éve 
gyerekdalok „gyártásába”. Előtte persze 
gyermekeik is születtek – gyakorlat te-
szi a mestert. Rákóczi Antal 22 éve ír 
dalokat saját rock zenekarának. Négy 
nagylemezük jelent meg. A szerkesztő-
séget az érdekelte, hogyan kezd valaki 
gyerekdalok írásába, ha már (talán) be-
nőtt a feje lágya…
„Akkoriban - két és fél éve - az állandó 
alkotási vágy és két kisfiam nevelgeté-
se belesodort a gyermekzenék világába. 
Fürdetés, játék közben jöttek a fura sza-
vak, rímek, versikék, már csak le kellett 
őket jegyezni. Szülői-gyermeki közös 
költészet. A stílus meg maga a tapaszta-
lat. A zenekar „Galóc” elnevezését is ilyen 
szójáték adta. Toldi Péter gitáros zenész-
társammal az általam már félig vagy egé-
szen megkomponált dalokat véglegessé 
varázsoltuk. Az első lépésekben Balogh 
Imre lőkösházi billentyűs is segédkezett. 
A próbatermi házi stúdiózás, ötletelés 

után 2012-ben bevonultunk a szegedi 
Black Hole Sound stúdióba, ahol Albert 
Péter hangmérnökkel felvettük a 12 dalt. 
Még a stúdiózás előtt beszállt a csa-
patba Medovarszki Tibor (szintén he-
lyi lakos, 18 éve állandó zenésztársam), 
erősítve a basszust és a csapatszellemet.  

A stúdiómunkálatokban segédkezett két 
profi szegedi zenész, Gombkötő Ede 
zongorista és Kovács Tamás dobos.”
A dalok témáira, stílusára utalva a követ-
kezőket mondta Anti:
„A dalok sokszínűek, mint maga 
a gyermekkor. A „kötelező” kaló-
zos dal mellet van szülinapi, meg a 
„reggelnemakarokfelkelni” probléma-
körével foglalkozó, aztán „mi legyek, ha 
nagy leszek”… No meg az anyukáknak 
egy szép anyaaltató… és persze az apu-
káknak is született egy klassz kis nóta, 
ne maradjanak dal nélkül. Autózás, 
nyaralás, parkolóban pisilés, csiklando-

zás, testvérek, tanulás, ovi… mindez élő 
hangszerekkel feljátszva. A Youtube-os 
klipekből kiderül minden. A lemezbo-
rító rajzait, grafikáit is magam készí-
tettem. Így született a Kalóz lemez c. 
gyűjtemény.”
Érték-e a gyerekzene? Baji Miklós Zol-
tán (BMZ) képzőművész szerint nincs 
gyerekműfaj, hiszen minden valódi ér-
tékeket hordozó műnek magas igények-
nek kell megfelelni. Nincs olyan, hogy 
maradandó műveket létrehozó ember 
másképp, alacsonyabb fokozatra kap-
csolva alkot gyermekeknek, mint a fel-
nőtteknek. Aki nem így tesz, az ripacs, 
szemfényvesztő, hazug, számító, és nem 
szereti az embereket, önös célból – leg-
inkább anyagi, vagy hírnév – becsapja a 
világot és önmagát. (forrás: Hír6)
„Kimondottan tetszett – látszik, hogy két 
gyerek „gyakorló” apja vagy. Talán az a 
legjobb a dalokban, hogy annyira ismerős 
helyzetekről énekelsz, nagyon is őszin-
tén. Gyakran magunkra ismertünk.”
(Béres László színházi rendező, három 
gyermekes apuka – Gyergyószentmiklós)
Nos, ehhez nincs mit hozzáfűzni. A 
lemezt december közepétől már lehet 
kapni (Újkígyóson épp a művelődési 
házban). Ha valaki jót akar mulatni a 
gyermekeivel (kedves felnőttek, Önök-
nek feltétlenül ajánlott!) - hallgassa 
meg! A Facebook-on (Galóc együttes) 
rákeresve kideríthetik, épp mit csinál a 
szabadkígyósi Hegedűs József gitáros-
sal kiegészült csapat.

Újkígyós Város Önkormányzata, Képviselő-testülete és 
lakossága emléket szeretne állítani az 1848-49-es forra-
dalomnak és szabadságharcnak. A Gera Katalin szobrász-
művész által megvalósuló alkotással nem csak emlékezni és 
tisztelegni szeretnének a magyarság életének e kiemelke-
dő eseménye előtt, hanem szeretnék méltón kifejezni a 
magyarság és minden ember örök szabadságvágyát. 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc em-
lékműve az Újkígyós város központjában lévő 
Wenckheim parkban épül, közvetlenül a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház főépülete mellett, a jelen-
legi emlékmű helyén. A műalkotás a művész tervei 
alapján három méter magas, gránitból és bronzból ké-
szül. A kompozíció egy sötétszürke, csiszolt felületű 
négyzet alapú gránithasábból és egy bronz zászló-
plasztikából áll, mely egy 250 cm átmérőjű és 30 cm 
magas, macskakővel burkolt domb közepén helyez-
kedik el. Ebbe a talapzatba szeretnénk elhelyezni a 
jelenlegi emlékmű egy darabját, illetve egy felirattal 
megemlékezni az 1948-ban állított emlékműről. A 
gránittömb park felőli oldalára a Kossuth-címer 
korabeli változata és az 1848-49 évszám kerül. Az 
ezzel párhuzamos oldalra gróf Batthyány 
Lajos miniszterelnök és a 13 aradi 

vértanú kör alakú bronz portré plakettjei kerülnek. A zász-
lóplasztika domború felületére a Patrona Hungariae Szűz 
Mária – Boldogasszony Anyánk plasztikus rajzolatú képe 
kerül, megjelenítve Újkígyós védőszentjét. A nemzetiszín-
hatást a különböző felületű faktúrák és a különböző tónusú 
patina adja majd. 
Mivel az emlékmű pályázati forrást nem nyert, ezért az 
közadakozásból fog elkészülni. Hogy ez megtörtén-
hessen, Gera Katalin szobrászművész jelentős, másfél 
millió forint kedvezményt adott az eredeti 6 millió fo-
rintos ajánlatából. Az emlékmű környezetének kialakí-
tására másfél millió forintba kerül. Lakossági felvetésre 

a munkák egy részét társadalmi munkaként kívánjuk 
megoldani.
2014 februárjától a lakosságnak lehetősége nyílik arra, 
hogy támogatójegyek vásárlásával hozzájáruljanak 
a műalkotás megvalósulásához. 500, 1000, 5000 és 
10 000 Ft-os egyedi, sorszámozott támogatójegyeket 
lehet vásárolni a Petőfi Sándor Művelődési Házban, a 
Városházán és az óvodában.
Az Önkormányzati Értesítőben havonta közöljük 
azoknak a támogatóknak a nevét, akik az adott hónap-

ban vásároltak támogatójegyeket, és hoz-
zájárultak a nyilvános megjelenítéshez.

Újkígyós Város Önkormányzata köszönetet mond mindazoknak,  
akik az emlékmű elkészülését támogatójegy vásárlásával segítik

Február havi támogatók:
Szeverényi Attiláné Csabaszabadi Község polgármestere (10 000 Ft), Völgyi Sándor Kétsoprony Község polgármestere 
(10  000 Ft), Medvegy Mihályné Telekgerendás Község polgármestere (5000 Ft), Vantara Gyula országgyűlési képviselő, 
Békéscsaba Város polgármestere (100 000 Ft), Bagi Brigitta (500 Ft), Balogh Lászlóné (10 000 Ft), Bánfi Edit (1000 Ft), 
Barna Judit (500 Ft), Békési Zoltánné (1000 Ft), Bohus Judit (500 Ft), Borsiné Elekes Mónika (500 Ft), Bozóné  
Árpádhalmi Katalin (1000 Ft), Czeglédiné Barna Ágnes (1000 Ft), Csatlós Marianna (500 Ft), Harangozóné Csortán 
Erzsébet (500 Ft), Juhász Mária (1000 Ft), Oláh Lászlóné (500 Ft), Ruckné Stuber Gabriella (500 Ft), Tóth Zsuzsanna 
Julianna (500 Ft) Tóthné Szabó Katalin (500 Ft), Varga Nikoletta (500 Ft), Zsuzsa Andrea (1000 Ft), Révész Ferencné 
(1000 Ft), Békési Pálné (1000 Ft), Kenéz Ágota (500 Ft), Lőrincsik Péterné (1000 Ft), Fábián Lászlóné (500 Ft), 
Skaliczki László (10 000 Ft), Siposné Sőrés Csilla (500 Ft), Gyöngyösi Györgyné (500 Ft), Révész Ferencné (1000 Ft)
Csatlós Mátyás Mihály, Csatlós Mátyásné, Hajdu Árpád, Czirok Sándor és Gedeon Éva, Tömösi Károly, Juhász György,  
Gáborné Béres Klára, Bozó József, Lipták György, Csatlós Szerviz Kft., Gedó Marietta, Nagy Tiborné, ,,Összefogás 
Újkígyósért” Közhasznú Egyesület, Gazsó Adrienn, Nagy János, Varga Ferenc, Oláh Gábor, Darida József, Katona 
Norbert FISE elnök 
További 6 fő nem kívánta a neve megjelentetését.
A műalkotás megvalósításához eddig 250 000 Ft gyűlt össze.
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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 Mária, tagjai: Gazsó Adrienn, Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián

Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat márciusi eseményei:
2014. március 14. (péntek) 18 óra: Kisvárosi esték II.
„Rózsa Sándor felül a nyeregbe” címmel a Szeredás Együttes lemezbemutató koncertje és „Tavaszköszöntő Táncház” a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban.
Az Újkígyós 200. születésnapjára dedikált „Rózsa Sándor felül a nyeregbe” című CD az Alföld betyárdalainak gyöngyszemeit foglalja 
magába. Az 1993-ban alakult, mára már országosan, sőt világszerte ismert, s méltán népszerű debreceni Szeredás Együttes munkássá-
gát a Népművészet Ifjú Mestere címmel, Csokonai- és Kölcsey-díjakkal ismerték el, a zenekar motorját, művészeti vezetőjét, Kálmán 
Péter Cucást pedig a Magyar Ezüst Érdemkereszttel. A CD nagyon szép díszkiadásban megvásárolható a helyszínen 2500 forintért. 
2014. március 15. (szombat): az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepe a Petőfi Sándor Művelődési Házban. 

9 óra: Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve Katolikus Templomban
10 óra: Ünnepi megemlékezés a művelődési házban, koszorúzás a ’48-as emlékműnél
Köszöntőt mond: Szebellédi Zoltán polgármester
Ünnepi beszédet mond: Farkas Zoltán a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Ünnepségünkön közreműködnek: az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola 8. osztályos tanulói, felkészítő tanár: Zemó 
Lászlóné, valamint az iskola énekkara Zubán Károlyné vezetésével.
Az ünnepség műsorközlője: Harangozó Kitti az Újkígyósért Közalapítvány ösztöndíjasa
Kérünk mindenkit, aki koszorú elhelyezésével kíván tisztelegni a hősök emléke előtt, hogy ezen szándékát 2014. március 14-
ig (péntek) jelezni szíveskedjen a 66/254-844-es telefonszámon vagy a muvhaz@ujkigyos.hu e-mail címen.
12 óra: Kolbászgyúró verseny. Helyszín: Napközis Konyha. Háromfős csapatok jelentkezését várjuk. Nevezési díj csapaton-
ként 11 000 Ft, amely tartalmaz 10 kg nem darált húst és 15 méter tölteni való vékonybelet. A darálásról, fűszerezésről és 
töltésről minden csapat maga gondoskodik. Az elbírálást szakmai zsűri végzi, a legjobbakat emlékkupákkal díjazzák. 
Jelentkezni: Gedó Pálnál (70/213-91-63) és a művelődési házban lehet.
15 óra: Szárazkolbász verseny a hagyományok szerint. 

2014. március 29. (szombat) 19 óra: Föld Órája a Petőfi Sándor Művelődési Házban

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat várható eseményei:
2014. április 12. 17 óra: Kisvárosi Esték III.
Költészet napi előadás a Nemzeti Színház igazgatója, Vidnyánszky Attila és két színész kollégája közreműködésével  
(a Nemzeti Színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja)
2014. április 26. (szombat): Föld napja 
„Tiszta város” szemétgyűjtő program, a Postakocsi úti (majori) tölgyfasor újratelepítése, emléktábla elhelyezése a felújított 
kilométerkőnél, gazdafórum és postatörténeti kiállítás a művelődési házban, határszemle gyerekeknek
2014. május 3.(szombat): ,,RETRO MAJÁLIS” – Amatőr díjugrató verseny, lovasíjász bemutató és nosztalgia buli
2014. május 22-24.: ,,Fuss Az Életedért” Sport Napok
2014. május 22-23.: Felföldi István Kézilabda Kupa
2014. május 23.: ,,Fut a suli”, iskolai sportprogramok, ,,Fut a város”,  kígyósi sportolók találkozója a művelődési házban 
2014. május 24.: Nemzetközi Országúti Kerékpárverseny
2014. május 23.: Sportbál és az Újkígyós Sportjáért kitüntetések átadása
2014. május 25.: Gyermeknap

A programok ingyenesek! Minden kedves látogatót szeretettel várunk.

Kétszáz év – kétszáz zarándok
2014. június 5-én (csütörtökön) a tervek szerint 200 zarándok indul útnak testvérközségünkbe, Szépvízre, hogy onnan 
együtt induljanak Csíksomlyóra, a búcsúra, melyet hagyomány szerint minden évben pünkösd szombatján tartanak meg.  
A kirándulás június 8-án (vasárnap) ér véget.
Költségek:
Utazás autóbusszal, 10000 Ft személyenként.
Amennyiben Szépvíz, Csíkszentmiklós vagy Csíkborzsova területén valakinek lehetősége van ismerősöknél megszállni, és 
szállását valamint étkezését önállóan intézi, akkor csak az utazásért kell fizetni.
Ellenkező esetben a szállás és napi ellátás várható költsége összesen 15 000 Ft. Ekkor a zarándoklat összköltsége egy főnek 
25 000 Ft lenne.

Jelentkezni a művelődési házban (66/254-844) az utazási költség befizetésével lehet 2014. március 17-ig.


