
Újkígyósi
Önkormányzati Értesítő

IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. AUGUSZTUS

Mint azt már minden újkígyósi la-
kos tudja, 2009. július 1-jei ha-

tállyal Sólyom László köztársasági elnök 
úr a városi címet adományozta települé-
sünknek. Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete részben költségtaka-
rékossági okok miatt úgy döntött, hogy 
a már szerveződő, a megszokott augusz-
tus 19–20-i rendezvénysorozat prog-
ramjai közé beépítve rendezzük meg a 
városavató ünnepséget is.

A városnapok programja összeállt. 
A napokban minden háztartásba eljut-
tattuk figyelemfelhívó kiadványunkat. 
Igyekeztünk változatos, minden igényt 
kielégítő programot összeállítani. Ezek 
között a városavató ünnepséget is úgy 
szervezzük, hogy valóban emlékezetes 
maradjon mindannyiunk számára.

Szeretettel várjuk a nívós kulturális 
programokat kínáló városnapokra Új-
kígyós minden polgárát. Kérjük, jöjje-
nek el 2009. augusztus 19-én (szerdán) 
a Wenckheim parkban (rossz idő esetén 
az iskola aulájában) 17 órakor megren-
dezésre kerülő városavató ünnepségre, 
hogy méltóképpen ünnepelhessük meg 
ezt a nagyszerű eseményt.

Nemcsak azzal az ajándékkal készü-
lünk Újkígyós város polgárainak, hogy 
ezt a gazdag programot megszervezzük, 
hanem egy kis meglepetéssel is, hogy 
minden városavatón részt vevő számá-

ra emlékezetessé tegyük ezt az ünnepet. 
Jöjjön el, ünnepeljünk együtt 2009. au-
gusztus 19-én és 20-án!

Szebellédi Zoltán 
polgármester

Városavató és városnapok

Békés Megye Képviselő-testülete és a 
megyei önkormányzati hivatal veze-
tése nevében tiszta szívből gratulálok 
Önöknek abból az alkalomból, hogy 
Újkígyós település – 2009. július 1-jei 
hatállyal – Sólyom László köztársasági 
elnök úr által városi rangot kapott.

Újkígyós képviselő-testületei, pol-
gármesterei és a település lakossá-
ga hosszú éveken keresztül dolgoztak 
azért, hogy településük méltó lehessen 
a városi cím elnyerésére. Ez a fáradsá-
gos, több évtizedes munka meghozta 
az eredményét, hiszen a település foko-
zatos fejlődése azt eredményezte, hogy 
a döntéshozók ezt az áldozatos munkát 
városi rang odaítélésével ismerték el.

Békés Megye Önkormányzata és 
annak vezetése büszke Újkígyós vá-
ros teljesítményére, hiszen az Önök 
által elnyert városi rang nemcsak tele-
pülésüket, hanem Békés megye egészét 
gazdagította.

Békés Megye Képviselő-testülete  
lehetőségéhez mérten a jövőben is 
együtt működését és támogatását ajánl-
ja fel Békés megye új városának.

Várossá válásuk alkalmából továb-
bi nagyon sok sikert, a település va-
lamennyi polgárának boldogulást és 
töretlen fejlődést kívánok!

Békéscsaba, 2009. július 16.
Domokos László

Tisztelt Városi Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves Újkígyósi Polgárok!
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Süli JánoS Újkígyóson született 
1934. december 20-án, szülei egyszerű, 
szorgalmas emberek voltak. 1955. ok-
tóber 8-án kötött házasságot Marosffy 
Izabellával, aki mindig biztos hátteret 
nyújtott ahhoz, hogy nyugodt körülmé-
nyek között végezze munkáját. Házas-
ságukból két gyermek született, ma már 
három unoka boldog nagyszülei.

Általános iskolai tanulmányait Új-
kí gyóson végezte, majd a békéscsabai 
Rózsa Ferenc Gimnáziumban járt kö-
zépiskolába. Főiskolai diplomáját nős 
emberként, munka mellett szerezte meg.

Süli János 1973-tól tanácselnök-
ként irányította a település közügyeit. 
E tisztséget az 1990. évi helyi választá-
sokig töltötte be. Lelkesen szervezte – a 
lakosság bevonásával – a település járda- 
és szilárd burkolatú közútjainak építését, 
az egész község területét érintő crossbar, 
illetve digitális telefon bevezetését, a ká-
beltévé megépülését. 

Az országban is ritkaságnak számí-
tó – a község egész területét behálózó –, 
több mint 67 km hosszúságú gázveze-
ték kiépítése valósult meg az irányításá-
val. Megépítésre került egy korszerűnek 
számító vágóhíd, bővítették mindkét 
óvodát, illetve négy tanteremmel az ál-
talános iskolát, bővítésre került a böl-
csőde, szolgálati lakások épültek, ebben 
az időszakban újult meg a tanácsháza 
épülete is. 

A sportolók részére öltözőt építettek, 
megépült a Szabadkígyós és Újkígyós 
közötti kerékpárút. A községi tulajdont 
képező intézményekben a gáz bevezeté-
sével fűtéskorszerűsítést valósított meg. 

1984-ben a községi Vízműnél a 4-es 
számú kút fúrásával javult a település 
vízellátása. 

A közút melletti öblök kialakításá-
val hat helyen autóbusz-megállóhely 
létesült. A település telekellátottságát 

segítette a 
templom 
mögöt t i 
területen 
v é g z e t t 
utcanyi-
tásokkal a 
nagyszá-
mú telek 
kialakítá-
sa. Az itt 
beépített 
lakóterü-

let – a modern, igényesen épült csalá-
di házakkal – ma már Újkígyós nagyon 
szép színfoltja. 

1989-ben épült meg 2 ha területen  a 
szennyvízgyűjtőhely.

Süli János kezdeményezte az egyházi 
szeretetotthon építéséhez a mai  Szent 
Erzsébet parkban a terület biztosítását. 
Szívügyé nek tekintette a fásítást, parko-
sítást, a község csinosítását, szépítését.

Szabadkígyós közigazgatási irányítá-
sa 1977. április 1-jétől 1990 decembe-
réig Újkígyóshoz tartozott. Ez idő alatt 
valósult meg Szabadkígyóson többek 
között az általános iskola bővítése, egy 
100 férőhelyes óvoda építése, község-
háza építése, a település egészét érintő 
vízvezeték-hálózat és gázhálózat kiépí-
tése, szilárd burkolatú utak , illetve jár-
dák építése.

E tényszerű – a teljesség igénye nél-
küli – ismertetőből érzékelhető, hogy 
Süli János tisztségének betöltése ide-
jén mindent megtett azért, hogy a közt 
szolgálja, irányításával jelentős fejlő-
dést ért el településünk, amely része 

volt egy kiegyensúlyozott, töretlen fej-
lődési folyamatnak. A tizenhét év alatt 
a nagyközség elsőszámú vezetőjeként 
elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
település fejlesztése terén kifejtett mun-
kájával. E tevékenységével jelentősen 
elősegítette a nagyközség várossá válá-
sát, gyakorlatilag annak alapjait rakta le, 
ezáltal is méltónak bizonyul az „Újkí-
gyósért” kitüntetésre.

n

A PolgárőrSég Újkígyósi Szer- 
vezete egy jól szervezett, egymás mun-
káját segítő közösség. Tagjai elhivatot- 
tak a település lakossága javainak, tu- 
lajdonának, testi épségének védelme 
érdekében. Újkígyós Város Önkormány-
zat Kép viselő-testülete úgy döntött, hogy 
a szervezetnek városunk közrendje és 
közbiztonsága érdekében kifejtett tevé-
kenységéért 2009. évben „Újkígyósért” 
kitüntetést adományoz.

A Polgárőrség mint civil szervezet 
1992. január 28-án alakult meg a község-
ben a közrend és közbiztonság fenntar-
tásának segítéséért. A szervezet jelenlegi 
56 tagjából négyen –  Sütő Balázsné, Ha-
rangozó István, Szudák Balázs és Rozsnyai 
István – alapító tagok. 

A Polgárőrség tagja az Országos Pol-
gárőr Szövetségnek és a Békés Megyei 
Polgárőrök Szövetségének, együttműkö-
dési megállapodást kötöttek a rendőrség-
gel, postával, iskolával, polgárvédelemmel, 
akikkel szükség esetén közösen adnak 
szolgálatokat, felkérésre segítséget nyúj-
tanak. 

Az önként vállalt feladatokat, szolgá-
latokat a szervezet tagjai szabadidejük-
ben saját gépkocsijukkal végzik, de van 
kerékpáros és gyalogos szolgálat is. Álta-
lában hétvégeken és az esti órákban vég-
zik a közbiztonsági feladatokat, március 
16-tól napi négy órán keresztül „posztos” 
polgárőrként közterületen végeznek szol-
gálatot. A településen minden rendezvé-
nyen jelen vannak, biztosítják a rendet és 
a résztvevők biztonságát. 

Tagjai közül többen részesültek a 
Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége, 
az önkormányzat és a posta általi elis-
merésben, kitüntetésben. Országos el-
ismerést kapott Szudák Balázs, akinek 
tevékenységét Kopácsy Sándor-em-
lékéremmel ismerték el, Sütő Balázsné 
pedig az Országos Polgárőr Szövetség 
Bronzkeresztjének tulajdonosa.

„Újkígyósért” kitüntetések átadása a városavatón
Településünk képviselő-testülete 1996-ban – a millecentenárium évében – „Új-
kígyós Díszpolgára” címet és „Újkígyósért” kitüntetést hozott létre; a címek 
adományozásáról évente dönt. A testület döntése alapján ez évben a díszpolgári 
cím nem kerül kiadásra. Helyi rendeletünk értelmében „Újkígyósért” kitüntetés 
adományozható azoknak a személyeknek, akik Újkígyós fejlesztésében, a társa-
dalmi, a szociális, a kulturális és a gazdasági élet bármely ágazatában kiemelke-
dően hasznos munkát végeztek és ennek révén maradandó eredményeket értek 
el. évente e kitüntetésből legfeljebb kettő adományozható. Ebben az évben a 
képviselő-testület – titkos szavazás alapján – egy személynek  és egy szervezet-
nek adja át e nemes címet: „Újkígyósért” kitüntetést adományoz id. Süli János 
úrnak Újkígyós fejlődéséért végzett munkája elismeréseként, valamint a Polgár-
őrség Újkígyósi Szervezetének a település közrendje és közbiztonsága érdeké-
ben kifejtett tevékenységéért.

Folytatás a 3. oldalon >>
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„Újkígyósért” kitüntetések átadása a városavatón
Több olyan rendkívüli akcióban vettek 
részt a polgárőrök, melyre a rendőrség 
és az önkormányzat kérte fel őket a la-
kosság sérelmére elkövetett sorozatos 
betörések, lopások felderítése és vissza-
szorítása érdekében. Működésükhöz, a 
feladatok végrehajtásához önkormány-
zati támogatások mellett a pályázatok 
benyújtása és az önkéntesek önzetlen 
munkája vezetett el oda, hogy a lakosság 
is elismeri, igényli és értékeli a szervezet 
munkáját, így családi események miatt 

az érintett lakások és környékének fi-
gyelésére, őrzésére is vannak felkérések.

A polgárőrök tevékenységük ellá-
tása során hatósági jogkörrel nem ren- 
delkeznek, kényszerintézkedést nem al-
kalmazhatnak, szolgálatuk ellátása köz - 
ben bármikor kerülhetnek veszélyes 
helyzetbe, közvetlen életveszélybe. Szol-
gálatot úgy látnak el, hogy fellépésüket 
ne érezze a lakosság zaklatásnak, köz-
területi jelenlétükkel erősítsék az em-
berek biztonságérzetét.  A polgárőrség 
sikereinek alapja az a sajátossága, hogy 

az egyesület tagjai abból a közösségből 
kerülnek ki, ahol az önkéntes szolgála-
tukat teljesítik. A lakosság személyesen 
ismeri polgárőreit, ők pedig otthonosan 
mozognak a vigyázott területen.

Az eltelt időszakban polgárőreink tö-
rekedtek arra, hogy az újkígyósi lakosok 
nyugodtabban hajtsák álomra a fejüket, 
mert tudják, hogy a polgárőrök szabad-
idejüket, éjszakáikat feláldozva, minden 
díjazás nélkül őrzik a település lakóinak 
álmát, védik mindannyiunk anyagi ja- 
vait. 

>> Folytatás az 2. oldalról

Mint azt az arra járók láthatták, néhány hét alatt meg-
újult a városközpont egy része. Térkő burkolatot kapott 

a Kossuth utca egy szakasza, a templom előtti és körüli tér, il-
letve néhány parkolót is kialakítottak. 

A beruházás 11 millió forintba került, amelyből 500–500 
ezer forintot kellett vállalnia az önkormányzatnak, illetve az 
egyházközségnek. A fennmaradó összeget az Újkígyósért 
Közalapítvány finanszírozta a hozzá beérkező adományokból.

Köszönet a támogatóknak, köszönet az újkígyósi vállalko-
zóknak, akik aktuális munkájukat félretéve részt vettek a ki-
vitelezésben, ezáltal hozzájárultak ahhoz, hogy a városavató 
ünnepséget és a városnapokat méltóbb környezetben szervez-
hessük meg.

Új járda a városközpontban

Adiákönkormányzat a 2008/2009-es 
tanévben is igyekezett a diákoknak 

élményekkel teli programokat szervezni.
2008 októberében megrendezték a 

hagyományos őszi hulladékgyűjtést, 
melynek bevétele forrásként szolgált a 
gyerekek további éves programjának fi-
nanszírozásához, illetve az év végi jutal-
mazásokhoz és osztálykirándulásokhoz. 
Természetesen a kiadásokat úgy koor-
dinálta az elnök, hogy az egyéb bevéte-
lekből (farsang) vissza tudja forgatni a 
tőkét az őszi hulladékgyűjtési alapba. A 
gyűjtésen valamennyi évfolyam és osz-
tály részt vett. A feltételeket a békéscsa-
bai MÉH Zrt. biztosította, a technikai 
munkában részt vettek a 8. évfolyamos 
osztályok és az iskola pedagógusai is.

A DÖK részt vett az iskola által kez-
deményezett szüreti bál előkészületei-
ben, de sajnos ez a községi program nem 
valósult meg. A felső tagozatos febru-
ári farsangot teljes mértékben a DÖK 
szervezte, a bevételek fedezték az addigi 

kiadásokat, és hasznot is tudtak realizál-
ni. Az alsó tagozatos farsang kiadásai-
nak egy részét vállalta magára a DÖK. 
Mindkét rendezvény igen színvonalas 
és programokkal teli élményt nyújtott a 
gyerekeknek.

Tavasszal az iskola apraja-nagyja hul-
ladékokból készített szobrot, melyeket 
több díjjal is tudtunk jutalmazni.

A tavaszi hulladékgyűjtésre május-
ban került sor, mert a békéscsabai MÉH 
Zrt. nem tudta vállalni, így az erede-
ti áprilisi időpont eltolódott. A gyűjtést 
végül a gyulai Tóth és Társa Hulladék-
kezelő Kft. bonyolította le. Ezen is va-
lamennyi osztály részt vett, és felülmúlta 
az őszi gyűjtés eredményét. A gyerekek 
a DÖK-napon értesültek az eredmé-
nyekről, valamint oklevélben részesültek 
és megkapták az osztályokat illető pénz-
jutalmat.

Az utolsó tanítási hetekben került 
megrendezésre a DÖK-nap, mely a ha-
gyományoknak megfelelően bolondbal-

lagással és a ballagó nyolcadikosok mű - 
sorával telt el.

Egyéb iskolai rendezvényeken is je-
len volt a tanév során a DÖK, hol mint 
szervező, hol mint támogató: adventi 
községi rendezvényen, Mikulás-ünnep-
ségen, batyus bálon, a kihívás napján,  
a Széchenyi-napon, környezetvédelmi 
napon. A rendezvényeken kívül igyeke-
zett a jutalmazásokban, támogatások-
ban is segíteni az intézményt, úgymint 
oklevelek kiállítása, tombolatárgyak 
gyűjtése, felajánlása vagy az év végi juta-
lomkönyvek anyagi támogatása.

A DÖK által egész évben élt az is-
kolarádió, de azt az elmúlt évi tapasz-
talatok alapján a jövő tanévben más 
szervezési és irányítási módszerekkel 
kívánja működtetni. Az iskolaújság az 
elmúlt tanévben nem tudott megjelenni, 
de a jövőben a diákönkormányzat szor-
galmazni fogja annak működési felté-
teleit.

Gazsó Adrienn

Egész tanévben dolgozott a diákönkormányzat



Újkígyósi
Önkormányzati Értesítő4 2009. AUGUSZTUS

Elfogadták a kistérségi társulás beszámolóját
97/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Békéscsaba 

és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tevé-
kenységéről szóló beszámolót elfogadja. Megköszöni a Békés-
csaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
előző évben végzett munkáját.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2009. július 24. 

Kiegészítésekkel fogadták el a PRIMCOM Kft.  
beszámolóját

98/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az előterjesztés mellékletét képező, a PRIMCOM Kft. 
mint a széles sávú informatikai hálózat üzemeltetője szakmai 
beszámolóját elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:

 – kérjük a VIASAT3 csatorna visszaállítását;
 – kérjük a Csaba TV vételi lehetőségének biztosítását;
 – kérjük az újkígyósi hirdetések külön csatornán történő elér-

hetőségének biztosítását Újkígyós lakossága számára.
Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.

Nőhet a csoportok létszáma az óvodában
99/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi 

a 2009/2010. és a 2010/2011. tanévben a Közös Igazgatású 
Óvodai és Bölcsődei Intézményben az óvodai csoportlétszám 
túllépését. Megbízza Balogh Lászlóné óvodavezetőt a csoport-
létszám túllépésével kapcsolatos intézkedések megtételével.

Felelős: Balogh Lászlóné óvodavezető
Határidő: 2009. július 31.

Aljegyzői álláspályázat
100/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a polgármesteri hivatal aljegyzői álláspályázatát – az 
előterjesztésnek megfelelően – elfogadja. Megbízza a jegyzőt, 
hogy az álláspályázatot a KSZK-honlapon, az Újkígyósi Ön-
kormányzati Értesítőben, valamint Újkígyós hivatalos hon-
lapján tegye közzé.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző 
Határidő: 2009. július 23.

A szociális foglalkoztatás a FANITEX Kft.  
épületében lesz

101/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az „Ezüstág” Gondozási Központ szociális foglalkoz-
tatását a FANITEX Kft. épületében kívánja megvalósítani. 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkö-
tésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. A bérleti díjra a 
tárgyévi költségvetéséből az első három hónapban 80 000 Ft + 
áfa összeget, a továbbiakban 130 000 Ft + áfa összeget biztosít 
maximum egy évre a tartalékalap terhére.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. július 31.

Határoztak a városavató ünnepségről
102/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete ünnepélye-

sen deklarálja, hogy Újkígyós nagyközség 2009. július 1-jétől 
város. Megköszöni dr. Sólyom László köztársasági elnöknek és 
Varga Zoltán önkormányzati miniszternek, valamint a kezde-
ményezésben segítséget nyújtó egyéb személyeknek  a kezde-
ményezés sikere érdekében kifejtett munkájukat.

A  képviselő-testület a városavató ünnepség időpontját 2009. au-
gusztus 19-ben határozza meg. A városavató ünnepség prog-
ramtervét és költségvetését az előterjesztés mellékletének 
megfelelően elfogadja, az ünnepség költségeire 1 500 000 Ft-ot 
biztosít a tartalékalap terhére.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester  
Határidő: 2009. augusztus 19. 

Pályázatot nyújtanak be köztéri alkotásokra
103/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás):
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2008. szeptember 8-án elfogadott, 130/2008. (IX. 08.) 
számú képviselő-testületi határozatát továbbra is fenntart-
va „A köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások 
megvalósításának támogatása” című pályázatra 50%-os tá-
mogatás elnyerésére pályázatot nyújt be, valamint a pályázat-
hoz 2,5 millió forint önerőt biztosít.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. július 20.

Módosították az alapító okiratokat
104/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
1. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítását – 
az előterjesztésnek megfelelően – elfogadja.

2. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az „Ezüstág” Gondozási Központ alapító okiratának 
módosítását – az előterjesztésnek megfelelően – elfogadja.

3. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény ala-
pító okiratának módosítását – az előterjesztésnek megfelelő-
en – elfogadja.

4. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratának 
módosítását – az előterjesztésnek megfelelően – elfogadja.

5. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár alapító  
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okiratának módosítását – az előterjesztésnek megfelelően – 
elfogadja.

Megbízza az igazgatási osztályvezetőt az intézmények alapító-
okirat-módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Máténé Kiss Mária igazgatási osztályvezető
Határidő: 2009. július 23.

Bővítik a közvilágítást
105/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás):
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Újköz u. 70. szám, Hosszú u. 29/1. szám, a Kossuth u. 
78/1. szám előtt, valamint a kerékpárút József A. utcai parkban 
lévő szakaszán meglévő villanyoszlopra 1-1 db, azaz összesen 
5 db ALTRA 36 W-os közvilágítási lámpatestet szereltet fel. 
A munka elvégzéséhez bruttó 250 000 Ft-ot biztosít a tarta-
lékalap terhére. Megbízza a polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételével és a szerződés aláírásával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.

Később döntenek a kézilabdapálya világításáról
106/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az aszfaltos kézilabdapálya világításáról szóló előterjesz-
tés megvitatását elnapolja, megbízza a műszaki csoport veze-
tőjét, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülésre – várhatóan 
2009. augusztus 3. –, további árajánlatok beszerzése után, dol-
gozzon ki új előterjesztést. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. augusztus 30.

Módosították az alapító okiratot
107/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyes- 

egyháza–Újkígyós–Medgyesbodzás Szélessávú Informatika 
Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás alapító okira-
tának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

3. pontja az alábbiak szerint módosul:
 „A társulás működési területe: Medgyesegyháza és Újkígyós 

város és Medgyesbodzás község közigazgatási területe.”
4. pontja az alábbiak szerint módosul:
 „A társulás alapító tagjainak neve: Városi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete, Medgyesegyháza,
 Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.”
7. pontja az alábbiak szerint módosul:
 „ A társulás gazdálkodási formája: Gazdálkodási feladatait a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek Polgármesteri Hivatala látja el.”

8. pontja az alábbiak szerint módosul:
 „ A társulás felügyeleti szerve: Városi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete, Medgyesegyháza.”    
Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester  
Határidő: 2009. július 23. 

Az alpolgármester egyhavi tiszteletdíjáról lemondott
108/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Oláh Timót alpolgármester egyhavi tiszteletdíjáról való lemon-
dását elfogadja. Megbízza a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a 
költségvetést érintő szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester  
Határidő: 2009. augusztus 31.

Székvásárlás támogatásáról döntöttek
109/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Baptista Gyülekezet Újkígyós, Gyulai u. 44. szám alat-
ti szervezetet támogatási kérelmére székvásárlás támogatá-
sához 107 000 Ft támogatást biztosít a tartalékalap terhére. 
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatási szerződés meg-
kötésével és a pénzügyi utalással kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. július 25.

Nem támogatják a kérelmet
110/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás):
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Kígyósi Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület Sza-
badkígyós, Deák F. u. 22. szám alatti szervezet támogatási ké-
relmét nem támogatja. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2009. július 25.

Megbízás városfejlesztési program megalkotására
111/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 6 igen, 2 nem, 2 tartózkodás):
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete komplex kö-

zösségi városfejlesztési program megalkotását tűzi ki célul. Az 
ezzel kapcsolatos feladatok ellátásával megbízza a HROD 
Közösségi Társadalomfejlesztési Központ Emberi Erőforrás 
és Szervezetfejlesztési Kft.-t a mellékelt ajánlatnak megfele-
lően. Az ajánlatban szereplő, összességében 300 000 Ft + áfa 
tanácsadói rendelkezésre állási díjat biztosítja a 2009. évi költ-
ségvetési tartalékalap terhére. A képviselő-testület megbízza a 
polgármestert szerződés előkészítésével és aláírásával.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő:  2009. július 31. (szerződéskötés),  

2009. december 31. (KKVP megalkotása)

Felmondták a bérbeadási megállapodást
113/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 7 igen, 4 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az önkormányzati 25 hektárnyi földterület bérbeadásá-
ról szóló, Török Andrással kötött megállapodást a szerződésben 
biztosított feltételeknek megfelelően 2009. október 31. nap-
pal felmondja. Egyben utasítja a hivatalt, hogy a földterület  
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további hasznosítására vonatkozó tervet készítse elő legkésőbb 
a 2009. októberi testületi ülésre. Amennyiben az önkormány-
zat részben vagy egészben eláll ezen szándékától, előbérleti jo-
got biztosít a bérlőnek az eredeti szerződés szerint.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő:  2009. július 31. (szerződés felmondása), 

2009. október 31. (hasznosítás előkészítése)

Elfogadták a végrehajtásról szóló jelentéseket
114/2009. (Vii. 20.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2009. 

(VI. 02.), 77/2009. (VI. 02.), 79/2009. (VI. 15.), 80/2009. 
(VI. 15.), 81/2009. (VI. 15.), 84/2009. (VI. 15.), 88/2009. (VI. 
15.), 89/2009. (VI. 15.), 91/2009. (VI. 30.), 92/2009. (VI. 30.), 
93/2009. (VI. 30.) számú határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést elfogadja. 

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2009. július 23.

HATÁROZATOK

A Felföldi István DSE eredményei 
a 2008/2009-es tanévben

Az egyesület két (diák és női) szakosztállyal dolgozik A di-
ák szakosztályban jelenleg három szivacskézilabda- és hat ké-
zilabdacsoportban folyik a munka több mint 150 taggal. A 
gyerekek munkája ebben a tanévben is jelentős eredményeket 
hozott, melyek közül felsoroljuk a legrangosabbakat: 

A legkisebbeket az Adidas Szivacskézilabda-bajnokság-
ba neveztük. A 2. osztályos fiúk a megyei döntőn másodikok 
lettek, a 3. osztályosok megnyerték a megyei döntőt, így to-
vábbjutottak a területi döntőre, majd onnan az országos elő-
döntőre, ahonnan bronzéremmel jöttek haza.

Az Adidas Gyermekbajnokság megyei döntőjén  az 5–6. 
és a 7–8. osztályos fiúk egyaránt harmadikok lettek. A diák-
olimpia megyei elődöntőjén az 5–6. osztályos lányok 2. he-
lyezést értek el, a 7–8.-os fiúk megnyerték a megyei döntőt, 
majd a területi döntőn ezüstérmesek lettek. A 7–8. osztályo-
sok a megyei serdülő bajnokságban is kipróbálhatták erejü-
ket. Eredményük figyelemre méltó, a fiúk ezüst-, a lányok 
bronzéremmel zártak. Megrendeztük a hagyományos Fel-
földi Kupát, és részt vettünk tornákon Békéscsabán, Békésen, 
Orosházán és Csíkszeredán.

A kézilabdázók mellett tornászaink is helytálltak. A kör-
zeti döntőn a felső tagozatos fiú tornacsapat első, a lánycsapat 
negyedik, az alsós fiúcsapat második helyezést ért el. 

A DSE női kézilabda-szakosztálya a nemzeti bajnokság II. 
osztályában szerepel felnőtt és ifjúsági csapattal 48 igazolt já-
tékossal. A felnőtt csapat tavasszal Csíkszeredára utazott, ahol 
két mérkőzést játszott a házigazdákkal, majd június végén itt-
hon fogadtuk az erdélyieket, és a Barátság Kupán újabb két 
mérkőzést játszottunk velük. A DSE ezúton szeretné meg-
köszönni az önkormányzat támogatását és a szülők segítségét, 
bízunk a további sikeres együttműködésben, és abban, hogy 
sportolóink a továbbiakban is szép eredményekkel gazdagít-
ják településünket. Biriné Csiernik Éva

Újkígyós Város Önkormányzata 
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. §  

(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Újkígyós Város Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal Újkígyós

AlJEgyző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszol-

gálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan 

időre szól. 
A munkavégzés helye:  

Békés megye, 5661 Újkígyós, Kossuth L. utca 41. 
Ellátandó feladatok: igazgatási osztály feladatainak koordinálása, 

humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok koordiná-
lása, jegyző helyettesítése. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: az igazgatási 
osztály vezetése, a jegyző helyettesítése. 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
megnevezése: igazgatási osztály, pénzügyi osztály, Csabaszabadi 
kirendeltség. 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 18 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megálla-

pítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; cselekvőképesség; bün-
tetlen előélet; állam- és jogtudományi doktori, igazgatásszervezői 
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés; közigazga-
tási szervnél szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat; közigaz-
gatási szakvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felhasználói szintű MS Office  
(irodai alkalmazások) ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: végzettséget igazoló ok-
mányok másolata, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkoráb-
ban 2009. október 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 24. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Csatlós 
László jegyző nyújt a 30/515-9007-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Új-

kígyós Város Képviselő-testülete címére történő megküldésével 
(5661 Újkígyós, Kossuth L. utca 41. ). 

 Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 1/2009., valamint a munkakör megnevezését: 
aljegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 14. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 közigállás.gov.hu – 2009. július 23.
 Újkígyósi értesítő (helyi újság) – 2009. augusztus 10.
 Békés Megyei Hírlap – 2009. július 23.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujkigyos.
hu honlapon szerezhet. 

Az „Újkígyósért” Közalapítvány kuratóriuma  
a 2009/2010-es tanévre  
ösztöndíjpályázatokat hirdet meg. 
A pályázatokhoz csatolandó: iskolalátogatási igazolás és a lecke-
könyv utolsó félévének másolata.
A pályázatokat 2009. szeptember 20-ig lehet benyújtani az újkígyósi 
városi könyvtárban. A pályázatok feltételeiről ugyancsak a könyvtár-
ban lehet érdeklődni.

„ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány kuratóriuma 
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Aművelődési ház mint helyet adó 
intézmény, a Karitász, a család-

csoport, a Nagycsaládosok Közhasz-
nú Szervezete, az Újkígyósi Keresztény 
Ifjúságért Alapítvány, az „Újkígyó sért” 
Közalapítvány, a Naplemente Nyugdí-
jas Klub és az „Összefogás Újkígyósért” 
Közhasznú Egyesület  közösen szervez-

te a kéthetes nyári tábort iskolások ré-
szére július 13. és 25. között. A két hétre 
összesen 77 gyermek jelentkezett. A 
részvételi díj 1000 Ft/fő/hét volt, mely 
az étkezést és az útiköltséget nem tartal-
mazta, azonban a sok támogatásnak és 
felajánlásnak köszönhetően mindig bő-
ségesen tudtak enni a gyerekek. Nagyon 
szép példája volt ez a tábor annak, hogy 
mindenki tud segíteni, aki szeretne!

Újkígyóson a 2008-ban átadott ke-
rékpárúton nem mindig megfelelő-
en közlekednek a kerékpárosok, ezért 
a tábor programját a játékra, mozgás-
ra, kerékpározásra, a közlekedési táblák 
megismerésére és a szabályos közlekedés 
elsajátítására építettük. Ebben Endrei 
László és Purecse István rendőrök voltak 
a segítségünkre. Nagy feltűnést keltett 
két héten keresztül a 40-50 sárga látha-
tósági mellényben közlekedő kerékpá-
ros a kerékpárúton, Újkígyós utcáin, a 
határban és Szabadkígyóson. A tanultak 
alkalmazását segítette az Endrei Lász-
ló által felállított KRESZ-pálya, melyet 
a gyerekek ügyesen és kellő komolyság-
gal teljesítettek. Elméleti tudásukat a 
totó kitöltésével bizonyították, ezenkí-
vül számháborúztak, fociztak, játszot-
tak. Szomjúságukat dinnyével, almával, 
barackkal oltották, éhségüket lángossal, 
szendviccsel csillapították. Jutalomként 
minden gyermek kapott láthatósági 

mellényt, első és hátsó világítást a kerék-
párjára, egy közúti jelzőtáblákat ismerte-
tő lapot, Újkígyós-térképet. Hűsítőként 
a Lila fagyizó fagylaltját fogyaszthat-
ták. Játszottunk a Fő utcai játszótéren 
is, Harangozóné Csortán Erzsébet és Seres 
Istvánné segítségével pedig megnéztük a 
volt Zárda iskola épületét, ahol már csak 

miséket tartanak. A nap zárásaként Sütő 
Balázsné és Sütő Annamária lángost sü-
tött és kukoricát főzött nekünk. 

Újkígyós és Szabadkígyós történetét 
Harangozó Imre előadásából ismerhet-
tük meg, majd az ő vezetésével – miután 
megtekintettük a helytörténeti kiállítást 
a népfőiskolán – ellátogattunk a szere-
tetotthonba, a plébániára, a városházára, 
ezután kerékpárral bejártuk a kígyósi 
határt. Kikerekeztünk Szabadkígyósra, 
ahol megnéztük a római katolikus ká-
polnát, a Wenckheim-kriptát és a kas-
télyt. Látogatást tettünk a pék-cukrász 
tanműhelyben is, ahol nagy érdeklődés-
sel figyeltük, ahogyan Víg Sándor mutat-
ta és magyarázta a munkafolyamatokat. 
A gyerekeket pogácsával, brióssal ven-
dégelték meg. Ezután Boldog Gusztáv  

vezetésével túrát tettünk az 5 km-es 
tanösvényen. A kilátóból gyönyörű volt 
a kilátás! 

A gyerekek legnagyobb örömére a 
gerendási strandra két alkalommal lá-
togattunk el, ahol nagyon jól éreztük 
magunkat. Az oda- és visszaútról az ön-
kormányzat, a polgármester, illetve a 
szülők saját autójukkal gondoskodtak. 

(Szü lők, akik vigyáztak is a gyere-
kekre: Laczkóné Krucsai Andrea, Szászné 
Kován Katalin, Judik Jánosné, Popol Mi-
hály és felesége, Szerb Mihály és fe-
lesége, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, 
Szőke László, Susán Éva, Bánfi Aliz, Ba-
logh Melinda, Popné Belicza Julianna.  
Az utazásban segítséget nyújtottak még:  
Szebellédi Zoltán, Lőrincsik Péter, Nagy 
Balázs, Palkóné Ujj Angéla, Sipkáné Ju-
hász Veronika, Kovácsné Szabó Edit, 
Krucsainé Andrási Irén, Mohácsiné Mül- 
ler Mónika, Pacsikáné Juhász Andrea, 
Rákóczi Gábor, Bakonyiné Mázik Rita, 
Petrásné Gedó Hajnalka.) 

Visszaérkezéskor 550 palacsinta vár-
ta az elcsigázott gyerekeket. A palacsin-
tákat Sütő Balázsné, Gécs Gyuláné, Sánta 
Lászlóné, Gedó Marika néni, Pribojszki 
Istvánné, Horváth Andrásné, Budai 
Imréné sütötték.

Bánfi Péter gazdálkodónak szeretnénk 
köszönetet mondani, hogy  bemutatta, 
hogyan segítik a gépek az ember mun-
káját, a válogatásokat, a csomagoláso-
kat és a rakodásokat. Külön szeretnénk 
megköszönni Bánfiné Balogh Marianná-
nak, hogy ez idő alatt elvitte és megjavít-
tatta az egyik kisfiú kerékpárját.

A kéthetes tábor zárásaként Szőke 
László bográcsban főzött gulyáslevest, 
a hozzávaló csipetkét Sütő Balázsné és 
Gécs Gyuláné készítette. 

Nagy Tiborné, Susán Éva 
táborvezetők

Kéthetes nyári tábor összefogással

Köszönjük a sok-sok felajánlást, mert így lett tartalmas és színvonalas a táborunk:
Felajánlások: Benkó Pál, Csonka Péter, Bánfi Péter, Sütő Balázsné, Kovácsné Szabó Edit, 

Szőke László, Gécs Gyuláné, Turcsánné Stummer Ilona, Judik Jánosné, Csatlós Balázsné, 
Popol Mihályné, Schríffertné Lócskai Henriett, Ömböli Sándor, Pacsikáné Juhász And-
rea, az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány, Polgárőrség, Polgármesteri Hivatal, az 
„Újkígyósért” Közalapítvány, és a Szabadkígyósi Pék-Cukrász Tanműhely. Segítők: Gécs 
Gyuláné, Szőke László, Susán Éva, Bánfi Alíz, Csernus Irén, Csatlós Balázsné, Ugocsai 
Mihályné, Popné Belicza Júlianna és férje, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Szebellédi-Szász 
Erzsébet, Harangozó Andrea, Mazán Csaba, Schríffert Bence, Domokos Viktor, Szebellédi 
Áron, Balogh Melinda, Popol Mihályné, Popol Mihály, Szécsényi Tünde. 

Köszönjük Szőke Lászlónak, Susán Évának és Nátor Jánosnak, hogy fotóikkal meg-
örökítették a tábor legemlékezetesebb pillanatait! A fotókat megtekinthetik és a részle-
tes programot elolvashatják az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület honlapján: 
http://www.civilosszefogas.fw.hu.
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HEVESi TAmáS 
Gyulán született. 
1978-ban megala-
pította a HeHaKi-
Japánszky 80 nevű 
kollégiumi formáci-
ót, új számait (Csa-
lódás, Te csak…) 
az 1980-ban alapí-
tott Névtelen Nulla 
zenekarban énekelte el, ebben a felállás-
ban több országos sikert értek el.

A Fábián Tamás–Hevesi Imre–Heve-
si Tamás–Ürmössy László négyes új le-
hetőséget kapott a Magyar Rádióban: 
rögzítették a Diadal (Csíkos napernyő 
címen vált ismertté) és a Jeremy című 
dalokat. 1987-ben megjelent a Névtelen 
Nulla első lemeze Jeremy I–II. címmel. 
Néhány tagcsere után a Juhász Lászlóval 
és Köles Istvánnal kiegészült formáció a 
magyar könnyűzenei élet egyik megha-
tározó pontjává vált.

Utazgatásai során Hevesi végiggitá-
rozta és -énekelte a világot, jórészt utcai 
zenélésből élt. 1989-ben hazautazott, 
majd június 8-án egy búcsúkoncert ke-
retében a Névtelen Nulla együttessel el-
búcsúzott az országtól. 

1994-ben megjelent az Ezt egy éle-
ten át kell játszani című videoklip. Az 
azonos című album – Tamás első szóló-
albuma – platinalemez lett.

(Forrás: Wikipédia)

BEST oF DAnuBiuS: Egy keres-
kedelmi rádióban, ahol zene zene hátán 
van, szinte magától értetődőnek tűnik a 
saját zenekar gondolata. Az öttagú rádi-
ós csapatnak nemcsak elképzelése, de tu-
dása, zenész múltja, lelkesedése és ötlete 

is akadt arra néz-
ve, hogyan lehetne 
együtt a színpadra 
állni, mulattatni az 
embereket, közben 
persze nagyon jól 
érezni magukat. 

A mikrofonnál a 
Popdaráló című te-
levíziós műsorból 

jól ismert Bődi Szilárd áll, a billentyűs 
Buza Sándor, a dobok mögött Garami 

Gábor ül, öccse, Garami Balázs a basszus-
gitáros. A szólógitár húrjait Rákóczi Fe-
renc pengeti, akit néhány évvel ezelőtt az 
újkígyósi fiatalokból álló Team-Show ze-
nekarból ismertünk és kedveltünk meg.

A Danubius munkatársaiból álló for-
máció a különösen jó hangulat és az 
„örömzenélés” miatt országszerte nép-
szerű. Újkígyósra visszajáró („hazajáró”) 
vendégek.

(Forrás: bestofzenekar.uw.hu)

mágA zolTán Szolnokon szüle-
tett. Nevét hamarabb ismerték külföl-
dön, mint Magyarországon. A világhí rű 
Rajkó Zenekar vezető prímásaként Eu-
rópa szinte minden fővárosában, Ame-
rikában és a Távol-Keleten öregbítette 
szeretett hazája hír-
nevét. Később az 
általa alapított Bu-
dapest Cigány Ze-
nekarral (Budapest 
Gipsy Banddel) be- 
járta a Föld má-
sik felét, és kivétel 
nélkül hatalmas si-
kerű koncerteket 
adott. Művészi repertoárja a népzenétől 
a szimfonikus darabokon át a musicale-
kig, a jazzig, sőt a könnyűzenéig terjed. 

Az adakozás mindennél fontosabb 
a hegedűvirtuóznak. Karitatív tevé-
kenységét az Aranyhegedű Alapítvány 
keretei között gyakorolja leginkább (tá-
mogatja a hátrányos helyzetben élő em-
berek megsegítését).

2006-ban a világon egyedülálló stí-
lusalkotó crossover szólóalbuma – a 
„Filmzenék Csillagai” – platinalemez 
lett. Szintén 2006-ban jelent meg A 
szeretet hegedűse című könyve, mely-
ben leírta, hogy az igazi szegénységből 
miként lehet eljutni a királyi palotáig, 
ezzel is követendő példát mutatva a hát-
rányos helyzetben élő cigány és nem ci-
gány tehetséges gyermekek számára.

2007-ben világ körüli turnéra indult. 
Koncertsorozata alatt Brahms I. magyar 
táncára Magyarországot népszerűsítő 
klip készült, mely a turné alatt érintett 
városok nevezetességei mellett bemu-
tatta hazánk legszebb tájait és épületeit. 

Hívták már a királyok prímásának, a 
zene nagykövetének, az emberek közöt-
ti hidak építőjének. Mondják, senki nem 
lehet próféta a saját hazájában. A kivéte-
les tehetségű és emberségű művésznek, 
Mága Zoltánnak mégis sikerült. 

(Forrás: magazoltan.hu)

A rEPuBlic 1990. február 23-án 
alakult, a lemezborítóikon szereplő hal is 
ezt szimbolizálja. Boros Csaba (basszus-
gitár, ének), Tóth Zoltán (gitár, zongora, 
ének), Bali Imre (gitár), Szilágyi „Bi-
gyó” László (dob) és Bódi László, „Cipő”  
(ének, zongora) könnyen értelmezhető, 
szókimondó és hihetetlen dallamos ze-
néjéről vált híressé. 

Hazánk egyik legkiemelkedőbb köny-
nyűzenei produkciója kétségkívül a Re- 
public együttesé. Az egyik legkomolyabb 
és legkitartóbb törzsközönséggel ren-
delkeznek, minden hazai rekordot meg-
döntve. Zenéjük műfaját kategóriába 
sorolni még csak nem is lehet, hiszen öt-
vöznek mindenfélét, többek között: beat, 
rock, folk (ami megegyezik a népdalih-
letőséggel), punk, softrock. Az évek so-
rán kaptak hideget, meleget a szakmától; 
barátságot kötöttek a „nagygeneráció” 
embereivel, hőseivel. És ami a legfon-
tosabb: nem 
szaladtak sza-
naszét, együtt 
maradtak. Az 
1991-es fel-
állás óta  csu-
pán néhány 
kisebb változás történt: Környei Attila 
helyett Abella Miklós lett a menedzser, 
Bali Imre helyére pedig Patai Tamás ke-
rült. A legjobb barátok ők így öten. 

A lemezeladásokat tekintve párat-
lan siker a ’80-as, ’90-es években, hogy 
minden lemezük elérte minimum az 
aranylemez kategóriát. Összesen kö-
zel 1 200 000 darab Republic CD ta-
lált eddig gazdára, és a széles repertoár 
(21 nagylemez, 12 kislemez, 2 koncert-
lemez, 5 válogatás, 4 videó) is jelzi, mi-
csoda munka rejlik a Republic egyszerű 
dallamaiban, amelyek eddig rengeteg 
ember felé fordítottak tükröt.

(Forrás: Wikipédia)

Az augusztus 19–20-i rendezvénysorozat előadóiról


