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Kígyósi Ádvent 2010.
Ádventi jótékonysági hangversenyek 

az újkígyósi szûz Mária szent neve katolikus templomban

NOVEMBER 27. (szombat):
18.00  Sebestyén Márta Kossuth-, Liszt- és Prima Primissima díjas 

előadóművész és Szamosi Szabolcs orgonaművész, a pécsi 
bazilika főorgonistája hangversenye

DECEMBER 4. (szombat):
18.00  Az újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola jelenlegi  

és egykori alapfokú művészet oktatási képzésben részesült 
növendékeinek műsora

 KözreműKödneK a Harruckern János Alapfokú művészet- 
 oktatási Intézmény és a Kaláris Alapfokú művészetoktatási  
 Intézmény újkígyósi növendékei, a békéscsabai Bartók Béla  
 zeneiskola Fúvós- és Furulya zenekara és a Gyerekklub  
 Csemeték

DECEMBER 11. (szombat):
18.00  A Békés megyei Szimfonikus zenekar adventi hangversenye
 műSor:  W. A. mozart: c-moll adagio és fúga K546;  

J. S. Bach: h-moll szvit BWV 1067; 
Corelli: Karácsonyi concerto grosso op.6. no.8.;  
Vivaldi: Gloria rV 589

 KözreműKödIK:  
 Jeney Zsuzsanna – fuvola; Galambos Hajnalka – szoprán;
 Sangala Nicolett – alt; Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar; 
 Gyulai erkel Ferenc Vegyeskar (karigazgató: Perlaki Attila);
 Calandrella Kamarakórus (karigazgató: Ablonczyné  
 Kutyej Katalin)
 VezényeL: Somogyi-Tóth Dániel

DECEMBER 16. (csütörtök):
18.00  Szekeres Adrien énekesnő és zenekara adventi műsora
 KözreműKödIK az újkígyósi Széchenyi István Általános  
 Iskola énekkara. Vezetőjük: Zubán Károlyné

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

A hangversenyek megtekintése ingyenes, azonban a helyszínen 
adománygyűjtő ládákat helyeznek ki a szervezők,  

mely adományok gyűjtésével céljuk a tehetséges és rászoruló 
újkígyósi művészeti iskolások tanulmányainak támogatása,  

a művészetoktatáshoz szükséges eszközök vásárlása.

Adományaikat az alábbi számlaszámokra is befizethetik:
Újkígyósért Közalapítvány: 11733199-20010379

Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület (általános iskola): 
11733199-20020316

Kígyósi ÁDVENt – NOVEMBER 27.
Wenckheim park, rendezvénysátor (Hazaváró Emlékkút)
10.00  A Békés megyei népművészeti egyesület Kiállításának  

megnyitója – „Szőttesek és fonott bútorok” 
(Helyszín: művelődési ház, konferenciaterem)

 KöSzöntőt mond: Szebellédi Zoltán polgármester. 
 A kiállítást megnyitja: dr. Pap István, a Békés megyei  
 művelődési Központ nyugalmazott igazgatója,  
 a Békés megyei népművészeti egyesület tagja.
 KözreműKödIK a tengelic énekegyüttes
11.00  A Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény  

bölcsődéseinek, óvodásainak és az ezüstág Gondozási  
Központ lakóinak műsora

13.00  Berényi Nagy Péter (tücsök Peti) zenés műsora nem csak  
gyerekeknek

14.00  A Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény  
bölcsődéseinek, óvodásainak műsora

15.00  A Széchenyi István Általános Iskola diákjainak műsora
 KözreműKödneK a Harruckern János Alapfokú művészet- 
 oktatási Intézmény  és a Kaláris Alapfokú művészetoktatási  
 Intézmény újkígyósi növendékei
18.00  Sebestyén Márta Kossuth-, Liszt- és Prima Primissima díjas 

előadóművész és Szamosi Szabolcs orgonaművész  
hangversenye a katolikus templomban

Egész nap játszóház és mesterségbemutatók. 
Az alábbi foglalkozások várják az érdeklődőket, 10.00–16.00 óráig:
JÁtSzÓHÁz: karácsonyi díszek és játékok szalmából, csuhéból, 
gyöngyfűzés, nemezelés, gyertyaöntés, karácsonyi díszek természe-
tes anyagokból és hungarocellgolyókból, karácsonyi füzérek, textil-
díszek, gipszfigurák festése, papír- és gyöngyangyalkák készítése.
meSterSéGBemutAtÓK: vászonszövés, fazekas, csipke.

A rendezvény ideje alatt a résztvevőknek fánkkal, lángossal, teával,  
mézeskaláccsal, forralt borral kedveskednek ingyenesen a szervezők.

A programokra érkező látogatók a művelődési ház  
mellékhelységeit használhatják. A rendezvénysátor fűtött!

A rendezvény megvalósításában az alábbi partnerek, intézmények, szervezetek működtek közre: Simonka György országgyűlési képviselő, Szebellédi zoltán 
polgármester, Polgármesteri Hivatal, római Katolikus egyházközség, Széchenyi István Általános Iskola, napközi Konyha, Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intéz-
mény, ezüstág Gondozási Központ, Petőfi Sándor művelődési Ház és Könyvtár, nyugdíjasok érdekvédelmi egyesülete, tengelic énekegyüttes, naplemente nyugdíjas 
Klub, Újkígyósi Polgárőrség, KArItÁSz, római Katolikus egyházközség Családcsoportja, Újkígyósi nagycsaládosok Közhasznú Szervezete, Vöröskereszt Újkígyósi Szer-
vezete, összefogás Újkígyósért Közhasznú egyesület, Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú egyesület, Békés megyei népművészeti egyesület, Harruckern János Alapfokú 
művészet oktatási Intézmény, Kaláris Alapfokú művészetoktatási Intézmény, Újkígyósi román Kisebbségi önkormányzat.



Újkígyósi
Önkormányzati Értesítő2 2010. NOVEMBER

Szavazatszámláló bizottságot hoztak létre
121/2010. (X. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Képviselő-testülete az ügyrendi bizottság megvá-

lasztására irányuló titkos szavazás lebonyolítására és annak ide-
jére szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek 

elnöke: Tömösi Károly, 
tagjai: Bozó József és Ecker György képviselők.

Javaslat az ügyrendi bizottság összetételére
122/2010. (X. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a szava-

zólapra az ügyrendi bizottság elnökének Majorosné dr. Hunya 
Sarolta képviselő, tagjainak Oláh Timót és Turovszki Krisztián 
képviselők neve kerüljön.

Megválasztották az ügyrendi bizottságot
123/2010. (X. 12.) számú képviselő-testületi határozat
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás):
Újkígyós Város Képviselő-testülete az ügyrendi bizottságot há-

rom taggal – minősített többséggel – megválasztotta, mely-
nek elnöke Majorosné dr. Hunya Sarolta képviselő, tagjai Oláh 
Timót és Turovszki Krisztián képviselők. 

Döntöttek a polgármester illetményéről
124/2010. (X. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
(szav. arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás; az érintett nem szavazott)
Újkígyós Város Képviselő-testülete Szebellédi Zoltán polgármes-

ter havi illetményét 2010. október 3. napjától bruttó 425 200 
Ft-ban, a ténylegesen felmerült, igazolt költségeit pedig illet-
ményének maximum 30%-ában állapítja meg.

Megválasztották az alpolgármestert
125/2010. (X. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
(szav. arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás; az érintett nem szavazott)
Újkígyós Város Képviselő-testülete alpolgármesternek Domokos 

Balázs képviselőt választotta.

Döntöttek az alpolgármester illetményéről
126/2010. (X. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
(szav. arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás; az érintett nem szavazott)
Újkígyós Város Képviselő-testülete Domokos Balázs alpolgármes-

ter tiszteletdíját 2010. október 12. napjától havi bruttó 120 000 
Ft-ban, felmerült, igazolt költségeinek megtérítését havi maxi-
mum 40 000 Ft-ban állapítja meg.

Javaslat a bizottságok összetételére
127/2010. (X. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a testület bi-

zottságaiba az alábbi jelölteket veszi fel a szavazólapra:

Pénzügyi bizottság: 
Elnök: Bozó József (képviselő)
Tagok: Ecker György (képviselő), Majorosné dr. Hunya Sarolta 

(képviselő), Tömösi Károly (képviselő)

Településfejlesztési és gazdasági bizottság:
Elnök: Nagy Balázs (képviselő)
Tagok: Bozó József (képviselő), Oláh Timót (képviselő),  

Harangozó Jánosné (külső tag), Nagy Tiborné (külső tag)

Egészségügyi és szociális bizottság:
Elnök: Turovszki Krisztián (képviselő)
Alelnök: Tömösi Károly (képviselő)
Tagok: Nagy Balázs (képviselő), Sávolt János (külső tag),  

Susán Éva (külső tag)

Művelődési, ifjúsági és sportbizottság:
Elnök: Ecker György (képviselő) 
Tagok: Tömösi Károly (képviselő), Turovszki Krisztián (képviselő), 

Kovács Ferenc (külső tag), Schríffert Béla (külső tag)

Megválasztották a bizottságokat
128/2010. (X. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – az ügyren-

di bizottságon túlmenően – négy állandó bizottságot működ-
tet az alábbi személyi összetételben:

Pénzügyi bizottság: (3 fő)
Elnök: Bozó József (képviselő)
Tagok: Ecker György (képviselő), Majorosné dr. Hunya Sarolta 

(képviselő)

Településfejlesztési és gazdasági bizottság: (5 fő)
Elnök: Nagy Balázs (képviselő)
Tagok: Bozó József (képviselő), Oláh Timót (képviselő),  

Harangozó Jánosné (külső tag), Nagy Tiborné (külső tag)

Egészségügyi és szociális bizottság: (5 fő)
Elnök: Turovszki Krisztián (képviselő)
Alelnök: Tömösi Károly (képviselő)
Tagok: Nagy Balázs (képviselő), Sávolt János (külső tag),  

Susán Éva (külső tag)

Művelődési, ifjúsági és sportbizottság: (5 fő)
Elnök: Ecker György (képviselő) 
Tagok: Tömösi Károly (képviselő), Turovszki Krisztián (képviselő), 

Kovács Ferenc (külső tag), Schríffert Béla (külső tag)

Gyűjtés és támogatás  
a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak

129/2010. (X. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás; egy képviselő nem volt je-

len a szavazáskor)
Újkígyós Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vörösiszap-

katasztrófa károsultjai részére adománygyűjtést szervez. Egy-
idejűleg 500 000 Ft támogatást ajánl fel az önkormányzat 
2010. évi költségvetése tartalékalapjának terhére.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2010. november 10. (átutalásra)

HATÁROZATOK
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Az OTP Bank a törlesztési nehézséggel szembesülő ügyfelei 
számára adósvédelmi programját ajánlja, amely többféle le-
hetőséget – pl. futamidő-hosszabbítás, törlesztéscsökkentés, 
illetve e két eszköz kombinációja – kínál a problémák enyhí-
tésére. A többszöri kamatcsökkentés mellett tavasszal indult 
a program második, illetve harmadik generációja, amellyel az 
ügyfelek havi terhei fokozatosan, a családi költségvetést ke-
vésbé terhelő módon változhatnak, és még az idén további 
eszköztárral bővül a program. 

Az ügyfeleknek lehetőségeikhez mérten a lehető legna-
gyobb összegű részletet érdemes vállalniuk, mert a törlesztő - 
részlet túlzott csökkentése a tőketartozás további növekedé-

séhez vezet. Ez pedig a törlesztéscsökkentési időszak lejárta 
után a havi teher további növekedését okozza. A hosszú tá-
vú törlesztőképesség fenntarthatósága érdekében az optimális 
törlesztőrészlet kiválasztásában, a kalkulációban a bank ügy-
intézői segítséget nyújtanak. 

Az OTP Bank adósvédelmi programja a tapasztalatok alap-
ján sikeres. A hitelintézet eddig több tízezer lakossági ügyfe-
lének segített törleszté si problémák megoldásában, akiknek 
túlnyomó többségénél helyreállt a törlesztőképesség.

G era Katalin egy jól működő közös-
ségbe született bele, a mai napig 

is meghatározza alkotótevékenységét a 
generációkon átívelő hagyomány. Ősei a 
többi dohánykertész családdal költöztek 
a településre. Számára fontosak a gyö-
kerek, hiszen innen indult. „Jó a kapcso-
latom az egész várossal, szeretettel látnak, 
jó ide hazajönni.”

A gyermekkorában zajló folyama-
tok, mint a parasztság tönkretétele, a 
végrehajtók világa rányomta bélyegét 
az életükre. A falu végén ennek ellené-
re is megtalálták a módját az örömnek, 
nagyon összetartottak az emberek. „Ki 
lehetett rekeszteni a szörnyű, nyomasz-
tó világot.” Már gyermekkorában meg-
mutatkozott tehetsége, amelyre a szülei 
figyeltek fel. Nem is volt kérdéses a to-
vábbtanulás lehetősége, mert mindig jó 
tanuló volt. Édesanyja egy újságcikkben 
fedezte fel a budapesti képzőművészeti 
gimnáziumot, itt lehetősége volt, hogy 
egyre jobban fejlődjön. Nagyon sokat 
köszönhet a családjának. Bátyja 17 éve-
sen elment dolgozni a vasúthoz, hogy 
ki tudják fizetni neki a kollégiumi dí-
jat. Katalin – mikor bekerült a budapesti 
művészeti középiskolába – falusi gyerek 
révén addig nem sokat látott a világból, 
nem volt elég művelt, de ezt sosem érez-
tették vele az osztálytársai. A tanárok is 
megértők és segítőkészek voltak.

Alkotásai kecsesek, láthatóan női 
kéz alkotta tárgyak. Felfedezhetők ben-
nük a szülőföldhöz való ragaszkodás ele-
mei. Műveiben a gyermekkorához tér 
vissza. Nemcsak a paraszti élet kemé-
nyebb része, hanem a családi összejöve-
telek is megjelennek bennük. Körülbelül 
40 köztéri alkotása van, amelyek között 
díszkutak, portrék, szobrok, dombormű-
vek, valamint emlékművek találhatók.

22 éve tanít a Kaposvári Egyetem 
Művészeti Karán. Az ő nevéhez fűződik 
többek között a látványtervezés alap-
szak létrehozatala is. „Jó fiatalok közt len-
ni, fiatalon tartja az embert.”

A művésznő még diákéveiben ismerte 
meg férjét, Csernák Árpád színművészt, 
akivel a színművészeti kollégiumban ta-
lálkozott. Árpád is nagyon szeretett ol-
vasni és festeni. A közös érdeklődési kör 
és az ismeretség hozta őket össze, ami-
ből később Debrecenben házasság szü-
letett. „A mi családunk egy alkotó műhely” 
– mondja. Családjával kiemelkedő sze-
repet vállalnak a szellemi életben. Ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint a 2002-ben 
létrejött Búvópatak című folyóirat: „Kí-
vülről nem látszik, de ott van, és tiszta a 
vize.” 

2006-ban készített egy életfa szobrot 
Kaposvárra, amely egy olyan köztéri al-
kotás, melyen kaposvári újszülöttek ne-
vei szerepelnek. Ez az emlékmű megtelt, 

ezért valószínűleg készítenie kell majd 
egy új szobrot. A másik két folyamatban 
lévő munkája az a két szobor, mely Ka-
posváron egy kör alakú kápolnába ke-
rülne. Az egyik egy Pieta, a másik pedig 
egy egész alakos Szent László-szobor. 
A közeljövőben egy birkózó olimpikon 
portréját kell elkészítenie, egy emlék-
táblával. Magának is szokott kedvtelés-
ből szobrokat készíteni.

A Hazaváró Emlékkút bronzból és 
kőből készült makettjét ajándékozta Új-
kígyósnak, melyet fiával, Csernák Má-
téval készítettek. Zárógondolatként így 
fogalmazott: „Elindult egy kis paraszt-
lány és mégis eljutott valahová.”

Végül Harangozó Imre Radnóti Mik-
lós Majális című versét idézte:

A hangraforgó zeng a fű között,
s hördül, liheg, akár egy üldözött,
de üldözők helyett a lányok
kerítik, mint tüzes virágok.

Egy lányka térdrehull, lemezt cserél,
a háta barna, lába még fehér,
a rossz zenén kis lelke fellebeg
s oly szürke, mint ott fönt a fellegek.

Fiúk guggolnak és parázslanak,
az ajkukon ügyetlen szép szavak,
duzzasztja testük sok kicsiny siker
s nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell.

Lehetnének talán még emberek,
hisz megvan bennük is, csak szendereg
az emberséghez méltó értelem.
Mondjátok hát, hogy nem reménytelen.

Tömösi Helén, Turovszki Krisztián

„ElindulT Egy Kis pARAsZTlÁny, és mégis EljuTOTT vAlAHOvÁ”

Gera Katalin ismét Újkígyóson 
A 2010. október 22-én megrendezett Kisvárosi Esték programsorozat keretén 
belül került sor Gera Katalin szobrászművésszel, Újkígyós város díszpolgárával 
egy kötetlen beszélgetésre. A program házigazdája Szebellédi Zoltán polgár-
mester, a művésznő beszélgetőtársa Harangozó Imre, az Újkígyósért Közalapít-
vány kuratóriumának elnöke volt.

Az OTP Bank a fenntartható törlesztőképesség mellett
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós város havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa 
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A szerkesztőbizottság elnöke: Kunstár Anna, a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóhelyettese; tagjai: Ecker György, Oláh Timót, Szamosvári Zsolt 
Nyomdai előkészítés: Várhegyi és Társa Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

AnyAKönyvi HíreK
2010. szeptember hó :

SzületéSek:
Mihálik Adrián (1910 g, 39 cm), Békéscsaba, 2010. szeptember 

19., édesanyja: Bagi Bernadett, édesapja: Mihálik Adrián.
Pócsik Viktor (3700 g, 53 cm), Békéscsaba, 2010. október 11., 

édesanyja: Gedó Marietta, édesapja: Pócsik Viktor.
Jakab Laura (4350 g, 54 cm), Békéscsaba, 2010. október 14., édes-

anyja: Jakab Laura, édesapja: Vincze Tibor.
Béres Szimonetta Jázmin (2770 g, 48 cm), Békéscsaba, 2010. ok-

tóber 16., édeanyja: Csehi Andrea, édesapja: Béres Attila.
Nagy Kristóf (3650 g, 51 cm), Gyula, 2010. október 27., édesany-

ja: Szekerczés Ildikó, édesapja: Nagy Zsolt.

házaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2010. október 29., menyasszony: Sán-

dor Szilvia újkígyósi lakos, vőlegény: Benyó István békéscsabai 
lakos.

Házasságkötés időpontja: 2010. október 30., menyasszony: 
Araczki Zsuzsanna újkígyósi lakos, vőlegény: Seres Tamás 
újkígyósi lakos.

haláleSetek:
Domokos Antal, született: 1965. január 18., elhunyt: Deszk, 2010. 

október 7., volt Újkígyós, Fő u. 54/1. szám alatti lakos.
Zsótér Józsefné, született: 1933. szeptember 30., elhunyt: Békés-

csaba, 2010. október 7., volt Újkígyós, Béke u. 27. szám alat-
ti lakos.

Varsányi Lászlóné Marosvári Magdolna, született: 1932. január 
17., elhunyt: Békéscsaba, 2010. október 9., volt Újkígyós, Köl-
csey u. 4. szám alatti lakos.

Knyácsik Gyula, született: 1951. szeptember 4., elhunyt: Gyula, 
2010. október 9., volt Szabadkígyós, Dózsa Gy. u. 14 szám alat-
ti lakos.

Szudák Béláné Csernyik Mária, született: 1940. január 1., elhunyt: 
Újkígyós, 2010. október 17., volt Újkígyós, Kis u. 39. szám alat-
ti lakos.

Lukoviczki Pálné Farkas Etelka, született: 1932. szeptember 25., 
elhunyt: Szeghalom, 2010. október 21., volt Szabadkígyós, Zrí-
nyi u. 60. szám alatti lakos.

Tomucza Lázárné Tóth Erzsébet, született: 1921. május 5., el-
hunyt: Újkígyós, 2010. október 22., volt Újkígyós, Kossuth u. 
74. szám alatti lakos.

Rákóczi Pálné Botyánszki Judit, született: 1925. december 6., el-
hunyt: Békéscsaba, 2010. október 28., volt Újkígyós, Gyulai út 
39/1. szám alatti lakos.

Csiernyik János, született: 1945. február 21., elhunyt: 2010. októ-
ber 28., volt Békés, Farkas Gyula u. 2. szám alatti lakos lakos.
„Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok!”

Felföldi Ádámné Mihály Rozália Margit, született: 1924. július 
27., elhunyt: Újkígyós, 2010. október 30., volt Újkígyós, Kos-
suth u. 66/1. szám alatti lakos.

ElősZöR mindig A jóisTEn juT EsZEmbE…

A szeretetotthon 100 esztendős lakója 
dr. Szakál Jánosné

Él Újkígyóson, a Szent Erzsébet Szere- 
tetotthonban egy asszony, aki bár-

milyen hihetetlen, de hetekkel idősebb az 
1930–40-es évek magyar filmjeinek egy-
kor ünnepelt állócsillagánál, Karádi Kata-
linnál. Dr. Szakál Jánosné Heinrich Margit 
néni sorsa maga a magyar történelem. Ma-
gyar állampolgárságú, bánáti sváb, tehát 
német ajkú amerikás szülők gyermekeként 
Philadelphiában született 1910-ben. Alig hároméves, mikor 
a család hazatér Magyarországra, egész pontosan a Torontál 
vármegyei Nagyjécsára. Margit néni édesanyja hamarosan 
óvónői állást kap az éppen szerveződő, új almáskamarási óvo-
dában. Ebben a szintén német ajkú, Arad megyei községben 
élt a nagybátyja is, aki kántor-tanító és iskolaigazgató volt. 
Az egész családot, életük minden területét áthatotta a mé-
lyen megélt hit. Édesanyja többször levelet váltott a XX. szá-
zad egyik legnagyobb szentjével Pió atyával.

Margit néni a polgári iskolát Battonyán, a tanítóképzőt 
Szegeden végezte. Almáskamarással határos az egykor nem-
zetközi hírű bánkúti mintagazdaság, József főherceg kisjenői 
uradalmának része. Innen indult világhódító útjára a híres bú-
zanemesítő Baross László bánkúti búzája is. Ide való Margit né-
ni férje, itt ismerkednek meg, innen indul az új család élete…

De jön a második nagy világégés, utána jön a kommuniz-
mus s a Szakál család, amelyet az új rendszer osztályidegennek 
bélyegez, Békéscsabára kerül. Margit néni tanítóként, kollégi-
umi nevelőként jó esetben a „tűrt” kategóriába tartozott. Férje 
– nehezen viselvén a sok igazságtalanságot – korán beteg lett, 
majd elhunyt. Nyugdíjazása után Németországban telepedtek 
le, fia családjával együtt. 1993-ban hazajött és úgy gondolta, 
hogy még hátralévő néhány évére beköltözik a Szent Erzsé-
bet Szeretetotthonba. S íme, az akkor születettek lassan-las-
san nagykorúak lesznek.

Egy esztendeje, az idősek napján arra kértem Margit né-
nit, mondja el, reggel, amikor fölébredt, mi jutott először eszé-
be: „Először mindig a Jóisten jut eszembe! Kérem a segítségét egész 
napomra, családomra, unokáimra, – mert van gond elég –, testben 
már gyenge vagyok, de imádkozni még tudok, talán így az én fel-
adatom a legfontosabb, imádsággal töltöm el napjaimat…”

Harangozó imre

Újkígyós Város Polgármesteri Hivatala ismét  
ültetésre ajánl ingyenesen AkácfAcsemeTékeT.
A csemetéket hétfőtől péntekig 7.30–16 óráig vehetik át  
a polgármesteri hivatal udvarában, a fizikai csoportnál.

A kiosztott fákról nyilvántartás készül. Kérjük, a helyszínen adja 
meg nevét, lakcímét és telefonszámát!

Nagy Balázs fizikai csoportvezetőFE
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