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Polgármesteri köszöntő  
az október 23-i ünnepségen

„Tisztelt emlékező, ünneplő közösség!
Régóta ki van téve az irodámban a 

következő imádság: „Kérlek, Uram, adj 
erőt, hogy megváltoztassam a megvál-
toztathatót! Adj türelmet, hogy elviseljem 
a megváltoztathatatlant! És adj bölcses-
séget, hogy meg tudjam különböztetni a 
kettőt egymástól!”

55 évvel ezelőtt is elhangozhatott 
ez az ima, de mint ahogy minden idő-
szakban, így most is aktuális. Nagy 
igazságot takar ez a néhány sor, ugyan-
akkor valóban nagy bölcsességre van 
szükségünk, hogy eldöntsük azt, hogy 
mi az, ami megváltoztatható az éle-
tünkben – azért dolgoznunk kell; és mi 
az, ami nem – azt pedig türelemmel el 
kell viselnünk. Ennek az imának a le-
írója jó helyen fogta meg a lényeget a 
beismeréssel, hogy ezt a bölcsességet 
Istentől kaphatjuk meg, amiért imád-
koznunk is kell.

Zaklatott világban élünk. Tele van 
békétlenséggel, meg nem értéssel, ta-
lán olykor gyűlölettel a szívünk. Te-
hetetlennek érezzük magunkat a világ 
sodrásában. Olykor úgy tűnik, hogy 
elragad bennünket, nem tudjuk meg-
vetni a lábunkat, hogy a sodrásnak el-
lenálljunk.

Ilyen sodrást érezhettek az embe-
rek az ötvenes évek padlássöpréseikor, 
az ellenvélemény megtorlásakor, az éj-
szakai zörgetés félelmében, a családi és 
az egyéb közösségek szétzilálását látva, 
és akkor, amikor azt látták, hogy ehhez 
a lelket, testet, emberi kapcsolatokat 
megnyomorító törekvéshez a szovjetek 
hadseregét is bevetették.

Ma szintén nagyon nehéz helyzet-
ben van az ország, sőt, bizonyos érte-
lemben most még rosszabb helyzetben 
vagyunk – most nem csak a ránk ha-
gyott, az országot szétrabolt anyagi 
helyzettel kell megküzdenünk. Akkor 
volt az embereknek hitük, és az a hit 
adott erőt, hogy még a reménytelen-
nek tűnő szabadságharcot is megvívják. 

Hitték, hogy van kiút a nehézségek-
ből. Mára sokakból ezt a hitet sikerült 
kiölni a hosszú évtizedek alatt: nem 
hisznek Istenben, nem hisznek önma-
gukban, nem hisznek a másik ember-
ben sem.

Azt kívánom magunknak, hogy le-
gyen erőnk ahhoz a munkához, hogy 
amit meg kell változtatni önmagunk-
ban és a világban, azt meg tudjuk vál-
toztatni.

Azt kívánom magunknak, hogy le-
gyen türelmünk annak elfogadásához, 
elviseléséhez, amit nem vagyunk képe-
sek megváltoztatni.

Azt kívánom magunknak, hogy kér-
jük és kapjuk meg Istentől a bölcsesség 
ajándékát, hogy a kettő között valóban 
különbséget tudjunk tenni, ne hajszol-
juk magunkat légvárak építésébe, ne 
zsigereljük ki magunkat – akár az ér-
telmetlen halálig. Hiszen így is keve-
sen vagyunk, szükségünk van minden 
emberre a problémák megoldásához.

Ezekkel a gondolatokkal köszön-
töm vendégünket, dr. Surján László 
európai parlamenti képviselőt, akinek 
köszönöm, hogy elfogadta meghívá-
sunkat. Felkérem ünnepi megemléke-
zésének megtartására.”

(Az október 23-i ünnepséget, benne  
dr. Surján László megemlékezését a 
www.ujkigyos.hu honlapon, illetve elő-
re meghirdetett időpontban a kábeltévén 
nézhetik meg teljes terjedelemben.)

Babazászló
„Figyelj oda jobban, ha tudod,  

akkor valamivel segítsd ezt  
a családot!”

Az alábbi interjú a Magyar Katolikus Rá-
dióban hangzott el 2011. október 5-én – 
annak szerkesztett változata. A hangzó 
anyag megtalálható a www.ujkigyos.hu 
honlapon.

„Mai utolsó helyszínünk Újkígyós, 
de mondhatnánk azt is, Békés megye. 
Ahol a települések önkormányzatai 
odafigyelnek és igyekeznek odafigyelni, 
hogy minél több kisgyermek szülessen. 
Kétegyházán az idéntől tízezer forint 
értékű kelengyecsomaggal segítik a szü-
lőket, Kaszaperen helyi babakötvényt 
vezettek be. Gádoroson a Makovecz Im-
re készítette életfára is felkerülnek az új-
szülöttek nevei. 

Fábián István riportja Újkígyóson 
készült. Beszélgetőpartnere Szebellédi 
Zoltán polgármester, aki, mint hallani 
fogjuk, minden szempontból érintett a 
kérdésben.

– Nem új keletű, hogy tudatosan oda-
figyelnek és igyekeznek kedvet csinál-
ni a gyermekvállaláshoz Újkígyóson is. 
Szebellédi Zoltán polgármester egy egé-
szen friss, párját ritkító ötletről is be tud 
számolni.

– Azért a kedvcsinálás mellett ez egy-
fajta gondolkodásmód, amit szeretnék 
erősíteni. Én magam is hatgyermekes 
édesapa vagyok. Nagyon fontosnak tar-
tom azt, hogy a gyermekek megszület-
hessenek – hogyha lehetséges – egy-egy 
családban, mert a gyermek ajándék, Is-
ten ajándéka, amely a családnak is elő-
nyére válik. Ez az alap. 2006 óta, mióta 
polgármester lettem, tudatosan is igyek-
szem odafigyelni, hogy olyan jelképes 
dolgokat használjunk a mindennapi éle-
tünkben – ami az önkormányzatot illeti 
–, ami erősíti ezt a gondolkodásmódot. 
Ha gyermek születik a családban, ak-
kor természetesen gratuláló levelet 
küldünk. Emellé tettünk egy jelképes 
ajándékot is, egy ötezer forintos vásár-
lási utalványt, amelyet ettől az évtől tíz-
ezer forintosra váltottunk. Tudom, hogy 

Folytatás a 2. oldalon >>
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ezek kicsiny dolgok, gyermekvállalásnál 
nem számottevőek, de … 

– De gesztusértékű mindenképpen…
– Így van. Csak jelképezni szerettük 

volna, hogy látjuk azt a törekvést, elha-
tározást, hogy a gyermek fontos annak 
a családnak. A közös örömben mi ez-
zel szeretnénk osztozni. Ehhez társult 
hozzá az, hogy az idén találkoztam egy 
olyan kezdeményezéssel, amely a Há-
rom Királyfi, Három Királylány Moz-
galomtól indult el, vagy legalábbis ők 
karolták fel ezt. Lényege, hogy külön-
böző egyéb gesztusokkal hogyan lehet-
ne felhívni a figyelmet ennek a témának 
a társadalmi fontosságára. Arra, hogy 
egy-egy gyermek, bár szorosan véve a 
családnak a magánügye, ugyanakkor a 
társadalomnak is fontos része. Régen is 
úgy volt, hogy amikor egy gyermek szü-
letett egy családban, az ugyan egyéni 
vállalás volt, de mindig ott volt mögötte 
a tágabb család vagy a nagyobb közös-
ség is: vitték a levest, a sütemény, a gyü-
mölcsöt, éppen minek volt az időszaka. 
Maga a nagy közösség is nagy tisztelet-
tel vette körül azokat a családokat, ahol 
gyermek született. Úgy láttuk, hogy en-
nek a mozgalomnak a kezdeményezését 
úgy tudjuk fölkarolni – ami ott megfo-
galmazódott, csak nem annyira konkrét 
módon –, hogy egy zászlót hozunk létre: 
fehér alapon egy piros-zöld színű szív, 
ami a piros-fehér-zöld jelképet is hor-
dozza magában, ebben a szívben benne 
lesz két kis lábnyom, egy újszülöttnek a 
lábnyoma. 

– Kedvesen tappancsnak nevezték…
– Igen. Az az elhatározásunk, hogy 

október 1-jétől a polgármesteri hiva-
tal előtt kihelyezünk egy hirdetőtáblát, 
amelyen szerepel – a szülők beleegye-
zésével – a gyermek néhány születési 
adata. Tulajdonképpen egy emléklapot 
készítünk és kihelyezzük mellé az osz-
lopra ezt a figyelemfelhívó zászlót. Ez 
egyben felszólítás is, hogy figyelj oda 
jobban, ha tudod, akkor valamivel se-
gítsd ezt a családot.    

– Kik segítenek a polgármesteri hiva-
talnak?     

– A babautalványt – amit idéntől tíz-
ezer forint értékben tudunk adni – az 
Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesülete közreműködésével juttatjuk 
el a családoknak. A védőnők is segítsé-
günkre vannak.

– Egyébként a népesség hogy alakul az 
utóbbi években Újkígyóson?

– Azt lehet mondani, hogy sajnálatos 
módon az általános magyarországi ten-
dencia érvényesül, egy kicsit talán annál 
jobb. Újkígyósra az volt a jellemző, hogy 
az újratelepítés – 1814 – óta folyama-
tosan fejlődik létszámában is és gazda-
ságában is. Ez a kilencvenes évek elején 
csúcsosodott ki, amikor majdnem elér-
te a hatezer főt a település, de akkor sem 
haladta meg. Most körülbelül ötezer-
hatszáz fő körül vagyunk, ami azt jelen-
ti, hogy évente kb. 30-40 fővel csökken 
a létszám. Ebben benne van a születés, 
az elhalálozás, az ideköltözés és elköltö-
zés is. Azt mondhatjuk, hogy egy lassú 
csökkenés, de relatíve egy stagnáló álla-
pot áll fenn.

– Ide kapcsolódik a kérdés: az elván-
dorlás tekintetében mi a helyzet?

– Az elvándorlás egyik markáns té-
nyezője a munkahely kérdése. Az át-
lagos Békés megyei települések közé 
tartozunk, itt is elmondhatom, hogy egy 
kicsit jobb a helyzet. Van ugyan elván-
dorlás Nyugat-Magyarország, Buda-
pest, illetve Nyugat-Európa felé, de ez 
talán egyelőre még nem egy rögzült ál-
lapot, nem adták föl az otthonlétüket.

>> Folytatás az 1. oldalról

BabazászlóÚjkígyósiak  
Böjte atya árváiért

A pusztaottlakai Tepertőfesztiválon ke-
rült sor annak az adománynak az átadá-
sára, melyet megyei önkéntesek, civil 
szervezetek gyűjtöttek össze Böjte Csa-
ba atya Szent Ferenc Alapítványa és a 
dévai árvaház javára. Váro sunknak ismét 
nem volt szégyenkeznivalója, hiszen 
megyei szinten az egyik legnagyobb 
adománnyal tudott hozzájárulni a ne-
mes kezdeményezéshez. A helyi civil 
szervezetek (Katolikus Karitász Újkí-
gyós, Összefogás Újkígyósért Köz-
hasznú Egyesület, Vöröskereszt Új - 
kígyósi Szervezete), valamint Újkígyós 
Város Önkormányzata által lekoordinált 
háromnapos gyűjtés során összesen 
2374,1 kilogramm élelmiszer, játék, ru-
ha gyűlt össze az adományozók jóvoltá-
ból 635 010 Ft értékben, akiknek ez 
úton szeretnénk megköszönni a nagy-
lelkű segítséget.

 Turovszki Krisztián

Újkígyós Város Önkormányzata  
csatlakozott  

a Bursa Hungarica  
Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez, 

így
PÁLYÁZATOT ír ki

felsőoktatási tanulmányokat  
folytató hallgatók  

(„A” típusú pályázat), 
valamint a felsőoktatási  

tanulmányokat kezdeni kívánó  
(B” típusú pályázat) 

fiatalok számára.
A részletes pályázati kiírás és  

pályázati űrlap letölthető  
az önkormányzat honlapjáról  

(www.ujkigyos.hu), vagy  
a szükséges nyomtatványok  

a polgármesteri hivatal ügyfélterében 
is átvehetôk  

2011. október 10-től.
A pályázatot ügyfélfogadási időben  

a hivatal 6-os szobájában  
lehet benyújtani. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2011. november 14.

Szebellédi Zoltán 
polgármester

HIRDETMÉNY

ORVOSI ÜGYELET   B   ORVOSI ÜGYELET

Az orvosi ügyelet minden hétköznap 17 órától lép életbe. 
Az ügyeletes orvos személyét a 66/247-787-es  

központi ügyeleti telefonszám üzenetrögzítője mindig közli.
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„A döntés itt A két kezünkben,  nem A végzetünkben…”

Elfogadták a költségvetés 
teljesítéséről szóló beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2011. szeptember 19-én 
megtartott ülésén öt igen szavazattal, el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül, elfo-
gadta a 2011. évi költségvetés I. féléves 
teljesítéséről szóló beszámolót.

Ismét csatlakozunk  
az ösztöndíjpályázathoz

A testület egybehangzóan határozott 
arról, hogy Újkígyós város – az előző 
évi feltételek szerint – 2012-ben is csat-
lakozni kíván a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. A 
pályázatra vonatkozó kiírást a helyi ká-
beltelevízióban, illetőleg a polgármeste-
ri hivatal hirdetőjén teszik közzé.

Pályázatot nyújtanak be  
útjaink felújítására

A képviselők öt igen szavazattal döntöt-
tek arról, hogy a testület az önkormányzati 
tulajdonú és kezelésű belterületi útsza-
kaszok fejlesztése érdekében a DAOP-

3.1.1/B-11 kódszámú kiírásra pályázatot 
nyújt be a Temető utca, Árpád utca, Dó-
zsa György utca, József Attila utca, Wes-
selényi utca, Dohány utca, Petőfi utca, 
Szent István utca, Ady Endre utca útjai-
nak felújítására. A beruházás összköltsége 
bruttó 101 855 568 Ft. Az igényelt pá-
lyázati támogatás összege 91 670 011 Ft.  
A fennmaradó 10 185 557 Ft összegű 
saját forrást a költségvetés fejlesztési cé-
lú tartalékalap terhére biztosítja.

Jóváhagyták az üzlethelyiség  
bérbeadását

Ellenszavazat nélkül, öt igen szavazat-
tal hagyták jóvá a képviselők a piactéren 
megépítésre kerülő, még ki nem adott 
1x16 m2 területű üzlethelyiség bérbe-
adását. 

Pályázati segítséggel építenének 
térfigyelő rendszert

A képviselő-testület öt igen szavazattal 
döntött arról, hogy a 76/2011. (VII. 29.) 
VM-rendelet, az Európai Mezőgazda-
sági Vidékfejlesztési Alapból, a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák  LEADER 

fejezetének végrehajtásához 2011-től 
benyújtandó támogatások alapján a Ker-
tészek Földje Akciócsoport Egyesületen 
keresztül pályázatot nyújt be térfigye-
lő kamerarendszer kialakítására, hozzá 
tartozó eszközbeszerzésre a közbizton-
ság javítása érdekében. A pályázatot a 
Településfejlesztési és Gazdasági Bi-
zottság javaslata szerint kell benyújtani:  
a tervezett Öreg utcai kamera az Ady 
utca–Rákóczi utca sarokra, illetve a mo-
zi épületére tervezett kamera a Kis utca–
Petőfi utca sarokhoz legyen elhelyezve. 
Az önkormányzat a térfigyelő rendszer 
kiépítéséhez 9 981 597 Ft támogatást 
igényel, és a 2 495 399 Ft összegű saját 
forrást a költségvetésből biztosítja.

Támogatják az Újkígyósi Team  
indulását a Budapest-Bamako Rallyn
Az önkormányzat – a költségvetés tar-
talékalapjának terhére – 200 000 Ft tá-
mogatásban részesíti az Újkígyósért 
Közalapítványt, a Budapest–Bamako 
Rallyn induló Újkígyós Team indulá-
sának elősegítése céljából. A támoga-
tás odaítélésére a jelen lévő képviselők 
mindegyike igennel voksolt.

A képviselő-testület ülésein megalkotott rendeletek, határozatok teljes terjedelmükben  
a www.ujkigyos.hu honlapon olvashatók.

H I R D E T M É NY
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy a közterületen lévő lámpatestek 
meghibásodásának észlelése esetén, a 
DÉMÁSZ Zrt. hibabejelentő vona-
lán, a 06-40/822-000-s telefonszá-
mon, magánszemélyek is bejelentést 
tehetnek. 

A fenti telefonszám hálózaton be-
lüli tarifával, éjjel-nappal hívható.

Polgármesteri hivatal, Újkígyós

Mázsaház nyitva tartása
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot, hogy a mázsaház pénteken 
15.00– 17.00 óráig, szombaton 
6.00–8.00 óráig tart nyitva. Kérjük a 
fenti időpontok betartását!

Polgármesteri hivatal

„Helyi őstermelőktől  
Helyi étkeztetésbe”

Újkígyós Város Önkormányzat konyhája az Újkígyósi Sütőipari Bt.-től, illetve 
a Benkó Hús Kft.-től vásárolja a ételkészítéshez szükséges alapanyagokat. 
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a korábbi felhívásunk megjele-
nése óta az alábbi személyek szállítottak alapanyagot az önkormányzati kony-
hára: Kovács Gábor (főzni való kukorica), Krausz János (karfiol), Maulis Ildikó 
(burgonya), Mezei Gábor (zöldség, répa), Lócskai Mihály (paradicsom, paprika), 
Nagy Balázs (fokhagyma).

Köszönjük a fent említett ter-
melőknek a zöldségféléket, és 
továbbra is várjuk azon helyi ős-
termelők jelentkezését, akik-
től további termékeket tudnánk 
vásárolni. Jelentkezni Schríffert 
Béla élelmezésvezetőnél lehet a 
66/256-322-es telefonszámon.

Schríffert Béla 
élelmezésvezető
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2011. szeptember hó:
SzületéSek:

Csétai Kinga Erika (3280 g, 51 cm), Békéscsaba, 2011. szeptem-
ber 18., édesanyja: Rajeczki Erika, édesapja: Csétai Zoltán. 

Kolompár Jázmin Viktória (3020 g, 47 cm), Békéscsaba, 2011. 
szeptember 19., édesanyja Kolompár Lilla Henrietta, édesap-
ja: Mihály József Sándor.

Varga Szimonetta (3300 g, 50 cm), Békéscsaba, 2011. szeptember 
20., édesanyja: Tóth Henrietta, édesapja: Varga Imre.

Juhász Márk (3000 g, 47,5 cm), Gyula, 2011. szeptember 21., 
édesanyja: Lukács Orsolya, édesapja: Juhász István. 

házaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2011. szeptember 10., menyasszony: 

Felföldi Teréz szabadkígyósi lakos, vőlegény: Vida Zoltán 
újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2011. szeptember 17., menyasszony: 
Vaszula Bernadett újkígyósi lakos, vőlegény: Varga László bé-
késcsabai lakos.

Házasságkötés időpontja: 2011. szeptember 30., menyasszony: 
Juhász Anikó békéscsabai lakos, Juhász Pál újkígyósi lakos.

haláleSetek:
Hódi Józsefné Skoperda Piroska, született: 1925. október 3., el-

hunyt: Békéscsaba, 2011. szeptember 2., volt Újkígyós Gyulai 
u. 24/1. szám alatti lakos.

Nagy Tiborné Hegedűs Margit, született: 1940. június 4., elhunyt: 
Gyula, 2011. szeptember 2., volt Újkígyós Petőfi u. 81. szám 
alatti lakos.

Balogh Julianna, született: 1938. október 31., elhunyt: Békéscsa-
ba, 2011. szeptember 6., volt Újkígyós Újköz u. 53. szám alat-
ti lakos.

Csatlós Gáborné Perlaki Erzsébet, született: 1963. szeptember 19., 
elhunyt: Debrecen, 2011. szeptember 6., volt Újkígyós Köl-
csey u. 43. szám alatti lakos.

Ancsin Zoltán, született: 1957. április 28., elhunyt: Újkígyós, 2011. 
szeptember 6., volt Újkígyós Hosszú u. 6. szám alatti lakos.

Bánfi János, született: 1921. április 1., elhunyt: Újkígyós, 2011. 
szeptember 8., volt Újkígyós Kossuth u. 11. szám alatti lakos.

Csatlós Béla, született: 1929. május 31., elhunyt: Újkígyós, 2011. 
szeptember 8., volt Újkígyós Újköz u. 36/1. szám alatti lakos.

Harangozó Andrásné Darida Mária Magdolna, született: 1943. 
augusztus 1., elhunyt: Békéscsaba, 2011. szeptember 20., volt 
Újkígyós Újköz u. 17/1. szám alatti lakos.

Korcsok Pálné Skoperda Teréz, született: 1922. augusztus 20., el-
hunyt: Szabadkígyós, 2011. szeptember 18., volt Szabadkí-
gyós Arany János u. 15. szám alatti lakos.

Rákóczi Pálné Szécsényi Klára Etelka, született: 1954. április 26., 
elhunyt: Békéscsaba, 2011. szeptember 18., volt Újkígyós 
Gyulai u. 39/1. szám alatti lakos.

Szabó Imréné Laczkó Mária, született: 1913. augusztus 9., el-
hunyt: Újkígyós, 2011. szeptember 18., volt Újkígyós Radnóti 
u. 1/1. szám alatti lakos.

Dankó András, született: 1924. szeptember 23., elhunyt: Békés-
csaba, 2011. szeptember 29., volt Újkígyós Hosszú u. 41. szám 
alatti lakos. Egyszerű, dolgos ember volt. Hosszan tartó, sú-
lyos betegségben hagyta el szerető családját. Emléke örökké 
él szívünkben.

AnyAkönyvi Hírek Pacsika Lászlóra  
emlékeztünk…

2011. október nyolcadikán került 
megrendezésre a „Pacsika László-em-
lékműsor”. A rendezvény megszerve-
zésének a gondolata Veiczi Irmától 
származik, aki „nótaénekes” kollégá-
jára akart így emlékezni. 

Laci bácsi fiatal korában vendéglátással foglalkozott, majd 
fodrászként tevékenykedett. Az éneklés iránt csak hobbiszin-
ten érdeklődött munkahelyi leterheltsége és családi körülmé-
nyei miatt. 2001-től viszont egyre fontosabbá vált számára 
az éneklés és az irodalom, főként versírással, de novellaírás-
sal is foglalkozott. 2007-ben jelent meg első verseskötete az 
„Érzelmek húrjai” címmel. Nóta- és dalestek szereplőjeként 
szórakoztatta a közönséget. Többször látható volt a Buda-
pest TV-ben, a Duna TV kívánságműsoraiban lépett fel, illet-
ve irodalmi rendezvények rendszeres szereplője volt. Írásaival 
a békéscsabai Jókai színház Kabarészombat című műsorá-
ban kétszer is első helyezést ért el. 2009-ben a „Város lett a 
kis falum” című verse a lírikusok kiemelt különdíját nyerte el. 
2010-ben Újkígyós Város Képviselő-testülete „Újkígyósért” 
kitüntetést adományozott Pacsika Lászlónak, amelyet már 
nem tudott átvenni betegsége miatt. 2010. szeptember 25-én 
halt meg. 

Az emlékműsort pályatársai, barátai rendezték az Ő tisz-
teletére, halálának első évfordulójára. Az est folyamán tizen-
három nótaénekes szórakoztatta a közönséget, a zenét hozzá 
Báder Béla és cigányzenekara szolgáltatta. 

A műsor folyamán, ha csak kivetítőn is, de visszatért két dal 
erejéig Pacsika László is. Mindenki számára megható pillanatok 
voltak, újra látni, énekelni hallani Őt, aki ugyan eltávozott közü-
lünk, de verseivel, dalaival, énekével örökre itt maradt velünk. 

Nagyné Rajeczki Krisztina

Ilonka néni is betöltötte  
a 90. életévét

Harangozó Józsefné Huszka Ilona 1921. szeptember 24-én 
született Újkígyóson, szüleinek kései gyermekeként. 

Édesapját már nyolcévesen elvesztette. Félárvaként nehe-
zen teltek gyermekévei, fiatalon is sokat dolgozott. 1948-ban 
ment férjhez Harangozó Józsefhez: öt gyermekük született, aki-

ket tisztességben felne-
veltek. Manapság tíz 
unoka és öt dédunoka 
veszi körül. Nyugdí-
jas évei előtt a helyi 
Aranykalász Tsz-ben 
dolgozott. A mai na-
pig a férjével közösen 
épített családi házban 
lakik Újkígyóson, sze-
rettei körében. Ez úton 
is sok egészséget és 
boldogságot kívánunk 
Ilonka néninek!
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Az előző évhez hasonlóan október 6-án 
ismét Aradra látogattunk. Először a vér-
tanúk kivégzésének helyén, a várnál lévő 
vesztőhelyen 1-1 szál rózsát helyeztünk 
el az emlékoszlopnál. A központi ün-
nepség délután kezdődött a Szabadság-
szobornál, mely Zala György munkája. 
A szobrot 1890. október 6-án avatták 
fel, de 1925-ben a román kormány el-
távolíttatta. 2004-ben a megbékélés je-
gyében új helyen, a Megbékélés parkban 
újra felállították a helyreállított alko-
tást. A megemlékezésen magyar és ro-
mán hivatalos személyek társaságában 
tiszteleghettünk a hősök emléke előtt, s 
helyezhettük el Újkígyós koszorúját. Vá-
rosunkat Szebellédi Zoltán polgármes-
ter, Turovszki Krisztián önkormányzati 
képviselő és iskolánk hat diákjának tár-
saságában képviselhettem.

Kunstár Anna

Emlékezés és koszorúzás Aradon,  
a Szabadság-szobornál

Markos Mercédesz, Széll Nikolett, Kovács Noémi, Borgye Gábor, Krucsai Ni-
koletta, Kmetykó Patrícia, Kunstár Anna, Turovszki Krisztián és Szebellédi 
Zoltán a vesztőhelyen lévő emlékoszlopnál

Szeptember 1–2-án a Magyar Vörös-
kereszt Újkígyósi Szervezete vér-

adást szervezett városunkban. A két 
napon 116 véradó nyújtotta kezét, hogy 
segítsen a rászoruló betegeken. Szep-
tember 2-án, az Ászok Söröző és Ét-
teremben tartott véradó vacsorán közel 
180 fő vett részt. Ezen az estén a Vörös-
kereszt kitüntetésben részesített 63 fő 
többszörös véradót. 16 fő (az ötven- és 
ennél többszörös véradók) a kitünteté-
sen kívül 5000, illetve 10 000 Ft-os vá-
sárlási utalványt vehetett át Szebellédi 
Zoltán polgármestertől, aki ily módon 
köszönte meg az önzetlen segítséget. A 
szervezők az első véradókról és a vörös-
keresztes aktívákról, segítőkről sem fe-
ledkeztek meg: az előbbieket egy szál 
szegfűvel, a segítőket pedig szerény 
ajándékcsomaggal köszöntötték.

Rozsnyai Istvánné Olga néni gondola-
tai a véradó vacsorán hangzottak el:

„A véradás nagyszerűsége az önzet-
lenségben és az együttérzésben rejlik, 
hogy az ember magából adhat valamit, 
ami nem kerül semmibe, értéke viszont 
felbecsülhetetlen. Abban, hogy erre a 
vérre bármikor bárkinek szüksége lehet 
és ez egyben bármikor és bárkinek az 
életét jelentheti.”

A Széchenyi István Általános Isko-
la új kezdeményezésként felhívást inté-
zett a szülők felé, amelyben a véradásra 
kérik őket és ismerőseiket. Az osztályok 
között verseny indult, hogy ki tud mi-
nél több véradót beszervezni. A legtöbb 
embert a 7. a osztály mozgósította, akik 
ezért jutalomban részesültek: 19 tanu-
lónak kedveskedtek édességgel a szer-
vezők. A gyerekeket Lenhardt Enikő, 
Locskainé Szabó Ildikó és Susán Éva se-
gítette. A felhívásnak meglett az ered-
ménye, mivel az előző évekhez képest 
19-cel több véradót tudtak regisztrálni.

A Vöröskereszt másik nagy feladata – 
a véradás mellett – a környezetvédelem. 
Már hagyománnyá vált, hogy minden 
évben odaítélik a „Tiszta udvar rendes 
ház” kitüntető táblát az arra érdemes 
háztulajdonosoknak. 2011-ben 16 táb-
lát osztottak ki: 10-et a Bem utcában, 
5-öt az Ady Endre utcában és 1-et az 
Öreg utcában. A megtisztelő cím mel-
lett szerény ajándékcsomagot vehettek 
át a „díjazottak”.

A Vöröskereszt nevében Rozsnyai 
Istvánné, a szervezet vezetője, ezúton 
köszöni mindenkinek az önzetlen se-
gítséget és továbbra is számít a segíteni 
akaró emberekre!

Náhóczki János,  
újkígyósi lakos verse:

Ember vagy!
Mi ez a pár csepp vér? Neked szinte semmit!
De másnak e néhány csepp, az életét jelenti.
Kevésből lesz sok, sokból pedig tenger,
S tengernyi vérrel már segíthet az ember.

Láttad már haldokló, lázas gyermek arcát?
Ki életéért vívta esélytelen harcát?
Néztél már reménnyel teli kis szemébe?
Kezedet adtad már gyönge kis kezébe?

S ugyanaz a gyermek, néhány hónap múlva,
Erős kis kezével, a homokozót túrta.
Mert volt aki segített! A vérét adta érte!
Ha most így láthatná, mondaná: Megérte!

Egy tűszúrás a karon, csak pár csepp  
a tengerből,
S újra élet lehet, a halódó életből.
Hálát ezért ne várj, nincs idő arra,
Életéért harcol, ki véredet kapja.

Magadnak légy hálás, hogy segítettél élni,
Reményteleneknek, életet remélni.
Nem lettél ünnepelt, magam is belátom,
De új életet adtál, s ember vagy barátom!

Többen adtak vért, mint tavaly
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Újkígyós Város Önkormányzata 
valamint  

a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár

tisztelettel meghívja önt és  
hozzátartozóit, barátait, ismerőseit, 

munkatársait

KISVÁROSI  
ESTÉK

közéleti előadássorozatának 
novemberi programjára!

Meghívott előadó:
Bencsik János

klíma- és energiaügyért felelős  
államtitkár

Előadásának címe:
Nemzeti energiastratégia

Helyszín:
Polgármesteri hivatal  

(Újkígyós, Kossuth L. u. 41.)

Időpont:
2011. november 18. (péntek),  

17 óra.

Megjelenésére feltétlenül számítunk,
kérjük, jelenlétével tisztelje meg  

rendezvényünket!

Információ: 
pmh.kommunikacio@ujkigyos.hu, 

muvhaz@ujkigyos.hu

Október 1–2–án rendezték meg Pusz-
ta ottlakán a Tepertőfesztivál keretein 
belül a MAVIR FOCIKUPÁT. A tor-
nára általános iskolások jelentkezhet - 

tek – a Széchenyi István Általános Isko-
la is benevezett. 

A rendezvény reggelén 13 csapat ne-
vezett. A csapatokat a sorsolást követően 

két nagy csoportra osztották. A nap végén 
csoportelsőként végeztünk, és bizakod-
tunk a másnapi jó szereplésben. Másnap 
hat csapat kezdte meg a selejtezőket. Két 
mérkőzés után jobb gólkülönbséggel ju-
tottunk a döntőbe, ahol 2:1 arányban 
győztünk, és elnyertük a MAVIR-kupát.

A díjátadó ünnepség után a gyere-
kek egy edzőmeccset játszhattak a Fradi 
öregfiúk csapatával.

Botyánszki Pál

Az Újkígyósi Vízmű Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a hidegre fordult idő-
járás miatt fokozott figyelmet fordítsanak a vízmérő aknák és a vízmérő órák fagy-
védelmére (aknafedlap fóliás, szalmás lefedése stb.).
A vízmérők szétfagyása miatt felmerült költségek a KÖZSZOLGÁLTATÁSI 
SZERZŐDÉS értelmében a fogyasztót terhelik.
Kérjük a felhívás alapján a szükséges tennivalókat elvégezni.

*
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a vízórák leolvasását a téli időjárásra való tekintet-
tel 2011. november 16-tól november 25-ig terjedő időszakra módosítjuk.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy lehetőség szerint a következő olvasási időszakig 
(2012. március hónap) a vízórákat olvassák le és az óraállást juttassák el a Vízmű Kft. 
irodájába a tárgyhónap 25. napjáig.

Újkígyósi Vízmű Kft. (tel.: 66/256-159, 30/428-2333)

FELHÍVÁS

Vissza nem térítendő támogatást nyert a „FURNÉR-PACK” Kereskedelmi Kft.  
Újkígyóson

Projekt teljes költsége: 11 504 942 Ft
A támogatás összege: 4 601 977 Ft
A megvalósítás időpontja: 2011. 04. 18. – 2011. 09. 14.
A pályázat címe: „Furnér-Pack Kft. technológiai fejlesztése”
A pályázat azonosítója: GOP-2.1.1-11/A-2011-0449
Beruházás célja:  CATERPILLAR targonca GP25N 2 és  

egy Oleobrik 150/70 típusú hidraulikus brikettprés

„MAgyArország Megújul”

„Furnér-Pack” Kereskedelmi Kft.
Cím: 5661 Újkígyós, Petőfi utca 2.
E-mail: info@furner-pack.hu
www.furner-pack.hu

Újkígyósi diákok sikere a Tepertőfesztiválon

A győztes csapat tagjai a következők:
Bakonyi Dávid, Balog Krisztián (a torna legjobb játékosa), Botyánszki Áron, 
Csatlós Norbert, Darabos Rihárd, Harangozó György István, Makoviczki Ákos, 
Mohácsi  Balázs, Rákóczi Gábor, Szőke László.
Felkészítő: Botyánszki Pál iskolatitkár.


