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Az ádáz vita évtizedes állófront-
ján talán végre elindul valami! Va-

lami, ami régi adósságot törleszthet: 
2012. június 14-én a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontja Történettudományi 
Intézetének magyar őstörténeti téma-
csoportja ülést tartott az általuk „székely 
írás”-nak nevezett magyar rovásírás-
ról. Ezt az írást tudományos körökben 
mindig is gyanakvás övezte. Rovásírásos 
emlékeink számbavétele az utóbbi idő-
ben komoly eredményekkel szaporította 
emlékeink számát, növekszik azoknak a 
tábora is, akik korai magyar írásbelisé-
günket a magyar múlt egyik legfonto-
sabb örökségének tartják. Az akadémiai 
tanácskozás fontos előrelépést jelenthet. 
Megállapították és kimondták, hogy a 
székely írás nemzeti örökségünk szer-
ves része, azzal mai ismereteink szerint 
kizárólag magyar szövegeket jegyeztek 
le. Az a megállapítás már erősen kérdé-
ses, hogy ez az írás sohasem volt a teljes 
magyarság körében elterjedt, és azt csak 
a Székelyföld határain belül használták 
volna.

Itt van mindjárt egy újkígyósi példa. 
Néhány évvel ezelőtt az országos média 
is fölkapta a hírt, miszerint e sorok író-
ja érdekes korongra bukkant Újkígyós 
déli határrészében, a város utolsó háza-
inak közvetlen közelében. Nem megle-
pő dolog ez, hiszen az őskor óta lakott 
terület Kígyós környéke. Bőségesen le-
het gyűjteni a határban letűnt elődeink 
egykori használati tárgyainak kusza tör-
melékét. Leginkább, önmagukban nem 
túl értékes, inkább csak a szakember 

számára jelentős, hétköznapi cserép-
edények négy-öt centiméter átmérő-
jű darabjait, néha egy-egy edény fülét, 
száját, alját, de előfordulnak olykor te-
nyérnyi darabok is. A történelem leg-
különbözőbb időszakaiból kerülnek elő 
ezek a tárgyak, nyilván minél közelebb 
vagyunk a jelenhez, annál több a lelet. 
Egyszerű cserépnek tűnt a most tár-
gyalni kívánt darab is, nem is tulajdo-
nítottunk különösebb jelentőséget neki 
egészen addig, amíg a rárakódott földtől 
meg nem tisztítottuk. Először csak egy 
régi edény aljának mutatta magát a tö-
redék, de mikor kiderült, hogy lyuk van 
a közepén és ráadásul szürke színű, ak-
kor már tudtuk, hogy egy érdekes régi 
darabbal van dolgunk. Az edényt, miu-
tán eltört, újra hasznosították. Kifúrták 
a közepét, és orsókarikát, más néven or-
sónehezéket készítettek belőle. 

Ezt a fajta szürke kerámiát az I–VI. 
században Magyarország területén élő 
szarmaták használták. Kárpát-medencé-
be költözésük után telepeikkel egy idő-
ben létrehozták a fazekasközpontokat 
is. A szarmaták igyekeztek a korábban 
rómaiaktól vásárolt kerámiaárukat a le-
telepedés után saját gyártású edények-
kel helyettesíteni. A fazekasok széles 
termékskálát kínáltak, munkáik között 
megtaláljuk egy korabeli háztartás min-
den cserépkellékét, a kisebb csészéket, 
poharakat, tálakat, korsókat, kancsókat, 
de az egészen nagy méretű hombárokat 
is. A tárgyak felülete általában díszítet-
len, de találtak már a régészek díszített 
darabokat is. A mívesebbek korongon 
formált, gyakran római edényeket után-

zó formát öltenek, de a hétköznapi 
használatra szánt egyszerű bögrék stb. 
kézzel formázottak. A szarmata kerá-
mia jellegzetes, más régészeti korszak-
kal nem összekeverhető, szürkére, ritkán 
vörösre kiégetett. 

Tekintsük hát röviden át, hogy kik is 
voltak ezek a szarmaták! A szarmaták 
népe ókori nomád-félnomád törzs volt. 
Rokoni, politikai, kereskedelmi kapcso-
lataik behálózták a Távol-Keletet, Dél-
Ázsiát és az antik világot. Hadseregük 
zöme lovas íjászokból állt, de a vezető 
réteg kísérete páncélos, dárdás nehéz-
lovasságból tevődött össze. Bár a szar-
maták mint önálló népcsoport eltűntek 
a történelem útvesztőiben, génjeikben 
ma is köztünk élnek, a magyarság egyik 
ötvözőelemeként tekinthetünk rájuk. 
Most már képet kaptunk arról, hogy 
nagyjából kik is készíthették rovásos 
korongunkat. A korongon látható ro-
vásjel teszi ugyanis különösen érdekes-
sé ezt a meglehetősen gyakran előkerülő 
tárgyat, mivel a hasonló orsónehezéke-
ken efféle jel igen ritkán fordul elő. Te-
rületünkön a szarmatákat vélhetően két 
olyan nép követte, amely használta a ro-
vás típusú írásrendszert, nevezetesen az 
avarok és a magyarok.

További helyi példát is hozhatnánk. 
Újkígyós nevét Székely Alpár munkája 
nyomán immár így is olvashatjuk, olyan 
betűkkel, melyekkel ismereteink szerint 
évszázadok során át kizárólag magyar 
szövegeket jegyeztek le.

Harangozó Imre
(A teljes cikk a www.ujkigyos.hu  

honlapon olvasható)

Június 24-én, a III. Újkígyósi Hazaváró keretei kö-
zött fölszentelte ft. Szigeti Antal békéscsabai plébá-
nos úr, Újkígyós díszpolgára azt a két fából kifaragott 
helységnévtáblát, melyen Újkígyós neve ősi magyar ro-
vásjegyekkel szerepel. Ha járjuk az országot, a Kárpát-
medencét, látjuk, egyre több település tesz ki hasonló 
helységnévtáblát. Persze nem Magyarországon élnénk, 
ha nem dúlna vérre menő vita ezzel a jelenséggel kap-
csolatosan is. Nacionalista magamutogatás vagy egy 
alapvető nemzeti érték tudatos fölvállalása motiválja a 
táblák terjedését?

Rovásírásos helységnévtábla Újkígyóson

Az újkígyósi gyermek néptánccsoportosok a rovásírásos tábla mellett
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– Nagy segítség volt számunkra a 
Leader-pályázat lehetősége, persze az 
újkígyósi önkormányzat nyújtotta hát-
tér nélkül semmire sem mentünk volna. 
A program ötletének megfogalmazá-
sa, a pályázatírás bonyolult, sokszor szá-
momra meglehetősen papírízűnek tűnő 
feladatát csak csapatmunkában lehetett 
megvalósítani. A teljesség igénye nélkül 
meg kell említeni és köszönni Reck Ni-
koletta és Nagyné Rajeczki Krisztina tü-
relmét és kitartását. Külön azzal is meg 
kellett birkózni, hogy a pályázati kö-
töttségek eredeti elképzeléseink fontos, 
tartalmi elemeinek egy részét eleve ki-
lőtték. Örömmel fogadtuk, hogy Újkí-
gyós önkormányzata az így keletkezett 
programbéli lyukakat saját forrásból be-
foltozta. Végül is egy szép, értékes és 
talán ami a legfontosabb, alaposan vé-
giggondolt programmal állhattunk az 
érdeklődő közönség elé.

– Térjünk rá a konkrét programokra! 
A hazaváró idei programja közvetlenül a 
Galiba Nap elnevezésű gasztronómiai ver-
seny szomszédságába került. Már 23-án 
délután az újkígyósi könyvtárban egy 
könyvbemutatóra került sor, hallhatnánk 
erről néhány szót?

– Dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei 
Levéltár igazgatója kiváló és ismert  
szakember a maga területén, kitűnően 
ismeri településünket is, így kézenfek-
vő volt, hogy őt kértük föl arra, foglalja 
össze és ismertesse azokat a kiadványo-
kat, amelyek Újkígyóssal kapcsolatosan 
helytörténeti, honismereti témában az 
utóbbi években megjelentek. Jóleső ér-
zés volt hallani a szakember szájából, 
hogy ezen a téren a megye településeivel 
Újkígyós bátran vállalhatja a versenyt 

mind a helytörténeti, honismereti, mind 
pedig a néprajzi alapkutatás és az ösz-
szegyűjtött adatokat publikáló irodalom 
tekintetében is. A könyvbemutató két 
jeles felkért hozzászólóval is büszkél-
kedhet. Jelen volt Rostás-Farkas György, 
a Magyar Köztársaság Babérkoszorú-
jával kitüntetett író, költő, és testvére, 
Ruva Farkas Pál Kisebbségekért díjas 
költő, újságíró is. Irodalmi igényű hoz-
zászólásukban mindketten felemleget-
ték újkígyósi kötődésüket, és szóltak 
gyermekkorukban kialakult magyar–ci-
gány kettős identitásukról is. A program 
zárásaként az Újkígyósért Közalapít-
vány könyvjutalmában részesültek azok 
a gyermekek, akik a 2011–2012. tanév-
ben az újkígyósi Széchenyi István Ál-
talános Iskolában folyó helytörténet, 

honismeret foglalkozásokon szorgal-
mukkal, érdeklődésükkel tűntek ki.

– Június 24-e az Újkígyósi Hazaváró 
napja. Elevenítsük föl a zenés ébresztővel 
induló nap fontosabb eseményeit!

– Nagy öröm számunkra, hogy a 
program előkészítésének döccené-
sei és a tomboló gazdasági válság elle-
nére több mint négyszáz elszármazott 
újkígyósi hallotta meg hívó szavunkat. 
A tíz órakor kezdődő ünnepi szentmise 
prédikációjában ft. Szigeti Antal békés-
csabai plébános úr, Újkígyós díszpolgára 
a közösség erejéről szólt, megemlítette 
újkígyósi őseink megtartó, istenes hű-
ségét is. A szentmisét követően publi-
kációra került sor a városháza előtt. Bár 
a hallgatóság jelentős részét a rekkenő 
hőség és a tűző nap a fák árnyékába űz-
te, az érdeklődés nem volt kisebb, mint 
a korábbi hazavárók esetében. Újkígyós 
régi szegedi hagyományt is őrizve híres 
konyhájáról. Mi nem vesszük észre, de 
a távolról ide érkezőknek szembetűnik, 
hogy az újkígyósiak minden jeles alka-
lommal pörköltet főznek. Ezt a hagyo-
mányt most is folytattuk, 250 kg jóféle 
szürke-magyar marhából való húsból, 
kígyósi földben megtermett vöröshagy-
mából és házi őrlésű paprikából ké-
szült a hazaváró ebédje is. A több mint 
500 vendégül látott résztvevő tanúsít-
ja, Újkígyóson nem felejtették még el 
a pörköltfőzés titkát. Külön köszönet 
mindazoknak, akik az ebéd előkészíté-
sében, megfőzésében és felszolgálásában 
részt vettek. Lehet, hogy nem volt sze-
rencsés, hogy egy ilyen finom ebéd után 
komoly, szellemi igénybevételt jelentő 
programok következtek. Talán legköze-
lebb a vendégül látást a programsorozat 
végére hagyjuk, hátha így aktívabb lesz a 
kultúra iránti érdeklődés is!

– A hazaváró programok korábbi ren-
dezvényein is mindig komoly kiállítások 
voltak, olyanok, amelyek bármelyik neves 
kiállítóhelyen is megállnák a helyüket. Ez 
most sem maradt el, beszéljünk néhány szót 
erről a „Kortárs művészek a népművészet 
vonzásában” alcímet viselő, emlékezetesen 
szép alkalmi tárlatról!

– Azt hiszem, ez a Hazaváró című ki-
állítás a művészet, legmagasabb szin-
ten az egyetemes művészet nyelvén 

Beszélgetés Harangozó Imre kuratórIumI elnökkel

Az ilyen rendezvények arra valók, hogy  
fölvillantsák a jobbik énünket...

Június 24-én rendeztük meg harmadik alkalommal a már-már hagyományossá 
váló Újkígyósi Hazavárót. A rendezvény célja, hogy megszólítsuk azokat, akik 
településünkről elszármaztak, szervezzünk egy kellemes, családias találkozót, 
kulturális rendezvényeket, beszélgessünk, együtt tekintsük át településünk éle-
tét, örömeinket, problémáinkat. A 2012-es hazaváró programja, amely Leader-
pályázati támogatással valósult meg, nyitánya egy olyan felkészülési időnek, 
amely a jelenlegi Újkígyós születésének 200. évfordulóját hivatott előkészíteni. 
A program megtervezője és lebonyolítója az Újkígyósért Közalapítvány volt. A 
sikeres rendezvény után ültünk le a közalapítvány kuratóriumi elnökével, Ha-
rangozó Imrével, és kértük arra, mondja el a program előkészítésével, megvaló-
sításával kapcsolatos észrevételeit.

A publikációt Rákóczi Antal hirdette ki
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fogalmazta meg mindazt a törekvést, 
amit a hazaváró programok elindítá-
sakor a szervezők maguk elé tűztek. 
Magyarországon mindig nemzetmeg-
tartó törekvés volt, hogy az idegen min-
ták követésével szemben egyetemes 
érvénnyel, magas művészi színvona-
lon és anyanyelven szólaljon meg a mű-
vészi alkotás. Erre a kis tárlatra olyan 
kortárs művészek alkotásaiból válogat-
tunk, akik ezt a programot választot-
ták művészi hitvallásukká. Úgy érzem, 
Újkígyós nem kis büszkeséggel sorol-
hatja föl Balogh Tünde, Horváth István, 
Makoldi Sándor, Mihály Árpád, Pata-
ki Ferenc és Szabó Antónia nevét. A kis 
tárlatot Makoldi Sándor festőművész és 
Mihály Árpád szobrászművész rendezte. 
Megnyitójában Nagy Imre művészettör-
ténész, a hódmezővásárhelyi Tornyai Já-
nos Múzeum igazgatója az alkalomhoz 
illő emelkedettséggel foglalta össze az 
imént emlegetett szemlélet történetét, 
méltatta a kiállító művészek életművét, 
és fogalmazta meg azt is, hogy a vizuális 
anyanyelvünk érvényesülése alapvetően 
nem művészeti, hanem létkérdés a jövő 
magyarsága számára. Talán nem túlzás 
az sem, hogy a kiállításunk megnyitó-
ján világszínvonalon szólalt meg a ma-
gyar népdal a számos zenei formációból 
ismert énekesnő, Kovács Nóri és húga, a 
szintén jeles előadóként ismert Kovács 
Judit jóvoltából.

– A fő programpontok mellé fontos ki-
egészítő rendezvények társultak, melyek 
iránt szintén élénk érdeklődést tapasztal-
hattunk.

– Igen. Az Ezüstág Gondozási Köz-
pont épületében nyílt meg Hegedűs Zsolt 
újkígyósi származású alkotó javarészt 
pasztellképekből álló kiállítása. Itt az a 
megtiszteltetés ért, hogy Zsolt barátom 
engem kért föl a tárlat megnyitására. 
Fontos, hogy a helyi közönség megis-
merje a saját köréből kikerült, másutt is 
sikereket elérő fiainak a tevékenységét. 
Egész nap látogatható volt a Széche-
nyi István Általános Iskola iskolatörté-
neti kiállítása, s ugyanígy meg lehetett 
tekinteni az Ipolyi Arnold Népfőiskola 
kiállításait is. Itt egy egészen pici, de tar-
talmi tekintetben annál töményebb rész 
erre az alkalomra készült el. Ugyancsak 
elkészült végre két régen várt emlék-
tábla is, az egyik az Ipolyi Arnold Nép- 
főiskola két legfontosabb támogatójá-
nak, Újkígyós Város Önkormányzatának 
és a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány-
nak a nevét tartalmazza, a másik alapító 
elnökségi tagunknak, Zsótér Józsi bá-

csinak állít emléket. Külön öröm, hogy 
a távolról elszármazottak mellett sok 
olyan újkígyósi is eljött, aki eddig csak 
hallomásból ismerte egyesületünk mun-
káját.

– A program egyik csúcspontja, ugyan-
akkor zárása is a Szűz Mária Szent Neve 
templomban megrendezett népzenei hang-
verseny volt.

– Valódi hazatalálás volt a programot 
záró templomi koncert élménye is. A 
Matokabinde zenekar tökéletes néprajzi 
hitelességgel, könnyed eleganciával, de a 
tanult zenészekre jellemző, magas szin-
tű művészi igényességgel játszotta azt az 
erdélyi vonós zenét, melyet Kodály, Bar-
tók, Lajta és Kallós Zoltán gyűjtéseiből 
ismerünk, s amely magában hordozza 
népünk legősibb hagyományrétege mel-
lett a reneszánsz udvari muzsika eleme-
it, s ötvözi mindezt egy többnyelvű és 
többkultúrájú vidék egymásra ható né-
peinek sajátos ízlésvilágával is. A két 
énekesnő, Kovács Nóri és Kovács Judit, 
ha lehet, a végletekig fokozta a tökéle-
tes zenei élményt. Énekükkel valóban 
hazavarázsolták hallgatóságukat, nem 
egy megosztottsággal, feszültségekkel 
és gyarlósággal terhelt földi hazát, ha-
nem annak isteni tökéletességre nyitott 
mását villantva fel. Ha van célja a művé-
szetnek, bizonyosan ez lehet…

– Végezetül megkérdezem: véleménye 
szerint hogyan lehetne összefoglalni rövi-
den e gazdag nap történéseit?

– 2014. szeptember 1-jén lesz Újkígyós 
200 esztendős. Van egy olyan forrásunk 
is, amely szerint őseink első képviselői 
1812-ben léptek először kígyósi földre. 
Mára Újkígyós mindannyiónk számára 
otthont, közösséget, s ami talán minden-
nél több, szülőföldet jelent. Szülőföldet, 
sokszor a maga szeretetlenségével, ön-
zésével, gyarlóságával is. Ezt az érzést 
Kalász László költő fogalmazta meg a 
legpontosabban egyik versében: „meg-
repedezik a föld / áhít beleesnem / e 
szerelmes szülőföld / elveszejt már en-
gem…” Az idő előtti földbe esést azért 
a lehetőségek szerint el kell kerülni! Az 
ilyen rendezvények arra valók, hogy föl-
villantsák a jobbik énünket, meleged-
jünk az ősök tüzénél, gyűjtsünk erőt, a 
közösség erejét a holnap mindennapi 
nehézségeinek leküzdéséhez. Talán el-
mondhatjuk, hogy a III. Újkígyósi Ha-
zaváró elérte célját mindazok számára, 
akik részt vettek ezen a szép, hitet erősí-
tő, lelket melengető programon.

– Köszönöm a beszélgetést!
Harangozóné Csortán Erzsébet

Ezúton felhívjuk a Mozgáskorlá-
tozottak Békés Megyei Egyesülete 
Kígyósi Szervezet tagjainak figyel-
mét, hogy amennyiben tartozásuk 
van a szervezet felé, azt 2012. au-
gusztus 15-ig rendezni szíveskedje-
nek! Amennyiben ez nem történik 
meg, töröljük nyilvántartásunkból.
Tagjaink jelezték, hogy a parkolási 
igazolványok ellenőrzésénél szüksé-
ges az egyesületi tagsági jogviszony 
igazolására szolgáló tagkönyv felmu-
tatása is.
Tisztelettel:

Sávolt János elnök

Shavlego,  
a grúz táncegyüttes

Újkígyóson

Július 17-én a világhírű Shavlego grúz 
táncegyüttes fergeteges műsorában 

gyönyörködhettek Újkígyós lakosai. 
Ezen a kellemes nyári estén a nézőtéren 
ülők feszülten figyeltek, várták az elő-
adás kezdetét. 

Felcsendült a zene és megtelt élettel 
a színpad. Színpompás ruhákban, a grúz 
népviseletet felvonultatva léptek szín-
padra az együttes tagjai. Megmutatták a 
vad és mégis érzelmekkel teli grúz tánc 
csodálatos világát. Az ötéves gyermek és 
a húszéves felnőtt táncos együtt tudott 
„dolgozni”, táncolni, „élni” a színpadon, 
mindannyiunk és a saját maguk örömé-
re. Élvezettel táncoltak.  

A 2 × 50 perc műsoridő gyorsan el-
telt, ízelítőt kaptunk egy távoli világ – 
számunkra – ismeretlen kultúrájából, 
életéből, táncából. 

Felejthetetlen este volt minden néző 
számára. 

Susán Éva
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Az Összefogás Újkígyósért Köz-
hasznú Egyesület minden eddi-

ginél nagyobb szerepet vállalt az idén a 
város híres gasztronómiai fesztiváljának 
a megrendezésében. A korábbi években 
csupán a Galiba Nap egyik fő program-
ját, a „Hagyományőrző egyesületek ta-

lálkozóját” szervezték. Most azonban a 
Petőfi Sándor Művelődési Házzal kö-
zösen valamennyi galibás esemény ko-
ordinálását magukra vállalták, amire a 
Leader HACS Kertészek Földje Ak-
ciócsoport pályázatán 1,5 millió forin-
tot nyertek. A fesztivál hagyományos 
eseményei a művelődési ház fergeteges 
esti programjaival (Sziluett társastánc, 
Reckír zenekar, Janicsák Veca-koncert) 
egészültek ki.

A főzőverseny délelőtt kezdődött, s 
míg a főzőhelyeken főttek, sültek a kü-
lönlegesebbnél különlegesebb libaételek, 
a közelben erős emberek, pónilovasok, 
strandfoci és a Rádió 1 élő kívánság-
műsora szórakoztatta a város lakosságát. 
Természetesen az Összefogás „fő mű-
sorszáma”, a Hagyományőrző egyesü-
letek találkozója most sem maradhatott 
el. Az Összefogás-sátorban ezúttal kö-
zel nyolcvan fellépő állt közönség elé. 

Elsőként a Balassi-néptáncosok sze-
nior csapatának, az Őszülő Halánték-
nak a fergeteges műsorát csodálhatták 
meg az egybegyűltek. Mint Juhász Pál-
tól, az együttes vezetőjétől megtudtuk, 
1997-ben, a Balassi Táncegyüttes 50. 
évfordulóján a Balassi egykori táncosai 
újra összeálltak egy jubileumi produkci-
óra. Az akkori fellépés olyan jól sikerült, 
hogy azóta is együtt vannak, s ebben az 

évben már ők is jubileumot ünnepelnek, 
a tizenötödiket. Újkígyóson öt tánc-
produkciót láthatott tőlük a közönség. 
Valamennyi koreográfiát (Szakácsasszo-
nyok tánca; Feketelaki ritka és legényes; 
Adjon Isten, ugrós; Pontozó és forga-
tós; Három a tánc) Born Miklós, a Balas-

si egykori alapítója 
készítette. Mint 
elmondták, a ne-
ves tánccsoport 
egyik fő célja az, 
hogy fellépéseiken 
tovább éltessék 
egykori tanáruk, 
vezetőjük, Born 
Miklós – vagy 
ahogy ők nevezik, 
Samu bácsi – nép-
tánc-feldolgozá-
sait, koreográfiáit. 
Büszkén emlékez-
tek arra a tavalyi, 
Jókai színházas 

fellépésre is, ahol Born Miklóst a 80., 
Mlinár Pált, a Balassi jelenlegi művé-
szeti vezetőjét pedig a 60. születésnap-
ján köszönthették. 

A kígyósi diákok körében 2009-ben 
kezdődött a citeraoktatás. A találkozón 
a legtehetségesebb kígyósi kisiskolások 
– Mészáros Gréta, Bálint Adrienn és Gedó 
Fanni – is megmutatták tudásukat. Bár 
népzenetanáruk, Rácz Gyula nem tudott 
eljönni az eseményre (épp egy népzene-
táborban tartózkodott Hajdúböször-
ményben), telefonon elmondta: annak 
idején 11 kisgyermekkel indult a kígyósi 
citeraoktatás, ma pedig 26 újkígyósi di-
ák tanul játszani a citerán. Ez a szám ar-
ról is tanúskodik, hogy a Harruckern 
János Közoktatási Intézmény népzene 
tagozatán az újkígyósiak a legaktívab-
bak ebben a műfajban.  

Ráadásul két kígyósi felnőtt, Sze-
bellédi-Szász Erzsébet és Gurbity Gábor 
is érdeklődött Rácz tanár úrnál a cite-
raoktatás felől. A két idősebb tanítvány 
azóta saját együttest is alapított Kígyósi 
Citerások néven. Természetesen ők is 
felléptek e rendezvényen. Műsorszá-
mukba három férfi énekest is bevon-
tak: Szebellédi Zoltán polgármestert, 
Szebellédi Áront és Nagy Balázst. Ver-
bunkkal és betyárnótákkal szórakoztat-
ták a közönséget.

A Tengelic Énekegyüttes tagjai is 
kígyósiak. Pontosabban magyar népda-
lokat kedvelő újkígyósi és szabadkígyósi 
asszonyok. Több mint hét éve dalolnak 
együtt, szakmai irányítójuk, vezetőjük a 
Csíkszeredából származó János Hajnal-
ka. Névadójuk pedig Rákóczi Antal, az 
egyik énekes férje, aki kifogásolta, hogy 
Hajnalka tréfásan „Anyóka klubnak” ne-
vezte a többnyire fiatal hölgyekből álló 
csoportot. A Tengelic három népdalcso-
korral készült az idei Galiba Napra: egy 
székelyföldi válogatással, egy moldvai és 
egy gyimesi összeállítással. Mint meg-
tudtuk, tagjaik 2011 januárjában részt 
vettek egy megyei minősítő fesztiválon, 
ahol a neves művészekből álló zsűri ki-
emelt arany minősítéssel értékelte telje-
sítményüket. 

A Tengelic együttest a Csaba Kul-
turális Egyesület néptáncosai követték. 
Fergeteges műsorukhoz vezetőjük, Pin-
tér Tibor fűzött érdekfeszítő kommen-
tárokat. Mindebből az is kiderült, hogy 
az 1996-ban létrejött tánccsoportban 
több újkígyósi tehetség is megfordult, 
sőt, néhányan máig aktív tagjai az egye-
sületnek.   

Maroknyinak tűnhetett a maga ki-
lenc tagjával az Újkígyósi Néptánc-
csoport, mégis óriási sikert aratott 
a műsoruk. Vezetőjük, Bacsa László 
néptáncpedagógus már öt éve oktatja az 
újkígyósi Széchenyi István Általános Is-
kola növendékeit a néptánc fortélyaira. 
Mint mondta, a legtöbben már a kezde-
tektől tagjai az együttesnek. Hetente két 
szakköri órában gyakorolnak, tudásukat 
pedig különböző fellépéseken mutat-
ják be. Bár az alakulásuk óta számtalan 
néptánccal ismerkedtek meg a gyerekek, 
a Galiba Napon kedvenceikből, a me-
zőföldi és a dél-alföldi táncokból adtak 
ízelítőt a közönségnek, amelyek – mint 
kiderült – rendkívül látványosak a tánc 
közben használt eszközök (botok, üve-
gek stb.) miatt.

A hagyományőrzők találkozójára már 
nem először jöttek el a csorvási Kisze 
Citeraegyüttes tagjai. A telekgeredási, 
gerendási és csorvási lányok három év-
vel ezelőtt alapították az együttesüket. 
A kis csapat rendszeresen szerepel kü-
lönböző városi és megyei rendezvénye-
ken, de az együttes vezetője, Bernáth 
Katalin büszkén újságolta azt is, hogy 

GASztRoNóMIAI fESztIváL éS HAGyoMáNyőRzéS ÚJKíGyóSoN

Összefogás, libák, Janicsák Veca

A győztes csapat bemutatja a libaaprólék-levest tepertő-
gombóccal és a sült libakolbászt cukkinis répás rösztivel
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a 16. országos népzenei minősítő ver-
senyen térségi szinten kiváló, országos 
szinten pedig ezüst minősítést értek el. 
Az újkígyósi Galiba Napra négy dal-
csokorral készültek: csongrádi, gyimesi, 
mezőségi és magyarbődi dallamokkal.  

Nagy elismerést kapott a kígyósi kö-
zönségtől a Kemény Mag Spontán For-
máció. A főleg Beatlest, John Mayert és 
más népszerű zenét játszó fiatalembe-
rek a 2005-ben alakult békéscsabai Ke-
mény Gitárklub alapító tagjai voltak. 
Mára önálló együttessel és műsorral áll-
nak színpadra, soha nem felejtve azon-
ban az „anyaklubot”, ahonnan kinőttek, 
s amelynek máig tagjai maradtak. 

S míg az Összefogás-sátorban a ha-
gyományőrzők találkozója folyt, a zsűri 
elbírálta a főzőversenybe nevezők étel-
csodáit. A Prohászka Béla Venesz-díjas, 

olimpiai aranyérmes mesterszakács ve-
zette bírálói kör három fő- és öt külön-
díjat osztott ki. 

Az első díjat a „Giga-báj Döbrögi 
sátrában” nevű csapat nyerte. A csa-
pat tagjai Nátor Jánosné, Gedó Erzsébet, 
Mancz Fatime Nóra, Turovszki Berna-
dett és Turovszki András, akik két éjsza-
kát tölthetnek el a paksi Erzsébet Nagy 
Szállodában. A második helyezettek a 
„Furfangos betyárlibák” lettek, a nyere-
ményük szintén két éjszaka, amit a gyu-
lai Wellness Hotel ajánlott fel. A csapat 
tagjai Virág Ernesztina, Hegedűs Cecília, 
Szerémi Ágoston és Oláh Dénes. A harma-
dik helyet a „Hazai libák csapata” csípte 
meg, ezzel a mórahalmi Colosseum Ho-
telba juthatnak el, ahol rájuk is, mint a 
többi győztesre, két ajándék éjszaka vár. 
A csapat tagjai: Schríffert Béla, Lengyel 

István, Endrei Zoltánné, Czene Péterné és 
Skaliczki Józsefné voltak.

Az öt különdíjas csapat, a Kígyósi 
menyecskék, a Döbrögi szakácsai, az 
Őszülő halánték, a szépvíziek négyes fo-
gata és a Coop-os libák, szintén értékes 
nyereményekkel gyarapodott. Simonka 
György országgyűlési képviselő példá-
ul egy élő birkát ajánlott fel, az újkígyósi 
önkormányzat és a helyi Petőfi művelő-
dési ház élő libákat és ajándékcsomagot 
adott, a szabadkígyósi sarki háztartá-
si bolt szintén ajándékcsomaggal járult 
hozzá a díjakhoz. 

A zsűri elismeréséért csaknem húsz 
csapat szállt ringbe. A szervezők köszö-
netüket fejezik ki azoknak is, akik ezút-
tal nem nyertek, de a versenyben részt 
vettek

Magyar Mária

Újkígyós Város Önkormányzat né-
hány képviselője testvértelepülé-

sünkre látogatott, Szent László király, 
Csíkszépvíz védőszentjének az ünne-
pére. Ezen alkalomból felszentelték a 
Kicsi-Pogány-havas tetejére épített ha-
ranglábat, új harangjával együtt, illetve 
az egykori kápolna régészetileg feltárt 
és újjáépített kőalapzatát.  A hivatalos 
látogatás alkalmával a képviselők részt 
vettek Szépvíz Község Önkormányza-
tának dísztanácsülésén, ahol Szebellédi 
Zoltán polgármester az alábbi szavak kí-
séretében adta át Jankovics Marcell Szent 
Lászlóról szóló könyvét és a díszkiadás-
ban megjelentetett Magyarország Alap-
törvényét:

„Tisztelt Szépvíziek!
Kedves Magyar Feleim!
1990 óta van testvértelepülési kapcso-

lat Szépvíz és Újkígyós között. Mind-
annyian erős szorításból kerültünk ki 
akkor. Azt hittük, hogy egyik pillanatról 
a másikra magától megváltozik a világ. 
Ez azonban nem így volt, nem így van, 
hiszen magától nem változik meg sem-
mi, nagyon sokat kell küszködni azért, 
hogy jobb irányba forduljanak a dolgok.

Ha végignézünk a magyar történel-
men, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok 
megpróbáltatáson keresztül, de még 
mindig itt vagyunk a Kárpát-meden-
cében. 895-ben, a III. honfoglaláskor 
mintegy 500 000 magyar érkezett ide. 
Ma harmincszor annyian élünk itt – 

vagy szerte a világban. Kevés nemzet az, 
amelyik ezt elmondhatja magáról.

Hogy lehet ez? Úgy, hogy az a kul-
túra, amelyet magunkkal hoztunk, az 
élet kultúrája, amely már az első leírt al-
kotmányunkban benne volt. Szent Ist-
ván intelmei Imre herceghez a világon 
a második alkotmány, amelyről tudunk 
– az első az izlandiaké volt 720-ban. Ez 
az alkotmány, illetve az ország felajánlá-
sa a Babba Mária oltalmába, biztosítot-
ta a jövőt. Jók voltak az alapok, volt mire 
építkezni. A magyar szentek sora a mai 
napig bizonyíték arra, hogy jó úton já-
runk.

Persze voltak kibicsaklások a magyar 
történelemben is. De nincs az a csorba 
a fejszén vagy a kaszán, amelyet ki ne 
lehetne köszörülni vagy ne lehetne ki-
kalapálni. Elsősorban vigyázni kell ar-
ra, hogy a csorba ne essen meg. Ha nem 
voltunk elég óvatosak, a hibát ki kell ja-
vítani.

1949-ben a magyar népre is rá kény-
szerítettek egy tőle idegen alkotmányt, 

amelynek a lényege volt, hogy mindazt 
az értéket, amelyet magunkban hordoz-
tunk évezredek óta, kiverjék a fejünkből. 
Az alapokhoz való visszatérést jelentette 
a Magyar Országgyűlés által 2011. ápri-
lis 25-én elfogadott és idén január 1-jén 
hatályba lépett Magyarország Alaptör-
vénye, amely néhány csorbát, amely a 
nemzet testén keletkezett, igyekszik ki-
javítani.

Magyarország Alaptörvénye hitval-
lással kezdődik:

„MI, A MAGYAR NEMZET TAG-
JAI, az új évezred kezdetén, felelősség-
gel minden magyarért, kinyilvánítjuk az 
alábbiakat:

Büszkék vagyunk arra, hogy Szent Ist-
ván királyunk ezer évvel ezelõtt szilárd 
alapokra helyezte a magyar államot, és ha-
zánkat a keresztény Európa részévé tette.

Leszögezi, hogy a magyar nemzet ré-
sze minden magyar, aki annak vallja ma-
gát, bárhol is éljen a világban, a jelenlegi 
határokon belül vagy kívül.

A szépvíziek e szép napon, Szent 
László ünnepét ülvén engedjék meg, 
hogy barátságunk jeléül Újkígyós Város 
Képviselő-testületének üdvözletét köz-
vetítsem és átadjam Jankovics Marcell 
Szent Lászlóról szóló könyvét és a dísz-
kiadásban megjelentetett Magyarország 
Alaptörvényét polgármester úr kezébe 
azokkal a szavakkal, amellyel kezdődik 
ez az alkotmány: 

ISTEN, ÁLDD MEG A MA-
GYART!”

Hivatalos látogatáson jártak képviselőink

Szebellédi zoltán átadta az alaptörvény 
díszkiadását ferencz tibornak
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A képviselő-testület ülésein megalkotott rendeletek, határozatok teljes terjedelmükben  
a www.ujkigyos.hu honlapon olvashatók.

„A döntés itt A két kezünkben,  nem A végzetünkben…”

Elfogadták az óvodai beszámolót
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2012. június 18-án 
megtartott ülésén egyhangú, hét igen 
szavazattal elfogadta a Közös Igazga-
tású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 
2011–2012. tanévről szóló beszámoló-
ját. A testület megköszöni az intézmény 
dolgozóinak az elvégzett munkájukat.

Elfogadásra került az iskola  
beszámolója

A testület hét igennel fogadta el a 
Széchenyi István Általános Isko-
la 2011–2012. tanévről szóló beszámo-
lóját, majd megköszönte az intézmény 
dolgozóinak munkáját.

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 66/2012. (IV. 23.), 
71/2012. (IV. 23.), 72/2012. (V. 16.), 
73/2012. (V. 16.), 74/2012. (V. 21.), 
75/2012. (V. 21.), 77/2012. (V. 21.), 
78/2012. (V. 21.), 79/2012. (V. 21.) ön-
kormányzati határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentést hét igennel elfogadta.

Kiegészítették az ovi szakmai programját
A Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény szakmai programját az alábbi 
kiegészítéssel fogadta el a hét jelen lévő képviselő:

A testület megbízta Balogh Lászlóné óvodavezetőt, hogy az érintett dolgozók 
munkaköri leírását ennek megfelelően módosítsa.

1. táblázat
Újkígyós város Önkormányzat e-képviselője (KENySzI)

Név Státusz Feladat Távollétében  
helyettesíti

Máténé Kiss 
Mária

aljegyző Az adatszolgáltató munkatársak  
kijelölése, a személyek rendszerbe  
történő bejelentése, felkészítése.

dr. Csatlós László 
jegyző 

Újkígyós város Önkormányzat adatszolgáltatói (KENySzI)

Név Státusz Feladat Távollétében  
helyettesíti

Balogh 
Lászlóné

óvodavezető Bölcsődei szolgáltatást igénybe vevők 
adatainak rögzítése, napi jelentése.

Szabó Illésné

Kiegészítéssel szavazták meg az „Ezüstág” szakmai programját
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete hét igen szavazat mellett, az 
alábbi kiegészítéssel fogadta el az „Ezüstág” Gondozási Központ szakmai prog-
ramját:

A testület megbízta Vida Klára intézményvezetőt, hogy az érintett dolgozók 
munkaköri leírását ennek megfelelően módosítsa.

2. táblázat
Újkígyós város Önkormányzat e-képviselője (KENySzI)

Név Státusz Feladat Távollétében  
helyettesíti

Máténé  
Kiss Mária

aljegyző Az adatszolgáltató munkatársak  
kijelölése, a személyek rendszerbe  
történő bejelentése, felkészítése.

dr. Csatlós László 

Újkígyós város Önkormányzat adatszolgáltatói (KENySzI)

Név Státusz Feladat Távollétében  
helyettesíti

Krucsai  
Gyöngyi

családgondozó Gyermekjóléti szolgáltatást  
igénybe vevők adatainak rögzítése,  

napi jelentése.

Turovszki  
Krisztián

Turovszki  
Krisztián

családgondozó Családsegítést igénybe vevők  
adatainak rögzítése, napi jelentése.

Krucsai Gyöngyi

Szalay Ágnes intézmény-
vezető-helyettes

Étkeztetést, házi segítségnyújtást, 
nappali ellátást igénybe vevők  

adatainak rögzítése, napi jelentése.

Huszkáné  
Mucsi Mária

Huszkáné  
Mucsi Mária

gondozónő Étkeztetést, házi segítségnyújtást, 
nappali ellátást igénybe vevők  

adatainak rögzítése, napi jelentése.

Szalay Ágnes

Vida Klára intézmény-
vezető

Bentlakásos ellátást (emelt, általános 
szintű, demens) igénybe vevők  

adatainak rögzítése, napi jelentése.

Szák Ildikó

Szák Ildikó mentálhigiénés  
munkatárs

Bentlakásos ellátást (emelt, általános 
szintű, demens) igénybe vevők  

adatainak rögzítése, napi jelentése.

Vida Klára

Tisztelt Újkígyósiak!
Újkígyós Város Önkormányzata la-
kossági kezdeményezés alapján azt 
tervezi, hogy a településen belü-
li jobb információáramlás érdekében 
„Újkígyósi e-telefonkönyv”-et hoz 
létre, amelyet a város hivatalos hon-
lapján (www.ujkigyos.hu) közzétesz. 
Ezen túlmenően az önkormányzat és 
intézményei általi információkat is 
szeretnénk minél hatékonyabban el-
juttatni Újkígyós polgárai részére.
Ebben az adatbázisban a következő 
adatok szerepelnek majd: név, tele-
fonszám, e-mail cím, esetleg honlap-
cím. (Lehetőség van csak az egyik 
adat feltüntetésére is.) Az adatok 
összegyűjtése céljából az önkor-
mányzata  2012. augusztus 1–31. 
közötti időszakban felmérést végez, 
amelynek keretén belül önkéntes se-
gítők felkeresik otthonukban a la-
kosságot. 
Kérjük, segítsék a kérdezők munká-
ját! Együttműködésüket köszönjük!

Újkígyós Város Önkormányzata
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pályázAti hírek
A Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár TIOP-1.2.3-11/1-2012-0289 
azonosítószámú, „Infrastruktúra-fej-
lesztés az újkígyósi Petőfi Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtárban” cí-
mű pályázata 7 962 980 ft támoga-
tást nyert. A pályázat 100%-os, önrész 
nincs.

A projekt keretén belül beszerzésre 
kerül: 2 db teljesen felszerelt, operáci-
ós rendszerrel és szoftverekkel, vírusir-
tóval telepített munkaállomás, amely a 
könyvtári dolgozók munkáját segíti, 
gyorsabbá és átláthatóbbá teszi a könyv-
tári szolgáltatást; 6 db teljesen felszerelt, 
szoftverekkel telepített asztali számí-
tógép a lakosság számára; 2 db érintő-
képernyős információs pult az olvasók 
részére. Valamint beszerzésre kerül 1 db 
szerver, amely a számítógépek hálózat-
ra kötését, az adatok biztonságos men-
tését szolgálja; 1 db többfunkciós színes 
nyomtató, amely szkennelésre és fény-
másolásra is alkalmas; 1 db projektor, 
1 db képernyőnagyító szoftver a fogya-
tékossággal élők számára, és különbö-
ző kiegészítő hardver eszközök (storage, 

külső háttértároló, router, szünetmentes 
tápegység). A projekt várhatóan 2012 
augusztusában valósul meg.

*
Újkígyós Város Önkormányzata „Új-
kí gyósi belterületi gyűjtőutak fej-
lesztése” címmel 2012. január 30-án 
pályázatot adott be a DAOP-3.1.1/B-11 
kódszámú, „Önkormányzati belterüle-
tei gyűjtőutak fejlesztése” című pályáza-
ti felhívásra.
A projekt összköltsége: 106 674 920 Ft
A támogatás mértéke:  90%
Az igényelt támogatás  
összege:  96 007 428 Ft
Önrész:  10 667 492 Ft

A pályázat keretén belül Újkígyós vá-
ros gyűjtőútjainak leginkább elhaszná-
lódott szakaszait újították volna fel: az 
Arany János utca (Gyulai út és Kossuth 
Lajos utca közötti szakasza), az Arany 
János utca és Kossuth Lajos utca keresz-
teződés, a Petőfi Sándor utca (Öreg ut-
cától a belterületi határig eső szakasza) 
és az Ady Endre utca (Hosszú utca és 
Kossuth Lajos utca közötti szakasza). 
Az Arany János utcán az Elizabeth Sö-

röző előtti, 2 × 3 állásos parkolót újí-
tották volna fel, valamint a napközi 
otthonos konyha előtti gyalogos-átke-
lőhely lett volna áthelyezve néhány mé-
terrel, hogy a szabályoknak megfelelő 
legyen.

Az önkormányzat 2012. július 9-én 
kapta meg az értesítést a pályázatkeze-
lőtől (DARFÜ Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.), 
miszerint a pályázat a bírálati folyamat 
eredményeképp tartaléklistára került. 
Ezt azt jelenti, hogy a pályázat szak-
mailag megfelelt a támogathatósághoz 
szükséges követelményeknek, azonban 
rengeteg pályázó volt, és a szakmai ér-
tékelés során a magasabb átlagpontszá-
mot elért pályázatok támogatási igénye 
kimerítette a rendelkezésre álló támoga-
tási keretet. A pályázat nincs elutasítva, 
viszont forráshiány miatt egyelőre nem 
tudják támogatni. Amennyiben a ké-
sőbbiekben rendelkezésre áll a szükséges 
pénz, a pályázat támogatásban részesül-
het, így Újkígyós Város Önkormányzata 
megvalósíthatja a tervezett felújításokat, 
addig azonban várnunk kell.

Közeledünk a 2007–2013. támogatási 
ciklus végéhez, ezért a beruházási támo-
gatásokra helyezi a hangsúlyt a tárca. Pá-
lyázati kiírás lehetőségei várhatóan az 
alábbiak:

fiatal gazdák támogatása (4 milliárd 
Ft támogatási kerettel): A gazdaságuk 
beindítására igényelhetik 18–40 év kö-
zötti termelők, akik először kezdenek 
gazdálkodni, rendelkeznek megfelelő 
végzettséggel és 5 évig vál lalkozók lesz-
nek. Maximum 12 millió Ft-ot nyerhet 
egy gazdálkodó. Kérelembeadás 2012. 
július 16. és augusztus 16. között, az 
MVH-hivatalhoz. Előnyt élveznek a 
pontozásnál a kertészek, lakóhely közeli 
gazdaságok, melyet főállásban fognak 
működtetni, valamint a tanyán vagy 1000 
főnél kisebb lakosságú településen élők. 

Gazdanet program: Pontos indulása 
még nem ismert. A mezőgazdasági ter-
melők részére informatikai berendezések, 
egyedi használatra számítógépes konfi-
gurációk és hozzá kapcsolódó internet-
hozzáférés beszerzésének támogatása. 
Vissza nem térítendő támogatás. Aránya 

az elszámolható kiadások 40%-a, mér-
téke legfeljebb 500 000 forint, hardver- 
és szoftverelemeket tartalmazó asztali és 
hordozható számítógépes konfigurációk, 
illetve legalább 1 évre, legfeljebb 3 évre 
előre kifizetett internet-hozzáférés meg-
vásárlására fordíthatják.

állattartó telepek korszerűsítése: A 
támogatási kérelmet 2012. július 20. és 
augusztus 21. között lehet benyújtani az 
MVH ügyfél lakóhelye vagy székhelye 
szerint illetékes megyei kirendeltségére 
az MVH honlapján közleményben köz-
zétett formanyomtatványon. 2009-ben 
volt utoljára meghirdetve, ez lesz a IV. 
benyújtási időszak. Lehetőséget bizto-
sít az állattartó telepen képződő trágya 
kezelését, tárolását, felhasználását, az ál-
lati férőhelyek kialakítását, az állattartás 
és az állatszállítás minőségének javítását, 
jó minőségű takarmány előállítását, fel-
használását szolgáló épített és beépített 
technológiai és infrastruktúra-beruhá-
zás megvalósítására. A pályázatra kiad-
ható keretösszeg 40 milliárd Ft.

Csányi Marianna ÚMVP tanácsadó

Mezőgazdasági gazdálkodók aktuális  
támogatási lehetőségei

HázIoRvoSoK:
Majorosné dr. Hunya Sarolta  
Tel.: 30/985-0816
Rendelési idő: 
•  hétfő, csütörtök, péntek: 8.00–12.00
• kedd, szerda: 13.00–17.00
Dr. Marossy László  
Tel.: 66/401-756, 30/262-4335
Rendelési idő: 
• hétfő, kedd, szerda: 8.00–12.00
• csütörtök, péntek: 13.00–17.00

GyERMEKoRvoS:
Dr. Salajkó Erika  
Tel.: 66/254-486, 30/939-7251
Rendelési idő:
•  hétfő: de. 8.00–11.00, du. 15.00–16.00
•  kedd: de. 8.00–11.00, du. 16.00–17.00
•  szerda: de. 8.00–12.00, du. –
•  csütörtök: du. 14.00–15.00,  

tanácsadás 15.00–16.00
•  péntek: de. 8.00–11.00, du. 15.00–16.00

foGoRvoS:
Dr. Laczó Attila  
Tel.: 66/256-260
Rendelési idő: 
• hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.00
• kedd, csütörtök: 13.00–18.00
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LEADER-forrásból 
újult meg a Szent Imre 

parkban a játszótér
A környéken élők és az arra járók már 
hetekkel ezelőtt észrevehették, hogy 
eltűntek a régi játszótér maradványai 
és új, korszerű, európai uniós szabvá-
nyoknak is megfelelő játszótéri esz-
közök kerültek a helyükre a Gyulai 
utcában található parkban.

A játszótér-felújításra az Új kí-
gyósi Fiatalokért Közhasznú Egye-
sület nyújtott be pályázatot a 
Med gyesegyházán található Kerté-
szek Földje Akciócsoport Egyesü-
lethez. A pályázatot 2012 májusában 
pozitívan bírálták el és az EMVA-
ból, az ÚMVP keretében, LEADER-
forrásból 2 000 000 Ft támogatásban 
részesítették, amelyből 1 900 000 Ft 
összeget a játszótéri eszközökre és 
azok telepítésére fordítottak.  A kivi-
telező az Acer Kft. volt.

A játszótér ünnepélyes átadásá-
ra június 15-én került sor. Szebellédi 
Zoltán megnyitójában elmondta, 
hogy LEADER-forrásból a település 
15 nyertes pályázattal büszkélkedhet. 
A polgármester kiemelte, milyen fon-
tos a civil szervezetek, az üzleti szféra 
és az önkormányzat közötti együtt-
működés, hiszen ennek segítségével 
tudunk eredményesen pályázni hasz-
nos fejlesztések megvalósításához a 
város javára. 

A beszéd után a Fő utcai óvoda 
középső és nagycsoportosai mutat-
ták be kis műsorukat Ruckné Stuber 
Gabriella és Rékasiné Barna Judit ve-
zetésével. Ezt követően a gyermekek 
birtokba vehették a játszóteret, ami-
hez a Közös Igazgatású Óvodai és 
Bölcsődei Intézmény dolgozói mint 
szervezők biztosítottak kölyökpezs-
gőt, üdítőt, ásványvizet és pogácsát 
az érdeklődőknek. A délutáni játék-
hoz Virág Attila szolgáltatta a vidám 
zenét. A „Micimackó” Gyermek és 
Ifjúsági Fejlesztő Közhasznú Egye-
sületből Loneánné Turzó Szilvia az 
arcfestést önként vállalva gondosko-
dott arról, hogy hercegnőkkel, sár-
kányokkal, kalózokkal és kiscicákkal 
teljen meg a tér. A színes léggöm-
bök és forgók hangulatossá, színessé 
tették a játszóteret, amelynek továb-
bi fejlesztéséhez kívánnak további jó 
egészséget a kilátogatók! 

Június 25-étől 29-éig tartott az idei 
„Összefogás” nyári tábor, amelyet már 

negyedik alkalommal nyitottak meg a 
szervezett programokra vágyó újkígyósi 
gyermekek számára. Ebben az évben 
hatvankét diák vette igénybe ezt a lehe-
tőséget. A táborban ezúttal a kánikula 
volt a főszereplő, amit a szervezők – az 
„Összefogás Újkígyósért” Közhasznú 
Egyesület tagjai – strandnapok beikta-
tásával próbáltak meg enyhíteni. 

– Az eredetileg betervezett két nap he-
lyett hármat töltöttünk el a gyerekekkel 
a gerendási strandon – avatott a részle-
tekbe Nagy Tiborné, az egyesület elnöke. 
– Utaztunk traktorral, a vadásztársaság 
segítségével, a szülők autóival, illetve az 
önkormányzat mikrobuszával, mikor 
hogy tudtuk megszervezni a szomszéd 
községbe való átjutást. A strandot nagyon 
szépen felújították, a medencét hatalmas 
zöldövezet veszi körül, szóval ennél jobb 
helyet nem is találhattunk volna ebben a 
hőségben. Legfeljebb az lett volna még 
ennél is örömtelibb, ha a helyszín Újkí-
gyós lehetett volna. 

Nagy Tiborné elmondta, hogy ha-
sonlóan a korábbi évekhez, az idén is a 
városlakók összefogása volt az, ami si-
keressé tette a tábort. Az Újkígyósi Ke-
resztény Ifjúságért Alapítvány anyagi 
támogatást nyújtott, a polgárőrök ke-
rékpáros KRESZ-versenyt rendez-
tek, a Naplemente Nyugdíjas Klub és a 
Családcsoport a strandolások utáni pa-
lacsintasütéssel és felügyelettel járult 
hozzá ahhoz, hogy a gyerekek jól érez-
zék magukat. 

– A „főhadiszállásunk” a Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban volt – tette 
hozzá az egyesület elnöke –, amit ez-
úton is köszönünk, hiszen így, ha itthon 
maradtunk is, biztosított volt a kultu-
rált környezet, nagy zöldövezettel, ját-
szótérrel. 

A támogatók sorának persze koránt 
sincs vége. Nagy Tiborné ragaszkodik 
hozzá, hogy valamennyiüket megemlít-
se, hiszen, mint mondta, többségük már 
a kezdetek óta hozzájárul ilyen-olyan 
segítséggel a táborozóik aktív pihené-
séhez, szórakozásához. Az Újkígyósi 
Sütőipari Bt. például kenyereket és pék-
süteményeket biztosított, a Kígyós Fruit 
Kft. dinnyéket küldött, Erdélyi István 
pulykahúst és felvágottat, a Csonka és 
Fia Kft. csemegekukoricát, Schríffert 
Béla termelő paradicsomot és papri-
kát adott a táborozóknak. A Viharsarok 
A.M.S. ugrálóvárral és apró motorokkal 
színesítette a játéklehetőségeket, Bozsó 
István érdekes előadást tartott a strucc-
farmjára látogató gyerekeknek. És per-
sze segítettek a szülők is különböző 
felajánlásokkal. 

– Az utóbbiakból kiderül, az itt-
hon töltött napokon sem unatkoztak a 
gyerekek – folytatta Nagy Tiborné. – 
Folyamatosan gondoskodtunk progra-
mokról. Kerékpártúra, számháború, a 
struccfarm-látogatás, ugrálóvár, játék-
motorozás, hogy csak néhányat említsek 
a legnépszerűbbek közül. De a pálmát 
mégis a kézműves foglalkozások jelen-
tették a strandon és pénteken a művelő-
dési házban.

Harangozó Marianna, a kézműves 
foglalkozások vezetője, mindehhez a 
következőket fűzte hozzá:

– Magam sem gondoltam, hogy eny-
nyi gyereket sikerül mozgósítani. Fo-
lyamatosan körbeálltak a kicsik, és 
dolgoztunk. Rengeteg terményfigurát 
mutattam nekik, egérkét, dió babakocsit 
és így tovább. Készítettünk papírsár-
kányt is, ám a legnagyobb sikere mégis 
az ajándékba adható textil képkeretnek 
volt. Abból nem győztük a gyártást…

Az utolsó napot végül a Szőke László 
által főzött bográcsos gulyásleves és a pi-
ros belű, friss dinnye aranyozta be. Még 
a nyolcadikos diákok is úgy nyilatkoz-
tak, sajnálják, hogy számukra itt lezárult 
életüknek egy szakasza. Mint mondták, 
jó volt kígyósi diáknak lenni…

Magyar Mária

Jó volt kígyósi diáknak lenni!

Előkerült egy kisebb strucctojás is, amit 
megtapogathattak a táborozók
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Az újkígyósi „nagyiskolát”, sokunk 
alma materét 1952-ben építették. 

Hatvan évvel ezelőtt. Az iskola igazga-
tónője, Korcsokné Erdős Zsuzsanna úgy 
gondolta, talán nem szabad a hat évti-
zed történései mellett szó nélkül elmen-
ni. Ezt a több mint fél évszázadot még 
belátja az emberi emlékezet, ugyakkor a 
kezdete a fiatalabbak számára már csak 
messzi történelem. Ez a legalkalmasabb 
időpont arra, hogy összegyűjtve az em-
lékeket, írásos lenyomatot hagyjunk az 
utókornak. Az igazgatónő véleménye, 
elképzelése a tantestület több tagjának 
a fantáziáját is megmozgatta. Felállt egy 
szerkesztőbizottság, és megkezdődött a 
munka. 

Ennek eredményeként ma egy kö-
zel 400 oldalas könyvvel lett gazdagabb 
Újkígyós írott történelme. A kötet szá-
mos interjút, riportot tartalmaz a hatvan 
év alatt itt tanító, meghatározó pedagó-
gus egyéniségekről, egykori diákokról, 
iskolai dolgozókról. A képes riportokból 
nyomon követhető, hogyan lett a kez-

detben négyosztályos emeletes iskolából 
Békés megye egyik legszebb külsejű ok-
tatási intézménye. 

Legalább ekkora terjedelmet kap a 
könyvben az iskola jelene. Szerepelnek 
benne mindazok, akik a hatvanadik év-
forduló idején az iskola tanulói, dolgo-
zói. Mindegyik osztályról színes fotó, 
a tehetséges diákok írásai, képzőművé-
szeti alkotásai, s hogy a humor se ma-
radjon ki, a gyerekszájak idei „termései”. 
Természetesen szó esik az oktatási in-
tézményben jelenleg folyó munkáról, 
lehetőségekről, melyek a tanulók rendel-
kezésére állnak. Külön fejezetet szentel 
a könyv a sportnak, aminek településün-
kön – köszönhetően néhány lelkes pe-
dagógusnak – igen nagy múltja van. 

Sikereikről, életútjukról vallanak a 
kígyósi iskolában végzett, de a telepü-
lésről elszármazott hajdani diákok, akik 
időközben neves orvosokká, tudósokká, 
művészekké lettek, vagy éppen különle-
ges foglalkozásuk kapcsán váltak híre-
sekké. Kiemelten foglalkozik a kiadvány 

az újkígyósi díszpolgárokkal és az Új-
kígyósért kitüntetettekkel. A könyv ta-
lán legnagyobb értéke azonban az, hogy 
1952 óta valamennyi végzős osztály tab-
lóját bemutatja, így aligha él a települé-
sen olyan kígyósi, aki személyesen vagy 
családi körét tekintve ne szerepelne a 
könyvben. Természetesen ezzel együtt 
sem lehet azt mondani, hogy e kiad-
ványban minden benne van, hiszen az 
árak, a nyomdai leadás határt szabtak a 
feldolgozásnak, így a könyvnek szeré-
nyen csak azt a címet adtuk: Mozaikok a 
nagyiskola 60 éves történetéből.   

Az első kiadás néhány száz példánya 
pár nap alatt elfogyott. Magunk sem hit-
tük, hogy ennyien érdeklődnek majd a 
kötet iránt. Korcsokné Erdős Zsuzsanna 
tréfásan „kígyósi bestsellernek” nevezte 
a munkánkat, és máris tárgyalt a nyom-
dával a második kiadásról. Eszerint leg-
később augusztus elejétől ismét kapható 
lesz a könyv az újkígyósi könyvtárban.  

Magyar Mária,  
a szerkesztőbizottság egyik tagja

Ismét kapható a jubileumi évkönyv

Egy iskolában folyó munkát sok minden minősít. A kü-
lönböző felmérések, kompetenciatesztek eredménye. A 

tanulmányi és sportversenyeken való szereplés, az iskolai ta-
nulmányi átlag, a diákok magatartás- és szorgalomjegyei vagy 
éppen a pedagógusok képzettsége, a továbbképzéseken való 
részvétel. Az igazi fokmérője az eredményességnek azonban 
az, hogy tanárok és diákok milyen pluszértéket adnak hozzá 
önként, nem munkaköri kötelességből, iskolai és lakóközös-
ségüknek.

Az újkígyósi általános iskola hat évtizede bizonyítja, hogy 
sokkal több egyszerű oktatási, nevelési intézménynél. A tele-
pülés egyik alapja, a helyi közösség meghatározó és szervező-
ereje. Ennek volt szép példája a Széchenyi István Általános 
Iskola hatvanéves évfordulójára rendezett ünnepségsorozat, 
melynek része volt Móricz Zsigmond regényének, a Légy jó 
mindhalálig musicalváltozatának előadása június 22-én, az is-
kola aulájában.

Igazi ünnep volt az a péntek este, mondom, ugyan nem 
elfogulatlan, de sok amatőr és profi színházi előadást látott 
nézőként.  Az első percekben nehéz volt eldönteni, hogy a kö-
zönség vagy a színészek izgulnak-e jobban az előadás sikeré-
ért. De csak az első pillanatokban, hiszen utána kiderült, hogy 
igazi profik léptek fel a világot jelentő deszkákra. Lenyűgö-
ző volt a gyerekek lelkesedése, az az őszinteség, ahogy bele-
élték magukat a szerepükbe. Az előadás alatt végig érződött, 
hogy nagyon sok munkát fektettek a felkészülésbe, és igen, az 
is érződött, hogy szívüket és lelküket beleadták. A látvány-
ra sem lehetett panasz, hiszen énekeltek, táncoltak, sőt gör-

korcsolyáztak is a színpadon. A főszereplőt, Nyilas Mihályt 
Szamosvári Bence 5. b-s tanuló játszotta el, mély átéléssel. A 
többi szereplőt is dicséret illeti, hiszen valamennyien kiválóak 
voltak. Az énekkar nagyon szépen adta elő a legnehezebb be-
tétdalokat is, akár önállóan is felléphetnek a nótákkal. A darab 
végén joggal szólt a vastaps, aki nem volt ott, az csak remélhe-
ti, hogy egyszer még előadják a Légy jó mindhaláligot. 

Az előadás felkészítő tanárai, Bohus Mariann és Zubán 
Károlyné, értő kézzel nyúltak a darabhoz. Lelkesedésük a sze-
replőkre is átragadt, igazi pedagógusként motiválták és készí-
tették fel a gyerekeket. A díszlet Gazsó Adrienn kreativitását 
dicséri. Sok ilyen szép, szívet, lelket melengető fellépést kívá-
nok még!

Kovács Attila

Légy jó mindhalálig városunkban

Nagy sikere volt a diákok előadásának
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Énekkari munkájáért: 
Barna Barbara, Békési Anna  
Kamilla, Békési Vivien, Botos Alíz,
Botos Renáta, Börcsök Fruzsina,
Csók Tünde Noémi, Ferkovics  
Veronika, Harangozó Gréta,
Király Henrietta, Kiss Renáta,
Kocziha Csenge, Koszna Virág,
Kovács Alexandra, Krucsai Szilvia,
Laczkó Boglárka, Laurinyecz Emese, 
Lipták Ingrid, Rostás Leila,
Sajben Alexa Adrienn,  
Sipka Mónika, Skoperda Anna,
Skoperda Boglárka, Szabó Vivien,
Széll Nikolett, Tóth Nikolett,
Vida Réka, Zubán Csilla,
Zsigovics Renáta, Zsótér Klaudia

Kiemelkedő tanulmányi  
munkájukért:

Osztály: 1. a
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Nagy Zalán, Réti Krisztián,
Zsótér Katalin Julianna
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Seben Péter
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Jambrik Tamás, Kása Soma Zoltán, 
Knap Eszter, Stummer Nikolett 
Csilla, Varga Izabella, 
Varga Zoltán, Zsigovics Márta, 
Zsilák Máté

Osztály: 1. b 
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Ragályi Lili, Simon Hajnalka
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Bacsa Krisztián,
Fodor Ádám
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Pap Nikola, Szász Noémi,
Vizi Fanni

Osztály: 2. a
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Harangozó Bence Attila
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Gál Lóránt Zsolt, Pleskonics Tamás
Példás magatartásáért, szorgal
máért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő
testületi dicséretben részesült: 
Bogyó Beáta, Gábor Laura Lili,
Márkus Ivett

Osztály: 2. b
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért :
Skoperda Kata
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Bánfi Soma Bendegúz,
Lengyel Szabolcs
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Borsi Ramóna
Példás magatartásáért, szorgal
máért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő
testületi dicséretben részesült: 
Biri Adél, Silló Petra, Váradi Szonja

Osztály: 2. c
Példás szorgalmáért és jeles  
tanulmányi eredményéért:
Kmetykó Vivien Alexandra
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Harangozó Andrea
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Bánfi Viktória Rebeka,
Horváth Ferenc
Példás magatartásáért, szorgal
máért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő
testületi dicséretben részesült: 
Csjaki Nóra, Oláh Márk
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Váradi Szonja  

Osztály: 3. a
Példás szorgalmáért és jeles  
tanulmányi eredményéért:
Lagzi Csenge Boglárka,
Mátó Nóra, Vozár Mónika
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Bálint Adrienn
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Benkó Erika Rozália,
Fodor István, Simon Petra

Osztály: 3. b
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Juhász Kitti, Vizi Márk

Osztály: 4. a
Példás szorgalmáért és jeles  
tanulmányi eredményéért:
Bursán Kristóf, Oláh Viktor György,
Pacsika Soma
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:

Figura Richárd Imre, 
Laczkó Boglárka
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Judik Péter
Példás magatartásáért, szorgal
máért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő
testületi dicséretben részesült: 
Bakonyi Dóra, Márkus Viktor, 
Szabó Vivien, Zsigovics Renáta

Osztály: 4. b
Példás szorgalmáért és jeles  
tanulmányi eredményéért:
Gedó Fanni Lili, Ragályi Georgina
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Budai Dávid
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Török Dóra Melinda, 
Király Richárd
Példás magatartásáért, szorgal
máért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő
testületi dicséretben részesült: 
Ancsin Máté, Toldi Patrik János, 
Veszpi Gergő Attila
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Veszpi Gergő Attila

Osztály: 5. a 
Példás magatartásáért, szorgal
máért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő
testületi dicséretben részesült: 
Kovács Márton Attila

Osztály: 5. b
Példás szorgalmáért és jeles  
tanulmányi eredményéért:
Biri Ákos
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Skoperda Anna
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Lengyel Tamás
Példás magatartásáért, szorgal
máért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő
testületi dicséretben részesült: 
Csók Tünde Noémi
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Csók Tünde Noémi,
Kovács Márton Attila

Osztály: 6. a
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Vida Réka
Példás magatartásáért, szorgal
máért és kitűnő tanulmányi 

eredményéért általános nevelő
testületi dicséretben részesült: 
Botos Alíz, Botos Renáta, 
Kovács Tibor

Osztály: 6. b
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Bak Balázs, Judik János, 
Lipták Ingrid, Pálfi Barbara
Példás magatartásáért, szorgal
máért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő
testületi dicséretben részesült: 
Labos Júlia, Vozár Mercédesz, 
Zsuzsa Dávid
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Labos Júlia

Osztály: 7. a
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért :
Bakonyi Dávid, Belicza Dóra, 
Krucsai Szilvia
Példás magatartásáért, szorgal
máért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő
testületi dicséretben részesült: 
Domokos Ivett,  
Skoperda Boglárka, 
Zubán Csilla

Osztály: 7. b
Példás szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Oláh Dávid
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és kitűnő  
tanulmányi eredményéért:
Szokai Luca Enikő
Példás magatartásáért, szorgal
máért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő
testületi dicséretben részesült: 
Tóth Nikoletta
ÉVFOLYAMELSŐ: 
Skoperda Boglárka

Osztály: 8. a
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Harangozó Veronika,
Varga Csilla
Példás magatartásáért, szorgal
máért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő
testületi dicséretben részesült:
Harangozó Gréta, Kiss Renáta,
Kmetykó Patrícia,  
Kovács Noémi, 
Krucsai Attila

Osztály: 8. b
Példás magatartásáért,  
szorgalmáért és jeles tanulmányi 
eredményéért:
Széll Nikolett

Tanév végi juTalmazások a széchenyi isTván álTalános iskolában
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több mint tíz éve népszerű az iskolai tábor

Az Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület ebben az év-
ben is megrendezte hagyományos nyári táborát július 2. és jú-
lius 6. között, ahol a gyerekek felügyeletéről, szórakoztatásáról 
az iskola dolgozói gondoskodtak. A résztvevők által befizetett 
összeget étkezésre, belépőkre, anyagköltségre és néha egy kis 
édességre, fagyira fordítottuk. Hétfő reggel a rekkenő hőség 
ellenére több mint 30 általános iskolás érkezett a Széchenyi 
István Általános Iskola aulájába. A délelőtti szabadkígyósi ke-
rékpártúra után már nem akartak a gyerekek a napon maradni, 
így az iskola aulájában számháborúztunk. Másnap Gyopáro-
son, a strandon, jobban viseltük a meleget, hiszen a benti me-
dencékben vagy a csúszdán nem tűzött ránk a nap. A szerdai 
mozizás után örömmel fogadták a gyerekek a hírt, hogy át-
alakítjuk a programot és nemcsak csütörtökön, hanem még 
pénteken is strandolni fogunk. Igaz, ekkor nem Gyopároson, 
hanem Gerendáson hűsítettük magunkat a medence vizében. 
Ezúton is szeretném megköszönni a Széchenyi István Álta-
lános Iskola, az Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület 
támogatását, a szülők hozzájárulásait és mindazoknak a mun-
káját, akik önként, szabadidejükben segítettek a tábor lebo-
nyolításában. Simonné Rojik Rita

Nyári tábor 2012.

Tanév végi juTalmazások  
a széchenyi isTván álTalános iskolában

anyakönyvi hírek

2012. május–június hó:
SzületéSek:

Szencsenkov Boglárka (3770 g, 53 cm), Békéscsaba, 2012. május 
30., édesanyja: Borbély Anita, édesapja: Szencsenkov Csaba. 

Juhász Leó (3420 g, 50 cm), Békéscsaba, 2012. május 30, édesany-
ja: Bozsó Mónika, édesapja: Juhász János.

Fodor Félix (3700 g, 53 cm), Békéscsaba, 2012. május 31., édes-
anyja: Bánfi Zsuzsanna, édesapja: Fodor Ferenc Dániel.

Kovács Amina Hanna (3740 g, 51 cm), Békéscsaba,2012. június 
7., édesanyja: Ivanyics Márta, édesapja: Kovács Gusztáv.

Kovács Bence (3300 g, 51 cm), Békéscsaba, 2012. június 11., édes-
anyja: Susánszki Éva, édesapja: Kovács Sándor.

Pintér Dóra ( 3370 g, 51 cm), Békéscsaba, 2012. június 13., édes-
anyja: Makai Éva, édesapja: Pintér Zoltán.

Bozó Fanni (3170 g, 49 cm), Békéscsaba, 2012. június 20., édes-
anyja: Gyüre Margit, édesapja: Bozó Zoltán.

Kovalcsik Richárd (2790 g, 48 cm), Békéscsaba, 2012. június 23., 
édesanyja: Kovalcsik Erika, édesapja: Rolán András.

Mészáros László (3400 g, 50 cm), Békéscsaba, 2012. június 29., 
édesanyja: Biri Edina, édesapja: Mészáros László.

HaláleSetek:
Harangozó József, született: 1943. december 15., elhunyt: Új-

kígyós, 2012. június 4., volt  Újkígyós, Hosszú u. 19/1. szám 
alatti lakos.

Juhász János, született: 1943. szeptember 5., elhunyt: Újkígyós, 
2012. június 4., volt Újkígyós, Hosszú u. 70. szám alatti lakos.

Szabó László, született: 1966. március 26., elhunyt: Budapest, 
2012. június 20., volt Újkígyós, Dózsa György u. 26/2. szám 
alatti lakos.

Szudák Jánosné Domokos Magdolna, született: 1937. július 23., 
elhunyt: Újkígyós, 2012. június 21., volt Újkígyós, Petőfi u. 
26–28. szám alatti lakos.

HIRdEtMÉny
Településünkön sok problémát jelent az ingatlanok beazonosítása a 
HázSzáMoK hiányos, nem megfelelő, esetleg nem látható fel-
tüntetése miatt. 
Az utcanév- és házszámtáblák állapotának feltérképezése során 
megállapítást nyert, hogy az ingatlanok mintegy tizedénél házszám 
nem került kihelyezésre. A házszámok kihelyezésével a megfelelő 
tájékozódás az egyes közszolgáltatókon ( pl. Magyar Posta, mentők, 
közművek stb.) kívül a lakosság számára is rendkívül fontos lehet. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanokat közterületről 
jól látható, a címnyilvántartással megegyező házszámtáblával kell 
megjelölni, az egyes ingatlanokon a házszámok jól látható helyre 
(ház, kerítés stb.) történő kihelyezése az ingatlanok tulajdonosainak, 
használóinak feladata és elsősorban érdeke.
Mindezek alapján felkérjük a lakosságot, hogy a hiányzó házszámok 
pótlásáról mielőbb gondoskodni szíveskedjenek!
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy lehetőség van házszámtáb-
lák vásárlására kedvezményes áron (635 Ft/db), melyet megrendelni 
a polgármesteri hivatal műszaki csoportjánál lehet.

Dr. Csatlós László sk.
jegyző

Példás magatartásáért, szorgal
máért és kitűnő tanulmányi 
eredményéért általános nevelő
testületi dicséretben részesült:
Békési Vivien
ÉVFOLYAMELSŐ:
Békési Vivien, Harangozó Gréta
Csak nyolcadik osztályosoknak 
adható díjak:

Kiemelkedő közösségi munkáért: 
Varga Csilla, Gedó Gabriella
Képzőművészetért:
Csernus Luca, Romvári Ákos
Közlekedési versenyekért: 
Varga Csilla
Jó sportoló:

Kézilabda:
Csernus Luca, Leszkó Diána, 
Markos Mercédesz, Szalay Nóra, 

Széll Nikolett, Turcsán Fruzsina, 
Almási László, Elek Bálint, 
Karkus Ádám, Novák Bence 
Labdarúgás:
Zsótér Robin
JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ 
Békési Vivien, 
Harangozó Gábor, 
Krucsai Attila
SZÉCHENYIDÍJ
Harangozó Gréta
A Szülők Képviselőtest.ületé
ben végzett lelkiismeretes  
munkájáért:
Becsei Jánosné, 
Csernus Irén, 
Harangozó Lászlóné Dudás Edit, 
Novák Jánosné, 
Vizi Alajosné, 
Zsótér Lászlóné
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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, tagjai: Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Magyar Mária, Szamosvári Zsolt, Turovszki Krisztián 
Nyomdai előkészítés: Quirt-Wizard Kft. – Várhegyiné Szántó Anikó • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

2012.  
augusztus 20.

 9.00  Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve  
templomban

10.00 Ünnepség a Hazaváró emlékkútnál
  Köszöntőt mond:  Szebellédi Zoltán,  

Újkígyós polgármestere 
  Ünnepi szónok: Ferencz Tibor, Szépvíz polgármestere
15.00  Kiállítás a művelődési házban (gobelin, bőrdíszmű,  

keresztszemes hímzés, foltvarrás, helyi óvodás  
gyerekekről fényképek, aranyköpések) 

 Játszóház, kézműves foglalkozás, arcfestés, gyöngyfűzés 
  Asztalfaltrajzverseny a gyerekeknek a művelődési 

ház környékén
15.30 Mesevilág színpadi műsora 
16.00 Borostyán bábcsoport előadása a teraszon 
16.30 Erősember-verseny, bemutató
17.45 Kutyás bemutató 
18.30 Ki mit tud? 
19.30 Szépvízi néptánccsoport bemutatója
20.00 A Reckír zenekar koncertje
21.30 tűzijáték 

A délutáni és esti programok ideje alatt büfé üzemel

Ismét lesz Gyulán  
tereprali!

2012-ben már negyedik alkalommal kerül sor tereprali bajnoki fu-
tamra Gyulán és környékén. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is 
a Vértanúk útján alakítják ki a szervizközpontot, a II. Gyulai Várfür-
dő Kupa teljes mezőnye ott állomásozik majd három napig augusz-
tus 3. és 5. között. Pénteken Gyula mellett melegítenek a versenyzők, 
a további napokon lesznek szakaszok Kötegyán és Sarkad környé-
kén, és a futam idén is ellátogat Újkígyósra, valamint a pusztaottlakai 
krosszpályára.
A Nemzetközi Autósport Szövetség (FIA) 2008-ban életre hívta a 
Közép-európai Zóna Kupa (CEZ) sorozatot, amely a régió orszá-
gainak bajnokságait tömöríti magába, így sok szomszédos országból 
érkeznek majd versenyzők a duplaszorzós futamra, amelyet egyéb-
ként közösen rendeznek meg a cseh, szlovák és olasz tereprali nem-
zeti bajnoksággal.
A város vezetése támogatja a kezdeményezést, dr. Görgényi Ernő, 
Gyula polgármestere a verseny fővédnöke, a Gyulai Várfürdő pe-
dig névadó szponzora az eseménynek. A versenyen ezúttal is rajt-
hoz állnak majd a magyar terepralimezőny legnagyobb alakjai, mint 
a címvédő Fazekas Károly, a Dakar-rali versenyző Szalay Balázs, Kor-
da Erik és a cseh bajnok, Miroslav Zapletal is. A verseny ideje alatt a 
rendező Liszi László (Navigátor Sportmédia Kft.) és a gyulai önkor-
mányzat sok kiegészítő programot szervez a helyszínen, érdemes lesz 
tehát kilátogatni majd esténként a szervizbe vagy napközben a pá-
lya szélére.
Külön érdekesség, hogy a verseny névadó támogatója, a Gyulai Vár-
fürdő, külön érdekelt lesz a futamon. A fürdő ügyvezetője, Boros 
László Attila és navigátora, Vörös Ferenc a tavalyi versenyen próbál-
kozott először a terepralival, és azóta is rendszeresen részt vesznek az 
országos bajnokság futamain, egyre jobb eredményekkel. Rajtuk kí-
vül még egy gyulai versenyző, Piskolty Tibor is rajthoz áll a versenyen, 
és remélhetőleg a hazai  közönség kedvencei jól szerepelnek majd az 
idei II. Gyulai Várfürdő Kupán.

PRoGRAM:
2012. augusztus 3.,  péntek

17.00  Ünnepélyes rajtceremónia
17.15  SS1 Gyula–Gyula szakasz
18.00  Nap végi szerviz

2012. augusztus 4.,  szombat
09.00  Reggeli rajt a szervizparkból
09.40  SS2 Kötegyán–Kötegyán szakasz 
11.34  SS3 Újkígyós–Újkígyós szakasz
13.45  Szerviz, gyűjtő
14.35  SS4 Újkígyós–Újkígyós szakasz
16.50  SS5 Kötegyán–Kötegyán szakasz

2012. augusztus 5.,  vasárnap
09.00  Reggeli rajt a szervizparkból
09.40  SS6 Kötegyán–Kötegyán szakasz 
10.36  SS7 Sarkad–Sarkad szakasz
12.30  Szerviz, gyűjtő
13.15  SS8 Kötegyán–Kötegyán szakasz 
14.10  SS9 Sarkad–Sarkad szakasz
16.30  Díjkiosztó ünnepség

„Kígyós Kupa”
Strandfoci a kézilabdapálya melletti homokpályán  
Mohácsi Árpád szervezésében 2012. augusztus 19-én és 20-án

Jelentkezni lehet a 30/903-8836 telefonszámon (Mohácsi Árpád)

KI MIt tUD? 
2012. augusztus 20-án a mûvelôdési ház teraszán 

az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület  szervezésében

Kategóriák: zene, tánc, ének, vers-, mesemondás, humor, egyéb
(egyéni és csoportos jelentkezéseket is várnak)

Jelentkezni lehet a 20/263-9397 telefonszámon (Nagy Tiborné)

Orvosi ügyelet  
központi telefonszáma:  

247-787 www.tereprali.hu


