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Köd, zimankó, hóesés … kiráz a hi-
deg, már ha rá gondolok is … hi-

ába, itt a tél. A téllel együtt az év vége, 
számadás az idei évről, fogadkozás a jö-
vőre nézve. Az idei év sem volt egy „fák-
lyás menet”, a jövő sem úgy néz ki, hogy 
sokkal könnyebb lesz. Akinek van mun-
kája, az szinte belegebed, akinek nincs… 
a reményvesztettség határán mozog. 
Óriási erőfeszítéseket teszünk nap mint 
nap a családban, a munkahelyen, a vá-
ros vezetésében, de ezt látni idehaza és 
világszerte egyaránt. Drukkolok, hogy 
megtalálják a megoldást a „nagyok” a vi-
lágban, Európában, mert akkor talán ne-
künk, „kicsiknek” is jobb lehet. De vajon 
a megfelelő helyen keresik-e a jobbat? 

A világ, Európa egy része mint-
ha megfeledkezett volna a gyökerek-
ről, ahonnan elindult az az eszme, amely 
a lerombolt Európából egy szolidáris, 
gazdaságilag sikeres Európát kezdett 
építeni. Talán nem véletlen, hogy a fran-
cia kereszténydemokrata politikusnak 
– Robert Schumann-nak – a katolikus 
egyházban folyik a boldoggá avatá-
sa, aki a vele együtt gondolkodó német 
Konrad Adenauerrel és az olasz Alcide 
de Gasperrivel együtt letette az alapjait 
a megújuló Európának. Ezek az állam-
vezetők a katolikus társadalmi tanítás 
megvalósításának szándékával a hábo-
rú utáni Európa olyan modelljét fogal-
mazták meg, amelyben a megbékélés, a 
kiengesztelődés, a kölcsönös segítség-
nyújtás elvei politikai és jogi megfogal-
mazást nyertek, megvetve egy új európai 
rend és együttélés alapjait. Mi lett mára 
ebből? Pénzéhség, korrupció, szodómia, 
a családok rombolása, istentagadás.

Kempis Tamás – a tizenötödik száza-
di Ágoston-rendi szerzetes – a Krisztus 
követése című könyvében így ír a jóban 
való haladás igyekezetének fontossá-
gáról: „Ha a megszentelődés útján való 
előrehaladást csak külső gyakorlatoktól 
várjuk, egykettőre végére jutunk iste-
nes igyekezetünknek. Vágjuk a gyökér-
be a fejszét, hogy önmagunk keresésétől 
megszabadulva belső békét élvezzünk. 

Ha évről évre csak egy-egy vétkünket 
kiirtanánk, hamar tökéletes ember vál-
nék belőlünk.” Vagyis nem elegendő 
csak emberi ésszel keresni a jó megol-
dásokat, sőt nem elég csak önmagun-
kat keresni, hanem a belső békét kell 
megteremtenünk, vagyis a tápláló for-
ráshoz, Istenhez kell visszatalálnunk. 
És nem kell mindig nagy dolgokat ten-
nünk, elég, ha mindenki csak egy kis lé-
pést tesz előre. Ha mindenki csak egy 
kicsivel lesz jobb holnap, mint ma volt, 
a jövő évben, mint az idén volt, akkor 
összességében már nagy lépést tettünk 
előre, hogy a világ velünk együtt jobb 
legyen. Hiszen a bajok nem maguk-
tól vannak, mi tesszük a világot ilyenné, 
amilyen. De az ellenkezője is csak raj-
tunk múlik.

A 2012. év a változások kezdetének, 
az apró sikereknek, a sok munkának és 
küzdelemnek az éve volt – ugyanúgy, 
mint a legtöbb családban. Megkezdő-
dött a közigazgatás átszervezése, átadtuk 
az új piacteret, megoldottuk a vízelveze-
tést a pékségnél, új mosdókat adtunk át 
a focipályánál, felújítottuk a kistorna-
termet, műfüves focipálya ad több le-
hetőséget a sportolni vágyóknak. Sok 
energiát fektettünk az ivóvízminőség-
javító program megvalósításába, mégis 
alig haladtunk előre. Voltak sikeres pá-
lyázataink – jövőre új bölcsőde és óvo-
da épülhet –, de volt, amiben elbuktunk 
– nem vezetett sikerre az útfelújítási és a 
zöldségfeldolgozó üzem létesítésére irá-
nyuló pályázatunk, amellyel közvetlenül 
és közvetve új munkahelyek jöhettek 
volna létre. Sokszor az emberi kapcso-
latokban sem tudtuk a legmegfelelőbb 
utat megtalálni.

Várhatóan a jövő esztendőben is 
lesz mivel megküzdenünk. Hogy eb-
ben minél sikeresebbek lehessünk, 
mindannyiunknak a minél tökéletesebb 
belső béke megtalálását, megteremtését, 
ennek eredményeként a jóban való hala-
dást kívánom!

Szebellédi Zoltán
polgármester

Reményik Sándor:

Béke
Valami furcsa összehangolódás,  

Valami ritka rend –  
Széthúzó erők erős egyensúlya,  

Mély belső bizonyosság idebent –  
Bizonyosság arról, hogy élni jó,  

Szenvedni elkerülhetetlen,  
Szeretni tisztán: megistenülés,  

Meghalni szép –  
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,  

Megtalálni a felséges Igét:  
Az Igét mindezekhez:  

A Béke ez.  
Orkán ordíthat aztán odakünt,  

Robbanhat ezer bomba: kárbament,  
De kárt nem okozott.  

Bent:  
Csend.  

A Béke itt kezdődik.  
Bent:  

Csend.  
Isten hozott. 

(A rajz Simon András grafikusművész munkája)

Karácsonyi jókívánság: belső béke, 
jóban való haladás

Újkígyós lakóinak áldott,  
békés ünnepeket és  

eredményekben gazdag  
új évet kívánunk!
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Újkígyós Város Önkormányzata im-
máron második alkalommal vett 

részt a Gemenc Zrt. által meghirdetett 
„Minden születendő gyermeknek ültes-
sünk egy fát” akcióban. A Gemenc Zrt. 
az idei évben is támogatta az önkor-
mányzatot facsemetékkel, melyeket Ba-
logh Zoltán faiskolájában iskoláztak be 
megerősödés céljából. Ezek a fák a jövő 
évben lesznek majd kiültetve.

Az akció lényege, hogy a felnövekvő 
generációkban kialakuljon a lokálpatri-
otizmus, és ezáltal tudatosítsuk az Újkí-
gyóshoz való kötődést, az erdő, a fa és a 
természeti környezet védelmét. A moz-
galom célja még ezenkívül városunk ter-

mészetes környezetének védelme és a 
városkép megszépítése.

A fatelepítést már hagyományként is 
emlegethetjük, hiszen a tavalyi évben is 
kaptak facsemetét a városban élő picik. 
Idén 37 újszülött részére ültettek fát, eb-
ből 30 család apraja-nagyja együtt for-
gatta az ásót és emlékezett meg a család 
legfiatalabb tagjáról. A program remek 
alkalmat teremtett egy közös családi dél-
előtthöz, valamint ezen túl az újkígyósi 
emberek is jobban megismerhették egy-
mást. Bízunk abban, hogy a facsemeték 
tulajdonosai jövőre már együtt gondoz-
zák a részükre elültetett fákat. 

Zsóri Katalin Luca

Új óvoda épül Újkígyóson
Az Új Széchenyi Terv Dél-alföl-

di Operatív Program keretében 
benyújtott, „Együtt építjük a jövőt – 
újkígyósi összefogás nevelési intézmé-
nyek fejlesztésére” című, DAOP-4.2.1 
azonosítószámú pályázat 192 240 425 Ft  
összegű támogatásban részesült.

A pályázat elnyerésével egy régi álom 
vált valóra. A hét csoportszoba, neve-
lői, fejlesztőszoba, gyermekmosdó és öl-
töző olyan lehetőséget teremt, amelyre 
az óvónők, szülők nagyon vágytak. Egy 
olyan intézményben hagyhatják gyer-
mekeiket, amely a gyermeknevelés és 
-gondozás feltételeinek teljes mérték-
ben megfelel. Jó hangulatban, kellemes 
környezetbe érkezhetnek a csöppségek, 
az őket fogadó óvó nénik és dajka né-
nik egyaránt. 

A logopédiai foglalkozás, a gyerme-
kek fejlesztése és a tehetséggondozás a 

napi tevekénység részévé válik az épü-
leten belül. A szülők számára is nagy 
segítséget nyújt majd, hogy ezek a te-
vékenységek mind egy központi intéz-
ményben, egy szép új óvodában lesznek 
megvalósítva. Nem kell a gyermekeket 
a különböző fejlesztések céljából más-
más helyszínre vinni. Az épület min-
denki számára könnyen megközelíthető, 
esztétikus környezetben helyezkedik el. 
Az óvoda, bölcsőde és tornaterem épü-
letegyüttes egy színvonalas intézmény-
egységet alkot, jó parkolási lehetőség 
kialakításával, Újkígyós központjában. 
Ezáltal egy újabb mérföldkőhöz érkezik 
ez a kis város, melyre az egész lakosság 
méltán büszke lehet majd. 

Építsük együtt a jövőt gyermekeink-
nek, gyermekeinkért!

Borsiné Elekes Mónika
szülő

Együtt ügyeskedtek  
kicsik és nagyok

Közös rendezvényt tartott a Kí-
gyós Művészeti Egyesület és az 

Újkígyósi Román Nemzetiségi Ön-
kormányzat december 8-án, a Kossuth 
utcán lévő művésztanyán. A délelőtt fo-
lyamán a kilátogatók megtekinthettek 
egy nagyon szép fotókiállítást a Bé-
kés megyei románság történetéből, ezt 
követően az újkígyósi gyermekekből 
álló Kaláris Néptáncegyüttes bemuta-
tóját láthattuk. A délelőtti programokat 
Negrea Lívia román, magyar és angol 
nyelven előadott élő koncertje zárta. 

Már délelőtt lehetőség nyílt kéz mű-
ves kedni, de az ünnepváró kreatív nap 
délután érte el a csúcspontját.  Lehe-
tőség volt gyöngyökből, tobozokból, 
gombokból, tésztából, papírból szép és 
ötletes karácsonyi díszeket és ajándé-
kokat készíteni. A karácsonyi vásárban 
pedig az egyesület tagjai által készített 
szebbnél szebb ajándéktárgyakat lehe-
tett megvásárolni.

A délután folyamán sokan kilátogat-
tak a Borostyán Bábcsoport Mátyás ki-
rályról szóló, színvonalas bábelőadására.

A szervezők által meghirdetett „Egy 
doboznyi szeretet” akcióra 40 darab 
ajándékokkal teli cipősdoboz gyűlt ösz-
sze, amit ezúton is külön köszönünk 
mindenkinek, aki gondolt arra, hogy 
mosolyt csaljunk a gyermekek arcára, 
amikor átadjuk nekik az ajándékokat. 

Az egyesület vezetője, Gazsó Adrienn 
elmondta, hogy a kellemetlen időjárás 
ellenére sokan kilátogattak a programra, 
és külön öröm számára, hogy sok család 
töltötte együtt a napot. Reményét fejez-
te ki, hogy a következő eseményre még 
többen el tudnak jönni, ahol újra hasz-
nos és tevékeny elfoglaltságot tud az 
egyesület biztosítani számukra.  

Áldott ünnepet és boldog új évet kí-
ván mindeniknek a Kígyós Művészeti 
Egyesület és az Újkígyósi Román Nem-
zetiségi Önkormányzat!

Vă dorim Crăciun fericit şi un an nou 
fericit şi mai bun. La mulţi ani!

Balogh László Csaba

„Kertész leszek, fát nevelek…”

A Széchenyi István Általános Isko-
la média szakkörének tagjai hónapról 
hónapra összeállítják az előző hónap 
krónikáját. Az iskolai eseményeket 
megörökítő írások és fényképek Újkí-
gyós város hivatalos honlapján (http://
ujkigyos.hu/?page_id=561) találhatók.
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Én is olvasom az okos, precíz kimu-
tatásokat, hogy az elmúlt évek-

ben itt is, ott is mennyivel fogyott a mi 
drága népünk, és hogy a statisztikák 
fényében mire számíthatunk. Termé-
szetesen én is ki tudom számolni, hogy 
ha havonta leesik 10 cserép a házam-
ról, akkor mikor fog elfogyni az ösz-
szes cserép és rám roskadni a ház. Az 
is logikus, és ki is lehet számolni, hogy 
ha nekem jön ezer méterről az autó öt-
venessel, akkor hány másodperc múlva 
fog elütni… csak az nem logikus, hogy 
miért nem ugrok félre, miért nem iga-
zítom meg a cserepeket az otthono-
mon, miért várjuk némán, passzívan a 
sorsunk beteljesedését?

Egy statikusan gondolkodó világ-
ban élünk, a legtöbb ember abból indul 
ki, hogy ilyen a világ, ez van, ezt kell el-
fogadni. Mostanában újból és újból fel-
csendül bennem egy régi, Kájoni János 
által gyűjtött csíksomlyói dal refrénje: 
„ha nincs kenyér, keresünk!” Igen, mi, 
keresztények a mi Urunktól, Istenünk-
től azt halljuk: „Keressetek és találtok, 
zörgessetek és ajtót nyitnak nektek”, 
„bármit kértek az én nevemben, azt 
megkapjátok”… Igen, egy változó, nö-
vekvő, kibontakozó világot teremtett 
az Isten, és mi ennek a folyamatosan 
születő világnak vagyunk a gyermekei. 
Nem statikus, fáradt gondolkodás kel-
lene vezessen bennünket, hanem egy 
dinamikus, bátor, cselekvő, keresztény 
lelkület, a mi Urunk, Istenünk szel-
leme. Isten ránk bízta a teremtő erőt, 
merem-e azt használni hittel, remény-
nyel? Szépnek látom Isten adta, drága 
szülőföldemet? Azt, ami érték nekem, 
azt örömmel meg merem-e osztani 
gyermekeimmel?

Egy kedves vállalkozó itt, Székely-
földön 15 év alatt egy kis csodát te-
remtett, van neki panziója, sípályája és 
főleg sok-sok vendége. Egy nap felhí-
vott szomorúan, hogy nagyra nőtt fia 
összepakolt és elment Amerikába… 
Leültünk beszélgetni, és én megkér-
deztem őszintén: „Mit gondolsz, ezt, 
amit itt 15 év alatt megálmodtál, fel-
építettél, más országban el tudtad vol-
na érni?” Saját szájával mondta ki, hogy 
nem. Hát akkor miért kell nap mint 
nap azt mondani, hogy itt, Erdély-

ben nem lehet eredményesen dolgozni, 
meg nem is érdemes, mert úgyis min-
den hiába, meg stb., stb. Ha a gyereke-
id nap mint nap csak azt hallják, hogy 
nehéz, hogy nem éri meg, akkor miért 
ne mennének el a mi „rossz” világunk-
ból? Barátom némán hallgatott, láttam, 
hogy érti azt, amiről beszélünk. Végül 
is ő űzte el, a problémák folyamatos 
felemlegetésével, magától, szépen fej-
lődő vállalkozásától a gyermekét. Így 
igaz, de gond egy szál sincs – mondtam 
neki –, most te kell vissza is édesges-
sed a fiadat! Ha felhívod, ha írsz neki, 
mindig mondd el, hogy mennyi ven-
dég volt, hogy ma hányan lovagoltak és 
hogy mennyi állatot tudtál értékesíteni 
a saját tehéncsordádból. Nem kell böl-
cselkedni, valótlan dolgokkal hencegni, 
csak az igazat mondd ki, de azt újból 
és újból örömmel mondd el, mert a te 
örömödnek, bizakodásodnak teremtő 
ereje van! Használt a gyógymód, a fi-
atalember mint szakács hazajött, és ve-
zeti apja konyháját.

Igen, folyamatos félrevert harangok 
mellett nem lehet családot alapítani, 
munkát vállalni, gyereket szülni. Abba 
kellene hagyjuk az állandó pánikolást, 
nyafogást, siránkozást, és merjük ki-
mondani a gyerekeink, fiataljaink előtt, 
hogy ennyi cipőnk, ruhánk soha nem 
volt, és őseinknek sem volt az elmúlt 
ezer év alatt, és azt is mondjuk el, hogy 
ilyen mennyiségű élelmiszer, infor-
máció, luxuscikk soha nem volt még a 
Kárpát-medencében. Nehéz a magyar 
ember sorsa? Igen, vagy 10-20 kilóval 
átlagban valóban nehezebb a kelleté-
nél, és ezért kell fogyókúrázzunk. Eny-
nyi kövér ember, megműveletlen föld, 
leszüreteletlen almafa, megkapálat-
lan szőlőtőke soha nem volt itt, a Kár-
pát-medencében! Miért sírunk? Miért 
űzzük el gyermekeinket, fiataljainkat 
falvainkból, városainkból?

A félelem, a szorongás, ha csak irre-
ális, még akkor is mindenképp kifejti 
a maga pusztító hatását. Hogy meny-
nyire így van, elmondok egy kísérletet: 
A tudósok vettek száz egeret, ötvenet 
beraktak egy kísérleti terembe, a má-
sik ötvenet egy ugyanolyan terembe 
zárták. Arra voltak kíváncsiak, hogy 
a félelem, a szorongás, a stressz mit 

fog eredményezni az egereknél? Ép-
pen ezért az egyik megfigyelés alatt ál-
ló terembe beraktak egy ketrecbe zárt 
macskát. Így, bezárva a macska nem 
bánthatta az egereket, de a szaga érző-
dött, közben nyávogott, morgott félel-
metesen, és a kis parányi állatokra ez az 
irreális félelem is hatással volt. Abban 
a teremben, hol nem volt cica, az élet 
szépen ment a maga medrében, sok-
sok kis egérke született, a párok gon-
doskodtak a parányi utódokról, vígan 
fejlődött az egérpopuláció. A másik te-
remben, hol a cica a ketrecben biztosí-
totta a stresszt, a félelmet – hiába, hogy 
egyetlen egeret sem tudott bántani –, 
az egerek nem hoztak kellő mennyisé-
gű utódot, sőt sokszor a megszületett 
utódokat is megették, és azok a kis ege-
rek, amelyek életben maradtak, sokkal 
gyengébben fejlődtek, betegesebbek 
voltak, sőt mindenféle deviancia gyak-
rabban előfordult náluk, pl. több volt itt 
a saját neme iránt vonzódó egyed. Igen, 
a félelem, a szorongás, még az irreális, 
alaptalan félelem is öl, pusztít, meg-
fojtja az áldozatát! Ezt a gonosz lélek is 
jól tudja, ezért lengi be világunkat ez a 
hatalmas nyugtalanság, félelem! A Go-
nosz mindig, de mindig a szentírásban 
pánikol, ócsárolja a jó Isten által szere-
tettel teremtett világot. Jézus Krisztus 
mindig, de mindig vigasztal, biztat, bá-
torít! Azt kéri újból és újból, hogy ne 
féljünk, hanem bízzunk benne!

Végezetül szeretnék elmondani egy 
jó hírt! Erdélyben, tavaly télen, a hideg 
miatt egy héttel meghosszabbították 
a téli vakációt, és mi szépen csendben 
pihentünk a nagy hó alatt. Érdekes, a 
kollégáim családjaiban toronymaga-
san a szeptemberi hónapban született a 
legtöbb kisbaba. Igen, a csend, a nyuga-
lom, a béke meghozta a maga gyümöl-
csét. Szerintem ebben a mai gazdasági, 
társadalmi hullámverésben is, ha ma-
gunkban, környezetünkben békés nyu-
galmat tudnánk teremteni, akkor Isten 
áldása kiáradna ránk és megmarad-
nánk. Ha hitetlenül a gonosz lélekre fi-
gyelünk, akkor a félelem, a szorongás, 
a legtöbbször felesleges pánik, alapta-
lan stressz összemorzsolja a szívünket 
is, de a népünket is.

Csaba testvér

Forrás: http://naput.hu/eletunk/kozelet/ 1689-megmaradunk-boejte-csaba-irasa

Megmaradunk?! – Böjte Csaba írása
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November 24-én városunkban átadásra került a műfü-
ves futballpálya, ahol meghívott vendégként jelen volt  

dr. Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő, Vantara  
Gyula országgyűlési képviselő, dr. Kiss-Rigó László, a Szeged– 
csanádi egyházmegye püspöke, valamint a Magyar Labda-
rúgó- szövetség részéről Pozsgai Éva kommunikációs és mar-
ketingreferens és Dunai Antal olimpiai bajnok labdarúgó.  
A köszöntők és a pálya megszentelése után, az ünnepélyes sza-
lagátvágással már hivatalosan is szabaddá vált a pálya kicsik és 
nagyok részére egyaránt. Az ünnepség ajándéksorsolással zá-
rult, ahol futball-labdák és sportutalványok mellett egy érté-
kes kerékpár talált gazdára. A hivatalos átadóünnepség után 
immár a valóságban is fölavathatták a pályát azon csapatok 
játékosai, akik beneveztek a „műfüvespálya-avató kupára”. A 
négy csapat sorsolás alapján körmérkőzést játszott egymással. 
A bajnokság jó hangulatban telt, amihez a zenét és a kom-
mentátori szerepet Virág Attila, az Újkígyósi Futball Club el-
nökhelyettese szolgáltatta. S hogy a játékosok se maradjanak 
éhen: a klub elnöke, Oláh Timót (Timotex Kft.) szponzorálá-
sával szendvics és tea várta őket. Végül, de nem utolsósorban 
talán az eredmények is fontosak lehetnek:

I. helyezett:   Újkígyós Város Önkormányzat csapata 
II. helyezett:   Zimándújfalu (Arad megye)
III. helyezett:  Újkígyósi FC felnőttcsapata
IV. helyezett:   Újkígyósi FC ificsapata

Köszönet a játékosoknak, a bíróknak, az Újkígyósi Fut- 
ball Clubnak, valamint az átadási ünnepségen részt vevő se-
gítőknek!

Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó

Amit a műfüves pálya  
használatáról tudni kell:

Pályahasználati igényüket előre kell bejelenteni a sport-
csarnok gondnokánál (5661 Újkígyós, Petőfi u. 45.).
Illetékes személyek:
Bánfi Imréné, 
Lőrincsik Péter.
A 20 × 40 méteres, műfüves labdarúgópálya bérleti díja:
18 éves kor alatt ingyenes, 18 év felett 3500 Ft + áfa / óra.
A kulcsot a műfüves pályához a sportcsarnok gondnoka-
itól kell elkérni, és távozáskor szintén tájékoztatni kell az 
ügyeletet, hogy bezárja és áramtalanítsa a pálya területét!
A  műfüves pálya használata előtt és után a sportcsarnok-
ban van lehetőség az öltőzök, zuhanyzók, WC-k haszná-
latára.
Annak érdekében, hogy a műfüves pályát a lehető legjobb 
állapotban lehessen tartani, mellyel megnöveljük a pálya 
élettartamát, az alábbi szabályokat kérjük betartani:

Tilos a fémszegecsek, pengék használata!
Tilos a dohányzás!
Tilos üveget vinni a pályára!
Tilos szemetelni!
Tilos a rágógumi használata!
Tilos állatot vinni a pályára!
A pályán utcai cipőben sportolni TILOS,  
váltócipő használata kötelező!
A műfüves pályára kizárólag tiszta, műfűre alkalmas ci-
pőben lehet rámenni, a hagyományos, kemény stoplis 
cipőben – az állagmegóvás érdekében – tilos a pályán 
játszani!

Megértésüket köszönjük! 
Szeretettel várjuk a kikapcsolódni és sportolni vágyókat, 
mindenkinek jó sportolást és szórakozást kívánunk!

Újkígyós Város Önkormányzata

Már műfüvön is focizhatunk

Az egyik szerencsés nyertes az ajándéksorsoláson

A fiatalok birtokba vették az új pályát

Dr. Kiss-Rigó László, Dunai Antal, Szebellédi Zoltán, Pozsgai 
Éva, Vanatara Gyula és dr. Deutsch Tamás kis segítőikkel
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Önkéntes Pont nyílt 
Újkígyóson

December 5-én, az önkéntesség világnapján 
tartotta nyitó rendezvényét az újkígyósi Ön-
kéntes Pont, amelyet az „Összefogás Újkí-
gyósért” Közhasznú Egyesület valósít meg a 
„PONT” az önkéntességért című TÁMOP- 
5.5.2-11/2-2012-0129 azonosítószámú pro - 

jekt keretein belül. Az elnyert támogatás 19 324 237 forint,  
100%-os támogatottságú.

A rendezvényt Szebellédi Zoltán, Újkígyós város pol-
gármestere nyitotta meg, majd Nagy Tiborné, az „Össze-
fogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület elnöke, a projekt 
szakmai vezetője mutatta be az egyesületet és az Önkéntes 
Pont létesítésének célját, a tervezett önkéntes programokat.  

Őt követte a Békés Megyei Önkéntes Centrum két szakem-
bere: Nagy László kulcsszakértő, aki a civil törvényről tartott 
előadást és Seres Gyöngyi koordinátor, aki a Békés Megyei 
Önkéntes Centrum működésével és az önkéntesekkel folyta-
tott munkájával kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg az ér-
deklődőkkel.

Az újkígyósi „Önkéntes Pont” a Békés Megyei Önkéntes 
Centrummal együttműködésben valósul meg, Újkígyós mel-
lett Szabadkígyós, valamint Csabaszabadi lakossága, intézmé-
nyei és civil szervezetei számára nyújt szolgáltatást. Helyszíne 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház déli fekvésű helyisége, a park 
felől külön bejárattal. A projektmegvalósulás időszaka: 2012.
november 1. – 2013. október 31.

A projekt célja a felnőtt lakosság önkéntességre való haj-
landóságának növelése, az önkéntes tevékenység általános 
társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az ön-
kéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése. Cél továbbá a 
civil szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati és állami 
intézmények szociális, egészségügyi és oktatási területen biz-
tosított szolgáltatási kapacitásának fejlesztése önkéntesek be-
vonásán keresztül. 

Az Önkéntes Pont munkatársai az említett szociális, egész-
ségügyi és oktatási területeken végezhető önkéntes tevékeny-
ségek elvégzésére (mint például szórólapozás, adminisztrációs 
feladatok ellátása, idősek számára felolvasás, ház körül el-
végzendő könnyű fizikai munka, diákok korrepetálása, gyer-
mekfelügyelet stb.), valamint a tervezett programokon való 

segítségnyújtásra várják a jelent-
kező önkénteseket. 

Reck Nikoletta

Amagyar kormány csaknem teljes állami támogatású, pél-
da nélküli kedvezményes felnőttképzési programja kere-

tében 100 000 felnőtt vehet részt idegen nyelvi és informatikai 
képzéseken. Különös figyelmet kapnak a munkanélküliek, a 
kismamák, a hátrányos helyzetű térségekben élők és a 45 év 
felettiek.

– A magyar kormány régen felismerte azt, hogy hazánk 
boldogulásának záloga a felnőtt lakosság elhelyezkedési 
esélyeinek növelése – tájékoztatott Erdős Norbert ország-
gyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatal kormány-
megbízottja. – Dolgozni ugyanakkor korszerű ismeretek 
birtokában lehet. Ennek része az is, hogy a munkavállalók 
digitális ismeretekkel és idegen nyelvi tudással is rendelkez-
zenek. A magyar kormány által most útjára indított prog-
ram azt tűzte zászlajára, hogy az érdeklődők az élethosszig 
tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat, köztük az 
idegen nyelvi és a digitális kompetenciákat megszerezzék.  
A kormány célja, hogy a tanulási hajlandóság növekedjen a 
felnőtt lakosság körében, és az alacsony foglalkoztatási szint 
emelkedjen. A magyar kormány azt szeretné elérni, hogy leg-
alább 100 000 fő csatlakozzon a képzési programokba. A pro-
jekt keretében idegen nyelvi és informatikai képzésekre lehet 
jelentkezni. Ezeken részt vehet minden 18. életévét betöltött 
felnőtt, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézmény-
nyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek 
a költségtérítéses képzésben részt vevők). A projekt kiemel-
ten kezeli a hátrányos helyzetű térségekben élőket, a munka-
nélkülieket, a kismamának és a 45 év felettieket, felső korhatár 
nélkül. 

A projekt keretében elnyerhető támogatás maximális ösz-
szege 90 000 Ft. A képzésben részt vevők csekély önrészt fizet-
nek. Az önrész mértéke a hátrányos térségekben élők esetében 
a képzési díj összegének  legalább 2%-a, más esetben legalább 
5%-a. A képzésben részt vevők jelen képzési program megva-
lósításával egyidejűleg nem vehetnek részt más hazai és/vagy 
európai uniós forrásból támogatott idegen nyelvi és/vagy infor-
matikai képzésben. A támogatás a 2012. december 1-jétől in-
duló és 2014. augusztus 31-ig befejezett képzéseken részt vevő 
magánszemélyeknek adható. A program keretében olyan élő 
idegen nyelvi és informatikai képzéseken lehet részt venni, me-
lyeket a projektbe befogadott akkreditált képző intézmények 
hirdetnek meg. Idegen nyelvből legfeljebb B2 szint megszer-
zése támogatható.  Az IKT 0-1 képzést azoknak hirdetik meg 
20-30 órában, akik most kezdenek ismerkedni az informatika 
és a számítógép világával. A többi informatikai képzés kereté-
ben alap- és középfokú felhasználói ismereteket lehet szerezni. 
A TÁMOP 2.1.2. program eredményes megvalósításához 12,4 
milliárd forint európai uniós támogatás áll rendelkezésre. 

A jelentkezés módjáról, a programról további tájékoztatás ol-
vasható az alábbi honlapokon: 
• http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-

miniszterium/hirek/szazezren-kaphatnak-tamogatast-
informatikai-es-nyelvi-kepzesekhez,  

•   www.tudasodajovod.hu.

Értékes befektetés a jövőbe:  
páratlan képzési lehetőségek 

tanulni vágyóknak
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Újkígyósi Közös Önkormányzati 
Hivatal jön létre

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2012. október 29-én 
megtartott ülésén nyolc igen és egy tar-
tózkodás mellett döntött arról, hogy 
2013. január 1-jétől Újkígyósi Közös 
Önkormányzati Hivatal néven Újkígyós 
város székhellyel, Csabaszabadi Község 
Önkormányzat és Telekgerendás Köz-
ség Önkormányzat együttműködésével 
közös önkormányzati hivatalt kíván lét-
rehozni. A közös hivatal létrehozására 
vonatkozó együttműködési megállapo-
dást elfogadta.

Megbízza a polgármestert a megál-
lapodás aláírásával és a létrehozáshoz 
szükséges intézkedések megtételével. 

Megszűnik a Csabaszabadival 
létrehozott körjegyzőség

A testület kilenc igen szavazattal 2012. 
december 31. napjával megszünte-
ti a Csabaszabadi községgel létrehozott 
körjegyzőséget, valamint a körjegyzőség 
létrehozására és fenntartására irányuló 
megállapodást. 

Elfogadták a járási hivatallal  
kapcsolatos szerződést

A testület nyolc igen szavazat és egy 
tartózkodás mellett elfogadta a járá-
si hivatal kialakításához a Békés Me- 
gyei Kormányhivatallal kötendő megál-
lapodást.

Elfogadták az új  
közbeszerzési szabályzatot

A képviselők kilenc igen szavazattal 
döntöttek arról, hogy a 49/2011. (IV. 
18.) számú határozattal jóváhagyott 
közbeszerzési szabályzatot hatályon kí-
vül helyezik. Az Újkígyós város közbe-
szerzési szabályzatát elfogadták, annak 
alkalmazását elfogadását követően el-
rendelik.

A testület a közbeszerzési előkészítő 
munkacsoport, valamint a bírálóbizott-
ság tagjaiként dr. Csatlós László jegyzőt, 
Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezetőt 
és Varga Ferenc közbeszerzési referenst 
jelölte ki. Egyben a korábbi előkészítő 
munkacsoport és bírálóbizottság tagja-
inak megbízatását megszüntette. 

Jóváhagyták a bölcsőde  
közbeszerzési dokumentációját

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazattal 
hagyta jóvá az „Újkígyós városban 20 
fős bölcsőde építése” című projekt köz-
beszerzési eljárás dokumentációját és 
ajánlattételi felhívását. A testület meg-
bízta a polgármestert a dokumentáció 
és az ajánlattételi felhívás legalább há-
rom ajánlattevő részére történő megkül-
désével, továbbá azzal, hogy az eljárás 
lefolytatása után az eljárás nyertesének 
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési 
bírálóbizottsági javaslatot jóváhagyásra 
terjessze a képviselő-testület elé.

Jóváhagyták  
a térfigyelő rendszer közbeszerzési 

dokumentációját
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete úgy döntött, hogy az 
„Újkígyós város térfigyelő rendszer 
eszközbeszerzése” című projekt köz-
beszerzési eljárás dokumentációját 
és ajánlattételi felhívását jóváhagyja, 
melyre mind a kilenc képviselő igennel 
szavazott. A testület megbízta a polgár-
mestert a dokumentáció és az ajánlatté-
teli felhívás legalább három ajánlattevő 
részére történő megküldésével, továbbá 
azzal, hogy az eljárás lefolytatása után 
az eljárás nyertesének kiválasztására vo-
natkozó közbeszerzési bírálóbizottsági 
javaslatot jóváhagyásra terjessze a kép-
viselő-testület elé.

Az általános iskola működtetése 
2013. évtől

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete hét igen, egy nem szavazat 
és egy tartózkodás mellett döntött arról, 
hogy a Széchenyi István Általános Isko-
la működtetését 2013. január 1. napjá-
tól vállalja, annak költségeit a 2013. évi 
költségvetésében biztosítja.

A Rákóczi Szövetség támogatása
A képviselők kilenc igennel voksol-
tak arra, hogy a Rákóczi Szövetség ál-
tal meghirdetett „Beiratkozási ösztöndíj 
program” számára 40 000 Ft támoga-
tást biztosítanak a 2012. évi költségvetés 
működési célú tartalékalapjának terhére. 

Elfogadták  
a költségvetési beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a november 19-én meg-
tartott ülésén egyhangúlag, kilenc igen 
szavazattal elfogadta a 2012. évi költ-
ségvetés I–III. negyedéves teljesítéséről 
szóló beszámolót. 

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 76/2012. (V. 21.) számú 
határozat végrehajtásának határidejét 
2012. november 19. napjáig meghosz-
szabbította.

A 101/2012. (VII. 23.), 112/2012. 
(IX. 17.), 113/2012. (IX. 17.), 114/2012. 
(IX. 17.), 116/2012. (IX. 17.), 117/2012. 
(IX. 17.), 118/2012. (IX. 17.), 119/2012. 
(IX. 17.), 120/2012. (IX. 17.), 122/2012. 
(IX. 17.), 123/2012. (IX. 17.), 124/2012. 
(IX. 17.) önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést elfogad-
ta. Mind a kilenc képviselő igennel sza-
vazott.

Döntöttek pályázat benyújtásáról
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazat-
tal döntött arról, hogy pályázatot nyújt 
be a Vizuális Művészetek Kollégiu-
ma által kiírt pályázatra, az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc emléké-
re állítandó emlékmű megvalósítására. 
Felkéri Gera Katalin szobrászművészt, 
Újkígyós város díszpolgárát, hogy az ál-
tala elkészített javaslatok közül a II. szá-
mú szobortervet dolgozza ki a pályázat 
beadásához. Egyben felkéri a szobrász-
művészt, hogy lehetőség szerint az em-
lékművön kerüljön megjelenítésre gróf 
Batthyány Lajos miniszterelnök és a 
13 aradi vértanú (legalább a nevek fel-
sorolása), valamint a jelenlegi emlék-
mű állítására (időpont, állítók általános 
megjelenítése) utalás is.

A pályázat megvalósításához szüksé-
ges önerőre 3 500 000 Ft-ot biztosít a 
2013. évi költségvetésben.

Döntöttek a szennyvíziszap  
és a híg trágya elhelyezéséről

A képviselő-testülete kilenc igen szava-
zattal döntött a szennyvíztisztító telepen 
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keletkező szennyvíziszap és híg trágya 
önkormányzati földterületen történő 
elhelyezéséről. A hatósági engedélyek 
megszerzésének költségéhez szükséges 
780 000 Ft összeget biztosítja az önkor-
mányzat 2013. költségvetésében. 

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete tudomásul vette, hogy a 
csatornahálózatban megjelenő idegen-
víz problémáját hálózatrekonstrukció 
által lehet orvosolni, ezért szorgalmaz-
za annak pályázat útján történő megol-
dását.

Tájékoztatót tartott  
a Román Nemzetiségi  

Önkormányzat
Az Újkígyósi Román Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2012. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatást a testület kilenc igen 
szavazattal vette tudomásul, és egyúttal 
megerősíti együttműködési szándékát a 
két önkormányzat között.

  
Elfogadták a művelődési ház  

2013. évi programtervét
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazattal 
elfogadta a Petőfi Sándor Mű velődési 
Ház és Könyvtár 2013. évről szóló 
programtervét, valamint felhívta az in-
tézményvezető figyelmét, hogy a ren-
dezvények kapcsán a programtervben 
szereplő tényektől való lényeges eltérés-
ről tájékoztassa a művelődési, ifjúsági és 
sportbizottság elnökét.

Javaslatot tettek  
a Békés Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése felé
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazattal 
döntött arról, hogy Békés Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlése 2013. évi mun-

kaprogramjához az alábbi javaslatot 
teszi. Kéri, hogy a Békés Megyei Ön-
kormányzat területfejlesztési feladatain 
belül tekintse át a megyei közúthálózat 
fejlesztésének lehetőségét, különös te-
kintettel az alábbiakra:

– Ismételten és kiemelten kezdemé-
nyezi a 4431-es és 4432-es út kereszte-
ződésében a körforgalom kiépítését,

– Békéscsaba–Újkígyós–Puszta ott-
laka–Medgyesegyháza összekötő út 
megépítését,

– a fürjesi összekötő utat tegye alkal-
massá kétsávos közlekedésre,

– kezdeményezi a szabadkígyósi vas-
úti átjárónak a vasútvonal-rekonstrukció 
keretében történő felüljáróvá alakítását. 

Egyéb feladatkörében:
– Vizsgálja meg a kórházakon kívü-

li egyes településekre történő kihelye-
zett szakellátás lehetőségét – Újkígyós 
tekintetében is,

– készítse elő térségi szinten koor-
dinálva az Újkígyós belvizeit is befo-
gadó csatornarendszer megépítését, 
vízgazdálkodás kérdéskörében vízvisz-
szatartással mezőgazdasági öntözés 
megteremtésének lehetőségét.

Elfogadták a lejárt határidejű  
határozatokról szóló jelentést

A 115/2012. (IX. 17.), 126/2012. (X. 29.), 
127/2012. (X. 29.), 128/2012. (X. 29.), 
132/2012. (X. 29.), 134/2012. (X. 29.), 
135/2012. (X. 29.), 136/2012. (X. 29.), 
137/2012. (X. 29.) számú önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló jelen-
tést mind a kilenc képviselő elfogadta.

Határoztak az önkéntes  
önkormányzati társulási tagságról

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete kifejezte azon szándékát, 

hogy 2013. január 1-jétől tagja kíván 
lenni a Békéscsaba és Térsége Többcé-
lú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
jogutódjaként megalakuló önkéntes ön-
kormányzati társulásnak. A határozati 
javaslatra mind a kilenc képviselő igen-
nel voksolt.

Döntöttek az intézményi  
helyiségek bérleti díjairól

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 117/2012. (IX. 17.) szá-
mú határozatát egybehangzó, kilenc 
igen szavazattal visszavonta.

Az intézményi kezelésben lévő helyi-
ségek bérleti díját 2012. november 20. 
napjától az alábbiak szerint állapította 
meg, amelytől rendkívüli ok miatt a pol-
gármester engedélyével lehet eltérni:

Széchenyi István Általános Iskola:
– sportcsarnok 3500 Ft + áfa / óra
– könyvtár 2400 Ft + áfa / óra
– szaktanterem 2500 Ft + áfa / óra
– tanterem 1000 Ft + áfa / óra

20 x 40 méteres műfüves sportpálya  
(18 év felettiek részére):
 3500 Ft + áfa / óra

Kistornaterem:
– üzleti célra 1000 Ft + áfa / óra
–  önkormányzat által nem támogatott,  

nem üzleti célú sporttevékenység 
 500 Ft + áfa / óra

Petőfi Sándor Művelődési Ház és 
Könyvtár:
– kisterem üzleti célra
 2400 Ft + áfa / óra
– konferenciaterem üzleti célra                                           
 2700 Ft + áfa / óra
– nagyterem üzleti célra                                                     
 3000 Ft + áfa / óra
– könyvtár üzleti célra
 2400 Ft + áfa / óra

Személyi változások a hivatalban
A 2012-es évben két új munkatárs érkezett a polgármeste-
ri hivatal műszaki csoportjához, akik mindketten újkígyósi 
lakosok. Szeptember vége óta Zsóri Katalin Luca látja el a 
műszaki ügyintézői feladatokat, novemberben pedig Bánfi 
Zsuzsanna vette át a pályázatírói munkakört.

Szarvas COOP ABC 
Újkígyós,  
Gyulai út 30/2.

Reál-Fűszer Csemege 
Újkígyós,  
Petőfi u. 73/1.

Iskolai büfé 
Újkígyós, Petőfi u. 45.

Paletta Papír-Írószer 
Újkígyós, Petőfi u. 20.

Sarki Fűszeres 
Újkígyós, Iskola u. 5/4.

Szivárvány ABC 
Újkígyós, Hosszú u. 47.

Merdik Kft. 
Újkígyós, Kossuth u. 44.

Goods Market 
Újkígyós, Petőfi u. 43.

Erzsébet-utalvány elfogadóhelyei
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Az adventi időszakkal ismét kezde-
tét vette a karácsonyi ünnepkör.  

Az advent – úrjövet, eljövetel, várako-
zás. Várakozás a Megváltó, Jézus Krisz-
tus és vele együtt a fény megszületésére. 
Hihetetlenül nagy szükségünk van erre, 
hiszen ebből meríthetünk hitet, hitünk 
által megtartó erőt, kitartást, szerete-
tet mindennapjainkra családunkban és 
a munkahelyünkön egyaránt, hogy az 
életünk, sorsunk adta feladatokkal, ne-
hézségekkel, sorscsapásokkal meg tud-
junk birkózni, vagy „csak” megtanulni 
„túlélni” azokat. Így tehát az adventi vá-
rakozás elkezdődött a „Kígyósi Advent 
2012” programsorozattal egyetemben. 

December 1-jén, a művelődési ház 
melletti Wenckheim parkban felállított 
adventi sátorban, Szebellédi Zoltán pol-
gármester megnyitója után a Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház színészei szívet-
lelket gyönyörködtető, betlehemes báb-
játékban – sok szép régi, ismerős népi 
énekkel – mesélték el a Megváltó szüle-

tésének történetét. Ezután a „hazaiak”: az 
újkígyósi nagycsoportos óvodások, majd 
az általános iskolások vették birtokba a 
színpadot. Az ovisok kedves karácsonyi 
műsorral, a Kaláris néptáncosok mező-
földi táncokkal kedveskedtek a vendé-
geknek. Délidőben az eszem-iszomé volt 
a főszerep: a nyugdíjasok egész nap friss, 
finom lángossal és ízletes fánkkal látták 
el a sátorba betérőket. Délután az első és 
negyedik osztályos tanulók szép, színvo-
nalas műsorában karácsonyi jeleneteket 
és kedves betlehemes játékot is láthat-
tunk. Este a templomban Rákász Gergely 
koncertorgonista fantasztikus hangver-
senyében gyönyörködhettünk, és egy-
ben sok érdekességet is megtudhattunk a 
klasszikus zenéről. 

December 8-án a gyulai Erkel Ferenc 
Vegyes Kar a nagy klasszikusok: Kodály 
Zoltán, Bárdos Lajos és Schubert, Bach, 
Handel világába kalauzolt el minket, 
fölemelve lelkünket az „Ave Mária” és a 
„Messiás” szférájába. A koncertre érke-

zőket forralt bor, tea és finom sütemé-
nyek várták a bejárat melletti sátorban 
minden alkalommal, és ez így lesz a kö-
vetkező koncerten is.

December 15-én a Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola alapfokú művésze-
ti oktatásban részt vevő növendékeinek 
és a gyermekklub csemetéinek szín-
vonalas műsorát láthatta a nagyérde-
mű, akik kedves karácsonyi műsorral 
tették még szebbé az ünnepi várako-
zást. A zárókoncerten, december 22-én 
a tótkomlósi származású, azóta a világot 
– többek között – Sebestyén Mártával 
bejáró Szokolay Dongó Balázs és zenész-
társai adnak karácsonyi, énekes népzenei 
koncertet. Az adventi lelki készülődés 
jegyében minden kedves érdeklődőt 
tisztelettel és szeretettel várunk! 

Az egész rendezvénysorozat az Eu-
rópai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap LEADER-pályázati támogatásá-
val és a Kertészek Földje Akciócsoport 
Egyesület közreműködésével valósult 
meg. A pályázó az Újkígyósi Keresz-
tény Ifjúságért Alapítvány volt. A ren-
dezvény szép példája az Újkígyóson 
működő egyesületek, civil szervezetek, 
alapítványok, intézmények összefogásá-
nak. A Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár dolgozói tisztelettel meg-
köszönik a fent említett, de a hely szűke 
miatt név szerint fel nem sorolt összes 
támogatónak és segítőnek az önzetlen, 
kitartó munkájukat.

Minden kedves olvasónak áldott, bé-
kés ünnepeket és sikeres, boldog új évet 
kívánok!

Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó,
a művelődési ház vezetője

Kígyósi Advent 2012.

Kedves Újkígyósiak! Városunk nap-
közi otthonos konyháján 2012-ben 

sikerült növelni a helyi beszállítók ará-
nyát, ezért is kiemelt feladatunknak 
tekintjük, hogy minél nagyobb meny-
nyiségben tudjunk helyben megtermelt 
nyersanyagokat megvásárolni. Az olyan 
élelmiszereket, működéshez, főzéshez 
szükséges termékeket, amit pedig nem 
tudunk helyben beszerezni, igyekszünk 
helyi vállalkozóktól vagy boltoktól meg-
venni. A javításokat, felújításokat is meg 
tudjuk oldani helyi vállalkozókkal. Ru-

galmasságuk és hozzáértésük garancia a 
folyamatos működésünkhöz. Őrölt fű-
szerpaprika szükségleteinket már több 
mint egy éve csak az önkormányzat 
földjén előállított paprikából fedezzük. 
Fontos, hogy erősítsük ezt a hozzáál-
lást mindenkiben, magunkban is, mert 
talán ezzel is hozzá tudunk járulni ah-
hoz, hogy létesüljenek, megmaradjanak 
munkahelyek, és a kertek ne „csak fű-
vel” legyenek bevetve. Gyermekeink, és 
persze mi is, így egészséges élelmiszere-
ket fogyaszthatunk, aminek más hasz-

nos hozadéka is lehet. Ezért bátorítok 
mindenkit, hogy még többen keresse-
nek meg termékeikkel! 

Beszállítóink, partnereink: 
Újkígyósi Sütőipari Bt. – Pauló Má-
tyás, Benkó Hús – Benkó Pál, HOCH-
KER Kft. – Varga László, Csonka 
Péter, ERGOFÉM Kft., Ecker-szerviz, 
újkígyósi vas-műszaki bolt, Bozó Balázs, 
Máté András, Harangozó Attila, Me-
zei Gábor, Nagy Tiborné, Sütő Balázsné, 
Lócskai Mihály, Varga Antal.

Schríffert Béla élelmezésvezető

„Helyi terméket helyi termelőktől helyi embereknek!”

A Napsugár Bábszínház színészei betlehemes bábjátékkal varázsolták el a jelenlévőket
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November 1-jétől megkezdődtek a műhelyfoglalkozások 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A to-

borzáson már kiderült, hogy kik azok, akik komolyan érdek-
lődnek a kézművesség, a média vagy a képzőművészet iránt. 
Ezek a gyerekek, a TÁMOP 3.2.3./A-11/1-2012-0127 ,,Al-
kotó közösségek Újkígyóson” című pályázat keretein belül le-
hetőséget kapnak arra, hogy  megismerkedjenek a nemezelés, a 
gyöngyfűzés, a fafaragás, a festészet, a film és a fotózás alapja-
ival, felfedezzék saját tehetségüket.  A műhelyvezetők elméleti 
és gyakorlati foglalkozásokon keresztül segítik a résztvevők-
nek elsajátítani a szakmák minden fortélyát, így a foglalko-
zásokon egyre több és szebb alkotás születik. A folyamatos 
munka mellett a gyerekek készülnek saját kiállításuk megren-
dezésére is, így az érdeklődőknek lehetőségük lesz megtekin-
teni valamennyi műhelymunkát. 

Gazsó Adrienn

Húszéves az Ipolyi Arnold Népfő-
iskola. Húsz év nagy idő. Fölnő 

egy generáció, a kedves karon ülő ba-
bából sudár ifjú, az egykori ifjakból ja-
va korabéli asszony és férfiú válik, s az 
idősebbek szép sorban elmennek. Ha a 
mindennapokban nem is vesszük észre, 
de nagyot változik a világ is. Nem mon-
dom, hogy javul, hogy fejlődik vagy elő-
re halad, de nem állítom azt sem, hogy 
feltétlenül romlana, egyszerűen más 
lesz. Persze ez a változás nem köthető 
konkrét dátumhoz, adott időponthoz, 
csak egy-egy születésnap vagy kerek év-
forduló ráirányítja a figyelmünket ar-
ra, hogy anyagi világunk a múló idő, 
vagy ahogy a régi görögök nevezték, a 
Kronosz uralma alá vettetett.

Nehéz, embert próbáló esztendő volt 
az idei, 2012-es év. A fény ezen a szép, 
kerek évfordulón is együtt járt a legsö-
tétebb árnyékkal. Ám talán ismét iga-
zolódott a filozófus igazsága: „Ami nem 
öl meg, az erősebbé tesz.” Barátainktól az 
igazi emberi együttérzés megannyi ta-
nújelét kaptuk. Így összességében mégis 
csak szépnek, bizakodásra érdemesnek 
ítélhetjük ezt az évet is. De melyek is 
azok a jelek, melyek alapján mindezt ki-
jelenthetjük?

Feltétlenül ilyen például az, hogy áp-
rilis 28-án vendégünk volt Újkígyóson a 
Rohoncz Folkműhely. A Szokolay Don-
gó Balázs és Bolya Mátyás alkotta duó 
ezúttal a kiváló fiatal énekesnővel, Agód 
Alizzal egészült ki. Produkciójuk mara-

dandó élményt nyújtott mindazoknak, 
akik jelen lehettek ezen a szép alkalmon. 
Külön öröm, hogy az idei Kígyósi Ad-
vent záró rendezvényén ismét köszönt-
hetjük őket Újkígyóson!

Ide sorolható az is, hogy március vé-
gén kifejezetten a kerek évfordulóhoz 
kapcsolódóan szerveztünk népművé-
szettel, népi műveltséggel foglalko-
zó népfőiskolai előadásokat Erdélyben, 
ahol a fő előadó e sorok írója volt. A hely-
színek között meg kell említeni Csík-
szereda, Gyergyóalfalu, Gyergyóremete, 
Gyimesközéplok, Nagydenyed, Nyárád-
szereda, Székelyudvarhely, Szépvíz és 
Zetelaka nevét. A program megvaló-
sításában együttműködtünk számos 
nagynevű helyi civil szervezettel, mű-
velődési intézménnyel, egyházi oktatási 
intézménnyel és polgármesteri hivatal-
lal. A programsorozat fő házigazdája a 
Szatmári Ferenc vezette Romániai Ma-
gyar Népművészek Szövetsége volt. Kü-
lön köszönet illeti még Halász Pétert és 
Tifán Irénkét is.

Szűkebb hazánkban is számos alkal-
mon mutathattuk be munkánk ered-
ményét. Találkozhatott az érdeklődő 
közönség az Ipolyi Arnold Népfőisko-
la nevével a teljesség igénye nélkül Bé-
késcsabán, Budapesten, Debrecenben, 
Gyulán, Egerben, Feldebrőn, Hajdúná-
náson és Kunszentmártonban is.

Ezt az évet mégiscsak megkoronázta 
egy nagy lehetőség. Az évforduló kap-
csán a szegedi Móra Ferenc Múzeum 

lehetőséget adott egy magas szakmai 
színvonalon megvalósuló kiállítás meg-
rendezésére. Hálásak vagyunk a lehe-
tőségért, s bízunk benne, meg tudtunk 
felelni az elvárásoknak. Örömmel érte-
sültünk róla, hogy a kiállításnak a kö-
zönség részéről igen nagy sikere és jó 
szakmai visszhangja is van!

Nem maradhat ki ebből a felsorolás-
ból Fenyvesi Dóra fényképkiállításának 
október 26-i megnyitója sem, ami egy-
ben a 20. évforduló hivatalos újkígyósi 
főeseménye is volt. Az alkalmat különö-
sen is emlékezetessé tette a szép képek 
körében fölzengő világszínvonalú mu-
zsika, Benedekfi István zongoraművész 
és Benedekfi Zoltán hegedűművész ze-
néje.

Úgy véljük, ennyi érv elég a reményre! 
Az már csak ráadás, hogy végiglapozva 
a népfőiskola kiállításainak vendég-
könyvét és a tevékenységünk nyomán 
megjelent sajtómegjelenések gyűjtemé-
nyét, úgy gondoljuk, legalább az Ipo-
lyi Arnold Népfőiskola munkája miatt 
nem kell szégyenkeznünk. Advent van, 
az esztendő legsötétebb napjait éljük. 
Él bennünk a Remény, az eljövendő Vi-
lágosság reménye, hiszen többek kö-
zött Gárdonyi Gézától is tudjuk: „Mikor 
a legfeketébben terjeszkedik széjjel a sötét-
ség, a fűszálak közül akkor tündökölnek elő 
a szentjánosbogarak és az ég boltozatán az 
örök csillagok…”

Harangozó Imre,
az egyesület elnöke

20 éveS Az IpolyI Arnold népfőISkolA kulturÁlIS egyeSület

Foszlányok egy nehéz esztendő krónikájából…

Megkezdődtek a szakköri foglalkozások

A kisiskolások elsajátították a gyöngyfűzés rejtelmeit
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MEGHÍVÓ 
SZILVESZTERI ELŐ ZETESRE

A Naplemente Nyugdíjas Klub szeretettel meghívja  
a szilveszteri előzetes bAtyus bálrA,  

melyet 2012. december 29-én 18 órától rendez  
a Petőfi sándor Művelődési Házban.

A kellemes és jó szórakozáshoz a zenét Lustyik István és  
Zsótér Csaba szolgáltatja, ezért a batyujukat forintokkal kell meg-

tömni, ehhez minden résztvevőtől 300 Ft-os belépőt kérünk.
Jöjjön el, és hangoljunk rá a 2012-es évbúcsúztatóra!

Mindenkit szeretettel várunk a városból és azon kívülről is! 
A szervezők

AnyAkönyvi HírEk

2012. szeptember–október–november hó:
SzületéSek:

Pántya László Gábor  (3200 g, 50 cm), Gyula, 2012. szeptember 
20., édesanyja: Bíró Mónika, édesapja: Pántya László Gergely. 

Sódar Levente (3340 g, 50 cm), Békéscsaba, 2012. szeptember 25., 
édesanyja: Farkas Magdolna, édesapja: Sódar Zoltán.

Kis Janka  (2970 g, 49 cm), Békéscsaba, 2012. október 27., édes-
anyja: Zahorán Rita, édesapja: Kis András. 

Szász Belián Ádám (3120 g, 51 cm), Békéscsaba, 2012. október 
29., édesanyja: Bánfi Gabriella, édesapja: Szász Péter.

Csányi Tomaj Balázs  (3190 g, 51 cm), Békéscsaba, 2012. novem-
ber 07., édesanyja: Juhász Eszter, édesapja: Csányi Balázs. 

Ferkovics Alícia Kincső (3400 g, 49 cm), Gyula, 2012. november 
15., édesanyja: Sztojka Csilla, édesapja: Ferkovics Lajos.

Székely Amanda (2980 g, 49 cm), Békéscsaba, 2012. november 
20., édesanyja: Lukácsik-Lipták Edit, édesapja: Székely Imre. 

házaSSágkötéSek:
Házasságkötés időpontja: 2012. szeptember 22., menyasszony: 

Mancz Fatime Nóra újkígyósi lakos, vőlegény: Turovszki 
Krisztián újkígyósi lakos.

haláleSetek:
Kiss Piroska, született: 1922. május 25., elhunyt: Budapest, 2012. 

április 20., volt  Újkígyós, Kossuth u. 87. szám alatti lakos. Em-
lékeinkben továbbra is él, mert csak az hal meg, akit elfelejtenek!

Gera Illés, született: 1952. november 8., elhunyt: Újkígyós, 2012. 
szeptember 4., volt Újkígyós, Hosszú u. 109. szám alatti lakos.

Dúzs József Ferenc, született: 1945. március 1., elhunyt: Újkígyós, 
2012. szeptember 8., volt Újkígyós, Szent István u. 33. szám 
alatti lakos.

Bozó László, született: 1938. augusztus 07., elhunyt: Békéscsaba, 
2012. szeptember 8., volt Újkígyós, Béke u. 14. sz. alatti lakos.

Judik János, született: 1923. március 29., elhunyt: Békéscsaba, 2012. 
szeptember 22., volt Újkígyós, Kossuth u. 52. sz. alatti lakos.

Szatmári Józsefné Balogh Mária, született: 1920. augusztus 22., 
elhunyt: Újkígyós, 2012. október 8., volt  Újkígyós, Petőfi u. 
26–28. szám alatti lakos.

Vári Jánosné, született: 1921. május 3., elhunyt: Újkígyós, 2012. 
október 19., volt Újkígyós, Hosszú u. 70. szám alatti lakos.

Bánfi József, született: 1937. május 17., elhunyt: Újkígyós, 2012. 
október 23., volt Újkígyós, Erkel u. 3. szám alatti lakos.

Mócz György, született: 1960. április 14., elhunyt: Újkígyós, 2012. 
október 31., volt Újkígyós, Széchenyi u. 63. szám alatti lakos.

Tóth Mihály, született: 1936. február 10., elhunyt: Újkígyós, 2012. 
november 9., volt  Újkígyós, Béke u. 12. szám alatti lakos.

Borgye György, született: 1944. október 8., elhunyt: Gyula, 2012. 
november 22., volt Újkígyós, Rákóczi u. 31. szám alatti lakos.

Nagy Imre, született: 1951. december 11., elhunyt: Békéscsaba, 
2012. november 30., volt Újkígyós, Tulipán u. 5. szám alat-
ti lakos.

Hölvényi György egyházi, nemzetiségi és civil kapcsola-
tokért felelős államtitkár volt a 2012. november 22-én 

megrendezett Kisvárosi Esték sorozat vendége. Előadásában 
szólt az egyház, az állam és a civil szervezetek közös feladatai-
ról. Kifejtette, hogy a fiatalok egyre kevesebb szerepet vállalnak 

a mai politikai életben, 
pedig fontosak lennének 
a helyi, nemzeti-keresz-
tény értékrendet felvál-
laló politikai közösségek. 
Az előadás utáni kérdé-
sekre válaszolva megtud-
hattuk, hogy a keresztény 
Európát erősen veszélyez-
teti a liberális oldal előre-
törése. Valamint válaszolt 
az új civil törvénnyel kap-
csolatban feltett kérdé-
sekre is.

Turovszki Krisztián

Államtitkári látogatás Újkígyóson

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az újkígyósi POStA 
nyitva tartása 2012. december 1-jétől az alábbiak szerint módosul:

Hétfő  8:00–16:00
Kedd  8:00–16:00
szerda  8:00–16:00
Csütörtök  8:00–15:00
Péntek  8:00–17:00

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a VÍzMű Kft. decemberi  
ügyfélfogadása az alábbiak szerint alakul:
•  2012. december 2-től december 21-ig hétköznapokon  

a megszokott ügyfélfogadási rend.
• 2012. december 22-től 2013. január 1-ig NINCs ÜGyFÉlFOGADás.
• Első ügyfélfogadási nap 2013. január 2.
Megértésüket köszönjük! Vízmű Kft., Újkígyós

Hölvényi György érdekfeszítő  
előadást tartott Újkígyóson


