
X. ÉVFOLYAM 10. SZÁM
2015. Október

Sávolt János az új kitüntetett

ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

Sávolt János Újkígyóson született 
1944-ben. Az általános iskolás 
éveit a településen töltötte, majd 
1960-ban Budapestre került ipari 
tanulóként, ahol még öt évig dol-
gozott. A budapesti évek után Bé-
késcsabán helyezkedett el: 12 évig 
dolgozott az építőiparban mű-
vezetőként, amely tevékenységét 
betegsége miatt nem folytathatta. 
A Mozgáskorlátozottak Egyesü-
letének munkájába 1988-ban kap-
csolódott be, majd 1993-ban meg-
alakult a helyi szervezet, melynek 
vezetője lett. A tevékenysége során 
nagy igyekezettel próbált könnyí-
teni az idős beteg emberek min-
dennapjain, munkájának köszön-
hetően sok lakásban bekötötték a 
gázt, fürdőszobát alakítottak ki. 
Az újkígyósi varroda megnyitása 
is az ő nevéhez fűződik, amely 2 
éven keresztül adott munkát csök-
kent munkaképességű varrónők-
nek. Az egyesületi munka kapcsán 
rengeteg kirándulást szervezett 
idős emberek számára, akik így el-
juthattak az ország több pontjára. 
22 évig vezette a Mozgáskorláto-
zottak Egyesületének Újkígyósi 
Szervezetét. 
Az egyesületi munkán kívül a 
közéletben is aktív szerepet vál-

lal, 13 éve se-
gít i Újk ígyós 
Város Önkor-
mányzat Kép-
viselő-testület 
Egészségüg y i 
és Szoc iá l is 
Bizottságának 
szakmai mun-
káját ,  kü lsős 
bizottsági tag-
ként.
Sávolt  Já nos 
Ú j k í g y ó s 
egé sz ség üg y i 
é s  s z o c i á l i s 
életében több 

évtizeden keresztül lelkiismere-
tes munkát végzett, példamutató 
tevékenységét mindig a lakosság 
szolgálatában végezte.

Az „Újkígyós egészségügyi és szoci-
ális ellátásáért” kitüntető cím azon 
személy részére adományozható, aki 
újkígyósi székhelyű egészségügyi 
és szociális intézményben legalább 
egy évtizeden keresztül kiemelkedő 
egészségügyi vagy szociális tevékeny-
séget végzett, vagy ilyen tevékenységet 
nem valamely intézményben, de Új-
kígyós város lakosainak szolgálatában 
végezte, magánéletében példamutató 
emberi magatartást tanúsított.
(1)  A kitüntetés átadására az ado-
mányozás évében az idősek világ-
napja alkalmából megrendezett 
ünnepségen kerül sor. A kitüntetést 
első ízben 2012. évben lehet átadni.
(2)  A kitüntető címre a Képviselő-
testületnek az Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottság tesz javaslatot. 
(3)  A kitüntetéssel együtt díszokle-
vél, 8 cm átmérőjű egyoldalas bronz 
emlékplakett és 50 000 Ft értékű 
utalvány kerül átadásra. A díszokleve-
let a polgármester és a jegyző írja alá.
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 114/2015. (IX.21.) 
számú határozatával döntött arról, 
hogy 2015-ben az „Újkígyós egészség-
ügyi és szociális ellátásáért” kitüntetést 
Sávolt János részére adományozza.

Ünnepi  
megemlékezés

2015. október 22. (csütörtök) 
1730 : ’56-os emléktábla megko-
szorúzása
Helyszín: Gazdakör székháza
Házigazda: Csonka Péter, az Új-
kígyósi Gazdakör elnöke

2015. október 23. (péntek) 10 óra: 
Ünnepi szentmise a Szűz Mária 
Szent Neve katolikus templomban 

11 óra: Ünnepi megemlékezés a  
művelődési házban.
Köszöntőt mond: Szebellédi Zol-
tán, Újkígyós polgármestere
Ünnepi szónoklatot tart: Vantara 
Gyula, országgyűlési képviselő
Az ünnepi műsort az Újkígyósi 
Széchenyi István Általános Isko-
la hetedik és nyolcadik osztályos 
tanulói adják elő.
Felkészítő tanár: Magyar Mária.
Közreműködik a Tengelic Ének-
együttes, vezetőjük: János Hajnalka.
Az ünnepségen az „Újkígyósért” 
Közalapítvány tanulmányi ösz-
töndíját megnyert, felsőoktatás-
ban tanuló újkígyósi diákok ün-
nepélyes keretek között vehetik 
át ösztöndíjaikat. 
A díjakat átadja: Harangozó 
Imre, a közalapítvány elnöke.

Minden kedves érdeklődőt  
szeretettel várunk!

Sávolt Jánosnak Szebellédi Zoltán adta át a kitüntetést
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- Mi vonzotta a moldvai csángó ma-
gyarokhoz önt?
- A nyolcvanas évek elején Kallós 
Zoltán kolozsvári lakásán hallottam 
először beszélni egy moldvai csángó 
egyetemista fiút. Földbe gyökerezett 
a lábam. Hallottam és olvastam ró-
luk korábban, de hogy élő középko-
ri nyelvállapot létezik, nem tudtam 

elképzelni. Abban a pillanatban nyilvánvaló volt, hogy 
el kell jutnom oda, ahol ezt a nyelvet beszélik. Amikor 
ott voltam, akkor még messzebbre vágytam, ahol még 
archaikusabban őrzik a nyelvet, őrzik a hagyományokat. 
Így lettem részese a moldvai csángók hagyományos val-
lási élete felkutatásának. Bizony 25 évvel ezelőtt még 
találtam és gyűjtöttem magyar nyelvet olyan periféri-
ákon, ahol az Ómagyar Mária-siralom nyelve az utolsó 
öregekkel a sírba szállt. A hangzóanyagomat, több száz 
kazettát az Akadémia Zenetudományi Intézetének ar-
chívumában helyeztük el, más gyűjtéseimet a Hagyo-
mányok Háza őrzi.
Saját gyűjteményembe idővel beletorkollott a Lakatos 
Demeter Egyesület által létrehozott Halász Péter-féle 
– molyoktól s a vándoroltatás eróziójától igencsak meg-
tizedelt – gyűjteménye is, melynek szent maradéka itt 
talált végül otthonra. De például a szabófalvi Lakatos 
Demeter egy eredeti kéziratban fennmaradt versét is lát-
ni lehet nálunk, ami valóságos nyelvemlék. Nem túlzás 
állítani, hogy kiállítás idegenforgalmat generál Újkígyó-
son. Tavaly, 2014-ben 450 fölött volt a látogatók száma. 
Csoportok, buszok jönnek folyamatosan. Sok csoport 
itt kezdi a csíksomlyói zarándoklatát, nagy az országos 
szakmai érdeklődés is, kiadványainkat komoly tudomá-
nyos publikációkban hivatkozzák. 
- Említette a kiadványokat…
- Az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület 
értékőrzésének és bemutatásának része, hogy már közel 
húsz kiadványt jelentettünk meg. Ezeket nem szánjuk 
kereskedelmi forgalmazásra, inkább könyvtárakhoz, 
kutatókhoz juttatjuk el. Az első 1992-ben jelent meg, és 
általam Moldvában gyűjtött imádságokat tár az olvasók 
elé, címe: Anyám, anyám, szép Szűz Márjám. Kiadtuk 
Zsótér József A falu közepe című írását, továbbá Kovács 
Ferenc gyűjtéséből Arad környéki mondákat és mesé-
ket. Az 1998-ban kiadott „Krisztusz háze arangyosz…” 

című kiadvány ismét az én moldvai és gyimesi gyűjte-
ményem imákból, ráolvasókból, kántálókból, énekek-
ből. A moldvai csángók szellemi értékeinek antológiája 

Újkígyós öröksége…
Negyed század a hagyomány szolgálatában (III.)

„Nekünk itt ez a kedves föld és nép, melyet hazánknak és nemzetünknek nevezünk, az egyedüli 
mindenünk, ez a tér, ez a föld az, melyet mindenekelőtt és minden irányban művelnünk kell…”

Ipolyi Arnold

Jubilál idén az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület
Beszélgetés a 25 esztendős civil szervezet alapító elnökével

A magyar népdal csodálatos hangú megszólaltatói népfő-
iskolánk rendezvényén: Bognár Szilvia, Izsák Katalin és 

Navratil Andrea

1995 őszén köttetett az az ismeretség Válaszúton, Kallós 
Zoltán frissen visszakapott kúriájában, amely az Ipolyi 
Arnold Népfőiskola számára máig az egyik leggyümöl-
csözőbb kapcsolat alapját teremtette meg. A szamosúj-
vári Téka Alapítvány munkája az egész Kárpát-medence 
magyarsága számára modellértékű lehet. Eredeti közeg-
ben, kemény munkával és töretlen jókedvvel sajátítják 
el a szamosújvári fiatalok azt a hagyományt, amelyet a 
természetes faluközösségek tagjai a levegővel s a puszta 
léttel tesznek magukévá. Ez a természetesség adja visel-
kedésük és táncaik hitelét és szépségét.
Részlet Békési Ilona szakdolgozatából (Tessedik Sá-
muel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar; 2004.)
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az „Ott, hul élnek vala a magyarok…” című gyűjtemé-
nyes kiadvány. Saját munkám az „Elmentem a Szent 
Están templomába…” című könyv. Aztán már csak 
megemlítem az Eteleközi fohászok és a Transzcendens 
Trambulin című kiadványokat. A felsorolás nem teljes. 
Nagy elismerésnek érzem, amikor az egész országban 
magasan jegyzett szakemberek tudományos munkáiban 
rendre megjelenik az ezekre való hivatkozás.

- Mit tartogat a jövő?
- Az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület átköl-
tözött az internetre, ahol eleven kapcsolatot ápolunk aktív 
belső körünkkel, akikre számíthatunk és ők is ránk. Aján-
lom a tisztelt olvasóknak a http://ipolyinepfo.hu/ internetes 
oldalt, saját web oldalunkat, ahol szervezetünk történetéről, 
névadónkról, a szellemi elődökről, előadóinkról, rendezvé-
nyeinkről, kiállításainkról, kiadványainkról továbbiakat 
olvashatnak. Megkezdtük a népfőiskolánk archívumának 
digitalizálását, ez főleg a fotógyűjteményünket jelenti. 
Bíztató a jövőre nézve az is, hogy egyesületünk egyes isko-
lákkal megállapodást kötött önkéntesek foglalkoztatására. 
Nem is gondolnánk, milyen színvonalas munkát adnak ki 
a kezükből például azok a művészeti képzésben részt vevő 
középiskolások, akikkel néprajzi tárgyakat rajzoltattam. 
Olyan minőségű munkát végeztek, hogy joggal tettünk ki 
néhányat a békéscsabai Munkácsy Emlékházban lévő mini 
kiállításukhoz. Sokan mondják, hogy ez a generáció rákat-
tant a virtuális világra, ami igaz. De szemük és lelkük van 
a néprajzhoz is, meg lehet őket szólítani. Szívesen jönnek 
hozzánk fiatalok a határon túlról is.
Úgy érzem, ha kiépül valóban a Kárpát-medencei nép-
főiskolai rendszer, abban meg kell találnia a helyét az 
Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesületnek. Sok 
ilyen kis sziget van, amelyeknek egymásra kell találniuk. 
Egyesületünk legnagyobb érdeme, hogy 25 év óta töretle-
nül működik, ismertsége és presztízse egyre nő.

Szegfű Katalin
Vége

Nagy Edina és Szedlák József népzenészek szolgáltatták a 
talpalávalót az 1995. június 26-a és 30-a között megtartott 

kézműves tábor résztvevőinek

Harangozó Imre gyűjtései, tanulmányai, könyvei, 
ismeretterjesztő és tudományos publikációi széles 
körben ismertek és tapasztalatom szerint jelentős 
tudományos hatásuk van. Írásbeli munkái mellett 
alapos ismereti jussán egyre többet szerepel a Duna 
Televízió és a Kossuth Rádió adásaiban is. Gyűjté-
sei hangzóanyagának jelentős részét az MTA ZTI 
és a Hagyományok Házának Archívuma őrzi. Ér-
tékes népművészeti magángyűjteményét többek 
között időszaki kiállításon mutatta be az Ópuszta-
szeri Nemzeti Történelmi Emlékpark és a szegedi 
Móra Ferenc Múzeumban is. Állandó kiállításának 
az újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola székháza ad 
otthont…
Válaszút, 2014. augusztus 1.
Részlet Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató, 
a Nemzet Művésze ajánlásából.

Az Ipolyi Arnold Népfőiskola egyrészt jelentős hatá-
sú szellemi műhely, másrészt Harangozó Imre néprajzi 
tevékenységének intézményi háttérbázisa. A névadó-
nak megfelelően szolgálta és szolgálja a népismeret- 
közművelődés ügyét. Magam is részt vettem néhány 
konferencián, pl. Lovász Irén társaságában az 1992. 
októberi ókígyósi nagysikerű rendezvényen, amelyen 
neves néprajzkutatók, többek között Domokos Mária 
és Lükő Gábor is jelen voltak. Közvetlenül gyűjthet-
tünk a nagyszámban meghívott moldvai énekesektől. A 
2010 nyarán teljessé vált kiállításaikkal, annak tartalmi, 
esztétikai igényességével méltán szereztek hírnevet Új-
kígyósnak, fémjelezve az alapítók törekvéseit, az ilyen 
típusú finn mintára elterjedt műhely létjogosultságát. 
Az itt bemutatott gazdag gyűjtemény jól egészíti ki a 
békéscsabai múzeum állományát és nemcsak „besegít” 
Békésmegye értékeinek bemutatásában, hanem csángó 
emlékeivel a keleti magyar nyelvsziget életébe is be-
pillantást enged. Fontos, hogy az ilyen típusú - hatású 
szervezet minden támogatást megkapjon, mind világi, 
mind egyházi részről. Még akkor is kapjon, ha bizo-
nyos kérdésekben eltérhetnek is a vélemények. Egyben 
azonban nem lehet vita: értékpusztító, globalizálódó 
világunkban védeni kell a védelemre szorulót, már-
pedig a magyar múlt szellemi, – tárgyi javainak léte – 
megmaradása mindnyájunk közös ügye és felelőssége. 
Budapest, 2011. január 13.
Részlet Erdélyi Zsuzsanna Magyar Örökség és Kos-
suth-díjas néprajzkutató leveléből
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Békés Megye Önkormányzatának hírei

Szélesebb, biztonságosabb lett az út
Hivatalosan is birtokba vették az autósok a 47-es út Békés-
csaba és Orosháza közötti 34,4 kilométer hosszú szakaszát. 
A beruházás hazai és uniós forrásból, mintegy 9 milliárd fo-
rintból valósult meg. Az eddigi 7 méter széles útfelületet 7,5 
méteresre növelték, ami biztonságosabbá teszi a közlekedést, 
az útburkolat-megerősítés pedig megakadályozza a nehézgép-
jármű forgalom miatti nyomvályúsodást.  A főút mellett 28 
kilométer hosszan új kerékpárút létesült, megújult 25 busz-
megálló, átépült a gádorosi körforgalom, két ívkorrekció tör-
tént, valamint Csorvásnál 98 parkolóhely épült.

Támogatás a felsőoktatásban résztvevőknek
2015-ben 51 Békés megyei település csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
pályázatához, amelynek célja, hogy a hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányait támo-
gassák. 679 diáknak tudtak ilyen módon ösztöndíjat juttatni.  
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke elmondta: 2016-ban is lesz Bursa Hungarica, amely-
hez a Békés Megyei Önkormányzat is csatlakozik, minderről 
legutóbbi, Szarvasra kihelyezett ülésén döntöttek a képviselők.

 „Polgárokért” díjat alapított a testület
Szarvasi, kihelyezett ülésén a megyei közgyűlés megalkotta a 
kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
rendeletét. Ebben, bár némileg módosítva szerepel a korábban 
már adományozott „Békés Megyéért”, „Elnöki elismerés” és 
„Nemzetiségi díj” kitüntető díjak, de alapítottak egy új elisme-

rést „Polgárokért” elnevezéssel. Ezt olyan polgármester vagy 
volt polgármester kaphatja meg, aki megyénkben legalább egy 
önkormányzati cikluson keresztül végzett közéleti tevékeny-
séget, mely során Békés megye történelmi hagyományaira 
építve kiemelkedő szerepet töltött be a megye fejlődésének 
előmozdításában, hagyományainak megőrzésében. A díjat 
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke adja át ünnepi testületi ülésen.

Beszámoltak munkájukról a polgárőrök
A megyei közgyűlés Szarvasra kihelyezett ülésének napirend-
jén szerepelt a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének tájé-
koztatója, amelyből kiderült, hogy a szövetséghez 71 egyesület 
tartozik, taglétszámuk 2460. Zalai Mihály, a megyei önkor-
mányzat közgyűlésének elnöke kiemelte: 2014-ben a megyei 
szövetség tagjai több mint 260 ezer óra szolgálatot teljesítet-
tek közhasznú tevékenység formájában. Gyarmati Sándor, a 
szövetség elnöke elmondta, hogy együttműködési megállapo-
dást kötöttek a rendőrséggel, így törvényes segítői a közterü-
leteken végzett bűnmegelőzésnek. 

Kolbász, pálinka, méz és libamáj gazdagította  
Békés megye kosarát

A Szent István-bazilika előtti téren ismét bemutatkoztak a 
magyar értékek, Magyarország 19 megyéje – közöttük Békés 
megye - mellett a határon túli magyarság is elhozta érté-
keit, nemzeti és tárgyi kultúráját, hagyományait. A rendez-
vény célja, hogy felhívja a figyelmet a hazánkban fellelhető 
értékek sokszínűségére, azok megőrzésének és továbbadá-
sának felelősségére. A téren felállított színpadon a kiemel-
kedő eredményt elért hazai és határon túli amatőr művé-
szeti csoportok bemutatóival is kiegészült a program. Békés 
megyét Jankov Gyöngyvér és Kopasz Zsófia képviselte, akik 
népdalokat adtak elő. Egy új, ünnepélyes programelemmel 
is bővült a Magyar Értékek Napja: minden megye egy-egy 
kiemelt, jellegzetes értékét vagy azt szimbolizáló termékét 
ökumenikus szertartás keretében áldották meg. Békés megye 
kosarát a két hungarikum, a gyulai és a csabai kolbász mel-
lett pálinka, akácméz és hízott liba májából készült termék 
gazdagította. A termékkosarat és Békés megye díszzászlaját 
a Hudák Család Kéziszövő Műhelyében készült ruhába öl-
tözött fiatalok vitték Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkor-
mányzat elnöke kíséretében.
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Beszélgetés Gedó Józseffel
Az Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány a kulturális 
közfoglalkoztatás keretén belül felkereste Gedó József zenészt, és 
riportot készített vele az Újkígyósi Települési Értéktár számára. 
Ebből olvashatnak most egy részletet:
„Zene iránti szeretetem gyermekként kezdődött. Rumba 
tököt rázogattunk, felléptünk az iskolában, amit csak lehe-
tett megtettem, hogy a zenéhez közel legyek. Békéscsabára 
is beiratkoztam a zeneiskolába, ahová kerékpárral jártam 
Újkígyósról. Dobolni mindenütt lehetett, nem kellett hozzá 
hangszer. 1956-ban 14 évesen kezdtem el zenekarban ját-
szani. Kása Mihály, Kása András és Szűcs József mellett. 
Dobosra volt szükség, így hát az lettem, de szaxofonozok is.
Újkígyósnak volt egy nagy zenekara, Gera zenekar né-
ven futott. A tánciskolában is ők zenéltek, és ősztől már 
én is a tagjaik közt voltam. Volt, hogy 120 ember is volt 
egy tánccsoportban. A lányoknak ott ültek a szüleik, a 
„gardimamák”. A táncházak a művelődési házban vol-
tak megtartva. Én voltam  a legfiatalabb a zenekarban. 
Az első Gera zenekar-i tagok: Gera Béla, Romvári Bandi, 
Zsóri Imre és én. Mikor elmentem katonának, Bánfi Frédi 
lett helyettem. Amikor leszereltem, Romvári Bandi abba-
hagyta a zenélést. Gedó Miska, a testvérem lett helyette 
a szaxofonos, Jeszenczky Géza a szintetizátoros, Novák 
Imre a harmonikás. Akkoriban minden szombaton lako-
dalmakban léptünk fel.  A környező településeket is jár-
tuk, de Szegedre is elmentünk, amikor hívtak. Volt olyan 

is, hogy áttették a lakodalmak napját, csak azért, hogy mi 
fel tudjunk lépni. 
Annak idején a menyasszony nem ment úgy végig az utcán, 
hogy ne lett volna mögötte zenekar. Csütörtökön kezdődött 
a lakodalom. és eltartott négy napig. Meg voltunk vendégel-
ve mi is mindig. Először a lányos házhoz mentünk kikérni a 
menyasszonyt, majd a templomba, utána a mulatságra. Más-
nap reggel hat-hét óráig tartott a lakodalom. Később vissza 
kellett mennünk délelőtt tízre, és húzni kellett a zenét, hogy 
a maradék ennivaló is elfogyjon. 
Jártak ide híres énekesek is, mint például Kovács Kati, 
Aradszky László, Korda György, Záray-Vámosi páros, 
Szécsi Pál, Koós János, Bangó Margit és sorolhatnám még, 
mi pedig kísértük őket az itteni fellépéseik alatt. Például 
Máté Péter egy egyszerű és közvetlen ember volt. A fi-
zetség? Harminc forint volt a mi fizetésünk, az övék ezer 
forint. Ezeken a rendezvényeken a termek megteltek, és 
kiváló alkalom volt az ismerkedésre.
Amikor volt össztánc, akkor bárki jöhetett, nem volt kor-
hoz kötve. Általában tánczenét játszottunk, de elhangzott 
még csárdás és keringő is. Minden, ami megszólalt a rádió-
ban, azt mi játszottuk. Először kotta segítségével zenéltünk, 
ezeket meg lehetett vásárolni, kb. hat forint volt darabja. 
Később már fejből tudtuk az összes slágert. Még mindig 
megvannak otthon. A gyűjteményem 58 évet foglal össze.” 

Váradiné László Zsuzsanna

A Vöröskereszt helyi szervezetének 2015 évi beszámolója
Mindenki tudja, hogy a szervezetünk 
fő feladata a véradások megszerve-
zése, lebonyolítása, de számos más 
munkánk is adódik.
Ebben az évben 7 véradó napot szer-
veztünk meg, ami természetesen a 
meghívók kihordásától (amihez 370 
db) a tagdíj elszámolásig, szendvics 
készítéséig minden beletartozik.
A véradások alkalmával 311-szer nyúj-
tották karjukat a véradók, 4,5 dl 
mennyiségű vért adtak alkalmanként, 
ami így közel 140 litert tett ki. Ezt 
mind az újkígyósi véradók ajánlották 
fel beteg embertársaik megsegítésé-
re. Úgy gondolom, ez nagyon nagy 
mennyiség, és így 933 emberen segí-
tettek, és nagyon nagy köszönetet ér-
demelnek önzetlenségükért.
Megbecsülésük jeléül a tíz-, húsz- és 
harmincszoros véradók oklevelet és 
csekély ajándékot kaptak. A negy-
ven-, ötven- és hatvanszoros véradók 
5000 Ft-os, a nyolvan- és százhússzoros 
véradók pedig 10 000 Ft-os vásárlási 
utalványt vehet tek át, természetesen 
oklevéllel együtt . Első véradóként 13 

főt köszöntöttünk egy szál virággal. A 
jubiláló véradók összesen 37-en vol-
tak. Nagyon szép szám, és remélem ez 
minden évben emelkedni fog. Gratu-
lálok, és további jó egészséget kívánok 
nekik.
Szeretném ismertetni a további te-
vékenységünket is. Ebben az évben 
740 kg használt ruhát kaptunk a Me-
gyei Vöröskereszttől, de a lakosságtól 
is folyamatosan gyűjtjük a felesleges-
sé vált ruhákat, bútorokat, használati 
tárgyakat. Így ebben az évben már 4 
alkalommal szerveztünk ruhabörzét, 
4 alkalommal pedig sikerült adomá-
nyozni a kérelmezőknek bútorokat.
A véradáson kapott fürdőjegyek fel-
használását segítve, szervezetten au-
tóbusz igénylésével oldottuk meg.
Szeptemberben alkalmunk volt 140 
nagy családos és szociálisan rászorult  
gyerek részére új melegítőgarnitúra 
kiosztására. A melegítőket a Megyei 
Vöröskereszttől kaptuk, ami elvá-
molt áru volt. Úgy láttam mindenki 
nagyon örült az új ruháknak, főleg 
a gyerekek. Karácsonyra remélem 

megint lesz alkalmunk Mikulásgyári 
csomagokat széthordani, a gyerekek 
legnagyobb örömére. Adventi ünne-
pekre, ha szükség lesz, szívesen vállal-
juk a fánksütést.
Itt szeretném megköszönni Zsótér 
Lászlónak és feleségének, Bánáti Ot-
tónak, Zsótérné Skoperda Katalinnak 
a támogatásukat. Köszönet azoknak 
is, akik a támogatásuk jeléül tombo-
latárgyakat ajánlottak fel az ünnepi 
vacsorára. Úgyszintén köszönöm a 
fellépőknek az ingyenes műsorukat.
Ettől az évtől a Polgármesteri Hiva-
tallal együttműködési megállapodás 
keretében lett a munkánk és támo-
gatásunk meghatározva. Köszönjük 
a Vöröskereszt részére biztosított tá-
mogatást, és igyekszünk azt takarékos 
beosztással felhasználni.
Munkánkat a segítő önkéntesekkel 
szívesen végezzük, és várjuk az új vér-
adókat, hogy e nemes feladatot stafé-
taként tovább vigyék!
Mert ugye jobb adni, mint kapni!

Szűcs Istvánné
A helyi vöröskereszt titkára
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Elfogadták a költségvetési beszámolót

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a szeptember 21-én tar-
tott ülésén nyolc igen szavazattal elfo-
gadta a 2015. évi költségvetés I. féléves 
teljesítéséről szóló beszámolót. 

Elfogadták a koncepciót

Kilenc igen szavazattal elfogadta a 
képviselő-testület Újkígyós város Szo-
ciális Szolgáltatástervezési Koncepci-
óját.

Csatlakozott a város  
a BURSA Ösztöndíjrendszerhez

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2016. évi fordulójához 
csatlakozni kíván, az erre vonatkozó 
Nyilatkozatot eljuttatja a Támogatás-
kezelő részére. A határozati javaslatot 
mind a kilenc képviselő igennel elfo-
gadta.

Megkötötték a megállapodást

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Magyar Vöröskereszt 
Békés Megyei Szervezete Békéscsa-
bai Területi, Újkígyósi Alapszervezet-
tel 2015. augusztus 31. napján kötött 
együttműködési megállapodást kilenc 

igen szavazattal jóváhagyta. Felkér-
te a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a 
2016. évi költségvetés tervezésénél az 
együttműködési megállapodás támo-
gatási összegét vegye figyelembe. 

Ezüstág fenntartása továbbra is  
marad az Önkormányzatnál

A fenntartóváltás lehetőségét felül-
vizsgálva egyhangúlag úgy döntött a 
kilenc tagú testület, hogy az „Ezüstág” 
Gondozási Központ fenntartásáról a 
továbbiakban is önállóan gondosko-
dik, a fenntartáshoz szükséges állami 
támogatást szükség esetén saját forrás-
ból kiegészíti. 

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazat-
tal fogadta el a 79/2015. (VI. 30.), 
80/2015. (VII. 2.), 81/2015. (VII. 17.), 
82/2015. (VII. 17.), 86/2015. (VII. 17.), 
88/2015. (VII. 17.), 89/2015. (VII. 17.), 
90/2015. (VII. 17.), 91/2015. (VII. 17.), 
92/2015. (VII. 17.), 93/2015. (VII. 17.), 
94/2015. (VII. 17.), 95/2015. (VII. 17.), 
96/2015. (VII. 17.), 97/2015. (VIII. 
14.), 98/2015. (VIII. 14.), 99/2015. 
(VIII. 14.), 100/2015. (VIII. 31.), 
101/2015. (VIII. 31.), 102/2015. (VIII. 
31.) számú önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést.

Jóváhagyták  
a szakmai programot

Kilenc igen szavazattal jóváhagyták 
a Közös Igazgatású Óvodai és Böl-
csődei Intézmény Bölcsőde Szakmai 
Programját. 

Elfogadták a bölcsőde  
házirendjét

A Közös Igazgatású Óvodai és Böl-
csődei Intézmény Bölcsőde Házi-
rendjét kilenc igen szavazattal elfo-
gadták a képviselők.

Adószakértőt bíztak meg  
a felülvizsgálathoz

A képviselő-testület hat igen, két 
nem és egy tartózkodás mellett 
megbízta a helyi adópolitika és 
a helyi adórendelet felülvizsgála-
tához szükséges szakértői mun-
ka elvégzésére a Lordprotector 
Kor látolt Felelősségű Társaságot 
(Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 
44. I. emelet 2.) és egyben felkérte 
a polgármestert, a megbízott cég-
gel történő együttműködésre és a 
szükséges képviselő-testületi dön-
tések előterjesztésére. A megbízási 
díjként 300 000 Ft + ÁFA összeget 
az önkormányzat belső költségének 
átcsoportosításával biztosítja.

HATÁROZATOK

Az aradi vértanúkra emlékeztünk...
Október 6-án az 1848/49-es forradalom és szabadságharc  vér-
tanúira  emlékeztünk. Arra a 13 magyar honvédtisztre, akiket 
a szabadságharc leverése után, az abban  játszott szerepük mi-
att  végeztek ki Aradon. Megemlékezésünk elején Harango-
zó Imre, az Ipolyi Arnold Népfőiskola elnöke tartott előadást 
„Várfogság a hazáért „– báró Meszéna Ferenc Újkígyós hőse 
címmel. Az előadás a X. Országos Könyvtári Napok keretében, 
a Megyei Könyvtár támogatásával valósult meg.Ezt követte az 
Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola 5.a osztályos ta-
nulóinak ünnepi műsora, akik Lenhardt Enikő tanár segítségé-
vel készültek az előadásra. Majd  Szebellédi Zoltán, Újkígyós 
város polgármestere tartott ünnepi megemlékezést az új ’48-as 
emlékműnél, a művelődési ház mellett. A település nevében 
Szebellédi  Zoltán polgármester, Bozó József alpolgármester 
és dr. Csatlós László jegyző helyezték  el az emlékezet virágait.
Polgármesteri köszöntő:
Tisztelt Egybegyűltek!
Egy esztendeje adtuk át Újkígyós lakóinak ezt az emlékmű-
vet, amely méltó emléket állít 1848-49 hőseinek. Úgy ter-
vezte és teremtette meg Gera Katalin szobrászművész ezt az 

alkotást, hogy a település lakói ne csak március 15-én, hanem 
október 6-odika alkalmából is illendőképpen hajthassanak 
fejet dicső hőseink előtt. Mióta polgármester vagyok, nagy 
hangsúlyt fektetek arra, hogy nemzeti múltunkra, nemzeti és 
helyi hagyományainkra méltóképpen emlékezzünk, ha lehet, 
azokat minél nagyobb mértékben építsük be mindennapja-
inkba. Így évek óta az általános iskola néhány nyolcadikos 
tanulójával részt veszünk az aradi ünnepi eseményeken, ame-
lyet a jövőben is szorgalmazni fogunk, így ebben az évben is 
Aradon folytatjuk a megemlékezést.
De fontosnak tartjuk azt is, hogy itt Újkígyóson is minél töb-
ben kapcsolódjanak be magyar történelmünk legfontosabb 
eseményeire emlékező nemzeti ünnepeink és emléknapjaink 
rendezvényeibe. Fontos, hogy a mindennapok forgatagában 
egy pillanatra megálljunk, elcsendesedjünk, emlékezzünk, le-
vonjuk a tanulságokat, hiszen a helyi közösség formálódásá-
hoz, szerves fejlődéséhez hozzátartoznak az ilyen együttlétek.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc formális értelem-
ben elbukott ugyan, az aradi tizenhárom vértanúsága azonban 
mégsem volt hiábavaló. Hiszen igaz hitű, bátor hazafiak voltak, 
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HIRDETMÉNY
Újkígyós Város Önkormányzata 
csatlakozott a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Ösztöndíjrendszerhez, így

PÁLYÁZATOT
ír ki felsőoktatási (nappali) tanulmá-
nyokat folytató hallgatók („A” típusú 
pályázat), valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó (B” 
típusú pályázat)  fiatalok számára.
A részletes pályázati kiírás és pályázati 
űrlap letölthető a www.emet.gov.hu 
honlapról (EPER-Bursa belépési 
pontok, pályázói belépési pont).  
A honlapról letöltött formanyom-
tatványt kiöltve, kinyomtatva az Új-
kígyósi Közös Önkormányzati Hi-
vatal 12-es irodájába kell benyújtani 
ügyfélfogadási időben a család jöve-
delméről szóló igazolásokkal, nyilat-
kozatokkal és a hallgatói jogviszony 
igazolással együtt. 
A pályázat benyújtásának határide-

je: 2015. november 9.
Nem állapítható meg ösztöndíj a 
pályázónak, ha: 
- valamely együtt élő családtagja 
munkanélküli, semmilyen jövede-
lemmel nem rendelkezik, és legalább 
háromhavi Foglalkoztatási Osztály-
lyal való együttműködésről szóló 
igazolást nem csatol,
- 3 évnél fiatalabb gépjármű van a 
család bármely tagjának tulajdoná-
ban (erről írásban nyilatkozni kell, 
ill. forgalmi engedélyt csatolni)

- a család minden tagját figyelembe 
véve 20 hektárt meghaladja a tulaj-
donban lévő földterület
- a kérelmező családja által nem élet-
vitelszerűen lakott, a család bármely 
tagjának tulajdonában lévő ingatlan 
tulajdon (az öröklés útján szerezett 
tulajdonjogot kivéve).
- a család egy főre eső jövedelme 
meghaladja a 99 720 forintot.
A pályázat benyújtásának feltétele: 
- Újkígyós város közigazgatási te-
rületén legalább három éve állan-
dó lakóhellyel kell rendelkezzen a 
pályázó (lakcímkártya bemutatása 
szükséges)
- magyar állampolgárság
- nappali tagozatos alapképzésben 
résztvevő fiatal esetében legfeljebb 
8 aktív félévben, mesterképzésben 
résztvevő fiatal esetében legfeljebb 
6 aktív félévben, osztatlan képzés-
ben legfeljebb 14 félévben adható az 
ösztöndíj. 
A pályázathoz kötelező mellékelni 
az elbírálás alapját képező alábbi 
igazolásokat, nyilatkozatokat:
A pályázó és a vele egy háztartásban 
élők 
- munkaviszonyából, tagsági viszo-
nyából, mezőgazdasági őstermelői 
tevékenységéből, egyéni vállalkozá-
sából származó jövedelem esetén a 
NAV által kiállított, a kérelem be-
nyújtását megelőző évi jövedelemről 
készült jövedelemigazolás!

- a pályázat benyújtását megelőző 
utolsó 1 havi nettó jövedelemiga-
zolás
- nyugdíj, nyugdíjszerű egyéb ellá-
tások, egyéb rendszeres jövedelmek 
igazolására a kérelem benyújtását 
megelőző éves nyugdíjösszesítő, il-
letve ezen összeget igazoló
bankszámlakivonat másolata
- Magyar Államkincstár által fo-
lyósított rendszeres pénzellátás (pl. 
GYET, GYED, GYES, iskoláztatá-
si támogatás, stb.) összegét igazoló 
bankszámlakivonat másolata,
- alkalmi munkából vagy egysze-
rűsített foglalkoztatásból származó 
jövedelemről, gyermektartási díjról 
nyilatkozat
- havonta megkapott ösztöndíj ösz-
szegéről szóló nyilatkozat 
- Békéscsabai Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztályának igazolását a 
munkanélküli regisztrálásáról
- Iskolalátogatási, hallgatói jogvi-
szony igazolás
Amennyiben az előző évi nettó jö-
vedelemhez képest az adott évben 
az egy főre eső nettó jövedelem 
több mint 50%-kal csökkent, abban 
az esetben a bevételkiesést alátá-
masztó dokumentumok becsatolá-
sa mellett, egyéni elbírálás alapján 
dönt a Képviselő-testület az ösz-
töndíj odaítéléséről.

Szebellédi Zoltán
polgármester

akik nem csak életükben, hanem halálukban is példát mutat-
tak számunkra. Nem volt hiábavaló a vértanúságuk, hiszen mi 
magyarok még itt vagyunk, megemlékezést tartunk, és ma-
gyarul emlékezünk meg erről a történelmi eseményről.
Azért áll itt ez az emlékmű, hogy időről időre felkiáltó jel le-
gyen az életünkben, hogy a szabadságról nem szabad lemon-
dani, hogy ha kell, megalkuvás nélkül, tehetségünk legjavát 
adva a hazát kell szolgálni, hogy az ifjúságot a haza javára kell 
nevelni, összegyűjteni és megtartani. Mint ahogy az örmény 
származású Kiss Ernő honvéd altábornagy utolsó szavaival is 
ezt óhajtotta: „Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? 
Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, 
hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”
Azt kívánom mindannyiunknak, hogy az 1848-49-es sza-
badságharc hőseinek tiszta, nemzete iránt lelkesedő eszme-
isége hassa át minden magyar lelkét, bárhol is legyen a vi-
lágban, mert a történelem tanúsága szerint csak ez a lelkület 
segítheti át nemzetünket a megpróbáltatásokon!
Isten, áldd meg a magyart, nemzetünket és benne Újkígyóst!

Felújították  
a sportpályát

2015. október 3-án az Ecker József Labdarúgó Pályán 
ünnepélyes keretek között adták át a TAO-s pályázatból, 
valamint Újkígyós Város Önkormányzatának támogatá-
sából megépült lelátó fedését. A tetőszerkezet mellett az 
új biztonsági kerítés és új cserepadok is elkészültek. Az 
ünnepségen Oláh Timót egyesületi elnök beszámolt az el-
múlt évek beruházásairól, melyek TAO-s és önkormány-
zati támogatásból csaknem 20 millió forintot tesznek ki. 
Tóth Márton, a Megyei Labdarúgó Szövetség képviselője 
felhívta a figyelmet a sportéleti beruházás fontosságára, 
és e tekintetben kiemelte Új-
kígyóst, hiszen a településen 
az elmúlt évtizedekben folya-
matos fejlődés mutatkozott.
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ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

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 Mária, tagjai: Horváth-Gazsó Adrienn, Katona-Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián
Nyomdai előkészítés: Mészáros Gábor • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉSEK:

Juhász Gréta Flóra (2700 g, 48 cm), Békéscsaba, 2015. július 
23., édesanyja: Juhász Krisztina, édesapja: Faragó Márk.
Kerekes Noémi (2750 g, 48 cm), Békéscsaba, 2015. augusztus 
31., édesanyja: Király Annamária, édesapja: Kerekes Zoltán.
Vallerjanovics Emma (2100 g, 45 cm), Békéscsaba, 2015. szep-
tember 17., édesanyja: Kis Magdolna, édesapja: Vallerjanovics 
István.
Kovács-Kozsa Norbert (4550 g, 54 cm), Békéscsaba, 2015. 
szeptember 17., édesanyja: Kozsa Gabriella, édesapja: Kovács 
Henrik.
Luptovics Mihály Marcell (3380 g, 53 cm), Békéscsaba, 2015. 
szeptember 22., édesanyja: Bacsa Ida, édesapja: Luptovics 
Mihály.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2015. szeptember 4., menyasz-
szony: Kolláth Krisztina békéscsabai lakos, vőlegény: Kindel 
Sándor Pál újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2015. szeptember 5. ,menyasz-
szony: Bánf i Orsolya újkígyósi lakos, vőlegény: Kútvölgyi 
Zsolt orosházi lakos, házasságkötés helye: Lajosmizse

Házasságkötés időpontja: 2015. szeptember 11., menyasz-
szony: Stummer Beáta újkígyósi lakos, vőlegény: Csatlós 
István Ferenc újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2015. szeptember 19., menyasz-
szony: Koszti Brigitta újkígyósi lakos, vőlegény: Szaszák 
Róbert békéscsabai lakos.

VERSENYFELHÍVÁS:

„A te nagyid főzi a legjobb töltött káposztát, bablevest? 
Világbajnok a túrós csuszája?”

Az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesü-
lete a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 
közreműködésével a Nemzeti Család- és Szociál-
politikai Intézet CSP-CSBO-15-C-22349 pályá-
zatának támogatásával hagyományos ételek főző-
versenyét hirdeti meg „Nagy – családi főzőverseny” 
címmel. 
A versenyre olyan 2-3 fős csapatok jelentkezését vár-
juk, ahol az egyik tag egy nagyszülő, és vállalja, hogy 
kép- és hangrögzítés mellett egy hagyományos fő-
ételt elkészít a fiatal csapattársnak bemutatva. A ver-
seny napjára a csapat minden tagja elkészíti ugyan-
azt az étet úgy, hogy az idősebb tag a hagyományok 
szerint, a fiatal tag/ok a mai kor szellemében. 
Csapattagonként egy-egy adag étel a nevezési díj. 
Az első díj 15 000 Ft, második díj 10 000 Ft, harma-
dik díj 5 000 Ft értékű ajándékcsomag. 
Az első 30 nevező csapatnak az alapanyag beszerzé-
séhez pénzbeli támogatást biztosítunk. 
A versenyre nevezni 2015. október 30-ig lehet a 
művelődési házban. 
A verseny időtartama: 2015. október – november. 
Az elkészült ételek zsűrizése 2015. november 28-
án, a „Kígyósi Advent” nyitónapján lesz a művelő-
dési házban, Bangó Margit Kossuth-díjas előadó-

művész vezetésével.

2015. október 30. (szombat) 18 óra: 

Az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesü-
let és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár  
Dömötör napi pásztortalálkzót és juhászbálat 
szervez az újkígyósi Soproni Söröző éttermében. 
Muzsikál: a Bakator Zenekar. 
Vacsora: finom pásztoros marha egytálétel, túrós 
lepény és túrós rétes (1500 Ft/fő). 

A belépőjegy egyben tombola is,  
főnyeremény egy élő birka.

Jegyek a művelődési házban
október 28-ig kaphatók.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
drága feleségem, édesanyánk, Domokosné Tóth Klá-
ra temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 
részvétükkel nagy fájdalmunkat enyhíteni segítettek.  

A gyászoló férj és két fia Zoltán és Tibor.


