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Lezajlott a 2014. évi önkormányzati választás. Minden jelölt-
társam nevében köszönetet mondok a választást lebonyolító 
szervezetek és bizottságok tagjainak, hogy vállalták ezt az 
embert próbáló feladatot. A választópolgárok 44 %-a formált 
véleményt szavazatának leadásával a helyi önkormányzati 
ügyekkel kapcsolatosan. Köszönetemet fejezem ki azoknak a 
választópolgárnak, akik szavazatukkal véleményt nyilvánítot-
tak. Örülök, hogy éltek a jogukkal, hogy beleszóljanak saját 
sorsuk irányításába azzal, hogy Újkígyós Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének tagjait megválasztották.

A demokráciát sokan nem tartják jó dolognak, mondván, 
hogy a választópolgárok félrevezethetők, megtéveszthetők. 
Ez a választás is egy kicsit erről tanúskodik. Anélkül, hogy 
részleteibe mennénk, csak azt szeretném leszögezni, hogy 
egy rossz ízű kampány végén, úgy érzem, hogy a választó-
polgárok többsége az elmúlt négy, illetve nyolc év munkája 
alapján helyesen hozta meg a döntését. Négy évvel ezelőtt 
ismét bizalmat kaptam arra, hogy Újkígyós önkormányzati 
ügyeit irányítsam. Sokat dolgoztunk, ennek a sok munká-
nak megvannak az eredményei is, sikeres négy, illetve nyolc 
évet zártunk. Bár már sokszor megtettem, nem lehet elég-
szer megköszönni a közös munkát a képviselő-testületnek, 
a bizottsági tagoknak, a hivatal és az önkormányzati intéz-
mények vezetőinek és dolgozóinak, a civil szervezeteknek, a 
különböző vállalkozásoknak és a sok-sok egyéni segítőnek, 
támogatónak. Köszönöm mindenkinek!
A közös munka eredményeinek megítélése megszületett, 
a szavazáson részt vett újkígyósiak többsége úgy döntött, 
hogy azok a törekvések, amelyeket vezetésemmel az előző 
képviselő-testületek elindítottak, eredményesek voltak vagy 
legalábbis jó irányba indultak el. Bizalmat kaptam arra, hogy 
a közös munkát a vezetésemmel folytassuk tovább. Tudjuk 
azt, hogy az újkígyósi emberek számára fontos alappillérek: 
a föld, a család, a hagyományok, az összefogás, a munka, az 

igazságosság, a szeretet. Tudjuk azt, hogy jogos elvárásként 
fogalmazódik meg, hogy ezekért az értékekért mindent te-
gyünk meg az országos és a helyi politikában. Igyekszünk 
megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Azért fogok dolgozni 
a következő öt évben is, hogy az Újkígyóson élő emberek 
boldogulását szolgáljam. 
A rendszerváltást időben már régen magunk mögött hagy-
tuk, viszont a múltból több rossz beidegződés még mintha 
mindig itt kísértene köztünk. Az egyik ilyen a gondoskodó 
állam, önkormányzat képe. Pedig a sikerekért, az eredmé-
nyekért keményen meg kell küzdeni. Sokszor elmondtam 
már, hogy annak a településnek van jövője, amelyet sok élő 
közösség alkot. Emellett azt is hangsúlyoznom kell, hogy 
annak a településnek van jövője, amelynek lakói, közössé-
gei fölismerik azt, hogy a problémáinak a megoldását nem 
csak kívülről kell várniuk, hanem aktív, tevékeny szerepet 
kell vállalniuk saját boldogulásuk megteremtésében. Nekem 
és a képviselő-testületnek az a feladata, hogy minden le-
hetséges erőforrást megtaláljunk és alkalmazzunk Újkígyós 
fejlesztése érdekében, ezek között az erőforrások között 
számon tartva Újkígyós minden polgárát. Meg kell talál-
nunk azokat a formákat, amelyek által egyre több újkígyósi 
tettre kész embert tudunk bevonni a közös munkába. Fel 
kell tárnunk közösen azokat az erőforrásokat, amelyek a 
rendelkezésünkre állnak, és ezeket az erőforrásokat együtt 
kell jól felhasználnunk annak érdekében, hogy mindenféle 
tekintetben biztosítani tudjuk a megnyugtató jövőt önma-
gunk és utódaink számára. Ehhez hívok segítségül minden 
közösen gondolkodni, tenni akaró embert. Az elmúlt nyolc 
év bebizonyította, hogy ez a partnerség vezet eredményre.
Sok feladatunk van még, amit meg kell valósítanunk. Az 
a bizalom, amely országosan és helyben is megnyilvánult a 
nemzetet építeni akaró politikai erők és személyek felé, erőt 
ad a feladatok elvégzéséhez. 
II. János Pál pápa 1991-ben, a Hősök terén elmondott sza-
vai számunkra is előremutató gondolatok: „A nemzet csak 
akkor remélhet jobb jövőt, ha polgárai képesek közös erőfe-
szítéssel felelősséget vállalni a közjóért.” Minden képviselő-
testületi és bizottsági tagtól, minden önkormányzati dolgo-
zótól ezt a közös erőfeszítést várom el a következő 5 eszten-
dőben, és az ezt támogató partneri segítséget kérem minden 
újkígyósi civil szervezettől és sportegyesülettől, minden jó 
szándékú újkígyósi polgártól!
Kérem a jó Istent, hogy adjon erőt, egyetértést és optimiz-
must mindannyiunknak ahhoz a közös munkához, amellyel 
városunk javát kívánjuk szolgálni!

Szebellédi Zoltán polgármester
Az alakuló ülésen elhangzott polgármesteri beszéd teljes  
terjedelmében a www.ujkigyos.hu oldalon olvasható!

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2014. október 20-án tartotta meg az alakuló ülését
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XI. Fájdalmas fordulat

„A történelem az a tantárgy, amelynek a legnagyobb hatása volt értékrendszerünk kialakulására, 
hiszen milyen más alapra lehet a jövőt építeni, mint a múltra?”

Szent-Györgyi Albert

„Milyen más alapra lehet a jövőt építeni?”

Arcélek

Lassan végére érünk sorozatunknak, s 
végigtekintve rajta, egy kivétellel csupa 
férfiak sorakoznak. Itt az ideje, hogy 
bemutassunk egy jeles asszonyt is! 
Harangozó Józsefné Hürkecz Ilona 
1903–ban törzsökös újkígyósi föld-
műves családban született. Rendkívüli 
kézügyessége okán 13 évesen ment el 
tanulni és egyben szolgálni is Békés-
csabára egy varrónő mellé, ahol három 
év alatt elsajátította a szakmát, amiből 
később mesterlevelét is megszerez-
te. 1923-ban ment férjhez Harangozó 
Józsefhez. Öt évig apósával és annak 
második feleségével közös háztartás-
ban, közös kasszán éltek. Ezt követően 
előbb egy szerény bérleménybe, később 
saját házba költöztek. Élete a munka és 
a család vonzásában telt. Tíz gyermeket, 
négy fiút és hat leányt szült és nevelt föl: 
József 1925-ben, György ’27-ben, Ilona 
’28-ban, Lajos ’31-ben, Margit ’33-ban, 
Piroska ’34-ben, Anna ’37-ben, Terézia 
’39-ben, Mária ’42-ben és Balázs ’46-ban 
született. Újkígyós elismert, sokak által 
szeretett varrónője lett, aki minden ru-
hamodellt méret után szabásminta nél-
kül, emléketzetből rajzolt föl az anyagra. 
Anna lánya így emlékszik édesanyjára: 
„Bizony nagy rabszolgaság volt az a var-
rás, de nem volt olyan sok földünk, hogy 
annyi gyereket eltartson! Mama a var-
rásából föl tudott öltöztetni, nevelni ben-
nünket. Még taníttatni is! Mikor este lefe-
küdtünk, Mama varrt, ha valamelyikünk 
hajnalban fölébredt, hát már Ő megint 
varrt…” 1980-ban bekövetkezett halá-
lakor a rokonok, szomszédok, barátok 
gyűrűjében a szűkebb család - vőkkel, 
menyecskékkel, unokákkal együtt -, 
úgy 50 fő állta körül a végső pihenésre  

induló édesanya koporsóját.

1944. október 6-án, a szovjet csapatok, 
pontosabban a 2. ukrán front –Plijev 
tábornok parancsnoksága alatt álló VII. 
gépesített hadtest– különösebb ellenállás 
nélkül foglalta el Újkígyóst is. A József-
majornál az orosz repülőgépek géppus-
katüzet zúdítottak a védtelen lakosságra, 
de a település belterülete csupán kisebb 
károkat okozó belövéseket szenvedett 
el. Jelen pillanatban az offenzíva négy 
újkígyósi áldozatáról tudunk. Jároli Jó-
zsef említi könyvében, hogy bár a Vörös 
Hadsereg mindenhol támogatta kom-
munista párt helyi szervezetének meg-
alakulását, Újkígyóson ez a kezdeti idő-
szakban igencsak vontatottan, nehezen 
ment. A kor hangulatáról a háború vi-
szontagságai után frissen hazatérő Rákó-
czi Antal így számol be: „Általánosságban 
találtam itthon egy új, az én megfigyelésem 
és felfogásom szerint felfordult világot, mert 
azok az emberek, akik éntőlem mézes-má-
zos arccal jó barátoknak mutatkoztak a 
múltban, azok akkorra kommunistává vál-
tak és ott tüntettek a vörös zászlót lengetve 
az egyik utcán le, a másikon fel és azt kia-
bálták:» Kötelet a reakciósoknak!«”
Az uradalom gazdátlan maradt, mert a 
Wenckheim család tagjai elmenekültek a 
szovjet csapatok érkezése előtt. A mene-
külés előtt vasúti kocsikra rakatott ingósá-
gaik és szinte minden értékük elpusztult a 
későbbi hadi események során. Az 1945-
ös földreformtörvény elfogadása után 
1945. március 17-én megalakult a helyi 
földosztó bizottság. A községi földigény-
lő bizottság által készített dokumentum 
szerint 953 család részesült juttatott föld-
ben. A külterületi földek mellett 215 hold 
házhelyet osztottak ki 444 igénylő között. 
Ekkor fogalmazódott meg az igény az 
ókígyósi határrész fölparcellázásával egy 
új település, Szabadkígyós megalakítására.
A valós szociális feszültségek oldására 
kitűnő megoldást kínálhatott volna ezen 
a rendkívül jó mezőgazdasági területen 
az önálló gazdák szövetkezése. Ám ter-
melő és értékesítő szövetkezés helyett, az 
egyre durvább módszerekkel hatalomra 
törő kommunisták nyomására a szovjet 
kolhozok mintájára alakítottak itt is kol-

lektív gazdaságokat. 1948-ban megala-
kult a Dózsa Termelőszövetkezeti Cso-
port 33 taggal, 100 kh szántóföldön. Mint 
a tagok számából és az általuk művelt 
terület nagyságából adódik, ez a próbál-
kozás, ismerve a kor adta technikai lehe-
tőségeket is, gazdasági szempontból eleve 
halálra volt ítélve. 1950-ben Új élet néven 
újabb TSzCs alakult 24 taggal, 158 kh. 
földterületen. Összegzésként elmondhat-
juk, hogy sajnos sem a Dózsa, sem az Új 
élet TSzCs nem tudott semmit fölmutat-
ni sem a szövetkezetek, sem a nagyüzemi 
gazdaságok remélt előnyeiből.
Mindezek közben ádáz ideológiai hábo-
rú folyt az egészséges gazdatudat ellen. 
Folyamatosan a legképtelenebb, gyakran 
eltorzított féligazságokat is tartalma-
zó rágalmakat terjesztettek, az emberek 
legalantasabb érzelmeit erősítve a plébá-
nos és a község korábbi vezetői ellen. A 
fölemlegethető számos példa közül most 
csupán egy 1949 januárjában megtörtént 
esetet idézzünk fel. Január 25-én a rend-
őrök letartóztatnak nyolc férfit. Teljesen 
váratlanul, többségüket a család tudta 
nélkül, munka közben lepve meg. A vád: 
tiltott disznóvágás. A kihallgatást város-
ból ideérkezett civil ruhás ÁVO-s irányít-
ja. Tisztességben megőszült családapákat 
saját fiuk szeme láttára vernek véresre, 
majd a szocialista demokrácia jegyében 
cserélnek, s a fiúkat verik az apák előtt. A 
disznóvágási engedélyek törzslapjával se-
gítségükre siető községházi irodistalányt 
az ÁVO-s trágár szavakkal kergeti el.
Az 1945 utáni évek története világosan 
mutatja, hogy az ország további iránya 
nem a történelmi hagyományok nyomán, 
a nyugaton általánosan elfogadott polgá-
ri demokrácia irányába, hanem a szovjet 
mintájú diktatúra felé halad. Ezt pedig a 
háborúban győztes nyugati hatalmak va-
lójában nem is igen tudták s talán nem is 
kívánták megakadályozni. Fájdalmas tör-
ténelmi epizódunkat zárjuk a már idézett 
Rákóczi Antal szavaival: „Felzokog a meg-
kínzott lelkünk és az Égi Szűz Anyánkhoz 
rimánkodunk! (…) Ma már semmink és ta-
lán senkink nincs, mert ez a rendszer szembe-
állítja az apát a fiúval, testvért a testvérrel.”
 Harangozó Imre
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Áder János, Magyarország köztársasági 
elnöke a belügyminiszter előterjeszté-
sére, hosszú időn át végzett kimagasló 
szolgálati tevékenysége elismeréséül 
2014. október 23-i hatállyal kinevezte 
tűzoltó dandártábornokká Dr. Takács 
Árpád tűzoltó ezredest, a Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatóját. A tábornok kinevezését októ-
ber 27-én, a Sándor-palota Tükörter-
mében rendezett ünnepségen vette át. 
(A fotót Csattos Pál, a Belügyminiszté-
rium fotósa készítette)
Dr. Takács Árpád tűzoltó dandártá-
bornok a Kossuth Lajos Katonai Fő-
iskolán út-hídépítő mérnökként, majd 
az ELTE Állam- és Jogtudományi Ka-
rán jogászként diplomázott, valamint 
katasztrófa- és tűzvédelmi szervező-
ként szakmai felsőfokú végzettséget 
szerzett. 1995-től a Békés Megyei Pol-

gári Védelmi Parancsnokságon kiemelt 
műszaki főelőadóként, majd megyei 
parancsnokhelyettesként dolgozott. 
2000-ben került a Békés Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság állomá-
nyába, ahol osztályvezetői, 2007-től 
igazgatóhelyettesi, majd 2009-től pe-
dig igazgatói tisztségét töltötte be. Dr. 
Pintér Sándor belügyminiszter a Békés 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság korábbi vezetőjét 2012. december 
1-jei hatállyal a Vas Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság igazgatójának 
nevezte ki. Közel húszéves rendvédel-
mi, közigazgatási vezetői tapasztalat-
tal rendelkezik. Ez idő alatt részt vett 
több hazai és nemzetközi gyakorlat 
szervezésében, irányításában, valamint 
hazai és külföldi természeti katasztró-
fák, úgy mint földrengés, árvíz, belvíz, 
rendkívüli időjárás, vörösiszap-ka-

tasztrófa felszámolásában.
Újkígyós Város Önkormányzata min-
den újkígyósi állampolgár nevében 
gratulál Dr. Takács Árpádnak dandár-
tábornoki kinevezéséhez, büszkék va-
gyunk rá! További munkájához sok si-
kert, kitartást és további szép sikereket 
kívánunk!

Dr. Takács Árpádot  
dandártábornokká nevezték ki

Újkígyósi tábornok a vasi katasztrófavédelem élén

Városunk általános iskolájában ebben a tanévben is megtar-
tották a hagyományos szüreti mulatságot. A kétnapos ren-
dezvény október 17-én a szüreti bállal kezdődött, és 18-án, 
szombaton a szüreti nappal folytatódott. Ezúttal egy nyertes 
pályázat és az eső is „felsorakozott” a programokat szervező 
SZKT mellé. 
A Szülők Képviselő-testülete úgy tervezte, hogy a bálozók 
az iskolától egy lovas, hintós felvonulással érkeznek meg 
a bál helyszínére, a Soproni Sörözőbe. Ezt az elgondolást 
azonban az esős időjárás felülírta, így a mulatság rögtön a 
bállal kezdődött. 
Másnap reggel csaknem ötven szülő és a pedagógusok vár-
ták a gyerekeket az iskolában. A gazdag programról azonban 
ezúttal egy nyertes pályázat is gondoskodott. A Csabagyön-
gye Kulturális Központtal partnerségben az újkígyósi okta-
tási intézmény is részt vett a „Kicsengetés után” elnevezésű 
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0112 számú pályázaton, és mi-
vel a pályázat sikeres volt, iskolánk még színesebbé tehette 
ezt a napot. 
A tanulók a reggeli ráhangoló dalolás és eligazítás után kéz-
műves foglalkozásokon és tréfás, ügyességi játékokon vehet-
tek részt. A tizenhárom állomáson pedagógusok és szülők 
várták a gyerekeket, akik az aulában elhelyezett informá-
ciós táblán választhatták ki a számukra legszimpatikusabb 
helyeket. A kézművesség iránt érdeklődők készíthettek 
töklámpást, festhettek üvegmatricát, vasalhattak gyöngyöt, 
nyomdázhattak képeket parafával, a konyhaművészettel ba-
rátkozók pedig a háztartástan teremben ügyeskedhettek. A 
saját ízlés szerint készített gyümölcssalátákat természetesen 

ki-ki el is fogyaszthatta. Az aulában óriási őszi fa készült az 
üvegfalra Gazsó Adrienn tanárnő irányításával. Az ügyes-
ségi játékokra az emeleti termekben lehetett jelentkezni. A 
szervezők idevarázsolták a mesebeli Hamupipőke vagy a 
pálcikával evő kínaiak világát. Akik az ügyességüket akarták 
próbára tenni, bekötött szemmel dobhattak célba vagy köz-
lekedhettek társaik irányításával. Érdekes volt az is, vajon ki 
tud átvinni egy diót a „mocsáron” anélkül, hogy abba bele-
esne. A „Hetet egy csapásra” állomáson a reflexeket lehetett 
próbára tenni. Akinek sikerült egy csőből gyorsan kiguruló 
diót megtörnie, az el is fogyaszthatta azt. Akik pedig a fejü-
ket is használni akarták, jelentkezhettek a „Szüreti activity” 
feliratú tanteremben. Az emeleti állomások mindegyikén 
garantált volt a nevetés, a szürethez illő vidám hangulat.
A tízórai szilvalekváros kenyér volt, amiből sokan többször 
is repetáztak. Ezek után mindenkinek jólesett egy kis moz-
gás. A felsősök átsétáltak a művelődési házba egy mesével, 
szüreti dalokkal tarkított szüreti előadás meghallgatására, az 
alsósok számára pedig táncház kezdődött az iskola aulájá-
ban. Utóbbiról persze a nagyok sem maradtak le, hiszen az 
előadásról visszatérve ők is kipróbálhatták magukat a nép-
tánc világában. Ezután jött a szülők által készített bográcsos 
ebéd, amelyet mindenki az osztályában fogyaszthatott el. 
És ezzel még mindig nem volt vége a napnak, hiszen hab 
a tortán, hogy a szülők különlegesebbnél különlegesebb 
édességekkel lepték meg a gyerekeket, akik jóllakva, vidám 
hangulatban, szép emlékekkel térhettek haza az idei szüreti 
mulatságról.

Magyar Mária

Szüreti mulatság az iskolában
Egy nyertes pályázat, a szülők és az eső „szervezett” az idén
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Önkormányzati választási eredmények - 2014
Szavazókör 1 - Fő u. 32. 2 - Fő u. 32. 3 - Arany J. u. 43. 4 - Arany J. u. 42. 5 - Petőfi u. 45. 6 - Petőfi u. 45. Összes

Szavazók - névjegyzék 812 677 752 849 747 637 4474

Szavazók - megjelent 349 286 334 402 352 267 1990

Részvételi arány 43% 42% 44% 47% 47% 42% 44%

PM jelöltek Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Összes Arány

Oláh Timót 172 49,86% 153 53,68% 115 34,74% 154 38,69% 132 38,04% 133 50,00% 859 43,56%

Nátor János 9 2,61% 18 6,32% 14 4,23% 13 3,27% 17 4,90% 10 3,76% 81 4,11%

Szebellédi Zoltán 164 47,54% 114 40,00% 202 61,03% 231 58,04% 198 57,06% 123 46,24% 1032 52,33%

Érvényes szavazatok 345 285 331 398 347 266 1972

Listák Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Összes Arány

Együtt 10 2,96% 13 4,58% 8 2,47% 18 4,66% 16 4,79% 6 2,37% 71 3,70%

FIDESZ-KDNP 168 49,70% 137 48,24% 185 57,10% 195 50,52% 196 58,68% 135 53,36% 1016 52,94%

MSZP 30 8,88% 33 11,62% 27 8,33% 53 13,73% 29 8,68% 29 11,46% 201 10,47%

DK 26 7,69% 17 5,99% 9 2,78% 19 4,92% 21 6,29% 17 6,72% 109 5,68%

Jobbik 104 30,77% 84 29,58% 95 29,32% 101 26,17% 72 21,56% 66 26,09% 522 27,20%

Érvényes szavazatok 338 284 324 386 334 253 1919

Képviselőjelöltek Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Szavazat Arány Összes Arány

Gazsó Adrienn 161 7,43% 134 7,54% 183 8,76% 205 8,81% 173 7,96% 119 7,00% 975 7,97%

Madarász Lídia Erika 55 2,54% 34 1,91% 27 1,29% 27 1,16% 40 1,84% 34 2,00% 217 1,77%

Nagy Balázs 147 6,79% 105 5,91% 141 6,75% 139 5,97% 155 7,13% 124 7,29% 811 6,63%

Horváth Antalné 33 1,52% 23 1,29% 25 1,20% 33 1,42% 34 1,56% 27 1,59% 175 1,43%

Susán Éva 100 4,62% 69 3,88% 111 5,31% 112 4,81% 97 4,46% 68 4,00% 557 4,55%

Bozó József 122 5,63% 93 5,23% 141 6,75% 161 6,92% 154 7,09% 114 6,70% 785 6,42%

Szűcs Lajos 47 2,17% 34 1,91% 55 2,63% 50 2,15% 62 2,85% 32 1,88% 280 2,29%

Katona Gábor 76 3,51% 62 3,49% 75 3,59% 68 2,92% 57 2,62% 59 3,47% 397 3,24%

Turovszki Krisztián 147 6,79% 100 5,62% 147 7,03% 117 5,03% 134 6,17% 108 6,35% 753 6,15%

Oláh Timót 199 9,19% 185 10,40% 160 7,66% 196 8,42% 185 8,51% 143 8,41% 1068 8,73%

Katona László 69 3,19% 60 3,37% 72 3,44% 64 2,75% 56 2,58% 57 3,35% 378 3,09%

Majorosné 
dr. Hunya Sarolta 108 4,99% 91 5,12% 94 4,50% 105 4,51% 84 3,87% 84 4,94% 566 4,63%

Varga Norbert 72 3,32% 70 3,94% 76 3,64% 64 2,75% 94 4,33% 70 4,12% 446 3,65%

Erdei Róbert 58 2,68% 55 3,09% 85 4,07% 86 3,70% 77 3,54% 51 3,00% 412 3,37%

Marossy László Géza 69 3,19% 61 3,43% 60 2,87% 88 3,78% 61 2,81% 48 2,82% 387 3,16%

Kovács Zoltán 91 4,20% 99 5,57% 81 3,88% 92 3,95% 88 4,05% 109 6,41% 560 4,58%

Ecker György Zoltán 76 3,51% 65 3,66% 88 4,21% 91 3,91% 104 4,79% 72 4,23% 496 4,05%

Nagy Tiborné 167 7,71% 145 8,16% 170 8,13% 199 8,55% 169 7,78% 122 7,17% 972 7,94%

Bánfi Zsuzsanna 71 3,28% 47 2,64% 50 2,39% 65 2,79% 51 2,35% 43 2,53% 327 2,67%

Tömösi Károly 178 8,22% 164 9,22% 149 7,13% 180 7,74% 155 7,13% 131 7,70% 957 7,82%

Botyánszki Pál László 120 5,54% 82 4,61% 100 4,78% 185 7,95% 143 6,58% 86 5,06% 716 5,85%

Érvényes szavazatok 2166 1778 2090 2327 2173 1701 12 235
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Megalakultak a bizottságok

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2014. október 20-án tartotta 
meg az alakuló ülését, melyen minősített 
többséggel, kilenc igen szavazattal meg-
választotta az alábbi bizottságok tagjait:

Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke: Turovszki Krisztián képviselő
alelnöke: Tömösi Károly képviselő
tagjai: Nagy Balázs képviselő
 Sávolt János külső tag
 Susán Éva külső tag 

Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke: Gazsó Adrienn képviselő
tagjai: Nagy Tiborné képviselő
 Turovszki Krisztián képviselő
 Ecker György Zoltán külső tag
 Schríffert Béla külső tag

Településfejlesztési és  
Gazdasági Bizottság

elnöke: Nagy Balázs képviselő
tagjai: Botyánszki Pál képviselő
 Oláh Timót képviselő
 Erdei Róbert külső tag
 Szűcs Lajos külső tag

Pénzügyi Bizottság
elnöke: Tömösi Károly képviselő
tagjai: Botyánszki Pál képviselő
 Gazsó Adrienn képviselő

Ügyrendi Bizottság
elnöke: Nagy Tiborné képviselő
tagjai: Oláh Timót képviselő
 Turovszki Krisztián képviselő

Jóváhagyták a polgármester illetményét

A képviselő-testület nyolc igen szava-
zattal hagyta jóvá Szebellédi Zoltán pol-
gármester havi illetményét, amely 2014. 
október 13. napjától bruttó 448 700 Ft. 
A havi költségtérítését, illetményének 
15%-ában, 67 300 Ft-ban állapítja meg.

Bozó József lett az alpolgármester

A testület kilenc igen szavazattal Bozó 
József képviselőt választotta meg alpol-
gármesternek. 

Megszavazták az alpolgármester  
tiszteletdíját

A nyolc képviselő egyhangú igennel 
határozott arról, hogy Bozó József al-
polgármester tiszteletdíját 2014. októ-
ber 13. napjától havi bruttó 157 100 
Ft-ban, havi költségtérítését tisztelet-
díjának 15%-ában, havi 23 565 Ft-ban 
állapítja meg.

Felülviszgálják az SzMSz-t

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazattal 

megbízta dr. Csatlós László jegyzőt a 
Szervezeti és Működési Szabályzat át-
fogó felülvizsgálatának előkészítésével.

Előkészítik a gazdasági programot

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazattal 
megbízta Szebellédi Zoltán polgármes-
tert Újkígyós város Gazdasági Prog-
ramjának előkészítésével.

Megtárgyalták a törvényességi felhívást

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei 
Kormányhivatal hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási kötelezettség elmulasz-
tása miatt tett BEB/02/444-7/2014. 
ügyiratszámú törvényességi felhívását. 
A képviselőt-testület felhívja Szebellédi 
Zoltán polgármester figyelmét, hogy a 
közérdekű szolgáltató kijelöléséről szóló 
határozat meghosszabbított határidejé-
nek lejártáig tegyen meg minden intéz-
kedést arra vonatkozóan, hogy az önkor-
mányzat által a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megkötésre 
kerüljön. A testület megbízta Szebellédi 
Zoltán polgármestert, hogy a határo-
zatról a Békés Megyei Kormányhivatalt 
haladéktalanul értesítse. A határozati ja-
vaslatra mind a nyolc jelenlévő képviselő 
igennel szavazott.

HATÁROZATOK

2014. november 5.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL ÚJULNAK MEG AZ ÖNKORMÁNYZATI 
ÉPÜLETEK 

Újkígyós Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és 
Energia Operatív Program keretében 251,26 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert Újkígyós város épületeinek energetikai felújítására. 

A beruházás alkalmával mind a kilenc önkormányzati épület – Városháza, általános iskola, Felföldi István Tornaterem, 
Ezüstág Idősek Otthona, önkormányzati konyha, művelődési ház, könyvtár, a két óvoda épülete – megújul, amely 
jóvoltából javul az energiahatékonyság. Az Európai Unió támogatásának köszönhetően minden létesítményen 
megtörténik a fűtés korszerűsítése, valamint a külső homlokzatok szigetelése. Ezenkívül a Városháza, az általános 
iskola, az önkormányzati konyha, könyvtár, művelődési ház, valamint a tornaterem épületén nyílászárók cseréjére 
is sor kerül. Az épületenergetikai hatékonyságot javító beruházás következtésben csökken az energiafelhasználás, 
mely magában hordozza a költségcsökkentést. 
A munkálatok jelenleg is folynak, a beruházás várható befejezése 2015. év elejére tehető.
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„AKAROM” – Interjú Szabó Anita énekesnővel
A napokban az egyik kereskedelmi csatorna tehetségkuta-
tó műsorában feltűnt egy 19 éves, sokunk számára ismerős 
lány, Szabó Anita. Ugyan békéscsabai színekben indult a 
versenyen, mégis ezer szállal kötődik Újkígyóshoz. Meg-
kértük Anitát, hogy meséljen magáról, mondja el, hogyan 
került be a versenybe, milyen tervei vannak.

Mondj néhány mondatot magadról, a családról, mi az, ami ide 
köt Újkígyóshoz?
A szüleim válása után Újkígyósra költöztünk. A nagyma-
mám itt volt rajztanár, ezért a család úgy határozott, ide 
irat be suliba. Az egész életem kígyóshoz köthető, legyen 
szó iskoláról, szerelemről, zenéről. Sokszor voltam egyedül 
otthon, mert anya sokáig dolgozott, ilyenkor éltem ki az 
éneklési hajlamaimat, megtanultam főzni, meg úgy egyálta-
lán önállónak lenni. Nagyon fontos évek voltak.
Ezek szerint voltak itt olyan emberek, akik inspiráltak téged, 
vagy akiknek sokat köszönhetsz.
Újkígyós tehetséggondozása kiemelkedő. Saját tapasztala-
tom, hogy nagyon kevesen vannak azzal tisztában mit is je-
lent a tehetséggondozás pontosan. Ha valaki az utóbbi szót 
hallja, általában végig sem olvassa vagy hallgatja a mon-
dandót, mert már a csapból is ez folyik. Aztán gyorsan le 
a lefolyón. Gyerekként volt szerencsém hamar átélni, mit is 
jelent ez pontosan. Sokáig tartó edzéseket, sok-sok tanulást, 
fegyelmet és a „Istenem mikor van már vége?!” mondatokat. 
Na meg a különböző sportágakat, táncot, zenét, művészetet. 
Most, hogy nagyobb rálátásom van, elmondhatom, hogy a 
körzet kiemelkedő helyszíne Újkígyós. A város magas szin-
tű értékrendek szerint működik, a vezetés stabil, jól össze-
állított példaértékű emberekkel tele. Az iskolában rengeteg 
lehetőség adott arra, hogy a gyerekek bármilyen hajlamaikat 
kiéljék, legyen szó sportról, vagy más művészeti ágakról. Ki-
emelt szerepet kapnak a közösséget összetartó városnapok, 
és egyéb rendezvények, ami még inkább növeli a település 
eszmei értékét. Személyes tapasztalatom, hogy az egyéni fi-
gyelem és a tanárok nyitottsága sokat jelentett az életemre 
való tekintettel. 7-8 éves koromban Harangozó Imre volt 
a hittantanárom (igaz, nem sokáig mert csapongtam a kü-
lönböző vallások és egyéb eszmék között). Akkoriban már 
sokat hallgattam gospel zenét, és minden vágyam az volt, 
hogy egyszer majd én is úgy énekelhessek. Ma már sajná-

lom, hogy az órai nagy álmodozások közepette nem min-
dig sikerült odafigyelnem rá, pedig még többet tanulhattam 
volna tőle. Pár évre rá bekerültem az iskolai kórusba, ahol 
Zubán Károlyné énektanárnő megengedte, hogy egy kará-
csonyi műsorban szóló dalként elénekelhessem az Amazing 
Grace c. dalt. Életem első közönség előtti szereplése volt, 
szóval nagy hatást gyakorolt rám, bár a templomi ének, 
még mindig birizgálta a gondolatomat. A hittanórai álmok 
után 10 évvel - és a Voice of Mcdonald’s után - megkaptam 
életem legnagyobb felkérését. Énekelhettem az Adventi 
ünnepségen a templomban. Hatalmas megtiszteltetés volt, 
rengeteget készültem rá. Miután megvoltak az alapdalok, 
teljesen átfagytam a jéghideg épületben, na meg remegtem 
az izgalomtól. A végén el akartam énekelni az Amazing 
Grace-t. Nem tudtam a szöveget, ezért papírcetlire írtam, 
ami pár dal után teljesen összegyűrődött a kezemben. Nem 
volt alattam se zene, se kórus. Tök egyedül, mint a kisuj-
jam. Síri csend, mikrofon nélkül, és nekem a végére végem 
volt. Ott voltak az emberek, akik között felnőttem, akik 
támogattak és leírhatatlan érzés volt az egész. Hát ezért 
érdemes csinálni. Előző kérdésedre visszautalva, számom-
ra ezt jelenti, ha valaki Újkígyóst említi nekem: KAPU-
LEHETŐSÉG-GÓL
Említetted, hogy a nagymamád rajztanár volt a suliban, van-
nak még más művészek is a családban?
A dédapám festett, a húgom és én is művészeti gimnáziu-
mot végeztünk. Családban maradt.
Nem neveznéd magad művésznek, de ennek ellenére megnyer-
tél nemrégiben egy énekversenyt.
Igen! Akkor indult be igazán minden. Elkezdtem a 
Mcdonald’s-nál dolgozni, majd kiírtak egy versenyt, amire 
jelentkeztem: a Voice of McDonald’s-ot. Emlékszem, a fő-
nököm még ironikusan meg is jegyezte: Na, mi a cél Anita, 
London? És igen, sikerült. Persze a város és az emberek nél-
kül, akik szavaztak rám, nem sikerült volna. London pedig 
olyan szakmai előrelépést adott, hogy nem volt kérdéses a 
további jövőm. Persze rengeteget kellett és kell tanulnom.
Tehát hamburgersütögető lányból dobbantottál a „világot 
jelentő deszkákra”. Első lettél a magyarországi versenyen.  
Londonban milyen sikert értél el?
Mondhatjuk így is. A vendéglátás jó iskola, megtanít az 
embereket boldoggá tenni. Igen, hazai pályán első lettem, 
a nemzetközi döntőn ötödik helyezést értem el, valamint 
megnyertem az online szavazást. 20 országból, voltak ver-
senyzők, úgy gondolom ez jó eredmény volt.
Hol tartasz most?
Jelenleg egy hazai tv műsor szereplője vagyok, a nagy át-
törést ettől a lehetőségtől várom, a Rising Star verseny-
zőjeként próbálok bizonyítani. A műsor forradalmian új, 
a nézők egy mobil applikáción szavazhatnak, ami teljesen 
ingyenes, ezáltal az eddigieknél sokkal látványosabban 
részt vehetnek a műsorban, és konkrétan irányíthatják an-
nak kimenetelét. 

Turovszki Krisztián
A teljes riport a www.ujkigyos.hu oldalon olvasható

A fényképet Turovszki-Mancz Fatime Nóra készítette

 Szabó Anita ezer szállal kötődik Újkígyóshoz
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SZILVESZTER!
Szilveszterezzen a Soproni Söröző  

Rendezvénytermében!

Belépők: választhatóak:  
              - Batyus: 2.000 Ft/fő
              - Vacsorával: 5.000 Ft/fő

Jelentkezni: a Soproni Sörözőben 
lehet a 30/328-00-38 
telefonszámon.

Jöjjön el, búcsúztassuk 
együtt az Óévet.

Zene, tánc, tombola!

Mindenkit szeretettel várunk!

Ingyenes mázsálási lehetőség  
a lakosság részére 

Újkígyós Város Önkormányzata a tavalyi évhez ha-
sonlóan a 2014-2015-ös fűtési szezonban is igyekszik 
segíteni a tüzelőanyag forgalmazással kapcsolatos visz-
szaélések megakadályozását, ennek részeként idén is 
biztosítjuk a Gyulai út települést elhagyó országúti 
szakaszán, a szennyvíztisztító telep (egykori lezárt sze-
méttelep) területén található hídmérleg ingyenes hasz-
nálatát a lakossági tüzelőanyag vásárlók részére.
Az Újkígyósi Vízmű Kft.-vel egyeztetettek szerint 
minden újkígyósi lakos ingyenesen mérlegelheti a  
8 méter hosszú és 20 t teherbírású, 10 kg osztású híd-
mérlegen az általa vásárolni kívánt tűzifát és egyéb tü-
zelőanyagot, amennyiben azt Újkígyós közigazgatási 
területén használja fel.
Az ingyenes tüzelőanyag mázsálásra munkanapokon 
700 -1700 óráig, valamint szombaton 800 -1200 óráig van 
lehetőség, amennyiben a telep ajtaja a feltüntetett idő-
ben zárva van, szíveskedjenek az ott kihelyezett ügyele-
tesi telefonszámot (06-30-428-2335) felhívni!

Varga Ferenc  műszaki csoportvezető

Programajánló
2014. november 21. (péntek) 17 óra: Jó házasság – 
boldog család címmel előadássorozat indul házastár-
saknak és házasságra készülő/vágyó fiataloknak. A 
nyitó előadás címe: Kommunikációs buktatók a há-
zasságban. Előadók: Gorove László (traumatológus 
orvos és teológus, a Magyar Légimentő Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója) és Gorove Krisztina (an-
gol-német és erkölcstan szakos tanár), akik 33 éve él-
nek boldog házasságban, és öt gyermekük és öt uno-
kájuk van. Közel 20 éve foglalkoznak jegyesoktatással, 
családi konfliktuskezeléssel – sikeresen alkalmazva a 
segítő beszélgetés módszerét is. Kérjük, ha érdekli a 
téma, jöjjön el és hallgassa meg az előadást!
2014. november 22-én (szombat) a Viharsarok Autó-
motor és Lovas Sportegyesület idén is megtartja ren-
des évi záró ünnepségét az újkígyósi Soproni Söröző-
ben (Újkígyós, Gyulai út 51.). Kapunyitás: 18 órától, 
19 órától díjkiosztó és vacsora. Ezenkívül sztárfellé-
pővel is kedveskedünk vendégeinknek. Az est előadója 
22 órától a Comedy Central és a Showder Klub fene-
gyereke: Rekop György lesz. 23-tól tombolasorsolás. 
Egész este élőzene. Vacsorajegyek: felnőtt 2800 Ft/fő, 
gyerek 2000 Ft/fő. Érdeklődni: Király Csaba, telefon: 
06-30/868-1041
2014. november 28.  (péntek) 18 óra: Háztáji gazdálko-
dás, kiskertművelés címmel Petesné Horváth Anna tart 
előadást a művelődési házban, majd vendéglátással ked-
veskedünk a megjelenteknek. Várjuk az érdeklődőket!

SZÜLETÉSEK:
Korcsog Noel (4100 g, 54 cm), Gyula, 2014. október 1., édes-
anyja: Domokos Réka, édesapja: Korcsog László.
Kiss Ádám (3900 g, 51 cm), Békéscsaba, 2014. október 5., 
édesanyja: Kiss Katalin, édesapja: Kiss Csaba.
Dunai Regina, Békéscsaba, 2014. október 20., édesanyja: 
Bánfi Krisztina, édesapja: Dunai János.
Ecker Szabolcs (3450 g, 50 cm), Gyula, 2014. október 20., 
édesanyja: Lipták Andrea, édesapja: Ecker Szabolcs.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2014. október 4., menyasszony: 
Korda Ildikó újkígyósi lakos, vőlegény: Katona Gergő újkígyósi 
lakos.

HALÁLESETEK:
Okán Péterné Angus Ilona, született: 1933. október 26.,  
elhunyt: Gyula, 2014. szeptember 26., volt medgyesegyházi 
lakos. 
Lukoviczki Mihály, született: 1937. október 11., elhunyt:  
Újkígyós, 2014. október 5., volt Újkígyós, Bartók u. 14. szám 
alatti lakos.
Kovács Margit (Bibica), született: 1948. március 3., elhunyt: 
Újkígyós, 2014. október 20., volt Újkígyós, Kossuth u. 76. 
szám alatti lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK
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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: Gazsó Adrienn, Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián

Nyomdai előkészítés: Mészáros Gábor • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat novemberi eseménye:
2014. november 14. (péntek) 17 óra: A Magyar Közmédia műsorán futó, méltán népszerű Hazajáró és 
Hagyaték című műsorokról ismert Dextra Média Kft. elkészítette Újkígyósról az első profi televíziós pro-
dukcióját, melyet a tervek szerint még ebben az évben műsorára tűz a Duna Televízió is. Az Újkígyós 200 
éve Békés megye szívében című, 50 perces filmalkotás szerkesztője Berényi Zsuzsa, rendezője Farkas Zoltán, 
narrátora pedig Rákóczi Ferenc (Újkígyós) és Tokaji Csaba. A vetítés után kötetlen beszélgetésre nyílik le-
hetőség a rendezővel és a stábbal. Helyszín: az általános iskola aulája. A DVD a helyszínen megvásárolható. 
2014. november 14. (péntek) 19 óra: Szent Márton–napi újbor szentelő és vacsora lesz az önkormányzati 
konyha ebédlőjében. Program: borszentelés, bordalok, borversek előadóművészek tolmácsolásában, a Szent 
Vince Borrend tájékoztatója, az Újkígyósi Amatőr Borász Szövetség hírei. Vacsorajegyek: 1000 Ft/fő (vacso-
ra: pörkölt + köret), melyek megvásárolhatók a művelődési házban. Muzsikál a Sztojka Zenekar! 
2014. november 20-án (csütörtök) színházbusz indul Budapestre a Nemzeti Színházba Tamási Áron: Vi-
téz lélek című előadására. A jegyek ingyenesek (tiszteletjegy) Vidnyánszki Attila igazgató fölajánlásának 
köszönhetően, így csak a buszköltséget kell fizetni, melynek díja 3600 Ft/fő. Jelentkezni lehet a művelődési 
házban a buszköltség befizetésével. 
2014. november 29. (szombat) 10 óra: Adventi készülődés – egész napos program a 
művelődési házban. Fellépnek az újkígyósi óvodás és iskolás gyerekek. 
11 órától bábszínház. Közben adventi játszóház (adventi koszorú és karácsonyfadísz 
készítés, gyertyaöntés), lángos, fánk, tea, forralt bor. 
2014. november 29. (szombat) 18 óra: a Kígyósi Ádvent nyitókoncertje a Szűz Mária 
Szent Neve katolikus templomban. Fellépnek: Sebestyén Márta és barátai. Sebestyén 
Márta Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas, világhírű magyar népdalénekes, előadóművész. 
Születése óta a zene bűvöletében él. Különösen a népdalok világa ragadta meg. Ma már az 

összes európai nép nyelvén énekel népdalokat. Igazi kulturális nagykövete hazánknak.

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat várható eseményei:
2014. december 6. (szombat) 18 óra: Kígyósi Ádvent II.: A zongorista és én címmel 
Zséda koncert a katolikus templomban. Zsédenyi Adrienn EMeRTon-díjas magyar 
énekesnő, színésznő. 1994-ben három zenésszel megalapították a Cotton Club Singers 
együttest, 2009-től pedig a White Chocolate nevű zenekar mellett nagysikerű szóló-
karriert folytat. Első lemeze 2002-ben jelent meg, és rögtön aranylemez is lett, s azóta 
több lemezt is kiadott. Varázslatos énekesnő, szuggesztív előadóművész. 2007-ben el-
nyerte Az Év Énekesnője díjat. 
2014. december 13. (szombat): Kígyósi Ádvent III.: Az Újkígyósi Széchenyi István 
Általános Iskola alapfokú művészeti oktatásban részesülő növendékeinek és a Gyerek-
klub Csemeték műsora a katolikus templomban. 
2014. december 20. (szombat): Kígyósi Ádvent IV.: Galambos Lajos és barátai kon-
certje. Galambos Lajos zenész, műsorvezető, a Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztjének és tisztikeresztjének tulajdonosa. A Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Főiskolán szerzett trombitaművészi és zenetanári diplomát. A zenélés szeretetét 
családi hagyományként hozta magával, édesapja és nagyapja hétvégenként lakodal-
makban zenéltek. A zenélést, a szórakoztatást, mint hivatást, missziónak tekinti. A 
TV2 Dáridó és Szuperbuli műsorában vált országosan ismertté. Most itt Újkígyóson 

trombitaművészként lép a közönség elé.


