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Tervezett programjaink 

Tervezett  programjaink  összeállításakor  figyelembe  vesszük  a  városi  rendezvények 
programjainak időpontját.  A saját  tervezett  projektjeink az  egész évet  felölelik.  Minden 
hónapban van rendezvényünk, elvégzendő feladatunk. Az évet Közgyűléssel nyitjuk, többi 
civil  szervezettel  Évértékelést  tartunk,  Koszorúzás,  Föld  Órája  csatlakozás a világméretű 
klímavédelemhez,  Gyermeknapi  rendezvény,  Nyári  tábor  indítása,  Ki  miben  tehetséges? 
kígyósi  fiatalok tehetségkutató bemutatkozása,  Hagyományőrző egyesületek találkozója, 
Nyári tábor folytatása, Város napok rendezvényének támogatása, Csíkszépvíz, településünk 
testvérvárosa,  ezért  az  ideérkező  vendégek  vendéglátása,  szőlőpréselés,  Szüreti  bál 
támogatása,  Koszorúzás,  négy  Adventi  hétvége  programjainak  megszervezése, 
lebonyolítása. 

Projektek kapcsolódása a stratégiához 

A  programjainkat  stratégiánk  szerint  állítjuk  össze,  valósítjuk  meg  és  a  további 
elképzeléseinket is erre a stratégiára építjük fel. Stratégiánk egy évre szól, mivel pályázati  
pénzek  elnyerése  határozza  meg  a  további  lehetőségeinket.  Az  éves  stratégiánkat  havi 
lebontásban  tervezzük.  A  megvalósított  programokat  megbeszéljük,  értékeljük  és  a 
tapasztalatokat beépítjük a következő évi programunkba. Elkészítjük az egyes programok 
költségvetését,  eszközigényét,  melyeket  javarészt  saját  eszközeink  igénybe  vételével 
valósítunk  meg.  Költséginket  a  tagdíjból  és  a  vállalkozók,  támogatók  által  nyújtott 
felajánlásokból  fedezzük.  A  további  ötleteinkhez  jelentősebb  pénzforrásra  lenne 
szükségünk. Sajnos a pályázatok, igen kötöttek, a kiírások eltérnek a mi elképzelésünktől. A 
rendezvényeink  kevés  pénzből  és  színvonalasan  valósuljanak  meg,  törekszünk  a 
kapcsolatépítésre  és  a  kapcsolatrendszerünk  hatékony  kiaknázására.  Ezt  a  saját 
önképzésünkkel is igyekszünk szakmailag tovább fejleszteni. Egyre mélyebb a kapcsolat a 
többi  helyi  civil  szervezettel  és  közösen  támogatjuk  egymást  és  az  Önkormányzat 
programjait, rendezvényeit. 
A civil szervezeteknek, érdemes együtt működni az önkormányzattal, egyrészt közvetett, 
csak  hosszabb  távon érzékelhető  előnyökben,  másrészt  közvetlen,  azonnali  előnyökben, 
melyek már rövidtávon is kihatnak az önkormányzat munkájára. 

Közvetett előnyök 
• színvonalasabb és rugalmasabb intézkedési tervek
• nagyobb bizalom az önkormányzat munkájában 

Közvetlen előnyök 
• lakosok igényeinek és szükségleteinek jobb megismerése 
• az önkormányzat tehermentesítése a programok előkészítésében, szervezésében és 

megvalósításában 
• rendszeres kommunikáció eredményének hatékonysága 

Az  együttműködésben  a  két  fél  alapvető  érdeke  a  közös  célok  megvalósítása.  A  civil  
szervezetünk  a  település  jobb  jövőéért  dolgozik,  együtt  az  önkormányzattal.  Számos 
területen segítjük  egymás munkáját:  pl.  szociális  ellátás,  fiatalok  bevonása a  közéletbe, 
oktatás,  kultúra,  környezetvédelem,  településfejlesztés,  sport  stb.  E  területeken  belül 
kitűzött  céljaink  többnyire  az  egész  települést  érintik,  így  munkánkkal  nagyban 
hozzájárulhatunk Újkígyós fejlődéséhez, problémáinak megoldásához. Ezeken túlmenően, 
konkrét előnyei származnak az önkormányzatnak abból, ha a lakosság a civil szervezetekkel 



együttműködik. 
A  civil  szervezetünk  kapocs  az  önkormányzat  és  a  lakosság  között.  Az  önkormányzat 
hatásköre  a  döntéshozatal,  de  az  egyesületünk  kapcsolatrendszere  a  programjainkon 
keresztül kiterjed a lakosság nagy részére. Egyesületünk, ezért meghatározó szerepet tölt 
be a helyi társadalom párbeszédét illetően. Az önkormányzat rajtunk keresztül könnyebben 
szerez tudomást a lakosság problémáiról, szükségleteiről, igényeiről és véleményéről, míg a 
lakosság a civil szervezetünktől is tájékozódhat az önkormányzat terveiről, rendelkezéseiről, 
intézkedéseiről. 
Egyesületünk  elnöke  és  titkára  külsős  bizottsági  tag  a  képviselő-testület  Település 
Fejlesztési és Gazdasági Bizottságban, illetve az Egészségügyi-és Szociális Bizottságban. 
Az Önkormányzat felkérte civil szervezetünket, hogy segítse ötleteivel, javaslataival a város 
fejlődését  turisztika  terv  vázlatának  összeállítását.  A  következő  vázlattervet  állítottuk 
össze: 

Újkígyós város és egyesületünk programterve a turisztika fejlesztésében

Idegenforgalmi szempontból Újkígyós a kevésbé ismert és feltárt települések közé tartozik. 
A vonzerőkben gazdag szomszédos városok (Gyula, Békéscsaba) rengeteg turistát vonz a 
megyébe az adottságaival és a színes rendezvénypalettájával. Településünk turizmusának 
fellendítését, turisztikai céljaink elérését ez nagymértékben elősegítheti. 
A  turisztikai  elképzeléseket  a  helyi  vállalkozók,  helyi  lakosok  és  helyi  képzett  fiatalok 
bevonásával  képzeljük  megvalósítani.  Ezzel  hozzájárulnánk  a  munkahelyteremtés 
megvalósításához.  A  turisztikát  szolgáló  egységek  megteremtésével  a  helyi  kiváló 
szakemberek foglalkoztatását kívánjuk elősegíteni. 
A  rendezvényeink  élelmiszer  szükségletének  fedezését  a  helyi  vállalkozók  bevonásával 
szeretnénk biztosítani. 

A város az alábbi megvalósítandó célokat tűzte ki a jövőben: 
Szálláshelyek  létesítése:  jelenleg  nem  található  egyetlen  szálláshely  sem  Újkígyóson  és 
mivel ez fontos kritériuma a turizmus meglétének, ezért kiemelten fontos jelentőséggel bír.  
Gondolunk  itt  szállodák  építésére,  a  fizető  vendéglátás  megteremtésére,  vendégházak 
kialakítására, ifjúsági szállások megteremtésére. 
Lovasturizmus: 

• gyermeklovaglás
• gyógylovaglás 

Sportturizmus: 
• kerékpár
• Felföldi Kupa 
• „Fuss az életedért” elnevezésű városi sportnap 
• szánkó- és gokartpálya kialakítása 

Éttermek, vendéglátó egységek létesítése: 
a  másik  fontos  eleme  a  turizmus  meglétének,  amely  sajnálatos  módon  hiányzik  a 
településről.  Szükség  van  vendéglők,  éttermek,  kávézók,  teaházak  kialakítására.  Ennek 
megvalósítására szükséges befektetőket, vállalkozókat keresni. 

Kulturális turizmus: 
• az elmúlt időszakban voltak próbálkozások ezen terület fellendítésére,  a sokszínű 

rendezvények  megvalósítása  nyomán.  2010-ben  útjára  indult  a  Kisvárosi  Esték 
programsorozat, amely keretén belül különböző területek jeles képviselői beszéltek 
munkásságukról, elért eredményeikről. Ezen kívül hagyományteremtő szándékkal, a 
kultúra  népszerűsítése  érdekében  indítottuk  útjára  a  Kígyósi  Ádvent  elnevezésű 
programsorozatunkat,  melyen  neves  művészek  lépnek  fel.  A  koncertek, 
hangversenyek  egyre  több  látogatót  vonzanak  a  környező  településről  és 



környékéről.
• közösségi  tér  kialakítása  -  kulturális  centrum  létrehozása  (mozi, 

színház,előadássorozatok)  -  új  múzeum  létrehozása  (Újkígyósra  jellemző  állat-  és 
növényvilág bemutatása), a meglévő népművészeti múzeum fejlesztése, bővítése

Gasztronómia: 
• 2010-ben Galiba Napok néven indult útjára Újkígyóson egy gasztronómiai fesztivál, 

melyet  a  következő  években  is  szándékozunk  megszervezni.  A  rendezvény  fő 
attrakciója  a  libafőzőverseny,  mely  az  országban  egyedülálló.  A  rendezvény 
fővédnöke Prohászka Béla  Venesz-díjas  olimpiai  mesterszakács.  Célunk:  a  verseny 
országos  szintű  népszerűsítése,  a  versenyen  való  résztvevők  és  a  rendezvényre 
látogatók számának növelése.

• A gasztronómia újkígyósi látvány-pálinkafőzde, -sörfőzde népszerűsítése 
• Városnapok (aug. 19-20.) 
• A dél-alföldi hagyományőrző népzenei egyesületek találkozója 
• Határszemle (lovas kocsin) 
• Az újkígyósi alkotók munkáinak kiállítása, bemutatása, népszerűsítése 

Geotermia: a megújuló energiák közül Újkígyóson a geotermia a legkedvezőbb, melynek 3 
főpillére van: 

• fürdő létrehozása
• úszásoktatás, vízilabda oktatás, baba-mamaúszás, gyógyturizmus, wellness szálloda, 

szépségszalon,  egészségcentrum,  szolgáltatói  centrum,  egészségmegőrző 
programok 

• közintézmények fűtése 
• kertészet 
• a helyben megtermelt növények eljutása a helyi vendéglátókhoz 
• horgászat
• kemping 
• szabadidőpark (tó) 
• táborozás:  nyelvi,  hagyományőrző  kézműves  foglalkozások,  nyári,  strand,  sport, 

lovas- tanösvény túrák 
• szabadtűztér- és szabadkemence kialakítása a fürdő területén 

Vadászturizmus: 
• tájház kialakítása a Vadásztársaság bevonásával
• filagória felújítása 

Lakodalmas turizmus, disznótor 
A látvány pálinkafőzde- és sörfőzde létrehozása 
Sportcentrum kialakítása (tenisz-, foci-, kézilabdapálya) 
Testvér  települési  (Csíkszépvíz)  és  határon  átnyúló  (Csíkszereda)  kapcsolatok  erősítése 
Környező települések nevezetességeinek megtekintése 
Vállalkozói nyíltnapok 

• két  módja  lehetséges:  a  telephelyen  történő  nyíltnap  vagy  az  adott  vállalkozó 
kitelepülése termékeivel egy-egy rendezvényen

A fent említett elképzelések nem elfogadott tervek, csak ötlet szinten fogalmazódtak meg. 
• A lakossággal való folyamatos párbeszéd és a rendszeres kapcsolattartás lehetővé 

teszi,  hogy  civil  szervezetünk  a  településünkön  élő  lakosok  érdekét  képviselje  a 
döntés-előkészítése  során.  Más  esetekben  szakmai  tudásunkat  tudjuk  az 
önkormányzati  döntéshozatal  számára  felajánlani.  Fontos  megemlíteni,  hogy  az 
önkéntes  munka  számos  vonatkozásban  pótolhatatlan  erőforrást  biztosíthat  a 



forrásszegény  önkormányzatok  számára,  mert  az  érdekképviseleti,  jogvédő  vagy 
egyéb szakmai tevékenység rendkívül idő és munkaigényes terület. Természetesen 
az  önkormányzatok  számára  nem  mindig  kellemes  a  civil  szervezetünk 
érdekérvényesítő  tevékenysége,  ám  hosszú  távon  a  konzultatív  döntéshozatal 
előnyei mindig meghaladják a hátrányait.

• Szervezetünk megalakulása óta a többi civil szervezetet összefogjuk. Rendszeresen 
tartunk  közös  megbeszéléseket,  hogy  ki  mit  tud  vállalni  az  adott  program 
feladataiból.  Az  együttműködés  a  civilek  között  nagyon  jó,  a  munkánkban 
meghatározó,  sokkal  színesebb,  gördülékenyebb,  hatékonyabb  a  programok 
lebonyolítása. 

• A civil szervezetünk tagjai, támogatói, önkéntesei, társadalmi és kapcsolati tőkéje, 
döntő szerepet játszik abban, hogy a helyi közösség miként viselkedik, milyen sorsra 
jut,  és  ezt  a  sorsot  hogyan  éli  meg  egy  sikeres  vagy  válságos  helyzetben.  A 
szervezetünk hatékonyan tud kezdeményezni, agitálni, szervezni és összefogni, azaz 
mozgósítani.  Egyetlen helyi  önkormányzat  sem lehet  azonban olyan elbizakodott, 
hogy úgy vélje,  minden helyzetet képes önállóan megoldani, minden helyzetre fel 
van készülve. Ezért a helyi lakosság civil infrastruktúráját soha nem szabad teljesen 
figyelmen kívül hagynia. 

• Egyesületünk számos olyan programot nyújt  városi  szinten,  amely a szervezetünk 
tagságánál szélesebb kör igényeit elégíti ki. 

• A közszolgáltatásokon belül pedig lehetnek kötelező önkormányzati  feladatok, de 
lehetnek az önkormányzat számára nem kötelező, ám a helyi lakosság valós igényeit 
kielégítő,  közérdekűnek  tekinthető  szolgáltatások.  Ezeket  a  szolgáltatásokat  az 
önkormányzat maga is elláthatja, ám ha azt nem tudja, vagy nem akarja, akkor civil 
szervezetekre  is  bízhatja.  A  civil  szervezetünk  kötelező  és  nem  kötelező 
önkormányzati feladatok biztosítását egyaránt átvállalhatja az önkormányzattól. 

Az egyesületünk munkaprogramja 
 Szervezetünk  többféle  forrásból  szeretne  bevételhez  jutni.  Ezek  lehetnek  állami,  

magánforrások,  adófelajánlások,  pályázatok,  céljaink  megvalósítására  és 
tevékenységünk  finanszírozására.  Néhány  uniós  programban  való  részvételnek 
kifejezett  feltétele,  hogy  az  önkormányzatok  civil  szervezetekkel  együttműködve, 
valódi partnerségben tervezzék és valósítsák meg az elfogadott programot. 

 A  civil  szervezetünk  működési  területe  helyi  szintű,  ezért  kevésbé  támogatják  a  
pályázatok a  kisebb rendezvényeket,  mivel  ezek a  programok látogatottsága sem 
lehet olyan nagy, mint egy megyei szintű esemény. A civil  szervezet működése és 
programjai,  rendezvényei  előkészítése,  megszervezése,  lebonyolítása  mind-mind 
nagyon sok szabadidőt igényel a saját időnkből. 

 A pályázat megírása is időigényes és külön szakmai felkészültséget igényel. A pályázat  
elkészítése, megírása nehéz feladatott ró az egyesületünkre, mivel mi magunk írjuk a 
pályázatokat. Az időhiány miatt és a pályázatok rövid beadási határideje, valamint a 
pályázatok  kiírási  feltételei  nincsenek  összhangban  a  tervezett  programjainkkal, 
amely nagyban megnehezíti az a sikeres pályázat megírását. A pénzhiány miatt, nem 
tudunk szakmailag felkészült pályázatírót megfizetni. 

 Első beadott  működési  pályázatunkra csekély  100.000 Ft-ot  kaptunk,  mely  messze  
nem fedezi az egyesület legszükségesebb kiadásait. 

 Munkatervünk  része,  hogy  további  pályázatokat  nyújtunk  be  az  újonnan  kiírt  
pályázatokra.  A  működésünkhöz  és  a  kulturális  programjainkhoz  szükséges  lenne 
pályázati  pénzforrás  elnyeréséhez.  2008  és  2010  között  sikeresen  megkezdett 
programjainkat szeretnénk tovább folytatni. 

 Az ifjúsággal kapcsolatos drog prevenciós programunk kidolgozását 14 éves kortól 24  
éves  korig  szeretnénk  részletesen  kidolgozni  és  hatékonyan  beindítani.  Ennek  a 
programnak a forrását  csak pályázati  pénzből  tudnánk sikeresen megvalósítani.  A 
fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésére a megfelelő közösségi tér kialakítása és 



ifjúsági  klub  beindítása  a  cél  az  általuk  kezdeményezett,  megfogalmazott 
szempontok  szerint.  Helyi  kulturált  szórakozás  és  egészséges  életmóddal 
kapcsolatos  szokások  kialakítása  a  14  év  feletti  korosztály  részére.  Sport 
rendezvényeken  rendszeresen  kértük  és  ezután  is  igényt  tartunk  az  ingyenes 
egészségügyi állapot felmérésekre. 

 A településünkön egy általános iskola működik, 346 tanulóval. Az iskolával igen jó a  
kapcsolatunk.  Egyesületünk  munkájával  támogatja  az  iskola  programjait.  További 
célunk az együttműködés szélesítése. 

 Az óvónők az óvodásoknak tudatos környezetvédelmi játékos oktatást tartanak, ez az  
oktatás  folytatódik  az  általános  iskolában  is.  Különböző  felhívásokat  hirdetünk  a 
hulladékok  összegyűjtésével  és  újrahasznosításával  kapcsolatban.  Ilyen  felhívás  a 
műanyag flakonok és kupakok gyűjtése, használt elemek folyamatos gyűjtése, papír 
és  fém  hulladékgyűjtés,  szelektív  hulladékgyűjtés  fontosságára  való  figyelem 
felhívás. 

 Egyesületünk  a  2011-es  évben  már  fogadhatja  az  SZJA  1%-os  adó  felajánlását.  
Pályáztunk 667.000 Ft-ot az 1%-os kiadvány anyagi  forrásának megteremtésére.  A 
beadott  pályázatunk  667.000  Ft-ot  kiadványról  szólt.  Sajnos  nem nyertünk,  pedig 
nagyon nagy szükségünk lett volna erre az összegre. Ezzel az igényes kiadvánnyal 
népszerűsíthettük  volna,  egyesületünk  eddigi  tevékenységének  bemutatását  és  a 
2011-es év stratégiai programját. 

 Ezeket a pénzforrásokat a népszerű programjaink további megrendezésére szeretnénk  
fordítani, és az új tervek beindítására. Ennek sikeres megvalósítása érdekében helyi 
vállalkozókat  és  magánszemélyeket  keresünk  fel  az  adójuk  1%  -ának  felajánlása 
végett. 

 A  kiadványt  háromhavi  tiszteletdíj  felajánlásunkból  fogjuk  megvalósítani.  Ez  a  
kiadvány az anyagi lehetőségeink szűkössége miatt, sokkal szerényebb, rövidebb és 
egyszerűbb kivitelben kerül a lakosok kezébe. 

 Az  egyesületünk  megbeszélései  lejegyzésre  kerülnek.  A  tervezett  eseményeket  
megbeszéljük, előkészítjük és részletes forgatókönyv szerint bonyolítjuk le. Ezekről a 
programokról  mindig készítünk fényképet (amelyek megtalálhatók a honlapunkon 
is),  hogy ”kézzelfogható” emlékek maradjanak az elvégzett munkánkról.  Ezeket az 
eseményeket  a  honlapon  az  „Archívumban”,  „Eseménynaptárban”,  „Galériában” 
bármikor visszakereshető. 

 A  működésünkhöz  szükséges  dokumentumok  és  a  pályázatokat  anyagai  külön  
mappában,  rendszeresítve  a  „Civil  Irodában”  elzárva  tároljuk.  Egyesületünk  nem 
rendelkezett semmilyen technikai eszközzel, ezért saját eszközeinket vettük igénybe 
ahhoz,  hogy  a  programjainkhoz  és  működésünkhöz  minden  anyagot  el  tudjunk 
készíteni.  Ebben az évben volt először lehetőségünk arra,  hogy a működésünkhöz 
pályázatot  nyújtsunk  be.  Sajnos  „csak”  100.000  Ft-ot  nyertünk,  ami  az  irodai 
eszközeink  beszerzéséhez  is  kevés.  Ebből  a  csekély  összegből  nem  tudunk 
informatikai eszközöket vásárolni. 
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