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Ujkig}z6s Nagykozs6g onkormAnyzata 1996-ban hozta letre
az,,0ikigU6sdrt" Kizapitadnyt,

B6nfi Aliz, Pdzmdny Peter Katolikus Egyetem

melynek segitsegevel - tobbek kozott - a helyi 6rtekek folterk6pez6set, v6delm6t, 6s azok pedagogiai
ado ptfrcrojdt, az ujkigy6si tanulo
ifius6g erkolcsi 6s anyagi t6mo gatdsdt kiv6nta segiteni. Az Alapitvany a kezdetektol fogva 6sztondij j elle gu tftmogatdst nyuj t azoknak a fels6fokti tanint 6zm6nyben
tanulo ujkigy6si fiataloknak,
akik a t6mogat6s elnyer6se c6ljebol pdlyamunk6:t nyujtanak be
a Kuratoriumhoz s tanulmdnyr
eredmenyuk alapj6rn jogosultak
az osztdndij elnyeresere. Ez a tanulm6nyi osztondij lett az alapja
a ma is nepszerri Locskay Jozsef
Osztondijnak, melyet azutfm irt
ki a Kuratorium, hogy 2002 osz6n
az 6nko rmd ny zat Ke pvis e tot e stu lete Harangoz6 Imr6t viilasztotta
meg a Kurat6rium eln6k6nek.
A Locskay J6zsef Tanulmd:nyi
Oszt6ndij mhr puszta n6w6lasztdsfval is ery jelentds helyi 6rtdkre, nevezetesen egy kibontakozd:s
etott meg$ort 61etp61ya 6rt6keire
kiv6nja rffirhnyitani a tanul6 ififsag figyelm6t. Az 1856-b0r, Ujkiryoson szuletett Locskay J6zsef
nfprajzt Wujt6, k6ltd 6s papnovend6k e gys zedi uj kigy6 si doh6:nykert6sz sztilSk gyermeke volt. Tehetsdge juss6,n, Gtinddcs Benedek
pl6bdnos tdmogatdsa rev6n kerult
felsdbb iskold:ba. Versei, cikkei
6s ndpk6lt6szeti lejeryzesei kora
legrangosabb periodikaiban j elentek meg. fgdretes tehetsdge korai
hal6la miatt nem bontakozhatott
ki. Uryancsak az Onkorm6.nyzatt
Kepvisel6testulet 2002-es dontese
utdn, eldsz6r tehat 2003-ban kerult sor arra, hogy az osztondtsat
unnep6lyes keretek k6zdtt, az oktdber 23-i nemzeti unnep kozsegi
rendezvdny6n adj ek et.
Tal6n jelk6p erejf is lehet ez
az unnep6lyes aktus. Tudni keII
ugyanis, hogSr 1956 november6nek
elej6n ket szovjet tank robogott
vegig az ujkigyosi Pet6fi utc6n, el
az iskola el6tt, ahol hetkoznap

Foiskola Gazdas6rgi F6iskolai Kar
Bang6 Adriehh, Szegedi Tudom6nye g;retem Termeszettudo m6,nyi es Informatikai Kar
Borsos Barb ara Nikol ett, Szegedi
Tudomfnye gyetem Termeszettudom6nyi Kar
Cs6nyi M6ria Magdolna, K6roly
Robert Foiskola
Horvdth Tibor, Debreceni Egyetem Bolcseszettudom6nyi Kar
Mucsi Zsuzsanna, Apor Vilmos
Katolikus Foiskola
Riivid lr6n, Szegedi Tudominyegyetem Bolcseszettudomanyi
Kar
T6th Agnes, ELTE Bfxczi Gusztftv
Gyogypedag6giai Foiskolai Kar I
Budapesti Corvinus Egyetem
Ujfaluczki Magdolna, Szegedi Tudom6nyegyetem Attam- 6s Jogtudomdnyi Kar
Azoknak a pfiydz6knak, akik
ervenyes pfiyitzatot nyujtottak
be, tanulm 6nyr eredm6nyuk is
megfelelt a pfiyftzat kiir6s 6ban
szerepl6nek, de a ptiyftzat fedezet,6il szolgfio dsszeg behat6rolts6ga mi att kivul estek az osztondijasok tiz fos kor6n, egyszerl
tanulm 6nyrt6mo gat6st nyujtott a
Kurat6rium. Ilyen t6mogat6sban
reszesult:
Btis Timea, Szegedi Tudom6.nyegyetem Juh6sz Gyula Pedag6guskepzo Kar
Dank6 Erika, Szegedi Tudom6.nyegyetem Termeszettudom6nyi
Kara
Dank6 Fruzsina Stef6nia, Budapesti Corvinus Egyetem Gazdas6gttrdomdnyi Kar
Dfll Bogk{rka, Szegedi Tudom6nyegyetem Termeszettudom6nyi es
Informatikai Kar
Kelemen Borbdla, Apor Vilmos
Katolikus Foiskola
Ny6ri Szilvia, Szegedi Tudom6"nyeryetem Bdlcseszettudomfnyr
Kar
Ol6h Petra lzabella, Pdzmfny
Peter Katolikus Egyetem Bolcseszettudom6.nyi Kar

B6nfi Tiinde, Tessedik

Harangoeo Irnre

Ieven

6ppen tanitds folyt, f6IeImet keltve tanitoban es gyermekben egyardnt. A tankok megalltak
a Templom utcdn6l, 6pp a Nemzeti Filmszinhdz elott. Az egyik tank
6gyucsov6t a templom torny6ra
irdnyitotta. IW, egyutt fenyegette
meg a gyilkos hatalom a templomot 6s az iskol6t, mint a kozosseg
legfontosabb tartopillereit. 1990
ut6n Ujkigyoson, lndira Istennek
szepen, e96szseges szerkezettel
alakult ki az oktob er 23-i nemzeti
unnep rendje. A foiskol6s 6s egyetemista fiataljaink jelenl6te hiteless6 6s valosdgosan is kozoss6give

emeli me gemllkezeseinket. Ebben
az 6vben Szebell6di Zoltitn polg6rmester rir kezdemenyezesere kozsegi unneps6gunk diszvend6ge es
sz6noka PatrubanU Miklos, a Magyarok Vilagszovetsegenek elnoke
volt . Az eln6k ir az osztondijak es

tanulm6nyi t6mogatdsok ffiadilsa utdn minden fiatalnak atadott
egy, a Magyarok Vilagszovetsege
gondo zdsfhan megielent konyvet,
K6ri Edit: Kik lottek a Kossuth teren' 5 6-b an? cimti munkaiat.
Alljon itt azoknak a fiataljainknak a n6vsora, akik tanulmdnyi
eredm6nytik juss6n a 2008 - 2009es szorgalmi id6szakra elnyertek
az ,,ljkigaosert" Kozapitad,ny
Lacskag Jdzsef Tonulmd,nyi 6setondijd,t:
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Patrub6ny Mikl6s elndk ut v5'ratlan, kedves gesztusa szinte
mdr gondvisel6sszerf volt. Tudniillik, dsztondijasaink az eW evvel
ezelotti unneps6gen a Harangoz6
Imre.rTurovs zkli Kri s z ti6n szetzo pdros ,,Mert ennek a hideg tdlnek
nernsokdra adge szakad..." eimu
munkejffi vehett6k At, amelY az
1956-os Forradalom es Szabad-

s6gharc ujkigy6si

esemenYeit,

elozm6nyeit 6s k6vetkezmenYeit
veszi szamba. Fontos, hogY fiataljaink olvassanak, tudianak

min6l tdbbet a f6lmrilt esem6nyeir6l, hiszer, mint azt a kotet
egyik szerzSie, Turovszki Krisztr'
6n a napokban elmondta a B6kes

Megyei Hirlap munkatfxsdnak:

Meglehet6sen sok f6lelemmel ta'
Itikoztunk a gyfit6munka soran.
Sokan teljesen elzdtk6ztak, mas
elmondta, amit tud, de megk6tt,
ne irjuk Ie. A regi, drdogi tudatoss6ggal be6pitett negativ reflexek
a mai napig mrikodnek. A forradalomr6l lvtrzedeken at nem
Iehetett riry besz6lni, ahogY az
esem6nyek megtortentek. Mint
tudjuk: Uikigy6s zdmmel er6s
gazd,a6ntudattal 6s vall6sos elkotelezettseggel 6L6 n6Pe 1956-ban
me glehet6 sen e g:ys 6 ges v6lemenynyel 6lt az esem6nYek megit6lesenek tekintet6ben. A moziban
6s a mfvel6desi lndzban telthfnas
gyril6sen vettek r6szt a forradalom t6mogat6i. Sokakra bortdn,

mdsokra szdmfizet6s, megint

m6sokra f6I lvszdzados kenysze'
rfi hattgatds vdrt. Igy jutottunk
eI a mai Magyarorsz 6.gtg, ahol
egyiltt kell elniuk a tetteseknek
6s az iidozatoknak. A rendszeb
vdltoz6s ut6n lassan k6t evtizeddel v6g6rv6nyesen szertefoszlik a
torvenyes 6s m6ltanyos rgazsdgszolg6ltat6s illuzi6ja. Mindezek
persze nagyot ldknek a lejton
lefele sz6,guld6 magyar kozmor6lon. Ha fiataljainkhoz nem jut el
kell6 hat6konys6ggal az rgazsdg
napvililga, akdr 15 20 6v mflva
talim hasonto kotetet lehet majd

szerkeszteni kozelmriltunk 6s
elenunk tdrt6n6seir6l is. Isten
adja, hogy ne iW legyen! (hi)
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1956 = Hdsiess6g - Tisztess 6S- M6lt6sdg
Patrubaiy Mikt6s okt1ber 23-an
UikigA 6son, Szab ad'szdlldsan 6s Budape sten
A Maryarok Vil6gsz6vets6g6nek eInoke riry dontott, hogy nem sz6lal
fel azon a megeml6kez6 rendezv$nyen, amelyet az Astoritnal szelvezett a Szdvets6g az L956-os Forrada-

lom 6s Szabads6gharc kitor6s6nek
6vforduloj 6n, okt6ber 23-6n. Bar
szem6lyesen meghivta a budaPesti megemlllrezlsek t5 szervezoit,
sz6t csakis 610' 56- osoknak kiventak
adni, 6s ezal6l magat sem tekintette kivetelnek. Patmb6rny Miklos ekk6nt gondolta ethdritani akadalyat
annak, hogy a szlmtalan helYszinre
hivott budapesti megeml6kez6k eIjojjenek az esti orl.dkra meghirdetett
,,

6ssze 9z6" me geml6kez6sre.

Az MVSZ elnoke d6lel6tt B6k6scsaba mellett, Uikigfi6s nagYkdz'
s6gben volt unnepi szonok. I{aran'
9oz6 Imre nepraj zkutato 6s Sz6ke

Istvdn Atilla kolt6 falui6ban az
unnep el6est6j6n megko szotuztilk
az 1956-os emlekt ablat. A nemzetr
unnep a Hazdnak 6s a H6sdknek
felajdnlott r6mai katolikus szentmisevel kezd6d6tt, amelYet a falu
Magyarp6cskix6l sztrmaz6 flatal
pleb6nosa celebre\t. Czank G6bor
Mind,szenty J6zsef hercegPrimds,
NagA Imre miniszterelnok es az
ugyndk Apr6 Antal szem6lYet fn'
litotta szembe, utobbit Jfdashoz
hasonlitva.

A tovdbbiakban a falu Polg6rmestere, a hatglzermekes csal6dapa Szebell6di Zolti,n koszontotte
az erybegyrilteket, majd PatrubdnY

Miklos mondott unnePi besz6det.

va a csalddiukkal b6k6sen unnePL6 maryarokat, koz6ttuk a Kiskun
Kapit 6nyt. A k6sve 6rkezo rend6r6k viddman elparolfmgattak a

Az MVSZ elnoke az 1956-os Forradalmat 6s Szabadsdgharcot a H6siess6g - Tisztess6g - Mett6s6g hfr'
mas jelsz6val illette, kiemelve azt
a t6bbletet, amit a magYar forradalom a Szabads6g - EgYenl6seg Testveris6g j elsz6val illetett francia
forradalommal szemben mindv6gtg
hordozott.
A megemt6kez6s vegen az ,,tJikiry6sert" Klzalapitv6nY elndke, IJa.rangoz6 Imre osztondijakat adott
at a falu legiobban tanul6 erytemi
6s f6iskolai haltgat6inak, ekkent is
erositve kotod6suket szul6foldjukhdz.A tizenot, Sze geden, Debrecenben 6s Budapesten tanulo ifiunak a
Maryarok Vil6gszovetseg6nek eInoke dtadott ery-ery P6Id6nYt K6ri
Edit dr6mai igazs6gokat feLtdto, a
maryar n6p gyilkosait leleplezo, Kik
t6ttek a Kossuth tdren 1956-ban?
cimri kdnyv6b6l, ezzel a gesztussal
is m6ttatva a kezdem6nYez6st.

hangosan fenye g etoz6 cigdnyokkal,
a botokkal aryba-f6be vert marya'
rokat pedig fenyegetf hangnemben

visszatoloncoltdk a vend6gl6be es

nt rgazoltattflJr..
A helyszinen szerzett elk6Peszt6
6rtesul6sek rdnyomtdk belyeguket
Patrub6ny Mikl6s eml6kezo besz6d6re. Az MVSZ elndke dobbenetes
j6v6k6pet vdzolt fel: l6teznek er6k,
amelyek azon mesterkednek, hogY
belathat6 id6n belul MagYarorczil'
gon ne maradjon 6letben tobb mint
n6gymilli6 magyar, akiknek tulnyom6 t6bbs e36t az orszitg infrastrukturt$funak mrik6dtet6s6re kiv6ni 6k
haszn6.lni. 6X lesznek hivatottak
kiszolg6lni azt a tizmillio idegent,
akiket be akarnak telePiteni az
orszdgba. Az esetleges meltatlankod6kat pedig k6tmilti6 cig6nnyal
tew ezik,,fdken tartani".
e

Az MV SZ nagy sz eret ett el bricsuz -

tatott elnoke romlatlan lelkuletu

magyar falunak nevezte Ujkigyost,
6s t6mogatds frol biztositotta.
D6lut6n B6cs-Kiskun mery6ben,
Szabadszdll6son, az MVSZ 6ItaI
alapitott Szent Ldszl6 Alapitvfny
elndk6vel, KisrT6th Ferenc festomfv6sz, eryetemi tan6rral koszorizott az MVSZ etndke. E.l6z6leg
ell6rtogatott abba a vend6globe,
amelyben ery h6ttel kor6bban ery
hagSro mttnySrz6 magyar kdzossegre t6madt 16, ery kozel 6tven fos
cig6rnysereg, sulyosan bdntaLmaz-

"

rye nk6

A Magyarok

Vil6gszovetsege

elndk6nek besz6d6t szfnni nem
akar6 vastapssal kdszOntek meg
az 1956-os Forradalomra megeml6kezo szabadsz6rlldsiak. Dr. Balfms

Sdndor polg6rrmester kituntette,
maj d, haLas, kdszon6 szavak kis6re-

t6ben bricsriztatta a vend6get.
Este az MVSZ elndke r6szt vett
a Szdvets6g tiltal az Astottdndl rendezett nagygyfl6sen.
Budapest, 2008. oktob et 25-6n
MVSZ Saitoszolgalat

