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A díszpolgári cím mellett két „Újkígyósért” kitüntetést adtak át
Újkígyós Város Önkormányzata augusztus 20-án adta át az 
Újkígyós Díszpolgára, valamint az „Újkígyósért” kitüntető 
címeket. 2014-ben Dr. Domokos István belgyógyász, endok-
rinológust köszöntötték Újkígyós Díszpolgáraként, az „Új-
kígyósért” kitüntetést Balogh Antal Zoltán vállalkozónak, 
valamint Nagy Tiborné pedagógusnak adományozta a kép-
viselő-testület. A címmel járó arany pecsétgyűrűt és az okle-
velet Szebellédi Zoltán polgármester adta át kitüntetetteknek, 
akiknek ezúton is gratulálunk!

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 97/2014. 
(VII. 14.) képviselő-testületi határozatában úgy döntött, hogy 
2014. évben a Díszpolgári címet Dr. Domokos István úrnak ado-
mányozza, mivel orvosként végzett magas szintű gyógyító tevé-
kenységével és nemzetközi kutatásokban való részvételével öregbí-
tette Újkígyós jó hírnevét.
Dr. Domokos István 1950-ben született Újkígyóson. Az ál-
talános iskolát Újkígyóson végzete kiváló eredménnyel. Sze-
rette az újkígyósi iskolát, a tanárait, megkapva a biztos tudás 
alapjait, ötvözve az újkígyósiakra jellemző közösségi viselke-
dési normákkal. A középiskolás éveit Békéscsabán töltötte, 
majd 1975-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általá-
nos Orvosi Karán diplomázott. 1980-ban belgyógyászatból, 
1985-ben endokrinológiából tett szakvizsgát. Az egyetemi 
tanulmányai befejezése után a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem I. számú Belgyógyászati Klinikáján dolgozott, ku-
tatott és oktatott 10 évig, majd főorvosa lett a Szeged Me-
gyei Jogú Város Önkormányzat Kórház- Rendelőintézetének, 
és igazgatta az ország egyik legnagyobb önállóvá vált Szak-
orvosi Ellátását is. 2007-től a Szegedi Tudományegyetem 
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. számú Belgyógyá-
szati Klinikáján dolgozik, valamint ismét oktat az endokrino-
lógiai járóbeteg szakambulancián. Ezeken túl endokrin szak-
rendelést folytat az orosházi és a makói kórházban is. Több 
orvostudományi társaság tagja. Számtalan nemzetközi klini-
kai kutatásban vett részt. Egészségügyi közgazdaságtani dip-
lomáját 1995-ben, az alapfokú államigazgatási bizonyítványát 
2000-ben szerezte meg. Alapító tagja a Szegedi Polgári Orvos 
Körnek, mely szervezet életében ma is aktív szerepet vállal. 
Tagja a Magyar Orvosi Kamarának, ügyviteli vezetője és el-
nöke is a Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei Területi 

Szervezetének. Tevékenyke-
dett a Parlament Egészség-
ügyi Bizottság szaktanács-
adójaként, orvosi szakmai 
képviselőként részt vett a 
Csongrád Megyei Közgyű-
lés Egészségügyi Bizottság 
munkájában, a Szegedi Tudo-
mányegyetem Szent-Györgyi 
Albert Klinikai Központ Ta-
nácsának állandó meghívottja. 
Orvos szakmai tevékenysé-
gét a Csongrád Megyei Ön-
kormányzat Alkotó Díjával, 
majd állami Pro Sanitate 

díjjal is elismerték. 1975 óta él Szegeden családjával: gyógy-
szerész feleségével, gyógyszerész lányával, katonai ügyész 
� ával és három unokájával. Szülőhelyéről, Újkígyósról és az 
újkígyósi emberekről soha nem feledkezett meg. Mindenkor 
mindenben és mindenhol támogatta őket, akár betegekről 
vagy egészségesekről, szociális otthonról, alapítványról, pol-
gárőrségről volt is szó. Dr. Domokos Istvánt magas szintű 
tudása, valamint szakmai felkészültsége miatt elismert orvos-
ként tartják számon országos és nemzetközi szinten egyaránt.

Mit jelent számomra az Újkígyós díszpolgára cím?
Köszönetemet fejezem ki Újkígyós város közösségének a Dísz-
polgári cím adományozásáért. Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy 
az újkígyósiak között itthon vagyok. Szerencsésnek érzem ma-
gam, hogy közösségünk a sok kiváló újkígyósi közül engem 
talált a kitüntetésre méltónak településünk 200 éves fennállásá-
nak évfordulóján, államalapításunk 2014. évi ünnepén, a törté-
nelmi Magyarország közepén, Békés megye szívében.
Köszönet az újkígyósi őseimnek - különösen Szüleimnek - és 
helyi gyökereimnek a méltatásomban ismertetett életpályá-
mért, melyet az újkígyósiaktól tanult belső indíttatású hitvallás-
sal, erényekkel és sok szerencsével tudtam csak megvalósítani!
Az újkígyósiak hitvallása: „Ora et labora” (Imádkozzál és dol-
gozzál). Ehhez szorosan kapcsolódik az újkígyósiak örökmeg-
váltású földjének feltétlen szeretete, megbecsülése és tisztelete.
Erényeik: hit, remény, szeretet, szorgalom, takarékosság, be-
csületesség, erkölcsösség.
Üzenet a jövő újkígyósi Polgárainak: 
Soha ne tévesszék szemük elől az ősök hitvallását és erényeit! 
A szülőföldjüket soha ne feledjék! Mindig segítsék egymást, 
és soha ne hagyják cserben társaikat!
Életük ezekre a gyökere épüljön bárhova is kerüljenek a világ-
ban, s mindig térjenek vissza Újkígyósra!

Dr. Domokos István Újkígyós díszpolgára

Dr. Domokos István

Újkígyós Díszpolgára cím adományozható annak a ma-
gyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelke-
dő munkájával vagy egész életművével mind a településen, 
mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban 
olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult Új-
kígyós jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató 
emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

IX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM
2014. SZEPTEMBER



2 2014. SZEPTEMBER
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

IX.  „Összetartva boldogulunk, széjjelhúzva szertehullunk...”

„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

Dr. Giczy József római katolikus pap, 
az egyházi jog doktora 1898-ban a Vas 
megyei Városhodászon született. Teo-
lógiai tanulmányait, – mint a nagyvá-
radi egyházmegye növendéke – Bécs-
ben végezte, ahol 1921. június 17-én 
szentelték pappá. 1925-ben Szegeden 
egyházjogból doktorált. Az 1920-as 
évek közepén előbb Újkígyóson, majd 
Orosházán káplánkodott. Ezt köve-
tően visszatért szülőföldjére, átlépett 
a szombathelyi egyházmegyébe, ahol 
1929. június 15-ig Batthyány her-
ceg családjánál nevelő. Ezt követően 
Nádasdon, majd Karakón plébános. 
Művei közül meg kell említeni a két 
kiadást is megért A katolikus papság 
érdemei hazánk és az emberiség tör-
ténetében című kötetet, az 1937-ben 
Karakón megjelent Kérdezz! – felelek 
című könyvet, melyben tréfás találós 
kérdések szerepelnek, a Legújabb ka-
cagtató anekdota és viccgyűjteményt, 
ami szintén Karakón, 1937-ben lá-
tott napvilágot. S végül az Adomák és 
anekdoták című gyűjteményt, amely 
1941-ben Budapesten jelent meg. Dr. 
Giczy József az újkígyósi Keresztény 
Polgári Olvasókör alapítója 1975-ben, 

76 éves korában Győrben hunyt el.

A trianoni diktátum után Újkígyós 
mégis magyar marad, de szögedi atya-
� sága három részre szakad, a Bácska és 
a Bánát nyugati szeglete a Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királysághoz, Arad megye, 
Simonyifalvával és Kisiratossal együtt, 
valamint a Bánát kétharmada Romá-
nia része lesz. 1922-ben Újkígyóson a 
Nagyatádi-féle földreform keretében a 
gyenge minőségű, Kétegyházához közel 
eső ún. „messzi” földeket parcellázta föl, 
Juli, Hursán és Mazán pusztákat vala-
mint a „Német-földet”. Az új tulajdono-
soknak így hat-nyolc kilométert kellett 
az uradalom földjén keresztül megten-
niük, mire szántójukhoz kiértek. A tá-
voli földek megművelése csak tanyák 
építésével lehetett gazdaságos, ami elin-
dította a külterület benépesülését, Apáti 
puszta tanyavilágának a kiépülését. 
1921-ben házhelyosztásra került sor, 
ekkor alakult ki a Gyulai úttól északra 
eső területen az Újfalu. A hatszáz négy-
szögöles telkek hamar gazdára találtak, 
néhány év alatt be is épült a terület. A 
képviselő-testület 1930-ban a Szent 
Imre-év tiszteletére a Szent Imre-telep 
nevet adta az újonnan létesült falurész-
nek. Ezzel a változással a község két, 
egymástól jól elkülöníthető részre tago-
lódott. A gyulai úttól délre elterülő régi 
az Öregfalu nevet kapta, míg a hivata-
losan Szent Imre-telepnek nevezett új 
osztású részt Telepnek, vagy egyszerűen 
csak Portának emlegetik a mai napig.
Szólni kell ezen időszak egyik megha-
tározó történéséről a „Gazdakör” meg-
alakulásáról is. Mind a szájhagyomány, 
mind pedig az írott források úgy tudják, 
hogy az Újkígyósi Keresztény Polgári 
Olvasókör megalapításának kezdemé-
nyezője az abban az időben káplánként 
Újkígyóson szolgáló jeles katolikus pap 
Dr. Giczy József volt. Giczy visszaem-
lékezésében így fogalmaz: „1921. július 
17-én történt felszentelésem után első he-
lyem Újkígyós volt, ahol 1924. június 1-ig, 
mint káplán működtem. Ezen idő alatt 
megalapítottam a Keresztény Polgári Ol-
vasókört, melynek a Böschat féle házban 
szép helyiséget szerezetem. Az egyesületnek 
a ház alatt borpincéje, a kertben tekepá-

lyája volt. Az egyesület számára korlátlan 
italkimérési jogot is szereztem. Kétévi mű-
ködésem eredménye volt, hogy Orosházára 
történt áthelyezésemkor az egyesületnek 
már egy vagon bor tiszta vagyona volt. 
(…) A Polgári Olvasókör részére szép 
fehér selyemzászlót készíttettem és azt a 
templom szentélyébe helyeztettem. Gondo-
lom, hogy ma is ott van!” Az Egyesület 
megalakulásának történelmi hátterében 
bizonyosan ott lappang Trianon tragé-
diája. Mint írtuk, Újkígyós csupán haj-
szál híján maradt Magyarország része. 
Az ország közepéről egyszerre határ-
szélre kerültünk. Karnyújtásnyi közel-
ségben húzódik immár az országhatár, 
ami szinte minden újkígyósi családot 
fájón érintett, hiszen szülők, testvérek, 
közeli és távoli rokonok kerültek román 
impérium alá Gyulavarsándon, Kis-
iratoson, Nagypélen, Simonyifalván és 
Székudvaron is. Nem mehettek többé a 
kígyósi gazdák Aradra sem, a dohány-
beváltóba leadni a család megélhetését 
biztosító dohánybálákat. De talán az 
volt a legfájóbb, hogy 1920 után útlevél 
kellett ahhoz is, hogy eljussanak a Rad-
nai Szűzanya ősi kegyhelyére is. Itthon 
is változást hozott az országcsonkító 
kényszerbéke. A családi emlékezet és 
az anyakönyvi bejegyzések egyaránt ta-
núsítják, hogy a község alaposan kivette 
a részét a Magyarországra menekülők 
befogadásából. Joggal hihetjük, ez a tör-
ténelmi tapasztalat áll a Keresztény Pol-
gári Olvasókör – a köri zászló szalagjára 
is fölkerülő – jelmondatának megfogal-
mazása mögött: „Összetartva boldogu-
lunk, széjjelhúzva szertehullunk…”
Nyilvánvalóan üzenetértékű az is, hogy 
a köri zászlóról Szent József tekint Kí-
gyós dolgos népére. Baljával az Úrjézust, 
jobbjával pedig a tisztaság liliomát tart-
ja.  József a katolikus hagyomány szerint 
Szent Péterrel együtt az egyetemes Egy-
ház, emellett pedig a munkások védő-
szentje. Mint azt a családi hagyomány és 
a köravatón készült korabeli fényképek 
egyaránt igazolják, a Keresztény Polgári 
Olvasókör megalakulásakor a zászlótar-
tói tisztségre Harangozó Józsefet válasz-
tották meg, a zászlóanya Gr. Wenckheim 

Józsefné volt. Ünnepi beszédet mondott 
Ft. Kovács Márton esperes-plébános és a 
már emlegetett Dr. Giczy József Káplán is.

Harangozó Imre
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A díszpolgári cím mellett két „Újkígyósért” kitüntetést adtak át
Azoknak a személyeknek, csoportoknak, akik, vagy amelyek Újkígyós fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kultu-

rális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, ennek révén Újkígyós értékeit 
növelő maradandó eredményeket értek el, „Újkígyósért” kitüntetés adományozható. Az „Újkígyósért” kitüntetés 
évente két magánszemélynek vagy szervezetnek adható.

98/2014. (VII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. év-
ben az „Újkígyósért” kitüntetést Balogh Antal Zoltán részére 
adományozza az újkígyósi hagyományos értékrend közösségi 
szintű képviseletéért, valamint példát adó értéknövelő mező-
gazdálkodási kultúra végzéséért.

Balogh Antal Zoltán Újkí-
gyóson született 1951-ben, 
gazdálkodó szülei egyetlen 
gyermekeként. Az általános 
iskolát Újkígyós végezte, 
majd a mezőgazdasági tech-
nikum elvégzése után a bu-
dapesti Kertészeti Egyetem 
termelői karán kezdte meg 
tanulmányait az egyéves sor-
katonai szolgálat teljesítése 
után. 1975-ben házasságot 
kötött Merényi Andreával, 
mely házasságból két gyer-
mekük született, Gergely és 

Melinda, akik mellett Borbála nevű unokájuk sok örömet 
okoz nekik. A diploma megszerzése után Kaposváron egy 
termelőszövetkezet kertészetében vezetőhelyettesként kez-
dett el dolgozni. Az ott eltöltött három év után Újkígyóson, 
egy újonnan induló fólia beruházás vezetőjeként vállalt mun-
kát, ahol a szövetkezet kiváló dolgozója kitüntetésben része-
sült. 1987 őszén családi okok miatt Budapestre költözött, de 
ez idő alatt sem szakadt el szülőfalujától: ápolta barátaival a 
kapcsolatot, és az időközben alapított faiskolai vállalkozását 
is folytatta. A budapesti vállalatnál „kiváló dolgozói” cím-
mel jutalmazták munkáját. A fővárosban töltött évek után 
végérvényesen Újkígyóson telepedett le családjával, ahol két 
társával szövetkezve bővítette a faiskolai vállalkozását, mely 
mára országos szakmai és piaci ismertségre tett szert. Több 
százezer gyümölcsoltványuk található nagyüzemi ültetvé-
nyekben és házi kertekben. Számos újkígyósi embernek biz-
tosít munkát és ezáltal családoknak megélhetést.
Közszereplőként is aktív szerepet vállalt Újkígyós életében, 
8 évig helyi önkormányzati képviselőként, 12 évig bizottsági 
tagként tevékenykedett. Mindezek mellett az „Újkígyósért” 
Közalapítvány, az Egyháztanács és a Gazdakör vezetőségi 
tagjának is megválasztották.
Balogh Antal Zoltán munkáját, feladatait mindig felelős-
ségteljesen, lelkiismerete szerint a leghitelesebben végezte. 
Szakmai tapasztalata és hite inspirálta, mikor a facseme-
tékkel fémjelzett vállalkozását létrehozta, és Magyarország 
egyik meghatározó cégévé fejlesztette, mellyel az országunk-
ban és külföldön is öregbíti városunk jó hírnevét.

99/2014. (VII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. év-
ben az „Újkígyósért” kitüntetést Nagy Tiborné részére ado-
mányozza a több évtizedes kimagasló pedagógiai munkája 
mellett az újkígyósi lakosok összefogása érdekében évek óta 
eredményesen végzett tevékenységéért.

Nagy Tiborné 1960-ban 
született Békéscsabán. Az 
általános iskolai tanul-
mányait Újkígyóson vé-
gezte ,  majd Sa rkadon, 
az  Ady Endre Gimná-
z iumban tanu lt  tovább. 
1978-ban érettségizett és 
népművelő-ügyintéző vég-
zettséget is szerzett. Felső-
fokú tanulmányait a bajai 
Tanítóképző Főiskola Pe-
dagógia Szakkollégiumán 
folytatta, ahol 1982-ben 
vehette át tanítói diplo-

máját. A szabadkígyósi Általános Iskolában kezdte el a 
tanítást, majd egy év múlva Újkígyóson tanítói állás hir-
dettek meg, és hazajött. Ennek már 34 éve. Az elmúlt 
években a munkájához kötődő képesítéseket szerzett, 
úgy mint a tanulási zavarok okainak feltárása, minőség-
fejlesztési alapismeretek és azok alkalmazása a közokta-
tásban, a kompetencia alapú oktatási programcsomagok 
alkalmazása szövegértés, szövegalkotás 1-4. évfolyamon, 
a SULINET Digitális tudásbázis keretrendszerének, 
adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás, tanu-
lás folyamatában. A fentieken túl ECDL képesítéssel 
rendelkezik, részt vett pályázatírói, valamint a Kulturális 
Projekt Ciklus Menedzsment elnevezésű akkreditált fel-
nőttoktatási képzésen.
1983-ban férjhez ment Nagy Tiborhoz, akit sajnos 
2004-ben fiatalon elveszített. Két gyermekük született, 
Emese és Csaba, akik mindketten közgazdászként végez-
tek Budapesten. Jelenleg is ott élnek és dolgoznak.
A tanításon kívül az élet más területein is részt vállal a 
lakosság összefogása érdekében. A társadalmi élet aktív 
szereplője: 2006 óta külsős tagja az Újkígyós Város Ön-
kormányzat Településfejlesztési és Gazdasági Bizottsá-
gának, valamint elnöke a 2008-ban megalakult „Összefo-
gás Újkígyósért” Közhasznú Egyesületnek.
Nagy Tibornénak a tanítás területén hosszú évek alatt 
tanúsított helytállása, valamint Újkígyós lakosságának 
összefogása érdekében kifejtett közösségépítő és közös-
séget összetartó tevékenysége példamutató és követendő.

Balogh Antal Zoltán Nagy Tiborné



4 2014. SZEPTEMBER
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

1948-ban a haza� as érzelmű újkígyósiak 
emlékművet állítottak 1848-49 hőse-
inek. Méltó emlékmű volt ez, nyilván 
az akkori lehetőségeknek megfelelő 
szerénységgel. Ez egyébként a trianoni 
békediktátumra emlékeztető ország-
zászló helyére épült, amelyet 1938-ban 
állítottak elődeink. Azóta eltelt több 
mint 65 év, a rendszerváltás utáni ön-
kormányzati képviselő-testületekben 
többször felvetődött az, hogy jó lenne 
új emlékművet készíttetni, de erre eddig 
nem kerülhetett sor.
Mint az minden újkígyósi lakos számá-
ra tudható, az új 1848-49-es emlékmű 
lassan elkészül Gera Katalin – Újkígyós 
és Kaposvár díszpolgára – újkígyósi szü-
letésű szobrászművész alkotásaként. Ez-
zel a régi terv végre megvalósulhat. 
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 134/2012. (X. 29.) KT 
számú határozatával döntött a szob-
rászművész felkéréséről és az emlékmű 
megvalósításához szükséges pályázat 
előkészítéséről (a határozatot a szoká-
sos módon közzé tettük az Újkígyósi 
Önkormányzati Értesítőben). Mivel a 
pályázaton nem nyertünk – még másik 
két alkalommal sem –, ezért a 200 éves 
jubileumi ünnepségsorozat tervezésekor 
a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 

2014-ben mindenképpen elkészítteti 
az emlékművet, méltó emléket állítva 
az 1848-49-es hősöknek és a jubileumi 
esztendőnek is. Az emlékmű – lévén, 
hogy Batthyány Lajos miniszterelnök-
nek és az aradi tizenhárom vértanúnak 
is emléket állít egy-egy bronzplakett 
formájában – nem csak a március 15-i 
ünnepségeinknek lehet majd a helyszí-
ne, hanem október 6. nemzeti emlék-
napunk méltó megemlékezéseinek is. 
A köztéri alkotást és annak elhelyezését 
véleményeztetni, engedélyeztetni kellett 
a Képző- és Ipaművészeti Lektorátussal.
Az emlékművel kapcsolatosan jótékony-
sági rendezvényt és adománygyűjtést 
szerveztünk, amely által még mindig 
várjuk a jó szándékú támogatásokat. Az 
új emlékmű tervét egyébként több mó-
don is ismertettük, például a 2013. janu-
ár 18-i, illetve a november 29-i lakossági 
fórumon, de kiadványok formájában is.
Az új alkotás az 1948-ban állított mos-
tani helyére kerül. Nyilván ehhez azt el 
kell bontani. Az elbontott emlékműnek 
és az azt építőknek szeretnénk méltó-
képpen emléket állítani, ezért az új em-
lékmű felirata utalni fog erre, illetve az 
„1848-1948. Emlékezz magyar!” feliratú 
táblát épségben szedtük ki a mostani el-
bontásakor, amit el fogunk helyezni az 

épülő köztéri alkotás talapzatában. Egy 
újkígyósi lakos javaslatára pedig a mos-
tani emlékmű virágokkal, koszorúkkal 
és zászlóval feldíszített fényképe alapján 
egy gránit emléktáblát készíttetünk – az 
építőkre való emlékeztető felirattal –, 
amelyet a közeli művelődési ház falán 
fogunk elhelyezni.
Ezáltal – tiszteletben tartva az elődök 
munkáját és emlékét – végre az a szán-
dék is megvalósulhat, amely már évtize-
des vágyként fogalmazódott meg több 
önkormányzati cikluson keresztül.
Bár Balog Zoltán emberi erőforrá-
sok minisztere egyedi döntés alapján 
3 000 000 Ft támogatást nyújt az em-
lékmű elkészítéséhez, illetve a lakosság 
közül is sokan támogatták már a cél 
megvalósulását, kérjük, hogy akinek 
lehetősége van rá, adományával segít-
se az emlékmű létrejöttét. Adományát 
támogatójegy megvásárlásával vagy az 
„Újkígyósért Közalapítvány” 11733199-
20010379 bankszámlaszámára történő 
utalással juttathatja el. 
Az emlékművet Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes úr fogja 2014. októ-
ber 7-én 16 órakor átadni, amelyre sze-
retettel várunk minden újkígyósi lakost.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Rövidesen átadásra kerül az új 1848- 49-es emlékmű

Amikor a levelet átvettem, amelyben értesítetést kaptam, 
hogy 2014-ben Újkígyósért kitüntetést kapok, nagyon meg-
hatódtam, nagyon mélyen megérintett. Ez a kitüntetés az 
egyik legszebb kitüntetés számomra, melyet a településért 
végzett munkám elismeréseként szavazott meg a képviselő-
testület.  Köszönettel tartozom mindenkinek, akik részesei 
voltak annak, hogy ezt az elismerést megkaphassam!
2008–ban megalakítottuk az „Összefogás Újkígyósért” Köz-
hasznú Egyesületet, melynek elnöke vagyok. Az egyesüle-
tünk célja: az újkígyósi értékek megőrzése, a város szépítése, 
kulturális programjainak segítése, a programok közösségte-
remtő képességének fejlesztése, egészségmegőrzés, a � atal-
ság felkarolása, a lakosság érdekeinek képviselete. 
Három TÁMOP-os pályázatot nyújtott be és nyert el az 
egyesületünk, melynek összértéke: 37 300 369 Ft. A nyertes 
pályázatok címei:: „PONT” az önkénességért,  „Összefogás 
a munkaerőpiacért Újkígyóson” és az „Összefogás az egész-
ségért”. Az utolsó pályázatunkat 2014. augusztus 31-ével 
zártuk. Két éven keresztül a pályázat lebonyolítása óriási 
munkát rótt a projektmenedzsmentre. Örömmel végeztük 
a pályázat programjait, mert Újkígyósért, az újkígyósiakért 
zajlott. Akik részt vettek a programokon, azok elégedettek 

voltak, sőt egyes programok tovább folytatódnak, mint pél-
dául minden szerdán este 1800 órai kezdettel a torna az isko-
la aulájában, ahová bárki jöhet. 
Az Újkígyósért kitüntetés újabb feladatok vállalására kész-
tetett, ezért úgy döntöttem, hogy független képviselő-jelölt-
ként elindulok a 2014. évi önkormányzati választáson.

Nagy Tiborné

Az „ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány kuratóriuma 
a 2014/2015-ös tanévre ösztöndíjpályázatokat hirdet 
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére! 

A pályázatokhoz csatolandó: iskolalátogatási igazolás, 
illetve az utolsó félév tanulmányi eredményének igazo-
lása.

A pályázatokat 2014. október 4-ig lehet benyújtani a 
városi könyvtárban. A pályázatok részletes feltételeiről 
a könyvtárban vagy a művelődési házban lehet érdek-
lődni.

„ÚJKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány kuratóriuma 

Mit jelent számomra az „Újkígyósért” kitüntetés?
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Az Olaszországban, R iminiben 
megrendezett 2014. évi korosztályos 
kick-box világbajnokságon az Újkí-
gyósi Szabadidő SC versenyzői igen 
szép sikereket értek el. 
A magyar válogatotton belül az 
újkígyósi csapat tagjai Török Dóra, 
Fülöp Fanni, Krucsai Gergő, Hidvégi 
Nándor, Laurincz Zoltán, Laurincz 
Boglárka, Laurincz Péter, Harangozó 
Gábor, Magyar István voltak. Kísérő-
jük Debreczeni Dezső mesteredző volt. 

A versenyzők az edzőtáborok és az 
egész éves fárasztó felkészülés után 
az alábbi eredményeket érték el.
Laurincz Boglárka kadett 2 -50 kg-
ban világbajnok lett.
Laurincz Boglárka a kadett 2 csapat 
tagjaként világbajnok lett, így Bogi 
háromszoros világ- és kétszeres Eu-
rópa-bajnoki címmel büszkélkedhet.
Harangozó Gábor junior -94 kg-ban 
világbajnok lett.
Laurincz Péter kadett 1 -32 kg-ban 

világbajnoki ezüstérmes lett. 
Török Dóra és Krucsai Gergő népes 
mezőnyben szépen helytállt és világ-
bajnoki ötödik helyen végzett. 
A többiek is tisztességgel helytálltak, 
azonban most eredményt nem sike-
rült elérniük.
Versenyzőink és a szülők, valamint a 
klub vezetése nevében köszönjük meg-
tisztelő támogatásukat és bizalmukat.

Berki László
klubelnök

Világbajnoka van Újkígyósnak

Harangozó Gábor világbajnok Laurincz Boglárka ismét a dobogó legfelső fokán állhatott

Kulturális munkahelyteremtés Újkígyóson
Az Újkígyósi Keresztény I� úságért Alapítvány kuratóriuma 
városunk alapításának 200. évfordulója kapcsán különösen 
fontosnak érezte, hogy a feledésre ítélt helytörténeti értékek, 
emlékek felkutatását szorgalmazza. Kerestük a lehetőségét, 
hogy mindez ne csak önkéntesek bevonásával valósulhasson 
meg, mint eddig a gyakorlat ezt a helytörténeti kutatások so-
rán oly sokszor igazolta, hanem az elvégzett munka megfele-
lő anyagi honorálással legyen jutalmazva.
2013-ban alapítványunk pályázaton nyert három fő részére 
foglalkoztatási státuszt a Nemzeti Művelődési Intézet által 
meghirdetett Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretén 
belül. A programban 2013. decemberétől 2014. április végéig 
dolgozó munkatársaknak az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kul-
turális Egyesület gondozásában lévő helytörténeti, honisme-
reti és néprajzi dokumentumgyűjtemény rendezése, katalogi-
zálása és leltározása volt a feladata. Munkájuk az iratanyag 
számbavételéből, dossziékba rendezéséből, digitális tartalom-
jegyzék készítéséből és általános keresőszavak alapján történő 
kereshetővé rendezésből állott. Továbbá elvégezték eme cikk 
szerzőjének tulajdonát képező helytörténeti fotógyűjtemény 

részbeni digitalizálását is. A képgyűjtemény a teljes digitalizá-
lás után elhelyezésre kerül az újkígyósi fotótárban.
A következő feladatot a településünk egykori közigazgatási 
működését feltáró levéltári munka jelenti, mely még folya-
matban van. Ezt a munkát Újkígyós Város Önkormányzata 
által diákmunka program keretében foglalkoztatott négy � -
atal iránymutatásommal végezte, de a terjedelmes anyag át-
vizsgálását a program végéig nem sikerült befejezni.
Közben önkéntesek bevonásával zajlik az Újkígyóson gyűj-
tött helytörténeti interjúk legépelése, hiszen a szemtanúk-
ra épülő történetírás fontos adalékokkal szolgálhat egy-egy 
korszak jobb megismeréséhez.
A II. Kulturális Közfoglalkoztatási Program kínálta lehetősé-
geket alapítványunk szeretné kihasználni, előreláthatólag 11 
hónapra, két fő foglalkoztatására kapunk lehetőséget.
Munkánkat a Helyi Értéktár Bizottsággal egyeztetve végez-
zük, reményeink szerint egy bárki által kutatható anyag gyűlik 
majd össze, így gazdagodik Újkígyós történeti tudásanyaga.

Turovszki Krisztián, az Újkígyósi Keresztény I� úságért 
Alapítvány kuratóriumának elnöke
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Javában zajlanak az ivóvízminőség-javító program munkálatai
Újkígyós vá-
rosban folynak 
az ivóvízmi-
n ő s é g - j a v í t ó 
program mun-
kálatai, mellyel 
kapcso la tban 
Szebellédi Zol-
tán polgármes-
ter válaszolt né-
hány kérdésre.

Mikor és milyen céllal jött létre a Társulás? 
A Dél-Békési Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás 2010. január 
15-én jött létre Újkígyóson Almáska-
marás, Dombiratos, Magyarbánhegyes, 
Nagykamarás és Újkígyós részvételével, 
Medgyesegyháza csak később lett tag. 
A Társulás tagjait az a közös cél kö-
tötte össze, hogy az Európai Unió által 
előírt egészséges ivóvíz paraméterek-
nek megfeleljen, erre közös pályázatot 
nyújtson be, illetve azt megvalósítsa. 
Később a Társulást ténylegesen két te-
lepülés vitte tovább, Medgyesegyháza 
és Újkígyós. Közös pályázati projektet 
dolgoztunk ki és kezdtünk el. A pályá-
zat legfontosabb célja, hogy egészséges 
ivóvízhez jusson minden újkígyósi lakó, 
hiszen most a vízben található arzén, 
ammóniun és mangán mértéke megha-
ladja a kívánt mértéket.
Szerkezetileg hogyan épül fel, és milyen 

forrásokat tud felhasználni a cél érdeké-
ben? 
Összességében a két település nettó 
719 540 547 Ft projektértékből gaz-
dálkodhat, amelynek mintegy 85 %-a 
vissza nem térítendő támogatás. Az-
óta a Kormány döntése szerint minden 
ivóvízminőség-javító projekt beadha-
tott önerő pályázatot, amely alapján 
100 %-osra növekedett a projekt támo-
gatottsága. 
Települési szinten milyen fejlesztések va-
lósulnak meg a beruházás kapcsán? 
Újkígyósra ebből az összegből 431 mil-
lió Ft jut, amelyből 3 új kút fúrása, és 
egy réginek a megszüntetése fog meg-
valósulni, ezzel együtt 5 kút fogja ellát-
ni Újkígyós ivóvízellátását. A jelenlegi 
központi vízműtelepen egy technológi-
ai épületet építenek, melybe bekerülnek 
az ivóvíz tisztításához kötődő techno-
lógiai eszközök. A rendszer elsősorban 
biológiai tisztítást fog eredményezni. A 
pályázat alapján a beruházási költség 
20 %-ának megfelelő összeget hálózat-
rekonstrukcióra, optimalizálására kell 
fordítani, amely az ivóvízhálózat jobb 
üzemeltetését, illetve a tűzi víz bizton-
ságosabb rendelkezésre állását fogja 
eredményezni.
Mikorra tehető a projekt befejezése, a 
rendszer átadása?
A közbeszerzés alapján a beruházás a 

Pulzus Plusz Kft. kivitelezésével fog 
megvalósulni. Ez év elején tudtunk 
szerződést kötni. Elkezdődtek a mun-
kálatok. Hálózatrekonstrukcióként 
tolózárakat cseréltek már ki, illetve al-
vállalkozóként egy újkígyósi cég már 
elvégezte a 3 új kút fúrási munkálata-
it. Elkezdték építeni a vízműtelepen 
a szükséges épületet. Amint a tisztító 
technológiai is elkészül, elindulhat a 
legalább 3 hónapos próbaüzem. Erre 
valószínűleg leghamarabb 2014. no-
vember 1-től kerülhet sor. 
Hogyan látja, a településen élő emberek 
hogyan pro� tálnak majd a beruházásból? 
A beruházás eredményeként minden 
újkígyósi lakásba egészséges vezetékes 
ivóvíz fog eljutni. Az előzetes szakértői 
vélemények alapján ez hosszabb távon 
hozzá fog járulni az itt élő lakosság egész-
ségi állapotának javulásához, az életkor 
minőségi meghosszabbodásához. De 
közvetett módon hozzájárulhat munka-
helyek létrejöttéhez is, hiszen élelmiszer-
ipari cég csak az Európai 
Unió szabványá-
nak megfe-
lelő vizet 
h a s z -
nálhat 
föl.

ipari cég csak az Európai 
Unió szabványá-
nak megfe-
lelő vizet 
h a s z -
nálhat 

Hurrá, nyaralunk!
A Felföldi István Sport Egyesület eb-
ben az évben is pályázott nyári tábo-
rozásra, és csakúgy, mint tavaly, nyert 
is. Az elmúlt nyáron tíz, az idén húsz 
gyermeket vittünk Zánkára kézilab-
dás edzőtáborba. 
Név szerint: Barna Barbara, Bakonyi 
Dóra, Csatlós Eszter, Csomor Bianka, 
Koszna Virág, Laurinyecz Emese, 
Szabó Vivien, Vozár Mercédesz, Vozár 
Mónika, Zahorán Kincső. 
Balogh József, Biri Ákos, Judik János, 
Judik Péter, Makoviczki Ákos, Masa 
Miklós, Pacsika Soma, Pop Patrik, Sipos Péter, Szász András. 
(Kísérők: Biriné Csiernik Éva és Dézsi Róbert.)
Július 13-án a hajnali órákban indultunk, így délre már meg 
is érkeztünk az üdülővárosba. Elfoglaltuk a szállásunkat, 
megebédeltünk, majd estig strandoltunk. 
Másnap kezdődött a munka. A Magyar Kézilabda Szövetség 
edzői szoros programot állítottak össze és vezényeltek le: dél-

előtt 9-től 12-ig edzés, délután 3-tól 
6-ig ugyancsak edzés a parton lévő bi-
tumenes és strandkézilabda pályákon. 
A jó hangulat, a változatos edzések és a 
jól felkészült edzők biztosították, hogy 
a gyerekek az erős terhelés és a meleg 
ellenére lelkesen és fáradhatatlanul vé-
gezték feladataikat. Az utolsó napon 
strandkézilabda-bajnokságot rendez-
tek a táborozóknak, itt a � úk első, a 
lányok második helyezést értek el. Az 
éremosztás után - az edzők javaslatai 
alapján - külön tárgyjutalomban ré-

szesült Barna Barbara, Bakonyi Dóra, Csomor Bianka, Biri 
Ákos, Sipos Péter, Judik János. Őket az egész éves munkáju-
kért sportszerekkel jutalmazta meg az MKSZ.
Július 18-án a délelőttöt még a vízben töltöttük, majd délben 
fáradtan, de tele élményekkel indultunk hazafelé. A gyere-
kekkel megbeszéltük, jövőre, ha lehet, megint megyünk.

Biriné Csiernik Éva

Többen már másodszor táborozhattak Zánkán

Szebellédi Zoltán



ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ 72014. SZEPTEMBER

Néhai Szudák Balázs búcsúzó gondolatai:
„Nem ezt akartam! Nem így akartam! Sze-
rettem volna még élni! De a halál könyör-
telen volt, el kellett menni. Ha emlegettek, 
köztetek leszek, de fáj, ha látom könnye-
iteket. Ha rólam szóltok, mosolyogjatok, 

emlékem áldás lesz rajtatok.”
Köszönettel: a gyászoló szerettei

Deákné Vászna
méter- és rövidáru bolt
Újkígyós Pető�  u. 45.

Értesítem kedves vásárlóimat és minden érdeklődőt, hogy a 
DIVAT MÉTERÁRU

készletemet folyamatosan kiárusítom 20-40 %-os kedvezménnyel.
Továbbra is a megszokott minőségben és választékban kapható:

-   lakástextil, lakástextil jellegű méteráruk, kartonok, vásznak, lepedővászon, viaszos vászon,
     pelenkaanyag, angin, vetex, polár…
-    háztartási textiláruk, ágynemű, ágynemű huzat, pelenka, plédek, kisebb szőnyegek, lap- és darált szivacs…
-   rövidáruk, horgolócérna, fonalak széles választéka

   és még sok hasznos dolog!

FELHÍVÁS 
Újkígyós Város Önkormányzata felhívja a település lakosságának 
� gyelmét arra, hogy az elmúlt időszak csapadékos és meleg időjá-
rása nagymértékben elősegítette a parlagfű és más egyéb gyomnö-
vények egyébként is rendkívül gyors fejlődését és terjedését.
Felhívjuk az újkígyósi lakott és lakatlan ingatlanokkal, illetve 
földterületekkel rendelkező tulajdonosok � gyelmét arra, hogy 
a parlagfű mentesítése, illetve a parlagfű irtása, szaporodásának 
megelőzése minden ingatlantulajdonos törvény által előírt állam-
polgári kötelezettsége.
A parlagfű-mentesítés kötelezettségének elmulasztása növényvé-
delmi bírság kiszabását vonja maga után.
2014. június 30-át követően az ingatlan területén (udvar, kert), 
valamint az ingatlannal szomszédos közterületen (járda, árok, 
útpadka) talált parlagfű az ingatlantulajdonos vagy az ingatlant 
használó személy előzetes értesítése nélkül azonnali, az ingatlan-
tulajdonost terhelő bírság kiszabását vonja maga után! 
Megkérjük a tisztelt lakosságot arra, hogy a növényvédelmi bírságok 
kiszabásának megelőzése, de főként a pollenallergiás megbetegedé-
sekben szenvedő embertársaink érdekében, a parlagfű-mentesítést 
és egyéb gyommentesítést, valamint a gyommentesség folyamatos 
fenntartását minden ingatlantulajdonos rendszeresen végezze el!
Segítő együttműködésüket köszönjük!

Újkígyós Város Önkormányzata

Az új ’48-as emlékmű június-július havi támogatói
Bokorné dr. Cservenák Mária: 100 000 Ft, Balogh Antal Zoltán és családja: 50 000 Ft, KDNP Békés Megyei Szer-
vezete: 50 000 Ft, Veszpi Andrea: 20 000 Ft, Sütő Balázs: 10 000Ft, Szabó Zoltán: 10 000 Ft, Szabó Zsolt: 10 000 Ft, 
Szebellédi-Szász Erzsébet: 10 000 Ft, Mezei Gábor: 10 000 Ft, Bán�  János: 5000 Ft, Csatlós Pálné: 5000 Ft, 
Károly Balázs: 5000 Ft, Rácz Attila: 5000 Ft, Szebellédi Márton: 5000 Ft, Bán�  János: 1000 Ft, Károly Balázs: 
1000 Ft, Popol Mihályné: 1000 Ft, Sántha Lászlóné: 1000 Ft, Rákóczi Ferencné: 500 Ft, Szűcs Mária: 500 Ft, 
Varga Nikolett: 500 Ft, Harangozó Antal, Harangozó János, Zsótér Zita, Veszpi Gyuláné, özv. Szántó Béláné

Támogatójegy megvásárlásával támogathatja a Gera Katalin szobrászművész által tervezett 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc emlékmű elkészítését.

Értesítem kedves vásárlóimat és minden érdeklődőt, hogy a 
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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 munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat szeptemberi eseményei:
2014. szeptember 26. (péntek) 18 óra: 
Kisvárosi Esték IV.: Nép-Vének Tanácsa című dokumentumkötet díszbemutatója a Polgármesteri Hivatal tanácskozó 
termében.
Előadók: dr. Jároli József történész, Szigeti Antal békéscsabai belvárosi plébános, Újkígyós díszpolgára, 
Harangozó Imre tanár-néprajzkutató. 
Közreműködnek: Nagy Gábor és barátai alföldi hangszeres zenével.
A bemutató után szerény vendéglátással várjuk vendégeinket. 

„ÚJKÍGYÓS 200 ÉVES” programsorozat várható eseményei:
2014. október 7. (kedd) 16 óra: 
Szoboravató
2014. október  11. (szombat) 15 óra: 
„Méltó megemlékezés – világháborús hőseink tisztelete” – történelmi vetélkedő az I. világháború témakörében a 
művelődési házban.  A vetélkedő után zenés történelmi előadás és vendéglátás várja a résztvevőket és a megjelent 
kedves vendégeket.  
2014. október 22. (szerda): 
Kisvárosi Esték V.:  Újkígyósi írók, költők művei a Békéscsabai  Jókai Színház művészeinek előadásában.  
2014. október 23. (csütörtök) 10 óra: 
Ünnepi szentmise a Szűz Mária Szent Neve katolikus templomban.
2014. október 23. (csütörtök) 11 óra: Ünnepi megemlékezés a művelődési házban.

SZÜLETÉSEK:
Restás Fedra Aisa, Békéscsaba, 2014. augusztus 8., édesanyja: 
Restás Selly Gyöngyi, édesapja: Rostás Valter.
Bencsik Boglárka (3550 g, 54 cm), Gyula, 2014. augusztus 
10., édesanyja: Gulácsi Márta, édesapja: Bencsik Zsolt.
Csernus Dorka Fruzsina (2920 g, 48 cm), Békéscsaba, 2014. au-
gusztus 10., édesanyja: Crisan Andrea, édesapja: Csernus Imre.
Kurucz Kinga (3270 g, 50 cm), Békéscsaba, 2014. augusztus 
11., édesanyja: Nyikora Andrea, édesapja: Kurucz Arnold.
Kis Alíz (3370 g, 49 cm), Békéscsaba, 2014. augusztus 21., 
édesanyja: Zahorán Rita, édesapja: Kis András.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2014. augusztus 8., menyasszony: 
Kovács Erzsébet Erika békéscsabai lakos, vőlegény: Szabó 
Zoltán újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2014. augusztus 15., menyasz-
szony: Zsótér Éva újkígyósi lakos, vőlegény: Borbély János 
újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2014. augusztus 19., menyasz-
szony: Krista Erika újkígyósi lakos, vőlegény: Bús Szabolcs 
újkígyósi lakos.

HALÁLESETEK:
Stégermájer Károly, született: 1928. május 27., elhunyt: Gyula, 
2014. július 21., volt gyulai lakos. 

Iványi Mihályné Réti Julianna, született: 1928. január 26., 
elhunyt: Újkígyós, 2014. augusztus 6., volt Újkígyós, Rad-
nóti u. 1/1. szám alatti lakos.

Jusztin János, született: 1922. február 16., elhunyt: Újkígyós, 
2014. augusztus 18., volt Újkígyós, Jókai u. 29. szám alatti 
lakos.

Zsótér Veronika, született: 1939. október 4., elhunyt: Békés-
csaba, 2014. augusztus 18., volt Újkígyós, Dohány u. 32. 
szám alatti lakos.

Lipták János Mihályné Hegedüs Margit, született: 1956. 
augusztus 7., elhunyt: Gyula, 2014. augusztus 23., volt Újkí-
gyós, Radnóti u. 1/1. szám alatti lakos.

Nagy Sándor, született: 1932. március 18., elhunyt: Orosháza, 
2014. augusztus 25., volt csorvási lakos.

Szudák Béla, született: 1934. április 18., elhunyt: Újkígyós, 
2014. augusztus 28., volt Újkígyós Kis u. 39. szám alatti 
lakos.
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