
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

XIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM
2019. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER

Szrenka Pálné, Harangozó Imre és Dér István Békés 
Megyéért, Völgyi Sándor, Kétsoprony polgármestere pedig 
Polgárokért kitüntetést vehetett át a megyei közgyűlés ün-
nepi ülésén, amit 2019. szeptember 4-én, szerdán tartottak 
Békéscsabán, a Jókai Színház Vigadójában. A díjakat Zalai 
Mihály, a Békés megyei 
közgyűlés elnöke és Kósa 
Lajos, országgyűlési kép-
viselő, az Országgyűlés 
honvédelmi és rendészeti 
bizottságának elnöke adta 
át a kitüntetetteknek.

Az ünnepségen el-
hangzott laudáció szerint 
a közművelődés terén 
végzett kiemelkedő mun-
kája elismeréseként ki-
tüntetett Harangozó Imre 
végzettségét tekintve me-
zőgazdasági gépszerelő, 
okleveles általános iskolai 
tanító, hitoktató, mester-
fokú diplomája szerint hit- és etikatanár, valamint kollégiumi 
nevelőtanár. Évtizedeken át folytatott kutatói és publikációs 
tevékenysége jussán a legtöbben néprajzkutatóként ismerik.

1991-ben alapította meg barátaival az Ipolyi Arnold Nép-
főiskola Kulturális Egyesületet, amelynek megalakulása óta 
elnöke. Tagja a Magyar Néprajzi Társaságnak, alapító tag-
ja a budapesti székhelyű Lakatos Demeter Csángómagyar 
Kulturális Egyesületnek is. 2002 óta dolgozik az Újkígyósért 
Közalapítvány kuratóriumának elnökeként. A békéscsabai 
Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium római 
katolikus hittantanára.

Az elmúlt közel négy évtizedben bejárta szinte az egész ma-
gyar nyelvterületet. Sok gyűjtőúton vett részt Erdélyben, Mold-
vában, a Bánátban, a Zoboralján és a palócok körében, de ott-
honosan mozog az alföldi pásztorok világában is. Kutató, feltáró 
és gyűjtőmunkájának java részét teszi ki az itt élő nemzetrészek, 
töredékek megismerése, megismertetése. Nagy kitartással gyűjti 
azokat a tárgyi és szellemi kincseinket, amelyek máskülönben az 
enyészet sorsára jutnának. Több mint két tucatnyi kötet szerző-
je, szerkesztője. Sok tudományos és ismeretterjesztő publikáció 
megírója, kiállítás megrendezője, televíziós, rádiós produkciók 
néprajzi szakértője és gyakori megszólalója. Előadásain nagy 
felkészültséggel, ugyanakkor szenvedélyesen beszél nemzeti 
kincseinkről, legyen az építészet, hitvilág, képzőművészet, népi 
vallásosság, népviselet, népzene vagy maga a nyelv.

Munkáját több díjjal is elismerték: 2003-ban a Magyar 
Néprajzi Társaság néprajzosi, gyűjtői tevékenységét méltatva 
Sebestyén Gyula-emlékérmet adományozott neki. 2006-ban 
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település 

kultúrájának, hagyományainak összegyűjtéséért, publikálásá-
ért, valamint közéleti tevékenységért „Újkígyósért” kitüntetés-
ben részesítette. 2013-ban a Téka Alapítvány Kuratóriuma a 
szamosújvári Téka Művelődési Központ és Szórványkollégium 
évtizedes, kitartó anyagi és erkölcsi támogatását, az Erdélyi 

Mezőség szórványma-
gyarságának kultúrá-
ját föltáró következetes 
szakmai tevékenységét a 
Téka-díj odaítélésével ho-
norálta. Szintén 2013-ban 
a nagykanizsai Magyar 
Műveltség Kincsestára 
Szabadegyetem közössé-
ge az egyetemes magyar 
kultúra értékeinek meg-
tartása és átörökítése ér-
dekében kifejtett önzetlen 
munkásságának elisme-
réseként, közfelkiáltással 
Magyar Műveltség-díjat 
adományozott neki.

Harangozó Imre úgy fogalmaz: szerető családja, különösen 
néhai édesapja, édesanyja és felesége áldozatvállalása, támo-
gató szeretete is nélkülözhetetlen volt mindazhoz, amit ed-
dig elért. Örömmel látja, hogy az általa képviselt szellemiség 
tovább él gyermekeiben, tanítványaiban. Végzős egyetemista 
leánya művészettörténésznek, fia grafikus művésznek tanul.

Harangozó Imre néprajzkutatót a Békés Megyéért kitün-
tető díjra Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
terjesztette fel – amelyhez aztán több szervezet és személy is 
kapcsolódott. Az elismeréshez ezúton is gratulálunk, életére, 
munkájára továbbra is Isten áldását kérjük.

Békés megyéért kitüntető díjat kapott Harangozó Imre

Harangozóné Csortán Erzsébet, Harangozó Imre  
és Szebellédi Zoltán a kitüntetés átvétele után

Az ÚJKÍGYÓSÉRT Közalapítvány kuratóriuma 
a 2019/2020-as tanévre ösztöndíjpályázatokat hirdet  
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére.

A pályázatokhoz csatolandó:
• iskolalátogatási igazolás 
• az utolsó félév tanulmányi eredményének igazolása
• rövid fényképes önéletrajz (amerikai típusú vagy europass) 
Az önéletrajznak tartalmaznia kell a pályázó személyes 
adatait (telefonszámmal és e-mail címmel, bankszámla-
számmal), a felsőoktatási intézmény megnevezését (kar, 
szak, évfolyam megjelölésével), illetve az utolsó lezárt 
félév súlyozott tanulmányi átlagát. A pályázatokat 2019. 
szeptember 30-ig lehet benyújtani a városi könyvtárban. 
A pályázatok egyéb részletes feltételeiről a könyvtárban 

vagy a művelődési házban lehet érdeklődni. 
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A hagyományoknak megfelelően az augusztus 20-i ün-
nepi megemlékezésen adták át az Újkígyós Díszpolgára és 
az „Újkígyósért” kitüntető címeket. Újkígyós Díszpolgárává 
dr. Takács Árpád kormánymegbízottat választották, az „Új-
kígyósért” kitüntető címet Balogh József, egykori válogatott 
sportolónak, valamint az Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú 
Egyesületnek ítélte oda a Képviselő-testület.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
78/2019. (VI. 24.) számú képviselő-testületi határozatával 
2019. évben a Díszpolgári címet dr. Takács Árpádnak ado-
mányozza a lakosság közbiztonságáért, valamint a közéletben 
folytatott eredményes, kitartó munkájának elismeréséül.

Takács Árpád újkígyósi család elsőszülött gyermekeként 
1972. június 7-én Gyulán látta meg a napvilágot. Általános 
iskolai tanulmányait szeretett szülőfaluja általános iskolájá-
ban végezte, majd a szegedi középiskolai éveket követően, 
1993-ban a Kossuth Lajos Katonai Főiskola út-hídépítő 
mérnök szakán diplomázott. 2005-ben az ELTE jogi karán 
állam- és jogtudományok doktora diplomát szerzett. Ezek 
mellett veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képe-
sítéssel rendelkezik, katasztrófa- és tűzvédelmi szervező, 
ENSZ mentésvezető vizsgát, valamint tűzszerész vizsgát is tett.

Több mint 25 év rendvédelmi, közigazgatási vezetői 
gyakorlattal rendelkezik. Előbb a polgári védelem, majd 
2017 februárjáig a katasztrófavédelem kötelékében telje-
sített szolgálatot. 2012-ig a Békés Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóságon osztályvezetőként, majd igazgatóhe-
lyettesként és igazgatóként dolgozott. 2012–2014 között a 

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vezette. Ezt 
követően több mint két évig az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság országos iparbiztonsági főfelügyelője, 
egyben hatósági főigazgató-helyettes. 

Számos hazai és külföldi katasztrófa helyszínén vett 
részt irányítóként. 1997 júliusában az árvíz sújtotta Len-
gyelországban a mozgó összekötő csoport tagjaként, 1999 

augusztusában a törökországi földrengés után Izmit város-
ban a magyar csoport vezetőjeként irányította a kutatási 
és mentési munkálatokat. Az 1999-2000. évi belvízkárok 
után a Békés Megyei Helyreállítást és Újjáépítést Koor-
dináló Operatív Törzs helyettes vezetőjeként tevékeny-
kedett. 2000 áprilisában a közép-tiszai árvíznél, Tisza-
jenő térségében a Helyszíni Operatív Csoport vezetője 
volt. 2010 júniusában a Borsod–Abaúj–Zemplén megyei 
árvízi veszélyhelyzetben az irányító csoport tagjaként, 
majd vezetőjeként vett részt a védekezésben. Ugyancsak 
2010. október 6-ától Kolontáron a vörösiszap katasztró-
fa kezelésére létrehozott operatív törzs főnökeként vett 
részt a mentési és kitelepítési feladatok végrehajtásában. 
Ezt követően  Devecserben az Újjáépítési Kormányzati 
Koordinációs Központ parancsnokaként tevékenykedett. 
2013-ban a dunai árvíz során a védekezést irányította Pest 
megyében, illetve Szigetmonostor térségében. 

Nemzetközi gyakorlatokon vett részt Romániában, Szer-
biában, Szlovéniában, Ukrajnában és Ausztriában.

Kezdeményezésére és irányításával alakult meg a Békés 
Megyei Körös Mentőcsoport. Nevéhez fűződik az ország 

Átadták az Újkígyós Díszpolgára  
és az „Újkígyósért” kitüntető címeket

Szebellédi Zoltán polgármester, Balogh József kitüntetett, dr. Takács Árpád ki-
tüntetett, Vida Klára (Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület elnöke) kitünte-
tett, Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, dr. Kulcsár László, a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnöke

Újkígyós Díszpolgára  
cím adományozható an-
nak a magyar vagy kül-
földi állampolgárnak, 
aki valamely kiemel-
kedő munkájával vagy 
egész életművével mind 
a településen, mind pe-
dig országosan vagy 
nemzetközi viszonylat-
ban olyan általános el-
ismerést szerzett, amely 
hozzájárult Újkígyós jó 
hírnevének öregbítésé-
hez, továbbá példamu-
tató emberi magatartása 
miatt egyébként köz-
tiszteletben áll.
Az évente egy személy-
nek adományozható 
címmel külön erre a 
célra készített díszokle-
vél és egy arany pecsét-
gyűrű jár.
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első két járási mentőcsoportjának létrehozása Vas megyé-
ben: ez a Kőszegi Járási Írottkő Mentőcsoport, valamint a 
Szombathelyi Járási Borostyánkő Mentőcsoport. Ezen kez-
deményezés hatására az ország valamennyi járásában meg-
alakultak a járási mentőcsoportok.

Dr. Takács Árpád 2017 óta a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen működő Záróvizsga Elnöki Kollégium tagja. 
2015-2016 között óraadóként tanított az egyetem Kataszt-
rófavédelmi Intézetében. Ugyanezen időszakban a Kataszt-
rófavédelmi Tudományos Tanács tagjaként, illetve a Ka-
tasztrófavédelmi Szemle című szaklap szerkesztőbizottsági 
tagjaként is tevékenykedett. Tartott előadást nemzetközi és 
hazai tudományos konferencián, számos publikációja jelent 
meg a katasztrófavédelem, iparbiztonság, védelmi igazga-
tás témakörében. Tudományos lektora a Veszélyes anya-
gok és súlyos baleseteik az iparban és a szállításban címmel 
2015-ben nyomdafestéket látott szakkönyvnek.

Munkája elismeréseképpen 2010-ben Szolgálati Érdem-
jel arany fokozata kitüntetésben, egy évvel később Magyar 
Arany Érdemkereszt elismerésben részesült. 2014-ben Ma-
gyarország Köztársasági Elnöke tűzoltó dandártábornokká 
nevezte ki. 2015-ben a Vas Megye Önkormányzata Szolgá-
latáért kitüntetést vehette át. 

2017. február 15-étől főigazgatóként, 2017. június 1-jétől 
kormánymegbízottként vezeti a Békés Megyei Kormányhi-
vatalt. 2019 januárja óta a Szent István Egyetem címzetes 
egyetemi docense.

Tamási Áron örökérvényű soraival vallja, hogy: „Az ember 
a szíve mélyén örökké oda való, ahol született.”. Mottója: Felké-
szültség, tudás, szív, elhivatottság. Kós Károlyt idézve tudja, 
miszerint: „Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja.”.

Újkígyósi gyökereit, felmenőit büszkén vállalja, elkötelezett 
lokálpatrióta. Szűkebb hazája vezető közjogi méltóságaként – 
széles körű társadalmi együttműködést megteremtve – Békés 
megye népességmegtartó erejének növeléséért, a fejlődő, élhe-
tőbb, szerethetőbb Békés megyéért tevékenykedik.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
79/2019. (VI. 24.) számú képviselő-testületi határozatával  
2019. évben az „Újkígyósért” kitüntetést Balogh József részé-
re adományozza, válogatott sportolóként a település hírne-
vének öregbítéséért, valamint Újkígyós sportéletében végzett 
eredményes tevékenységéért. 

Balogh József 1967. július 9-én Gyulán született. 
Általános iskolai tanulmányait Újkígyóson végezte, majd 

a Békéscsabai Kemény Gábor Szakközépiskolában autósze-
relő végzettséget szerzett.

Még az általános iskolában ismerkedett meg a kézilabdá-
zással. Skaliczki László testnevelő tanár - edző kezei alatt 
szerette meg a kézilabdát, akivel 1981-ben úttörő-olimpiai 
első helyezést értek el. 

Az újkígyósi nevelésű, jobbszélső kézilabdás 1985-ben az 
NB I-be feljutott békéscsabai felnőtt csapatba legfiatalabb 
játékosként került be. 

1987-ben katonaként a Budapesti Honvédban játszott, 
leszerelése után visszatért a Békéscsabai Előréhez. 

1991-ben a Budapesti Elektromoshoz igazolt, ahol a 
’91-’93-as években NB I. második helyezést ért el csapatá-
val. Ebben az évben a Bajnok Csapatok Európa Kupájában 
a negyeddöntőig jutottak. 

1993-ban ismét Békéscsabára, majd 1996-ban Újkígyós-
ra igazolt, ahol az 1997/98-as NB II-es csapat tagjaként 
megnyerték a bajnokságot.

Ifjúsági válogatottba 32-szer, junior válogatottba 27-szer 
szerepelt, részt vett az 1987-es junior világbajnokságon, ahol 
7. helyezést értek el. Felnőtt válogatottban 6-szor szerepelt.

Sportolóként és edzőként is él-hal a kézilabdáért. 
Játékos pályafutását befejezve sem távolodott el a kézi-

labdától, edzőként segítette tovább a kígyósi kézilabdát. 
Edzőként irányította az NB II-es felnőtt csapatot, az 

NB II-es ifjúsági csapatot (amellyel ezüstérmet szerzett), 
a serdülőket, de a FISE újonnan alakult amatőr megyei I. 
osztályban szereplő férfi csapatának is szívesen nyújtott se-
gítséget edzőként.

A férfi felnőtt csapat és az utánpótlás szivacskézilabdás 
fiú U10-es csapatának edzője, ahol végtelen türelemmel és 
kitartással igyekszik átadni tudását a jövő generációjának. 

1995-ben házasságot kötött Góg Annával, két gyerme-
kük született. Soma, aki közgazdasági tanulmányokat foly-
tat, és Józsi, aki édesapja nyomdokaiba lépve a kézilabda 
pályafutását kezdte el. 

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
80/2019. (VI. 24.) számú képviselő-testületi határozatával  
2019. évben az „Újkígyósért” kitüntetést az Újkígyósi Fiata-
lokért Közhasznú Egyesület részére adományozza, Újkígyós 
lakosságának érdekében kifejtett kimagasló közösségi tevé-
kenységéért.

A 2005-ben alakult Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú 
Egyesület megalakulásakor egy olyan, átfogó szervezetet 
kívánt létrehozni, amelynek tagjai a különböző generációk 
szükségleteit vagy éppen problémáit igyekszik felkarolni, 
megoldani.

Elnöke a kezdetektől fogva, pár év megszakítással: Vida Klára.
Az alapítók elsődleges célként a Békés megyei, ezáltal az 

újkígyósi, helyi kisközösségek képességeinek, aktivitásának 
és szervező erejének fejlesztését, programjainak támogatását 
és bővítését tűzték ki célul.

Az egyesület tagjai szinte kivétel nélkül magasan képzett 
pedagógusok, szociális szakemberek, magánszemélyek, akik 
munkakörüknél fogva, munkájukból adódóan napi rendsze-
rességgel találkoznak az újkígyósi lakosság jelentős részével.

Azoknak a személyeknek, csoportoknak, akik, vagy 
amelyek Újkígyós fejlesztésében, a társadalmi, szoci-
ális, kulturális 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 magánszemély-
nek vagy szervezetnek adható.
Magánszemély esetében arany pecsétgyűrűvel és ok-
levéllel ismeri el a képviselő-testület az Újkígyósért 
végzett munkát.
Amennyiben a kitüntetetést szervezet kapja meg, ab-
ban az esetben az elismeréssel egy bronz emlékpla-
kett és egy oklevél jár.
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A bölcsődei, az óvodai az iskolai színtér és az idősellátás 
egyaránt az egyesület látóterében helyezkednek el.

Újkígyós egyik aktív, 40 regisztrált taggal rendelkező egye-
sülete. Nevéhez az elmúlt 14 évben számos kulturális és kö-
zösségteremtő program szervezése, lebonyolítása kapcsolódik.

Az egyesület tisztában van erejével, de a határaival is.
Tevékenységük jelentős az emberi kapcsolatok építé-

sében, a civil társadalom felemelésében és összefogásában. 
Számos sikeres pályázat, kezdeményezés köthető a nevük-
höz, mely segítette a település és az itt élő emberek életét, a 
közösségek összetartását és működését.

Néhány ezek közül, a teljesség igénye nélkül:
• a Szent Imre park játszóterének kialakítása,
• hagyományok őrzésének átörökítése során több évre 

visszanyúlóan ingyenes óvodai néptánc biztosítása, 
• az újkígyósi Borostyán Bábcsoport rendszeres támogatá-

sa, bábeszközök felújítása,
• különböző helyi rendezvények: kézműves foglalkozásai-

nak lebonyolítása, finanszírozása,
• családi napok szervezése, támogatása,
• a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézményben 

a gyermekek és a közösség fejlődését, kényelmét szolgá-
ló eszközeinek megvásárlása, úgymint gyermekbútorok 
beszerzése; emellett a fejlesztő, terápiás és szórakoztató 
játékparkjának gyarapítása,

• rendszeres közös programok szervezése az óvodás, isko-
láskorú gyermekek és az idősek között, 

• generációs szakadékok enyhítése érdekében közös kirán-
dulások szervezése, lebonyolítása,

• különböző gyermektáborok megszervezése, támogatása, 
• hátrányos helyzetű gyermekek egyéb támogatása, 
• „Apáról fiúra” program keretén belül különböző szakmák 

megismertetése,
• kulturális programok, kiállítások szervezése az „Ezüstág” 

Gondozási Központban,
• különböző szakmai előadások szervezése, mint pl.: szülők 

iskolája, társadalmi egyenlőtlenségek, nők helyzete, drog,
• az egészséges életmód támogatása és elősegítése érde-

kében neves sportolók, szakemberek előadásainak meg-
szervezése, lebonyolítása, Gyalogló Klub megalakulásá-
nak elősegítése,

• éveken át ingyenes kondicionáló és gyógytorna biztosítá-
sa a településen élők számára, 

• az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola program-
jainak, táborainak, báljainak támogatása,

• a különböző helyi sport-, művészeti- és civil egyesületek 
rendezvényeinek megszervezésében, lebonyolításában 
történő közreműködés,

• a Park Étterem és Kávézó nyitórendezvényének támogatása.
Nem utolsó sorban a Kígyósi Advent programsorozat 

nélkülözhetetlen résztvevői, hiszen az adventi koszorú kö-
tése, díszítése, a gyertyák, a világítás finanszírozása, vagy a 
betlehem bábjainak elkészítése, folyamatos bővítése, a de-
koráció kialakítása szintén a nevükhöz köthető.

Az Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület tagjai ön-
kéntes, civil munkájukkal azt üzenik, hogy jobb a való élet-
ben hasznosnak lenni, mint az online térben gubbasztani.

Önzetlen, áldozatos munkájukat mindig háttérbe húzód-
va, szívvel-lélekkel, a köz érdekeit szem előtt tartva végezték.

Újkígyósi Szolgáltató  
Szociális Szövetkezet

H-5661 Újkígyós, Szent István utca 24/1 sz.
 Mobiltelefon: +36 70 324 6553

Adószám: 25090864-2-04:* Cg.: 04-02-00176
TÁJÉKOZTATJUK a tisztelt Lakosságot, hogy 
az Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövetkezet

az alábbi szolgáltatásokat kínálja:
 � fűnyírás: 12 Ft/m2

 � gallyazás, bozótirtás: 1200 Ft/üzemóra
 � fák kivágása – mérettől függően, előzetes felmérés 
alapján
 � gallyak, ágak elhelyezése telephelyre történő 
beszállítással – telefonos egyeztetés
 � gallyak aprítékolása, helyszíni kiszállással:  
4200 Ft/üzemóra (tartalmazza a kiszállás díját)
 � kertek rendbetétele – előzetes egyeztetés alapján
 � veszélyes fák kivágása, előzetes egyeztetés alapján
ÁRAINK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK

 Telefon: 06 70/324-6553,  
  06 30/972-9256

Könyvtárunk egy nyertes pályázat során a Digitális 
Jólét Program Hálózat része lett, és ez által DJP Pont-
ként működhet. Ennek az a lényege, hogy az internet, a 
digitális eszközök és kompetenciafejlesztő tevékenységek 
mindenki számára elérhetők legyenek. A könyvtárban 
DJP Mentor segíti a számítógép használatában kevés-
bé jártas embereket az e-ügyintézésben, álláskeresésben, 
különböző dokumentumok (pl.: önéletrajz) gépelésében, 
szkennelésben, nyomtatásban, fénymásolásban. Azonban, 
aki a számítógép, internet és okos eszközök használatával 
szeretne megismerkedni, azokat is szívesen várjuk. Igény 
szerint kiscsoportos tanfolyamokat tartunk a számítógép, 
okos eszközök, internet használatának alapjairól. Akinek 
nincs okos telefonja, táblagépe, vagy laptopja, de szeret-
ne megismerkedni használatukkal, azoknak gyakorlásra a 
könyvtárban tudunk biztosítani ilyen eszközöket. 

 A kormány céljai között szerepelt, hogy 2019. végére 
minden település legalább egy közintézményében ingye-
nes, szélessávú wifi-szolgáltatás álljon a lakosság rendelke-
zésére. Újkígyóson a könyvtárban lehet ezt igénybe venni. 

A számítógép, internet és különböző „okos” eszközök 
ma már teljes mértékben meghatározzák mindennap-
jainkat, a munka világától egészen a magánéletig. Ezen 
eszközök biztonságos és magabiztos használatában sze-
retnénk segítséget nyújtani. 

Nagyné Rajeczki Krisztina
könyvtárvezető, DJP Mentor

DJP Pont a könyvtárban
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HATÁROZATOK
Lezárták a közbeszerzést

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közbeszerzési bíráló 
bizottság által elvégzett értékelés és 
javaslat alapján a Cz. Kiss Rendez-
vényház felújítása tárgyú közbeszerzé-
si eljárásban a benyújtott ajánlatokat az 
alábbiak szerint érvényesnek nyilvání-
totta hét igen szavazattal:

• a Csorvási Építőmester Bt. által 
benyújtott ajánlat érvényes.

• az Épcenter Kft. által benyújtott 
ajánlat érvényes.

Az eljárást eredményesnek nyilvánítja, 
és a legjobb ár-érték arányú ajánlat-
ban foglalt ajánlati ár szerinti összeget, 
18 341 022 Ft (bruttó 23 293 098 Ft) 
a 2019. évi költségvetés terhére bizto-
sítja.
Ajánlatkérő az eljárás nyertesét az 
alábbiak szerint határozza meg:
Csorvási Építőmester Bt. nettó 
18 341 022 Ft-os ajánlati árral.
Megbízták a polgármestert, hogy a 
szerződéskötéshez szükséges intézke-
déseket tegye meg.

Lezárták a  
Zöld város kialakítása Újkígyóson  

tárgyú közbeszerzést
 A Képviselő-testület hét igen szava-
zattal döntött az alábbiakról:
1. Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a közbeszerzési 
bíráló bizottság által elvégzett érté-
kelés és javaslat alapján a Zöld város 
kialakítása Újkígyóson tárgyú közbe-
szerzési eljárásban a benyújtott ajánla-
tokat az alábbiak szerint érvényesnek 
nyilvánította:
I. rész vonatkozásában

a Csorvási Építőmester Bt. által be-
nyújtott ajánlat érvényes.
a Békés „kas” Épületszigetelő és 
Szakipari Kft. által benyújtott aján-
lat érvényes.

II. rész vonatkozásában
a Csorvási Építőmester Bt. által be-
nyújtott ajánlat érvényes.
a Békés „kas” Épületszigetelő és 
Szakipari Kft. által benyújtott aján-
lat érvényes.

2. Az eljárást az I. rész tekintetében 
eredményesnek nyilvánította. Vállalja a 
rendelkezésre álló anyagi fedezet (net-
tó 77 555 158 Ft), valamint a rendelke-

zésre álló anyagi fedezet és a legjobb ár-
érték arányú ajánlatban foglalt ajánlati 
ár (nettó 83 197 409 Ft) közötti nettó 
5 642 251 Ft különbözet mértékének 
biztosítását a 2019. évi költségvetése 
terhére. Egyben kezdeményezi az I. 
és II. részajánlati tétel közötti pénz-
ügyi átcsoportosítást, amelyhez a 
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00013 azono-
sítószámú pályázat biztosít fedezetet.
Ajánlatkérő az eljárás nyertesét az I. 
rész tekintetében az alábbiak szerint 
határozta meg:
Csorvási Építőmester Bt. nettó 
83 197 409 Ft-os ajánlati árral.
Az eljárást az II. rész tekintetében 
eredményesnek nyilvánította, és a 
legjobb ár-érték arányú ajánlatban 
foglalt ajánlati ár szerinti össze-
get, nettó 25 935 180 Ft-ot (bruttó 
32 937 679 Ft) a 2019. évi költségve-
tése terhére biztosítja.
Ajánlatkérő az eljárás nyertesét a II. 
rész tekintetében az alábbiak szerint 
határozta meg:
Csorvási Építőmester Bt. nettó 
25 935 180 Ft-os ajánlati árral.
Megbízták a polgármestert, hogy a 
szerződéskötéshez szükséges intézke-
déseket tegye meg.

Elektromos hálózat  
fejlesztéséről döntöttek

Hat igen és egy tartózkodás mellett 
a képviselők úgy döntöttek, hogy az 
Újkígyós, Arany János utca 43. szám 
alatt lévő önkormányzati konyha 
elektromos hálózat teljesítményé-
nek növelésére a Nemzeti Közművek 
Hálózat Kft. 170-BCS/2019. számú 
ajánlat alapján a munkát meg kívánja 
rendelni.
Az elektromos hálózat fejlesztéséhez 
szükséges bruttó 4 millió Ft összeget  
a 2019. évi költségvetés terhére biz-
tosítja.
Megbízták a polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Megválasztották a Helyi  
Választási Bizottság tagjait

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az alábbi személyeket 
választotta meg egyhangú nyolc igen 
szavazattal a Helyi Választási Bizott-
ság tagjává, illetve póttagjává:

Tagok:
Szűcs István Jánosné   
5661 Újkígyós, Újköz utca 20.
Mitróné Oláh Éva Mária 
5661 Újkígyós, Arany János utca 83.
Jónás Sándor János  
5661 Újkígyós, Árpád utca 3.
Póttagok:
Bartyik Pál   
5661 Újkígyós, Akácfa utca 19.
Gazsó Jánosné  
5661 Újkígyós, Kölcsey utca 2.

Pénzeszköz átadásáról  
határoztak

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Újkígyósi Fiatalokért 
Közhasznú Egyesület Példamutató 
társadalmi tevékenységek támogatása 
és a Civil szervezetek, önkormány-
zatok kisértékű beruházásainak a tá-
mogatása pályázat finanszírozásához 
átadott pénzeszközként 372 111 Ft 
összeget vissza nem térítendő támoga-
tásként, míg a 2 108 590 Ft összeget 
visszafizetendő támogatásként bizto-
sít a tartalékalap terhére, azzal, hogy 
legkésőbb azt 2020. június 30. napjáig 
visszafizeti az Önkormányzat részére.
A fenti határozati javaslatra mind a 
nyolc jelenlevő képviselő igennel vok-
solt. 
Megbízták a polgármestert az együtt-
működési megállapodás megkötésével.

Módosították  
a közbeszerzési tervet

A Képviselő-testület Újkígyós Város 
Önkormányzat 2019. évi közbeszer-
zési tervét jóváhagyta egyhangú nyolc 
igen szavazattal. 

VÍZ- GÁZ-  
F Ű TÉSSZERELÉS

Vasadi Tibor

06/20/588-4535
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Mivel a korábbiakban komoly 
támadásnak tették ki az Önkor-
mányzatot a temető rendjének, 
működésének kérdésében, ezért a 
helyzet tisztázása érdekében részle-
tes tájékoztatást adtam az ügyben, 
illetve válaszoltam a feltett kérdé-
sekre a város honlapján.

Szeptember 2-án a kérésemre Ilyés 
Zsolt plébános úr egyeztetést szerve-
zett, amelyen rajta és munkatársán 
kívül Gonda Ilona, a Szent Gellért 
Egyházi Kegyeleti Kft. vezetője és 
munkatársai, Szebellédi Zoltán pol-
gármester, dr. Csatlós László jegyző 
és Máténé Kiss Mária aljegyző vett 
részt. A kétórás megbeszélés után a 
két újkígyósi temetkezési vállalkozás 
vezetőjével találkozott Ilyés Zsolt 
plébános úr és Gonda Ilona ügyveze-
tő, amelynek keretében a felek szer-
ződést kötöttek. Ezt követően Bene 
Andrásné Julika és Balogh József 
felhívtak, tájékoztattak a szerződés 
megkötéséről, tartalmáról és megkö-
szönték a közreműködésemet. 

Ezzel sikerült közösen a megfelelő 
mederbe terelnünk a temető műkö-
désének ügyeit, meghatározva a kü-
lönböző szerepköröket. A cél csak az 
lehet, hogy őseink nyughelyén méltó 
körülményeket teremtsünk.

Néhány tanulságos megállapítást 
azonban érdemes összefoglalni az 
ügy kapcsán:

 � A Szent Antal temető tulajdo-
nosa az egyházközség, az ezzel 
kapcsolatos döntéseket a min-
denkori plébános hozza meg, ha 
szükséges, a feljebbvalói tudtával, 
hozzájárulásával.

 � A temető működésével kapcso-
latosan jogszabály szerint is és 
közösségi okok miatt is fele-
lőssége, feladata van az Önkor-
mányzatnak.

 � A temetőben lévő ravatalozó az 
Önkormányzat tulajdonában 
van, annak alapvető karbantar-
tását, üzemeltetését a feladatel-
látási megállapodás alapján az 
egyházközség végzi.

 � A temető üzemeltetését az egy-
házközség harmadik féllel is el-
láthatja, amelyre megállapodást 
kötött a Szent Gellért Egyházi 
Kegyeleti Kft.-vel.

 � Az üzemeltetést a megbízott vál-
lalkozó a meghatározott jogsza-
bályi feltételeknek és az egyház-
községgel kötött megállapodásnak 
megfelelően köteles végezni, a 
jogszabályi kereteket figyelembe 
véve a feladatellátás felelős vitele 
érdekében díjakat állapíthat meg.

 � A temetőben a temetési szertar-
tások végzése, azokban való köz-
reműködés, valamint síremlékek 
állítása, karbantartása érdeké-
ben egyéb vállalkozók is tevé-
kenykedhetnek a jogszabályok, 
a temetői szabályzat és az ezzel 
kapcsolatosan kötött vállalkozói 
szerződés alapján.

 � A temető üzemeltetője és az ott 
tevékenységet végző vállalko-
zó kétoldalú szerződést kötnek, 
amelyet az üzleti érdekeiknek 
megfelelően tesznek meg, annak 
érdekében, hogy a temető rendje 
és a szertartások végzése a kegye-
leti szempontokat figyelembe véve 
méltó módon valósuljon meg. 

 � Az üzleti megállapodás mindkét 
fél számára történő megelége-
dést jelentő eredményét a két fél-
nek kell kialakítania, abba „bele-
rángatni” külső szereplőket (sem 
az önkormányzatot, sem a lakos-
ságot) akár üzleti, akár egyéb ok 
miatt nem etikus. Ez egyébként 
semmilyen más vállalkozás ese-
tében sem gyakorlat.

 � A temetőben a sírhelyek, síremlé-
kek gondozása az érintett családok 
feladata. Ha arról személyesen  
nem tudnak gondoskodni, bízza-
nak meg egy ismerőst vagy egy 
vállalkozót. Végső esetben gondos-
kodjon arról a temető üzemeltetője, 
de előre mutató lehet a közössé-
gi összefogás ebben a kérdésben.
Mivel Újkígyós közös ügye a 

Szent Antal temető méltó működé-
se, ezért az Önkormányzat – mint 
ahogy eddig is – nagy figyelmet 
fordít a temetőre, adott esetben az 
egyházközséggel kötött köztemetői 
feladatellátási megállapodás kere-
tein túl is szükség szerint szerepet 
vállal a méltó körülmények kialakí-
tásában, fenntartásában.

Szebellédi Zoltán
polgármester

A temető méltó működésére van szükség Tisztelt Újkígyósiak!
Tisztelettel tájékoztatjuk Újkígyós tele-

pülés lakóit és az újkígyósi római katolikus 
temetőbe látogató hozzátartozókat, hogy az 
újkígyósi Szent Antal temető üzemeltetését 
átvette a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Püs-
pöki Hivatal képviseletében: Dr. Kiss-Rigó 
László megyés püspök által létrehozott Szent 
Gellért Egyházi Kegyeleti Kft.

Ebből adódóan a 1999-es temetkezési tör-
vény által előírt temetői munkálatokat cégünk 
végzi, melyek a következők: elhunyt vagy urna 
átvétele, nyilvántartásba vétele, sírásás, visz-
szahantolás, földmunkálatok, fedlapmozgatás, 
exhumálás, szárazkoszorú-elhordás, temetése-
ken való közreműködés és a temetések koor-
dinálása, a temető rendjének és ügyfélszolgá-
latának biztosítása, a temetőben munkát végző 
sírköves és egyéb vállalkozók munkájának en-
gedélyezése és koordinálása, a temető zöldö-
vezetének karbantartása, fűnyírás, szemétel-
szállítás, ravatalozó rendben tartása, közüzemi 
számlák kifizetése, valamint a fenti munkála-
tok díjainak bevételezése.

Az általunk elvégzett törvény által elő-
írt feladatok költségein túl semmilyen plusz 
terhet nem kívánunk a lakosságra hárítani. 
Azon díjak egy részét, melyeket ezidáig a plé-
bánián vagy a vállalkozásoknál fizettek ki a 
hozzátartozók, azt most cégünk számlázza ki, 
miután a munkálatokat is mi végezzük el.

A temetőben kifüggesztett Temetői és 
ravatalozói díjak listájából azokat a tétele-
ket számlázza ki a temető üzemeltetőjének 
munkatársa (temetőgondnok), mely mun-
kálatok elvégzésre kerülnek.

A sírhelyváltás díját és a stóladíjat továbbra 
is a plébánián tudják rendezni a temettetők.

Készséggel állunk a lakosság rendelke-
zésére. Amennyiben bármilyen, a temető 
üzemeltetésével kapcsolatos észrevételük, 
kérdésük, kérésük van, a félreértések elke-
rülése érdekében kérjük, hogy forduljanak 
bizalommal a temető gondnokához hét-
köznapokon személyesen vagy telefonon.

Célunk a temető rendjének, rendezett-
ségének és a kegyelethez méltó állapotának 
fenntartása.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Molnár József temetőgondnok,  

irodavezető: +3620/2845388
Gonda Ilona ügyvezető: +3670/9491387

Elektronikus cím:  
szentgellertkegyelet@gmail.com

Szent Gellért Egyházi Kegyeleti Kft.
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2019. június közepén a Békés Megyei Kormányhivatal 
Békéscsabai Járási Hivatal Járási Hivatala Műszaki Engedé-
lyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fog-
lalkoztatási Osztálya (korábban Munkaügyi Kirendeltség) 
arról értesítette az önkormányzatokat, hogy az előző évek-
hez hasonlóan, 2019 nyarán is meghirdetésre kerül a Nyári 
diákmunka elnevezésű program.

Ennek keretében lehetőség nyílt 100%-os bruttó munka-
bér és járulék támogatás mellett az önkormányzatnál, az ön-
kormányzati intézményeknél és az önkormányzat kft.-jénél 
legfeljebb két hónap időtartamra, maximum 6 órás foglal-
koztatásra nappali tagozatos tanulói jogviszonyban lévő 16 
és 25 év közötti fiatalokat foglalkoztatni. 

A Foglalkoztatási Osztály hatósági szerződésben erre 
a célra összesen 2 921 242 Ft-ot,
• a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény ré-

szére 6 fő foglalkoztatásához 534 168 Ft-ot, 
• az „Ezüstág” Gondozási Központ részére 6 fő foglal-

koztatásához 525 228 Ft-ot,
• a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár részére 10 

fő foglalkoztatásához 890 280 Ft-ot,
• az önkormányzat részére 5 fő foglalkoztatásához 

437 398 Ft-ot, 
• az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. részére 

6 fő foglalkoztatásához 534 168 Ft-ot biztosított.
A honlapon, hirdetőtáblán, Facebook-on, kábel tv-n 

történő meghirdetést követően 41 diák érdeklődését keltet-
te fel a hirdetés. A jelentkezési lapon a személyes adatokon 
túl az oktatási intézmény nevét is kértük feltüntetni, ezáltal 
biztosítva azt, hogy a diákok az érdeklődési körüknek legin-
kább megfelelő munkahelyen kaphassanak munkát.

A nagy érdeklődésre, valamint a rendelkezésünkre álló 
keretösszegre tekintettel olyan döntés született, hogy min-
den diák számára biztosítunk munkalehetőséget. 

Így július 1 – július 31 között – az igényeket is figyelembe 
véve – 18 fő 4 órás, míg augusztus 1 – augusztus 31 között 
23 fő 4 órás foglalkoztatás keretében biztosítottunk munkát 
a diákok számára.

A diákok – az előző évek tapasztalata alapján – nagyon lel-
kiismeretesen, jókedvűen, a szabályokat betartva, fegyelmezet-
ten végezték a rájuk bízott feladatot.

A diákok az óvodában és bölcsődében a gyerekek körüli 
teendőkbe segítettek be, a játékokat fertőtlenítették, rendez-
gették, az „Ezüstág”-ba beosztott tanulók főként a nappali 
ellátásban és házi segítségnyújtásban kaptak szerepet, a mű-
velődési házban foglalkoztatottak pedig az augusztus 20-i 
rendezvénnyel kapcsolatos előkészületi és lebonyolítási fel-
adatokat végeztek, illetve a panzióban takarítottak, vasaltak, 
ágyneműt cseréltek. A hivatalban feladatot ellátó diákok az 
iktatással, ügyirat selejtezéssel kapcsolatos feladatvégzésbe, le-
velek borítékolásába segítettek be, míg a kft.-nél munkát vég-
ző fiatalok bontásból származó tégla takarításában, valamint a 
Fő utcai óvoda gyerekjátékainak festésében segédkeztek.

A diákok a felsorolt munkák elvégzéséért bruttó 74 500 Ft 
havi munkabért kaptak.

Máténé Kiss Mária 
aljegyző 

A nyári diákmunkáról
2019. július:

SZÜLETÉSEK:
Endrei Szóf ia Rebeka (3900 g, 54 cm), Békéscsaba, 2019. 
július 4., édesanyja: Bodor Mariann, édesapja: Endrei 
László.
Susán Lara, Memmingen (Németország), 2019. július 18., 
édesanyja: Pálfi Alexandra, édesapja: Susán Dávid.
Prágai Laura (3600 g, 52 cm), Békéscsaba, 2019. júli-
us 29., édesanyja: Ragály Annamária, édesapja: Prágai 
Róbert.

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2019. július 6., menyasszony: 
Csatlós Zsanett újkígyósi lakos, vőlegény: Burkus Róbert  
újkígyósi lakos.

HALÁLESETEK:
Priskin Józsefné Elekes Veronika, született: 1932. június 
29., elhunyt: Újkígyós, 2019. július 6., volt újkígyósi lakos.
Svarsnig Imre István, született: 1930. augusztus 9., elhunyt: 
Békéscsaba, 2019. július 13., volt újkígyósi lakos.

2019. augusztus:

SZÜLETÉSEK:
Szabó Botond Mihály (3380 g, 53 cm), Békéscsaba, 2019. 
augusztus 9., édesanyja: Balogh Melinda Andrea, édesapja: 
Szabó Tamás.
Tóth-Vida Mila, Heilbronn (Németország), 2019. augusz-
tus 15., édesanyja Vida Netta, édesapja: Tóth Zoltán

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2019. augusztus 9., menyasszony: 
Skorcz Edina újkígyósi lakos, vőlegény: Molnár Péter újkí-
gyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2019. augusztus 10., menyasz-
szony: Valach Beáta békéscsabai lakos, vőlegény: Tóth Sándor 
gyulai lakos.
Házasságkötés időpontja: 2019. augusztus 16., menyasz-
szony: Horváth Hajnalka eleki lakos, vőlegény: Csurár 
Lajos újkígyósi lakos.
Házasságkötés időpontja: 20A19. augusztus 17., menyasz-
szony: Dósa Noémi Andrea újkígyósi  lakos, vőlegény: Szabó 
Sándor csongrádi lakos.
Házasságkötés időpontja: 2019. augusztus 30., menyasz-
szony: Kitajka Teréz körösladányi lakos, vőlegény: Skaliczki 
Norbert József  újkígyósi lakos.

HALÁLESETEK:
Pántya Péterné Rákóczi Erzsébet, született: 1928. szeptem-
ber 24., elhunyt: Újkígyós, 2019. augusztus 17., volt újkí-
gyósi lakos.
Oláh Györgyné Zsótér Ilona, született: 1947. március 27., el-
hunyt: Gyula, 2019. augusztus 27., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő • Újkígyós város havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa • Kiadja: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 
5661 Újkígyós, Arany János utca 42. • Telefon: 66/254-844 • E-mail: muvhaz@ujkigyos.hu • Felelős kiadó: Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó intézményvezető
A szerkesztőbizottság elnöke: Kunstár Anna Mária • A szerkesztőbizottság tagjai: Gombkötőné Kmetykó Bianka, Horváth-Gazsó Adrienn, Lukoviczkiné 
Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián • Nyomdai előkészítés: Mészáros Gábor • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., 5600 Békéscsaba, Teleki utca 6.

Az óvodánk együttműködése a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár intézményével több évtizedes múltra te-
kint vissza. Ennek köszönhető, hogy együttműködési part-
nerek lettünk az EFOP-3.3.2-16-2016-00280 Közösségi 
élet- és kompetenciafejlesztés a kultúra segítségével Újkí-
gyós és partnerei körében elnevezésű pályázatban.

E pályázat nagy lehetőség az óvónők számára, hogy egy-
egy területet mélyebben és sokoldalúan megismertessen az 
óvodáskorú gyermekekkel. 

A kultúrát minden pedagógusnak közvetíteni alapvető 
feladata. Nagy segítség egy-egy új ismeret átadásánál az 
anyagi segítség és a módszertani biztatás. A napi tevékeny-

ségben a tehetségígéretek felkutatása, a tehetséggondozás 
egy olyan téma, amelyhez sok felkészüléssel, alapvető mód-
szertani ismerettel kell, hogy rendelkezzen minden óvoda-
pedagógus, ugyanakkor mindenki fontosnak tart.

Kihívás számunkra, hiszen 4-6 éves gyermekek életkori 
sajátosságaira kell alapozni mind az elméleti, mind a gya-
korlati részét annak a plusznak, amelyet ez a program kínál a 
számunkra. Elmondhatom a magam és a pedagógustársaim 
nevében, hogy örömmel mondtunk igent a felkínált lehető-
ségre. Felismertük, hogy ezzel is a gyermekek harmonikus 
fejlődését, a változatos módszertani lehetőségeket bővítjük.

A Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézményben 
folyó programok az EFOP-3.3.2-16-2016-00280 Közössé-
gi élet- és kompetenciafejlesztés a kultúra segítségével Újkí-
gyós és partnerei körében című pályázatban:

• kézműveskedés, gyöngyfűzés, 
• 7 szokás, életre való program,
• néptáncszakkör

Farkas Miklósné
óvodapedagógus

EFOP-3.3.2-16-2016-00280 
Közösségi élet- és kompetenciafejlesztés a kultúra segítségével 

Újkígyós és partnerei körében

Gyöngyfűzés  
Harangozóné Csortán Erzsébet vezetésével

Néptáncszakkör  
Sztankó Károly vezetésével

7 szokás, életre való program  
Farkas Miklósné vezetésével


