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Az ivóvíztisztító technológia még mindig sok bosszúságot okoz, 
de bízunk a szakemberekben

Ilyenkor év elején se szeri, se száma az újévi köszöntéseknek, 
de hát a jókívánságokból sohasem elegendő, úgyhogy ezúton 
is minden újkígyósi lakosnak áldott, sikerekben gazdag új esz-
tendőt kívánok Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete és az Önkormányzat minden dolgozója nevében! Igye-
kezni fogunk továbbra is, hogy a város közösségének érdekeit a 
leghatékonyabban tudjuk képviselni. Minden munkatársunktól 
lelkiismeretes munkát kérünk és várunk, így azt mindenképpen 
meg tudjuk ígérni, hogy a rajtunk múló dolgokat megtesszük. 
Kérjük, hogy közös céljaink megvalósulását – mint ahogy eddig 
is számíthattunk rá – ezután is segítsék akár a civil szervezete-
ken keresztül, akár vállalkozóként vagy magánemberként!

Bár nem a legszívderítőbb, hogy az év első napjaiban ez-
zel kell foglalkoznunk, de mivel még mostanában is többször 
okozott bosszúságot az újkígyósi emberek számára az ivóvíz 
nem megfelelő minősége, ezért mindenképpen fontosnak tar-
tottam összefoglalni az ehhez kapcsolódó információkat. A 
téma igen összetett, ezért nem lehet röviden áttekinteni, ami-
ért előre is elnézést kérek.

Fontos kiindulási pont, hogy korábban az ivóvíz Újkígyó-
son az átlagember megfigyelése alapján „tökéletes” volt. Igaz, 
akkor is kellett (volna) fertőtleníteni. A közel 60 éves, 40 ki-
lométer hosszú ivóvízhálózat szakaszain akár több napig is 
„kóborol” a víz, ráadásul azok fizikai mosatása a technológia 
hiányosságai miatt ezidáig nem volt megoldható. Az „köpött 
bele a levesünkbe” – akarom mondani a „tökéletes” vizünkbe –, 
hogy különböző irányelveknek, illetve jogszabályoknak nem 
felelt meg a minősége, pontosabban egyes kémiai alkotóele-
meinek mértéke. Ez Magyarországon viszonylag sok telepü-
lést érint, de különböző összetevőkre, illetve értékekre. A mi 
esetünkben a legkritikusabb az arzén jelenléte, ami kútjaink-
ban az 59-72 µg/l mértéket is eléri (a megengedett mérték 
10 µg/l). De nem megfelelő a vas, a mangán, az ammónium 
származékok mennyisége, illet a víz keménysége sem.

Ezekre a problémákra világszerte már 1958-ben felhívta a 
figyelmet a WHO (Egészségügyi Világszervezet), amely végül 
1993-ban az arzén tekintetében a humán rákkeltésre vonatkozó 
aggályok alapján ideiglenes határértékként a 10 µg/litert hatá-
rozta meg. Ezt vette át 1998-ban az Európa Tanács 98/83/EK 
irányelve az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről, majd 
Magyarországon a 201/2001. (X. 5.) Korm. rendelet az ivóvíz 
minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló jog-
szabály. Sokan megkérdőjelezik az élet különböző területein a 
tudományos megállapításokat, esetleg az ezek alapján megal-
kotott jogszabályokat. Mégis azt kell mondanunk, hogy az álta-
lános tapasztalat alapján elfogadjuk ezeket a megállapításokat, 
irányelveket, jogszabályokat, mert ha nem ezt tennénk, káosz-
ban élnénk az életünket, adott esetben beláthatatlan károkat 
okozva önmagunknak és másoknak. Azt javaslom, hogy ezzel a 

bizalommal forduljunk ehhez a kérdéshez is. Aki ebben a témá-
ban tudományosan is szeretne elmélyülni, ehhez sok szakirodal-
mat, forráshelyet talál. Ezek közül kettőt ajánlok a figyelmükbe: 
az Országos Környezetegészségügyi Intézet szakemberei által 
jegyzett, Az arzén tartalmú ivóvíz fogyasztásának egészségkoc-
kázata című összefoglalót (forrás: https://www.antsz.hu/data/ 
cms42120/arzen_tartalmu_ivoviz_egeszsegkockazata.pdf ) 
vagy az Ökotárs Alapítvány honlapján, az arzén címszó alatt meg-
található információkat (forrás: http://kockazatos.hu/anyag/arzén). 
Az előbbiből kiragadok egy bekezdést az ivóvízben megtalál-
ható szervetlen arzén vonatkozásába.: „A szervetlen arzén bi-
zonyítottan bőr-, hólyag-, vese- és tüdődaganatot idéz elő. Kis 
koncentrációban történő tartós bevitel esetén ezen kívül több-
féle krónikus, nemdaganatos betegség előidézésében is szerepet 
játszik. Ilyenek pl. a bőr elszarusodásával és pigmentáltságának 
megváltozásával járó elváltozások, szív- és keringési megbete-
gedések, a perifériás és a központi idegrendszer rendellenes-
ségei, máj- és vesebetegségek és a cukorbetegség.” Javaslom, 
akinek van lehetősége, mindenképpen nézze meg legalább ezt a 
két forrást a témában. 

Ennek következménye volt, hogy az Önkormányzatnak 
már 2005-ben el kellett köteleződnie az ügy mellett, egy a 
dél-alföldi régió településeinek nagy részét érintő ivóvízmi-
nőség-javító konzorciumban való részvétellel, illetve fokoza-
tosan a települési szintű megoldás megtalálásával. Újkígyós 
vonatkozásában kétféle lehetőség előtt álltunk (az nem volt 
alternatíva, hogy minden marad a régiben): vagy máshonnan 
vásárolunk vizet (amire semmi ráhatásunk nincs, és egyéb-
ként elveszítjük az önálló döntés lehetőségét különböző dol-
gokban), vagy megpróbáljuk megteremteni annak a lehető-
ségét – amit elődeink igyekeztek megtenni az élet minden 
területén –, hogy az önálló vízbázisból nyert vizet tesszük al-
kalmassá emberi fogyasztásra a jogszabályoknak megfelelő-
en. A Képviselő-testület ez utóbbi mellett döntött 2011-ben. 

Víztisztító berendezések a József Attila utcai telephelyen
Fotó: Cs. Szabó Zsuzsanna
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Mint most már tudjuk, a jelenlegi folyamatokkal egyébként 
az önállóság az üzemeltetés szempontjából megkérdőjelező-
dött ugyan, de ettől függetlenül a koncepció nem – hogy Új-
kígyós számára hosszútávon önálló vízbázis legyen elérhető.

A döntésnek megfelelően, valamint a pályázat lehetősége-
inek köszönhetően két technológiai lehetőség közül az való-
sult meg, amely a legkevésbé változtatja meg a víz ízhatásait, 
lévén hogy ennél a technológiánál kell a legkevesebb klórt 
használni. Tény az is, hogy a technológia működése – véle-
ményünk szerint a kivitelező hibája miatt – az utóbbi időkig 
hagyott kívánni valókat maga után. Ebben az időszakban a 
regionális hálózatról vásárolt vizet fogyasztottuk (ez volt az 
eredetileg lehetséges másik módja a vízellátásnak). Amennyi-
ben jól működik a víztisztító technológia, nem lehet jelentős 
különbséget felfedezni az „eredeti” vizünk és az „új” vizünk 
között – hozzátéve azt, hogy minimális klórozás mindenkép-
pen elkerülhetetlen, de ez gyakorlatilag minden „civilizált” 
területen, illetve szolgáltató esetében így van. Nem lehetsé-
ges, hogy több száz kilométeres ivóvízhálózaton nem fognak 
klórozni, vagy egyéb technológiákkal „tartósítani” a vizet 
(egyébként ugyanez igaz a palackozott vízre is). 

Az is tény, hogy eközben bizonyos szakaszokon olykor za-
varos volt a víz, mint kiderült, a technológia nem megfelelő 
működése, az ivóvízhálózat elöregedése vagy éppen illegáli-
san működő törpevízmű miatt. Például ez olyan időszakban 
is előfordult, amikor teljes egészében a Békéscsabáról vásá-
rolt víz jutott el a lakossághoz. 

Nyilván nem merültem el olyan mértékben a kérdés-
ben, hogy szakértőként nyilatkozzak ebben az ügyben, de 
a  leírtak alapján vakmerőség lenne, ha ezeket az érveket, 
egészségügyi kockázatokat figyelmen kívül hagynánk. Ab-
ban minimum meg kell bíznunk, hogy nem árt a jelzett 
összetevők határérték alá szorítása.

Összefoglalva: Az újkígyósi kutakból kinyert vizet a 

környezetegészségügyi szakmai ismeretek, valamint az erre 
alapozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a mi egészsé-
günk megőrzése érdekében tisztítani kell. A pályázati forrás-
ból megépített ivóvíztisztító rendszer alkalmasságát egyelőre 
nem tudjuk megkérdőjelezni – bár komoly aggályok felme-
rültek a működés során. A kivitelezőnek helyt kell állnia a 
jó működés érdekében, amelyet az üzemeltető és az Ön-
kormányzat is folyamatosan ellenőriz. Hálózatrekonstruk-
ció csak egyes működtetéshez kapcsolódó elemek cseréjére 
vagy pótlására korlátozódott, viszont ezzel lehetővé válik az 
elöregedett gerincvezetékek fizikai, ún. szivacsos mosatása, 
amelyet az üzemeltető 2018 első félévében, az éppen érintett 
lakosokat előre értesítve fog elvégezni.

Tudtuk korábban is, hogy a víztisztítási folyamatok „ered-
ménye”, hogy a káros mértékű kémiai összetevők megfele-
lő szint alá csökkentésének egyik következménye, hogy az 
ízhatás meg fog változni. De az valóban elvárható, hogy ahogy 
a jogszabály megfogalmazza a vízminőségi indikátorokra a 
szín, a szag, az íz, a zavarosság tekintetében, hogy az „a fo-
gyasztó számára elfogadható és nincs szokatlan változás”. 

Bízunk a szakemberek lelkiismeretes munkájában, de 
azért „szárazon kell tartanunk a puskaport”, folyamatosan 
figyelemmel kísérjük az eseményeket, mint ahogy az érin-
tett minisztérium is ezt teszi. Bár a víztisztító technológia 
működése automatizált, informatikailag és fizikailag ellen-
őrzött – ráadásul a telephelyen Újkígyóson lakó munkatár-
sak vannak, akik közvetlenül is érintettek a jó működés-
ben –, mégis az esetleges hibák minél hamarabb történő 
megoldásának kulcsa, hogy a hiba észlelésekor azonnal jel-
zéssel éljenek az üzemeltető Gyulai Közüzemi Nonprofit 
Kft. éjjel-nappal elérhető ügyeleti számán (06 66 362 377). 
Köszönjük a megértésüket és a segítségüket!

Szebellédi Zoltán
polgármester

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 
Dr. Szécsi Károly Józsefné, született 
Varsányi Mária Magdolna, 2017. de-

cember 19-én örökre lehunyta szemeit.
Újkígyós város Marikája 1952. no-

vember 25-én született Pécsett. Gyer-
mek- és iskolaéveit Marcaliban, a 
szeretett Somogyországában töltötte 
szülei egyszem gyermekeként, szerető 
családban.

1974-ben házasságot kötött Dr. 
Szécsi Károly Józseffel, akivel Újkí-
gyóson telepedtek le.

Az első években a szabadkígyósi 
kastélyban tanított, majd az Újkígyó-
si Széchenyi István Általános  Isko-
lában volt közel 4 évtizedig magyar-
történelem-német szakos pedagógus.

Két gyermekük született, Tündike 
és Zsófika, akiket szoros és mély csa-
ládi kötelékben neveltek, s akiknek 
csodálatos gyermekkort biztosítottak 
férjével. 

Az iskolában számtalan diákot, 

azok gyermekeit,  sőt unokáit tanította 
türelemmel és igazi pedagógusi hit-
vallással. Intelmei, fülcimpamorzsolása 
örökre a kígyósiak emlékében marad.

Több cikluson keresztül a képvise-
lőtestület tagjaként aktívan vett részt a 
város életében.  Az „Újkígyósért” Köz-
alapítvány Kuratóriumában is igye-
kezett munkájával segíteni a fiatalok 
továbbtanulását.

Unokái, Lacika és Karcsika születé-
se bearanyozta életét.

Nyugdíjas éveit már nem tudta fel-
hőtlenül élvezni, de az utolsó pillana-
tig megmaradt a tartása, s a végsőkig 
hitt a gyógyulásában.

Gyászolja szerető férje, imádott lá-
nyai, rajongásig szeretett unokái, igen 
szeretett veje, családtagjai, kollégái, 
szomszédai, barátai, tanítványai és 
mindenki, aki szerette és tisztelte.

Elhunyt Dr. Szécsi Károlyné
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Szakkörfoglakozások gazdag 
kínálata a művelődési házban
Újkígyós Város Önkormányzata EFOP-3.7.3 számú 

Az élethosszig tartó tanulás Újkígyóson az értékeink tük-
rében című pályázata révén a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár új szakköröket, klubfoglalkozásokat in-
dít 2018 februárjában – 2 évre. A kínálatból: állampol-
gári kompetenciafejlesztés, jogi tanácsadás, személy- és 
vagyonvédelem, digitális kompetenciafejlesztés, egészség-
ügyi tanácsadás, hagyományos paraszti gazdálkodás, meg-
tartó értékeink nyomában: néprajzi és népi kismesterség 
szakkör, művészetterápia, fürge ujjak-ügyes kezek szak-
kör, virágkötés-asztaldíszkészítő klub, csigapödrés-ha-
gyományos módon, dalárda-énekkör, Baba-Mama Klub, 
tematikus filmklub, tudatos táplálkozás-reformkonyha, 
néptánc felnőtteknek, kezdő angol és német nyelvtanfo-
lyamok, életpálya-tervezés és vállalkozói kompetencia-
fejlesztés, együttműködési kultúra fejlesztő tanfolyam. A 
szakkörök nyitottak a lakosság számára, de előnyt élvez-
nek a GYED-en vagy GYES-en lévők, inaktívak: nyug-
díjasok vagy járadékon levők, munkanélküliek, közfoglal-
koztatottak, valamint a bármilyen fogyatékossággal élők. 
Kérjük a tisztelt érdeklődőket, különös tekintettel a cél-
csoportra, a művelődési házban érdeklődjenek a részletek 
iránt személyesen vagy a 254-844-es telefonszámon, és a 
muvhaz@ujkigyos.hu-n. Forduljanak hozzánk bizalom-
mal, szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó
intézményvezető

Éltető szeretet
Háromgyermekes anyukaként én magam is tapasztaltam, és 

több picibabás-anyuka is elmondta nekem, hogy sokszor nehe-
zen mozdulnak ki otthonról, amíg nagyon sűrűn szopizik a baba, 
mert úgy kell időzíteni a városban az elintéznivalóikat, hogy a 
következő szoptatásra hazaérjenek. Angliában intézmények, ét-
termek, kávézók egy ajtóra ragasztott matricával jelezték, hogy 
hozzájuk szoptatós anyukák bármikor bemehetnek megetetni a 
kisbabáikat. Amikor az első fiam egyszer útközben megéhezett, 
éppen nézegettem az utcán, hogy hol tudnám megszoptatni, na-
gyon megörültem, amikor megláttam a helyi könyvtár ajtaján a 
matricát. Ettől kezdve nyugodtabban indultam el otthonról, mert 
tudtam, hogy a könyvtárba bármikor bemehetek megetetni a kis-
babámat. Amikor a Polgármester Úrnak felvetettem ötletként, 
hogy itt, Újkígyóson is jó lenne ilyen matricával jelölni azokat az 
intézményeket, ahol megszoptathatják az anyukák a kisbabáikat, 
teljes mértékben támogatta az ötletet. A matricán szereplő logót, 
aminek a címe, Éltető szeretet, ugyanaz a grafikusművész, Simon 
András tervezte, aki a Kossuth utcai óvoda kerítésén látható alko-
tásokat. Szóval, kedves kisbabás Édesanyák! Amennyiben éhes a 
babátok, nyugodtan térjetek be ezzel a matricával jelölt helyekre 
(könyvtár, művelődési ház, „Ezüstág” Gon-
dozási Központ Arany János utcai épülete, 
Védőnői Szolgálat, Park Étterem, Yes Chef, 
és az óvodás gyermekek anyukái a Kossuth 
utcai és a Fő utcai óvodákban, bölcsödében). 
Szívesen fognak látni benneteket, és biztosíta-
nak számotokra egy helyet, ahol nyugodtan 
megetethetitek a kisbabátokat.

Balázs Anett
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Bacsa Lajosné 90. születésnapja

Bacsa Lajosné november 22-én ünnepelte 90. születés-
napját. Szebellédi Zoltán polgármester virágcsokorral és em-
léklappal köszöntötte otthonában az ünnepeltet. Szeretettel 
köszöntik lányai: Gabriella és férje, István, Ágota és férje,  
Balázs, unokái: Gabika és férje, Peti, Balázs és felesége, Györgyi, 
István és felesége, Szilvi, Ágika és férje, Balázs, dédunokái: 
Szandika, Bence, Dorka, Levente, Marcell és Pistike.

Újkígyós Város Önkormányzata nevében szeretettel gratu-
lálunk, és még hosszú, egészségben eltöltött éveket kívánunk 
Manci néninek! 

Bacsa Lajosné két lányával

HELYREIGAZÍTÁS
Előzi havi számunkban Bacsa Lajosné 90. születésnapjáról szóló 
hírünkben tévesen jelentek meg az ünnepelt családtagjainak nevei. 
Tévedésünkért az érintettektől és olvasóinktól elnézést kérünk! 
A híradás helyesen:

MEGHÍVÓ
A jó házasság nem szerencse dolga!

A harmonikus párkapcsolat tanulható.
Az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete 
szeretettel vár minden érdeklődőt a Jó házasság, bol-
dog család rendezvénysorozat következő előadására.

Időpont: 2018. február 23. péntek 1730 óra
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház

Újkígyós, Arany János u. 42.
Az előadáson a következő kérdésekre kaphatnak választ: 
•	 Miért nem találok egy normális társat? 
•	 Törvényszerű, hogy elmúlik a szerelem?
•	 Hogyan válhatok alkalmassá egy jó párkapcsolatra?
•	 Miért van annyi probléma az anyóssal?
•	 Miért nem tudok közelebb kerülni a páromhoz?
•	 Hogyan hat az önbizalomhiány a párkapcsolatra?
•	 Hogyan növelhetem az önbecsülésemet?
•	 Hogyan teszi tönkre a párkapcsolatot a konfliktusok 

helytelen kezelése?
•	 Hogyan őrizhetem meg a párkapcsolatomban a 

szenvedélyt és a biztonságot? 
Az előadó gondolatai:
„Jánosi Valéria párkapcsolati coach, mediátor és mentál-
higiénés szakember vagyok. Társkeresőknek és párkap-
csolati problémákkal küzdő pároknak segítek előadások-
kal, tréningekkel, személyes konzultációval megoldani a 
gondjaikat. 
Hiszek abban, hogy a jó párkapcsolat tanulható! Nem 
kell évekig magányosan szenvedni, vagy egy rettenetes 
párkapcsolatban sínylődni. Igenis lehet tenni azért, hogy 
legyen egy működőképes, boldog párkapcsolatunk. Ebben 
segítek a hozzám forduló társkeresőknek és pároknak.”

Az előadás után szerény vendéglátáson  
fonott kaláccsal és teával kínálják a megjelenteket.

További információkat itt találhatnak:
www.szemelyescoach.hu

•	Megújult étlappal várunk minden kedves 
vendéget

•	Házias ízekkel fogadunk mindenkit minden 
munkanapon, mindössze 950 Ft-ért

•	Vállaljuk családi rendezvények lebonyolítását

Kovács Ferenc étteremvezető 
Park Étterem és Kávézó
+36 30 2611 434

LAKOSSÁGI FÓRUM
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevé-
ben tisztelettel meghívjuk a 2018. január 29-én (hétfőn) 
1700 órakor tartandó közmeghallgatással egybekötött  
Lakossági fórumra a Cz. Kiss Rendezvényház nagytermébe.

A fórum témái:
1. Vantara Gyula országgyűlési képviselő tájékoztatója 

(20 perc)
2. Szebellédi Zoltán polgármester tájékoztatója az 

Önkormányzat előző évi tevékenységéről és a 2018. 
évi költségvetés tervezéséről (30 perc)

3. Felvetett kérdésekre adott válaszok (15 perc)

Kérdéseiket előzetesen is feltehetik az alábbi elérhetőségeken:
•	 kommunikacio@ujkigyos.hu
•	 a Városháza postaládája (Kossuth utca 41.)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Szebellédi Zoltán

polgármester



52018. jAnuÁr
ÚJKÍGYÓSI
ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

HATÁROZATOK
Elfogadták az Újkígyós Város  

Településképi Arculati Kézikönyvét

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyolc igen szavazattal 
elfogadta Újkígyós Város Településképi 
Arculati Kézikönyvét, azzal, hogy abban 
még tartalmi pontosításokra van szük-
ség. Továbbá megbízta a polgármestert 
a tartalmi pontosításokhoz szükséges 
előkészítő munka megszervezésével és 
az így előkészített dokumentum Kép-
viselő-testület elé terjesztésével.

Elfogadták a munkatervet

A testület az Újkígyós Város Önkor-
mányzat Képviselő-testület 2018. évi 
munkatervét nyolc igen szavazattal 
elfogadta, és megbízta a jegyzőt, hogy 
az elfogadott munkatervet a Képvi-
selő-testület tagjai részére, az önkor-
mányzati hivatal és az önkormányzati 
intézmények vezetői részére, valamint 
minden érintett részére juttassa el, és 

gondoskodjék a testületi ülés anyagai-
nak időben történő elkészítéséről.

Álláshely létesítése 
a lezárt hulladéktároló telepen

Egybehangzó nyolc igen szavazattal 
határoztak az alábbiakról:
1. Újkígyós Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a lezárt hulladéklera-
kó telep üzemeltetésével kapcsolatos 
(rekultivált szeméttestek, állati hul-
lalerakó, hígtrágya lerakó, inert hul-
ladéklerakó) feladatok ellátására az 
Újkígyósi Városgazdálkodási és Fej-
lesztési Kft. számára 1 fő érettségivel 
rendelkező munkavállaló alkalmazá-
sát biztosítja 2018. január 1-jétől havi 
bruttó 200 000 Ft munkabérért.

2. Megbízza Schríffert Béla ügyveze-
tőt az álláshely létesítésével és be-
töltésével kapcsolatos intézkedések 
megtételével.

3. Megbízza Szebellédi Zoltán polgár-
mestert a feladatellátással kapcsola-

tos dokumentumok előkészítésével 
és a 2018. januári képviselő-testületi 
ülésre történő beterjesztésével.

Lejárt határidejű határozatok

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 130/2016. (IX. 19.), 
60/2017. (IV. 24.), 146/2017. (IX. 29.), 
157/2017. (XI. 13.), 158/2017. (XI. 20.), 
159/2017. (XI. 20.), 162/2017. (XI. 20.), 
163/2017. (XI. 20.), 164/2017. (XI. 20.), 
166/2017. (XI. 20.), 168/2017. (XI. 20.), 
169/2017. (XI. 20.), 170/2017. (XI. 20.), 
171/2017. (XI. 20.) számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést nyolc igen vokssal elfogadta.

Polgármesteri tájékoztató

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete nyolc igen szavazattal 
elfogadta az Önkormányzat és intéz-
ményei 2017. november havi fontosabb 
eseményeiről szóló tájékoztatót.

Kígyósi siker született Louisianában (USA)
A Bánfi Krisztián által előállított füs-

tölt jalapeno paprikából készült chipotle 
szósz kategóriájában az első, míg a 
whiskeys BBQ szósz a második helyen 
végzett a Louisianában rendezett The 
World Hot Sauce Awards-on.

A 2017. novemberi számunkban már 
írtunk arról, hogy a Kígyóscsili a Solymá-
ri Chili Fesztiválon a gyümölcsös szószok 
kategóriájában az év chiliszósza díjat nyerte 
el. A magyar sikert követően Krisztián úgy 
döntött, hogy megméretteti termékeit eme 
rangos külföldi versenyen is. Elmondása 
alapján ő volt az egyetlen olyan versenyző, 
aki kistermelőként, illetve csakis kizárólag a 
saját maga által előállított alapanyagokból 
készült szószaival nevezett be.

Krisztián - aki főállásban a békéscsabai 
Réthy Pál Kórház alkalmazottja – mind-
ezen sikereket szabadidejét feláldozva, 
odaadó és elkötelezett munkájának ered-
ményeként érte el.

Arról is tudomást szereztünk, hogy ez 
a külföldi győzelem nem jár pénzjuta-
lommal, oklevéllel, trófeával jutalmazzák a 
díjazottakat. Véleménye szerint ez az el-
ismerés mérföldkő a Kígyóscsili számára, 
hiszen ennek köszönhetően országszerte 
is megismerik termékeit. Ezúton szeretne 

köszönetet mondani Újkígyós Város Ön-
kormányzatának, hogy az első perctől tá-
mogatta az elképzeléseit, anyagi módon is 
segítette, hogy lehetősége legyen indulni 
az amerikai versenyen.

Érdekességként említette meg, hogy a 
versenyre való nevezésnél komoly jogrend-
szernek kell megfelelni (pl: bevizsgált kony-
hafeltételek), illetve a zsűrizés vak kóstolás 
alapján történik, mely során négy szempont 
szerint osztályoznak: textúra, illat, íz, utóíz.

Jövőbeli célokról is kérdeztük Krisz-
tiánt, melynek kapcsán elárulta, hogy az 
idei amerikai versenyen ismét szeretne 
indulni, immár több kategóriában, vala-
mint az előző évekhez hasonlóan folya-
matosan szeretné fejleszteni eszközeit. 
Rendkívüli figyelmet fordít arra, hogy a 
HACCP rendszernek megfelelő, rozsda-
mentes eszközöket, edényeket használjon, 
a chili szószok készítéséből származó be-
vételt folyamatosan visszaforgatva a már 
meglévő nagyüzemi jellegű „gépparkját” 
(szeletelőgép, turmixgép) tovább bővítse.

További céljai között szerepel egy 
látogatható kert kialakítása, ahol az ér-
deklődők, fogyasztók bepillanthatnak a 
chiliszószok készítésének teljes folyama-
tába. Elmondása szerint ebből nem lehet 

meggazdagodni, de kitartó és fegyelme-
zett munkája révén elért sikerekkel szeret-
né nemcsak Újkígyós hírnevét öregbíteni, 
de tervei között szerepel, hogy főállásban 
foglalkozzon chiliszószok készítésével. 

Ehhez kívánunk további sok sikert és 
köszönjük Krisztián! Hajrá Kígyóscsili!

Bánfi Krisztián termékei nemzetközi  
megmérettetésen is sikert aratnak
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MűKödéSRE nYERT pÁLYÁZATOT  
AZ „öSSZEFOGÁS ÚjKÍGYÓSéRT” KöZHASZnÚ EGYESüLETünK

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 2017-ben két pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműkö-
dési Alaphoz és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz. A működési  a NEA-KK-17-M-0664 számú pályázaton 
200 000 Ft–ot nyertünk. Az elnyert összeget az Egyesület éves működésére fordította. 

A szakmai pályázatunk NEA-KK-17-SZ-0607 számú pályázatán 811 920 Ft-ot nyertünk, sajnos várólistára 
került a pályázat, így nem kaptuk meg az összeget.

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 2018-ban lesz 10 éve, hogy megalakult. Működését a pályázati 
forrásokból, adományokból, az  SZJA 1 % támogatásból fedezi. 

Egyesületünk 2017. évben sikeresen megrendezte a Föld Órája elnevezésű környezetvédelmi rendezvényt. Részt 
vettünk a városi szemétszedési akcióban. Szervezői voltunk a Virágvásárnak. Végeztünk egészségügyi méréseket, és 
csapattal vettünk részt a városi kolbászgyúró versenyen, valamint főzőcsapattal neveztünk a Galiba Napra. Tombola-
tárgyakkal támogattuk az iskola rendezvényeit és más civil szervezetet is. Nyári tábort szerveztünk 58 fő újkígyósi 
iskolásnak. A nyolcadikos tanulók pályaválasztását segítő programsorozatokat szerveztünk. Az iskola szüreti napján 
vállaltuk a szőlő préselésének interaktív bemutatóját. Segítettünk az I. Újkígyósi Amatőr alkotók kiállításának elő-
készületeiben és az állófogadás rendezésében. Támogattuk a zápszonyiakat. Advent három hétvégéjén Adventi sátrat 
állítottunk a templom elé, és kínáltuk teával, forralt borral, házi süteménnyel a koncertre érkezőket. Szeretnék köszö-
netet mondani azoknak, aki önkéntes munkájukkal, felajánlásaikkal segítették az Egyesület programjait!

Szeretném megköszönni az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület tagjainak az egész évben nyújtott 
kiemelkedő, színvonalas, önzetlen munkájukat! 

Nagy Tiborné az egyesület elnöke

Átadták a felújított ravatalozót

Régi vágya volt a kígyósiaknak a ravatalozó felújítása, 
amelynek költségeinek nagyságrendje mindenképpen pá-
lyázati forrás felhasználását igényelte. Újkígyós számára 
pályázható keret azonban nagyon sokáig nem állt rendel-
kezésre. Ezért is volt nagy öröm, hogy az ún. nem kon-
szolidált települések támogatására kiírt pályázaton elnyert 
forrás erre a célra is felhasználható volt – mivel önkor-
mányzatunkat nem kellett bevonni az adósságrendezésbe.

Újkígyós Város Önkormányzata 30 350 000 Ft belügy-
minisztériumi támogatást nyert a kápolna-ravatalozó fel-

újítására, bővítésére, valamint eszközök beszerzésére.
A beszerzési eljárást követően a munkálatok 2017. 

szeptember 18-án kezdődtek el. A kápolna épületének 
felújítása, valamint az új épület kivitelezése határidőre 
megtörtént, 2017. november 30-án a vállalkozó a munka-
területet visszaadta az Önkormányzatnak, majd az építés-
ügyi hatóságtól beszereztük az új épület használatba vételi 
engedélyét.

A felújított kápolnában 2017. december 17-én Ilyés Zsolt 
plébános úr által megtartott szertartást követően Szebellédi 
Zoltán polgármester átadta az épületet, így most már mél-
tóbb körülmények között vehetünk végső búcsút szeret-
teinktől.

Varga Ferenc 
műszaki csoportvezető

Ilyés Zsolt plébános úr szentmisét tartott

VÍZ- GÁZ-  
FűTéSSZERELéS

Vasadi Tibor
+36/20/588-4535
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FOGLALKOZTATÁSI InFORMÁCIÓK
ÁLLÁSKERESŐK SZÁMÁRA

nOVEMBERBEn MEGnYÍLT
Foglalkoztatási Információs Pont (FIP)

A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum 
az újkígyósi lakosok munkahelyi  
elhelyezkedésének támogatására 

Foglalkoztatási Információs Pontot hozott létre.
Ha információra, tanácsadásra és gyakorlati 

segítségre van szüksége keresse fel munkatársukat,
aki széleskörű szolgáltatásokkal várja az álláskeresőket.

Cz. Kiss Rendezvényház
(A régi mozi épülete) 

Újkígyós, Petőfi Sándor utca 38. I. emelet
Nyitvatartás: hétfő-péntek 730-1130
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születés:
Bakai Zsombor (3660 g, 51 cm), Gyula, 2017. december 28., 
édesanyja: Darabos Alexandra, édesapja: Bakai Krisztián.

Halálesetek:
Fazekas Jánosné Mitykó Erzsébet, született: 1929. november 
8., elhunyt: Újkígyós, 2017. december 10., volt újkígyósi 
lakos.

Dr. Szécsi Károly Józsefné Varsányi Mária Magdolna, szüle-
tett: 1952. november 25., elhunyt: 2017. december 19., volt 
újkígyósi lakos.

Svarsnig Lajos Jánosné Varga Mária, született: 1935. január 
27., elhunyt: Újkígyós, 2017. december 24., volt újkígyósi 
lakos.

Fábián Gábor, született: 1949. szeptember 18., elhunyt: 
Újkígyós, 2017. december 27., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK

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.

Tisztelt Újkígyósiak!
Közeledik az adóbevallás időszaka. Megnyugtató tudni, hogy 
adónk 1%-át olyan civil szervezet kaphatja meg, amelynek 
működését közvetlenül ismerjük. Ezért kérjük, hogy adójuk 
1%-ának felajánlásával segítsék az Önkormányzattal szoro-
san együttműködő egyesületek valamelyikét:

•	 Újkígyósért Közalapítvány 
 Adószám: 19059765-1-04

•	 Felföldi István Sportegyesület 
 Adószám: 19052634-1-04

•	 Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület 
 Adószám: 18370432-1-04

•	 „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 
 Adószám: 18394001-1-04

•	 Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület 
 Adószám: 18391242-1-04

•	 Újkígyósi Keresztény If júságért Alapítvány 
 Adószám: 18380039-1-04

•	 Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete 
 Adószám: 18378698-1-04

•	 Újkígyósi Polgárőr Egyesület 
 Adószám: 18371299-1-04

•	 Újkígyósi Szabadidő SC Kick-Box szakága 
 Adószám: 18374508-1-04

•	 Újkígyósi Turisztikai Egyesület 
 Adószám: 18513899-1-04

Minden forint számít! Előre is köszönjük felajánlásukat!
Újkígyós Város önkormányzata

Köszönetnyilvánítás
Legyen e pár sor köszönet és hála mindazoknak, 
akik szeretett feleségem, anyukánk, nagymamánk,

dr. szécsi Károly Józsefné,  
szül. varsányi Mária Magdolna

újkígyósi búcsúztatóján, balatonkeresztúri temeté-
sén szeretetük, tiszteletük jeléül részvétüket fejez-
ték ki, koszorút, virágot helyeztek el vagy küldtek, 
és mély fájdalmunkban bármi módon osztoztak.

Gyászoló férje, lányai, veje, unokái

Kedves Támogatóink! Kedves Újkígyósiak!

Az „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület 
nevében szeretnénk megköszönni az SZJA 1 % fel-
ajánlásukat! 2017. évben 362 870 Ft támogatást kap-
tunk. Továbbra is köszönettel fogadjuk az SZJA 1 % 
felajánlásokat! Segítse Ön is szervezetünk tevékeny-
ségét, az adója 1 %-ának felajánlásával!

Adószám: 18394001-1-04
Számlaszám: 53600044-10022726
Tel.: +36 20/2639-397
E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu
Nagy Tiborné az egyesület elnöke

Nyugdíjas önkormányzati 
dolgozók karácsonyi ünnepsége

Évtizedes szokás szerint karácsony előtt az Önkormány-
zat vendégül látta 93 korábbi munkatársát. Idén a kul-
turális műsorról a Petőfi Sándor Művelődési Házban 
működő újkígyósi felnőtt néptánccsoport tagjai gon-
doskodtak. Az ünnepség előtt rövid csenddel emlékez-
tek meg azokról, akik már nem lehetnek köztük: Elekes 
Margitról, Kovács Gézánéról, Nagyné Kása Máriáról és  
Dr. Szécsi Károlynéról. 
Szebellédi Zoltán polgármester ünnepi köszöntője előtt 
néhány mondatban tájékoztatta a jelenlévőket a várost 
érintő fontosabb történésekről, majd a vendéglátás után 
minden jelenlévőnek karácsonyi ajándékcsomagot nyúj-
tott át.


