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Az őszi, illetve téli hónapokban a közúti balesetek jellemző oka, 
hogy a gépjárművezetők nem az időjárási-, látási- és útviszonyok-
nak megfelelően közlekednek. Ebben az időszakban a legtöbb 
problémát a csúszós út és a romló látási viszonyok jelentik. 
A járművezetőknek figyelembe kell venniük ezeket a körülmé-
nyeket, és a biztonságos közlekedés érdekében gondot kell fordí-
taniuk járműveik átvizsgálására, karbantartására. Elengedhetetlen 
az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer el-
lenőrzése. Fontos a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó 
spray, a megfelelő ablakmosó folyadék, páramentesítő. Gyakori, 
hogy a szélvédő menet közben belülről párásodni kezd. Veszélyes, 
ha a jármű vezetője nem vagy nem jól lát ki a szélvédőn, ezért a 
szellőztető-, illetve a párát leszárító fűtőberendezésnek is jól kell 
működnie. Tanácsos száraz törlőt is bekészíteni a kesztyűtartóba.
 A köd, a szitáló eső, a nedves, csúszós utak az év utolsó és első 
hónapjaiban mindennapossá válnak. A látótávolság jelentősen 
lecsökkenthet, így a szembejövő forgalom már csak nagyon kö-

zelről észlelhető, illetve a közeledő jármű távolsága, sebessége 
rendkívül nehezen becsülhető meg. Ezért az előzés fokozott kö-
rültekintést igényel. Főleg éjszaka, de nagyon gyakran a nappali 
órákban is jellemző lesz a fagypont körüli hőmérséklet. A száraz 
és a nedves útszakaszok hirtelen válthatják egymást. Nagyobb 
követési távolságot kell tartani, lassabban kell vezetni, így kisebb 
a balesetek bekövetkezésének kockázata. Rossz manőverezés 
esetén pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak.
Az izzók fényereje sokévi használat után akár a felére is 
csökkenhet. A különböző szennyeződések, sár és vízpermet 
jelentősen ronthatják a fényerőt, ezért rendszeresen ellen-
őrizni kell a fényszórók állapotát. Az őszi, téli közlekedésre 
való felkészülésben a „Látni és látszani” kampány keretén 
belül Békés megyében is szervizek és optikák segítik díj-
mentes vizsgálatokkal a közlekedőket. Az akció részletei a 
http://www.latnieslatszani.hu/ oldalon olvashatóak.
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Őszi, téli közlekedés: változnak a látási- és útviszonyok

Meghívást kaptunk a csíkszépvízi ká-
posztafesztiválra 2015. október 8-11-ig.
Csütörtökön reggel nagy izgalommal 
szálltunk fel az autóbuszra a bábcsoport 
tagjaival és kísérőikkel.
Programunk jól szervezett volt, 9-én 
délelőtt a csíkszépvízi óvodásoknak és 
csíkszentmiklósi iskolásoknak sikeresen 
előadtuk a Fehérlófia című mesét.
Az erdélyi gyerekek örömmel és nagy 
tapssal fogadták az előadást.
Megható pillanatokat éltünk át bábozás 
közben, a közönség soraiból néhányan 
tátott szájjal, sikoltozva, izgatottan fi-
gyelték az előadást.
Pénteken délután kirándulást tettünk az 
ezeréves határhoz, és a Rákóczi-várnál 
gyönyörködhettünk a Gyimesek szép-
ségében. 
Szombaton, lovas szekéren ülve érkeztünk 
a káposztafesztiválra. Szívszorító hangu-
latban futott a lovas szekér velünk, magyar 
zászlókat táncoltatott a szél, két huszár le-
gény vágtatott előttünk, és a hátuk mögött 
a helyi fúvószenekar muzsikált.
A káposztafesztiválon az Újkígyósról érke-
ző vendégek is főztek: finom káposztalevest 
füstölt hússal. A szervezők hűségdíjjal ju-
talmazták a részvételt. Este a hagyományos 
mulatságon vettünk részt. A bábcsoport 
tagjai is bepillantást nyerhettek a külhoni 
magyarok szokásaiba. Megismerkedhet-

tünk Csíkszépvíz aprajával-nagyjával.
Sajnos a bábcsoport egyik tagja nem 
tudott részt venni az Erdélyi utazáson. 
Csók Tünde már évek óta jár bábozni, 
ügyes, jó képességű lány.
Köszönetet szeretnénk mondani Újkígyós 
Város Önkormányzatának és az Újkígyósi 
Fiatalok Közhasznú Egyesületének, hogy 
támogatták az utazás költségeit. Benkó Pál-
nak, a Benkó Hús Kft. ügyvezetőjének, hogy 
húskészítményeivel lehetővé tette, hogy fi-

nom húsokkal és kolbásszal kínálgathattuk 
a sátrunkhoz látogató vendégeinket. Kö-
szönjük Bozó József alpolgármester úrnak, 
hogy a csíkszépvízi vendéglátóinkat kígyósi 
gyümölcspálinkával ajándékozhattuk meg.  
Köszönet az utazó óvónőknek, valamint 
Nagy Balázsnak és Horváth Ferencnek, 
mert az utazás során sokat segítettek a 
bábcsoportnak a fellépések alkalmával.

Horváthné Bohus Mária
Borostyán Bábcsoport vezetője

A Borostyán Bábcsoport Erdélyben járt

A Rákóczi-vár tövében fekvő gyimesbükki vasúti őrház előtt az ezeréves határnál
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Az őszi földmunkák idején jellemző, hogy főként mezőgaz-
dasági gépek, illetve az azokat kísérő járművek sarat hordanak 
fel az aszfaltozott utakra. Napokig tartó esőzések idején nem 
csak a munkagépek, hanem a földes mellékutakon közlekedő, 
majd a szilárd burkolatú utakra felhajtó más járművek vezetői 
is előidézhetnek veszélyhelyzeteket. A sártól csúszóssá válik az 
úttest felülete, párás, ködös napszakokban, illetve esőzés idején 
pedig tovább fokozódik a balesetveszély. 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rögzíti, hogy 
„a közutat, a közúti jelzést megrongálni, beszennyezni, a közút-
ra a közlekedés biztonságát vagy zavartalanságát hátrányosan 
befolyásoló tárgyat kitenni, kidobni nem szabad. Aki a közutat 
vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte, vagy a közútra 
a közúti közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan 
befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezett veszély el-
hárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, 
a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni. Az a 

járművezető, aki a közúti jelzés olyan rongálását, beszennye-
zését észleli, vagy a közútra került olyan akadályt lát, amely a 
közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti, köteles erről a 
rendőrséget vagy a közút kezelőjét értesíteni, és – amennyiben 
erre lehetősége van – a veszélyt a közlekedés többi résztvevő-
jének jelezni vagy azt elhárítani (mérsékelni).”
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–
BM együttes rendelet (KRESZ) a fentieken túlmenően azt 
is előírja, hogy „földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás 
előtt a járműről a rátapadt sarat – amely a szilárd burkolatú 
utat beszennyezheti – el kell távolítani.” 
A balesetek megelőzése érdekében a rendőrség kéri a járműve-
zetőket, hogy tartsák be a jogszabályok előírásait. A felsoroltak 
mellett az is fontos, hogy olyan utakon, amelyekre földutak-
ról is fel lehet hajtani, fokozott óvatossággal közlekedjenek. 
Sebességüket ne a megengedett sebességhatárhoz, hanem az 
útviszonyokhoz igazítsák. Ha nagyobb sebességgel érkeznek 
sáros, csúszós útszakaszhoz, kerüljék a hirtelen kormánymoz-
dulatokat és az intenzív fékezést. Motorfékkel próbálják meg 
csökkenteni sebességüket, elkerülni a megcsúszást. 
Amennyiben úgy látják, hogy a sárfelhordás miatt balesetve-
szélyes helyzet alakult ki, értesítsék a Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 112-es  
egységes segélyhívón.

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

Csúszásveszély: előzzük meg a baleseteket!

SZILVESZTER!
Szilveszterezzen a Soproni Söröző  

Rendezvénytermében!

Belépők: választhatóak:  
          - Batyus: 1.500 Ft/fő
          - Vacsorával: 5.000 Ft/fő

Jelentkezni: a Soproni Sörözőben lehet a 
30/238-00-38 telefonszámon.

Jöjjön el, búcsúztassuk 
együtt az Óévet.

Zene, tánc, tombola!

Fődíj: wellness hétvége  
két fő részére

Mindenkit szeretettel várunk!

AUTÓMENTÉS

Autómentővel munkát vállalok.
Zsótér Péter 

Telefonszám: 06/30/9354-833

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Újkígyós Város Ön-
kormányzata a település vállalkozóival, civil szervezeteivel, 
valamint magánemberekkel karöltve ismét szeretne a 65 év 
feletti lakosok számára 1000 Ft-os vásárlási utalványt aján-
dékozni. A tavalyi évben több vállalkozó, egyesület, intéz-
mény és magánember segítette a hagyománnyá vált kezde-
ményezésünket, egy kis örömet szerezve ezáltal az időseknek. 
Ezúton is köszönetemet fejezem ki a korábbi támogatásért!
Tudjuk, hogy a gazdasági élet nehézségei nagy gondot 
okoznak mindenki számára, de azért az idei évben is 
arra kérek mindenkit, hogy amennyiben lehetősége van 
támogatást nyújtani bármilyen csekély összeggel, 2015. 
november 25-én (szerda) 16 óráig jelezze ezt személye-
sen, vagy telefonon a Polgármesteri Hivatal titkárságán, 

Katona-Gedó Gyöngyinél (256-100/126).
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a támogatók nevét nyil-
vánosságra hozzuk mind a vásárlási utalványon, mind az Új-

kígyósi Önkormányzati Értesítőben.
Önzetlen segítségüket ezúton is köszönjük!

Szebellédi Zoltán polgármester
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HIRDETMÉNY
A hosszúra nyúlt, enyhe őszi idő-
járásra tekintettel tárgyaltunk a 
Békési Kommunális és Szolgálta-
tó Kft. vezetőjével a zöldhulladék 
elszállításának szerződéstől eltérő 

teljesítése érdekében.
Az egyeztetés eredményeként a 
szolgáltató vállalta, hogy a zöldhul-
ladékot a településről még egyszer 
elszállítják - az idei évben utolsó 
alkalommal -, melynek időpontja:

2015. november 27., péntek.
Újkígyós Város Önkormányzata

Megerősítették  
az együttműködési szándékot

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az október 19-én 
megtartott ülésén egyhangú kilenc 
igen szavazattal vette tudomásul az 
Újkígyósi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elmúlt időszakban végzett 
tevékenységéről szóló tájékoztatást, 
és egyúttal megerősítette együttmű-
ködési szándékát a két önkormányzat 
között.

Kidolgozásra kerül  
a város adópolitikája

Nyolc igen és egy nem szavazattal 
fogadta el a Képviselő-testület Újkí-
gyós város adópolitikájának kidolgo-
zása érdekében a helyi adókról szóló 
rendelet tervezetet, és egyben felkérte 
a polgármestert, hogy a rendelet ter-
vezet határozatnak megfelelő kidol-
gozásához és a képviselő-testület elé 
terjesztéséhez szükséges intézkedése-
ket tegye meg. 

Meghatározták a feladatokat
A képviselő-testület a belső ellen-
őrzés számára 2016. évben az alábbi 
feladatokat határozta meg: 
Cél: Annak megállapítása, hogy az 
önkormányzat által fenntartott és 
működtetett intézményekben az ét-

kezéssel kapcsolatos dokumentumok 
vezetése, nyilvántartása a jogszabályi, 
illetve a helyi szabályozásnak megfe-
lelően történik-e, valamint az étkezé-
si kedvezmények igénybevétele során 
a jogszabályi előírások érvényesül-
nek-e.
Módszer:
• az étkezési térítési díj befizetésekor 
a számlák elkészítése, a díjbeszedés és 
a befizetés lebonyolítása, a hátralékok 
beszedése megfelelően történik-e,
• rendelések, lemondások – különös 
tekintettel az ingyenesen étkezőkre – 
nyilvántartása,
•  elszámolások rendelkezésre állása,
• étkezési kedvezmény jogosultságá-
nak alátámasztása.
Időszak: 2015/2016. nevelési év/tanév.
A határozati javaslatra mind a kilenc 
képviselő igennel voksolt.

Elfogadták a DAREH koncepciót
A képviselők egyhangú, kilenc igen 
szavazattal döntöttek arról, hogy
1. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 
„Települési szilárdhulladék-gaz-
dálkodási rendszer fejlesztése a 
Délkelet-Alföld Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer Létreho-
zását Célzó Önkormányzati Társulás 
területén” című projekt vonatkozá-
sában az üzemeltetési koncepciót és 

díjpolitikát a DAREH Önkormány-
zati Társulás Taggyűlésének 13/2015. 
(X. 08.) TGy. határozata szerinti tar-
talommal elfogadja,
2. nyilatkozik arról, hogy a koncep-
ció alátámasztásához benyújtott, és 
a részletes megvalósíthatósági tanul-
mányban feltüntetett adatok, infor-
mációk a valóságnak megfelelnek, 
továbbá a részletes megvalósítható-
sági tanulmányban bemutatott üze-
meltetési koncepciót, díjpolitikát, díj-
képzést ismerik, és annak betartását 
a támogatás visszafizetésének terhe 
mellett vállalják a projekt befejezését 
követő legalább öt évig.

Lejárt határidejű határozatok
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 84/2015. (VII. 17.), 
103/2015. (IX. 21.), 104/2015. (IX. 21.), 
105/2015. (IX. 21.), 106/2015. (IX. 21.), 
107/2015. (IX. 21.), 109/2015. (IX. 21.), 
110/2015. (IX. 21.), 111/2015. (IX. 21.), 
112/2015. (IX. 21.), 113/2015. (IX. 21.), 
114/2015. (IX. 21.) számú önkormány-
zati határozatok végrehajtásáról szóló je-
lentést kilenc igen szavazattal elfogadta.

Elfogadták a szakmai programot
Az „Ezüstág” Gondozási Központ 
Szakmai programját és mellékleteit 
mind a kilenc képviselő elfogadta.

HATÁROZATOK

Felhívás
Világháborúban vagy hadifogságban elhunyt

katonák fényképét várjuk
Tisztelt Újkígyósiak! Az Újkígyósi Keresztény 
Ifjúságért Alapítvány gondozásában készül az 
I. és II. világháborús hősökről megemlékező 
nyilvántartás, A HŐSÖK KÖNYVE. A könyv 
az újkígyósi illetőségű elesett, vagy hadifogság-
ban elhunyt katonák adatait fogja tartalmazni,  
és az önkormányzat anyakönyvvezetőjénél ke-
rül majd elhelyezésre.
Ezúton szeretnénk megkérni Önöket arra, 
hogy munkánkat segítsék azzal, hogy az ebből 
az időszakból fennmaradt, a katonákat ábrázo-
ló fényképekkel kiegészíthessük a könyvet.
A képeket digitalizálás végeztével azonnal 
visszaadjuk, nem gyűjtjük össze.
A képeket az „Ezüstág” Gondozási Központ 
Családsegítő Szolgálatához (Újkígyós, Arany János utca 45.) lehet behozni 
2015. december 18-ig, munkaidőben.
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Ünnepi közgyűlésen emlékezett  
a megyei testület

A Békés Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlése ünnepi testületi ülésen emléke-
zett az 1956. évi forradalom és szabad-
ságharc kezdetére, valamint a Magyar 
Köztársaság 1989. évi kikiáltására. 
A rendezvényt a gyulai polgármesteri hi-
vatal dísztermében tartották, ahol Wittner 
Mária ’56-os szabadságharcos mondott 
ünnepi beszédet. Az ünnepség előtt rend-
hagyó történelemórát tartott Szarvason és 
Orosházán középiskolások számára.

Hárman kaptak  
Békés megyéért kitüntetést

A Békés Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlése minden évben Békés megye tár-
sadalmi, gazdasági, tudományos fejlődé-
séért, nemzetközi kapcsolatai erősítéséért 
valamint a művészeti és kulturális élet, 
továbbá a sport területén kimagasló ered-
ményeket elérő személyek, kollektívák te-
vékenysége elismerése érdekében „Békés 
megyéért” kitüntetést adományoz. 
A Békés Megyei Önkormányzat ünnepi 
ülésén Zalai Mihály elnök Békés Me-
gyéért kitüntető díjat adott át Domokos 
Lászlónak a Békés Megyei Önkormány-
zat tagjaként és elnökeként, egyéni or-
szággyűlési képviselőként Békés megyéért 
végzett kiemelkedő munkája elismerése-
ként. 
Békés Megyéért kitüntetést vett át Feke-
te Péter a Békéscsabai Jókai Színház és a 
Szarvasi Vízi Színház élén elért eredmé-

nyeiért, Békés megye kulturális és színházi 
életében nyújtott kimagasló munkájáért.
Békés Megyéért kitüntető díjat adott át 
Zalai Mihály elnök Sápi Lajosnak a me-
gyei üvegipar korszerűsítése és megtartá-
sa érdekében végzett magas színvonalú, 
példaértékű munkájáért.

Békés megye Brüsszelben
A „13. Régiók és Városok Európai Hete” 
elnevezésű rendezvényt idén október 
12-15 között tartották Brüsszelben. 
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke Hargi-
ta megye meghívására vett részt az idei 
programon, és tartott előadást a megyei 
önkormányzat szerepéről a megyei vál-
lalkozásfejlesztésben.
- A kis- és középvállalkozások megyei fej-
lesztéseiről tájékoztattam a résztvevőket, 
valamint arról, hogy az elmúlt tíz hónap-
ban ezzel kapcsolatosan milyen eseménye-
ket szerveztünk, milyen megállapodásokat 
kötöttünk, együttműködéseket alakítot-
tunk ki – tudatta a közgyűlés elnöke.

Migránsválság Békés megyében
Dr. Kovács József országgyűlési képviselő 
és Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnöke sajtótájé-
koztatót tartott a 3. számú választókerü-
lethez tartozó polgármesterekkel együtt a 
migrációval kapcsolatban.  
- A Békés Megyei Rendőr-főkapitány-
ság vezetője arról tájékoztatott, hogy 
Békés megyében az illegális határátlépé-
sek száma nem emelkedett. Rendőreink 
szolgálatot teljesítettek az országhatár 
érintett szakaszain, úgy, hogy a telepü-
léseken sem csökkent a szolgálatok szá-
ma, mindezt feszes szolgálatszervezéssel 
sikerült elérni. A Békés Megyei Polgár-
ősök Szövetsége két héten át összesen 
30 emberrel támogatta a határ védelemét 
24 órás szolgálatban. Mindezek mellett 
a Vöröskereszt önkéntesei is hathatós 
segítséget nyújtottak a menekültek el-
látásában – mondta el Zalai Mihály, aki 

köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik 
Békés megyéből segítették a határ védel-
mét és a migráns helyzet kezelését. 

Békés megye 300 éves ünnepe
Programok:
Emléktábla avatás - 2015. november 20. 
1230 Békés Megyei Önkormányzat, 5600 
Békéscsaba, Árpád sor 18.
Kiállítás-megnyitó – 2015. november 20. 
1340 Kecskeméti Gábor Kulturális Köz-
pont, 5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 23.
Ünnepi megemlékezés - 2015. novem-
ber 20. 1400 Kecskeméti Gábor Kul-
turális Központ, 5630 Békés, Jantyik 
Mátyás u. 23.
Barokk zenei koncert - 2015. november 
30. 1900 Békéscsabai Evangélikus Temp-
lom, 5600 Békéscsaba, Kossuth tér

Davidovics László  
Európai Polgári Díjat vett át

Erdős Norbert europarlamenti képvise-
lő vendégül látta Davidovics Lászlót, a 
Dél-Alföld – Európai Unió Gazdasági, 
Oktatási, Kulturális, Integráció Együtt-
működést Koordináló Közhasznú Egye-
sület alapítóját, aki az Európai Polgári Díj 
ünnepélyes átvételére érkezett Brüsszelbe.
Davidovics László a kultúra és oktatás terén 
tanúsított állhatatos és rendkívüli munkás-
ságára tekintettel kapta meg a díjat. Mun-
kájának eredményeként az általa megala-
pított egyesület jelentős eredményeket ért 
el a különböző területen dolgozó szakem-
berek tapasztalatcseréje, a képzésorientáció, 
valamint határokon átnyúló kulturális és 
szakmai programok szervezése terén.

Békés Megye Önkormányzatának hírei

Wittner Mária
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ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉSEK:

Sebestyén Dorina (3000 g, 49 cm), Békéscsaba, 2015. október 1., 
édesanyja: Koszna Kitti, édesapja: Sebestyén Imre.

Gigacz Noémi (2510 g, 46 cm), Békéscsaba, 2015. október 3., 
édesanyja: Mázik Rita, édesapja: Gigacz Gábor.

Endrei Áron László (3630 g, 52 cm), Békéscsaba, 2015. októ-
ber 6., édesanyja: Bodor Mariann, édesapja: Endrei László.

Faragó Fedra (4100 g, 53 cm), Békéscsaba, 2015. október 31., 
édesanyja: Jánosi Ilona, édesapja: Faragó Lajos

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2015. október 2., menyasszony: 
Szelezsán Rita újkígyósi lakos, vőlegény: Tóth Zoltán buda-
pesti lakos.

Házasságkötés időpontja: 2015. október 5., menyasszony: Bánfi 
Tímea újkígyósi lakos, vőlegény: Pap Ferenc újkígyósi lakos.

Házasságkötés időpontja: 2015. október 7., menyasszony: 
Gazsó Adrienn újkígyósi lakos, vőlegény: Horváth Gyula 
újkígyósi lakos.

2015 | 10 | 20

Dél-békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Lezárulnak az ivóvízminőség-javító projekt munkálatai

Befejező szakaszba érkezett a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014. 
számú Dél-békési Ivóvízminőség-javító Projekt munkálatai 
Medgyesegyháza, Bánkút és Újkígyós településen. A projekt ünnepé-
lyes záró rendezvénnyel ért véget 2015. október 20-án. 

A Dél-békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2010. január 15-én jött létre Újkí-
gyóson Almáskamarás, Dombiratos, Magyarbánhegyes, Nagykamarás és Újkígyós részvételével. 
A Társuláshoz később Medgyesegyháza is csatlakozott. A Társulás tagjait az a közös cél kötötte 
össze, hogy az Európai Unió által előírt egészséges ivóvíz paramétereknek megfeleljen, erre kö-
zös pályázatot nyújtson be, illetve azt megvalósítsa. Később a Társulást ténylegesen két település 
vitte tovább, Medgyesegyháza és Újkígyós. A pályázat legfontosabb célja volt, hogy egészséges 
ivóvízhez jussanak a települések lakói, hiszen a vízben található arzén, ammónium, nitrit és man-
gán mértéke meghaladta az Európai Unió által előírt mértéket. A két település nettó 719 540 547 Ft 
összegből gazdálkodhatott, amelynek mintegy 85%-a vissza nem térítendő támogatás volt, de a 
Belügyminisztérium általi önerő pályázat következtében az ivóvízminőség-javító program 100%-os 
támogatásban részesült.
A kivitelezési munkálatok során Újkígyóson három új kút fúrása és egy réginek a megszüntetése 
valósult meg. A központi vízmű telepen egy új technológiai épületet építettek az ivóvíz tisztításához 
kötődő technológiai eszközökkel együtt, és elvégezték a víz megtisztítását a káros anyagoktól. A 
pályázat alapján a beruházási költség 20%-ának megfelelő összeget hálózatrekonstrukcióra, opti-
malizálására fordítottak, amely az ivóvízhálózat jobb üzemeltetését, illetve a tűzivíz biztonságo-
sabb rendelkezésre állását eredményezi. A dekantvíz elvezetése is megtörtént a projekt kapcsán. 
Medgyesegyházán és Bánkút településrészen új kutak létesítésére, új épület megépítésére került 
sor, illetve egy-egy tisztítómű került beüzemelésre. A munkálatok során elvégezték az ivóvíz ar-
zén- és nitrátmentesítését, valamint a közigazgatásilag Medgyesegyházához tartózó László-telepen 
kiépült az egészséges vízellátást biztosító távvezeték. Megtörtént a hálózat rekonstrukciója, mely 
jelentősen megnöveli majd a szolgáltatás biztonságát és annak hatékonyságát. 
A beruházás megvalósulásának köszönhető, hogy az Európai Unió által meghatározott érték alá 
csökken a települések vizének arzén, ammónium, nitrit és mangán tartalma. A korszerűsítés ered-
ménye, hogy hosszú távon hozzájárulhat majd a városok közel tízezer lakosa egészségügyi álla-
potának javulásához, illetve további pozitív változásokat is tapasztalhatnak az ott élők: tisztább, 
egészségesebb ivóvizet fogyaszthatnak.
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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: Horváth-Gazsó Adrienn, Katona-Gedó Gyöngyi, Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Turovszki Krisztián
Nyomdai előkészítés: Mészáros Gábor • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

Kígyósi Ádvent
2015. november 28. (szombat):
10 óra: Ádventi készülődés – egész napos program a művelődési házban. Fellépnek az újkígyósi óvodás és iskolás néptáncos gyerekek.
11 óra: Bábszínház. Közben: adventi játszóház (adventi koszorú és karácsonyfadísz-készítés, mézeskalács-írókázás, 
gyertyaöntés), lángos, fánk, tea, forralt bor.
16 óra: Az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete által meghirdetett Nagy – családi főzőversenyre és a 
Retro sütemények versenyére nevezett ételek és sütemények zsűrizése a művelődési házban. Zsűri elnöke: Bangó Margit.
18 óra: A „Kígyósi Ádvent” nyitókoncertje a Szűz Mária Szent Neve katolikus templomban. 
Fellépnek: Bangó Margit és barátai.
Bangó Margit Kossuth-díjas és Magyar Örökség Díjas előadóművész, a tradicionális magyar ha-
gyományok és nyelvjárás alapján született nóták legendás megszólaltatója. Egyik legfőbb jellemzője 
a vele született hitelesség, amely a mai napig átható erővel van jelen dalaiban. Zenei repertoárja egy 
„hungarikum zenetár”, amely megőrzi a jövő nemzedék számára mindazokat a sok száz éves magyar és 
roma értékeket, amelyeket nem szabad veszni hagyni. Bangó Margit Magyar Köztársaság Arany Ér-
demkeresztjének és a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetettje. Ezen a kon-
certen főként népi énekeket, adventi dalokat ad elő. 
2015. december 5. (szombat): „Kígyósi Ádvent II.” 
18 óra: Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola énekkarának, alapfokú művészeti oktatásban 
részesülő növendékeinek és a Baptista Gyermek klub csemetéinek műsora a katolikus templomban. 
2015. december 11. (péntek): „Kígyósi Ádvent III.” 
17 óra: Az olasz Abruzzo tartományt népszerűsítő és ismertető képkiállítás a Cz. Kiss 
Rendezvényházban. Megnyitja: Maria Assunta Accili olasz nagykövet asszony.
18 óra: Pierluigi Ruggiero és zenekara koncertje: Szajko Géza - hegedű, Pierluigi 
Ruggiero - cselló, Luca Trabucchi - gitár. 
Pierluigi Ruggiero zenekara a Trio Concertando 2010-ben alakult kiváló zenészekből álló 
együttes, akik sok éven át koncerteztek Európa szerte (többek között: Olaszország, Ausztria, 
Franciaország, Svájc, Németország, Belgium, Hollandia, Anglia, Görögország). Az együttes 
tagjai olasz és nemzetközi versenyeken sok-sok díjat nyertek. Változatos repertoárral, artikulált 
előadásmódjukkal, valamint a szokatlan hangszer kombinációjukkal méltán váltak híressé. 
2015. december 19. (szombat): „Kígyósi Ádvent IV.”
18 óra: Illényi Katica és Bundzik István adventi koncertje a katolikus templomban. 
Illényi Katica, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt- és Artisjus-díjas hegedűművész, a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja. A Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében mu-
tatta be Magyarországon elsőként a theremin nevű hangszert, melyet nem kell megérinteni a megszó-
laltatásához. Jelenleg összesen öt koncertező theremin művészt tartanak számon világszerte, közöttük 
Illényi Katicát. Zongorakísérője Bundzik István tanár úr, a Miskolci Bartók Béla Zenei Konzervató-
rium jazz-tanszak tanszékvezető tanára. 
Támogatóink: 
Polgármesteri Hivatal, Római Katolikus Egyházközség, Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola, Közös Igaz-
gatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény, „Ezüstág” Gondozási Központ, Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú 
Egyesülete, „Újkígyósért” Közalapítvány, Önkormányzati Konyha, Kígyós Művészeti Egyesület, Nyugdíjasok Ér-
dekvédelmi Egyesülete, Naplemente Nyugdíjas Klub, Polgárőrség, „Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület, 
Geo-Recycling Kft.


