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Krónika Szabadkígyós Község 
Önkormányzatának Lapja

Ez a nyilvánosság hiányzott nekünk?
Az önkormányzat 16 éves történetében sohasem volt 
korlátozva a nyilvánosság! Minden testületi döntés 
nyíltan született, nyílt testületi ülésen. Csak az nem is
merhette meg azokat, aki nem akarta. Aki mostanában 
a nyilvánosságot hiányolta, az nem ismerte az alap
helyzetet, vagy nem értette meg, vagy nem is akarta 
megérteni. Olyat hiányolt, ami mindig is létezett. Nem 
volt azonban nyilvános facebookos rágalmazás, rém
hírterjesztés!

Az utóbbi időben azonban látható, hogy a nyilvános
ság komolytalan eltúlzásával, minden lényegtelen hí
recske közzétételével nevetségessé lehet válni. Mert 
kit érdekel az, hogy párórás továbbképzésen fog oko
sodni egy-egy képviselőtársunk, és az sem világszen
záció, hogy még le is vizsgáztunk. Nagy szégyen lett 
volna, ha még erre sem vagyunk képesek. Írt erről a 
„képzésről” a hivatalos média annyit, amennyi erről 
éppen szükséges, de még erről itthon is fecsegni, már 
nem biztos, hogy szükséges volt.

De amikor valaki már nem tud határt szabni a köz
életi vágyával összenőtt igazságérzetének, és azt hiszi, 
hogy a választók szavazatai őt arra is felhatalmazták, 
hogy képviselőtársa tisztességét, tekintélyét megpró
bálja tönkretenni, akkor itt már megálljt kell paran
csolni.

Tisztázni kell néhány dolgot, de nem hiszem, hogy 
ezt mindenki megérti:

Először: Október 12-én egy héttagú testületet bíztak 
meg a szabadkígyósi választók a község ügyeinek inté
zésével. Az a nevünk, hogy képviselő testület. Nem egy 
négytagú bizottságot, aki mindenféle megbízás, fel
hatalmazás nélkül látogat, végrehajt, intézkedik. Az a 
megbízás, amit októberben kaptak, az arról szól, hogy 
a képviselői munka törvényes keretei között szervezet
ten tevékenykedjenek. A feladatokat a számunkra a bi
zottságokban jelölik ki és nem egy mellékutcában ut
cában. Ha ezt négy hónap után sem képesek belátni, 
annak szomorú következményei lehetnek és vannak. A 
nyilvánosság alkalmai már láthatóvá teszik, hogy a vá
lasztók nem ezt várták, a választók egy része csalódott. 
Persze olyan is akad, aki örül a cirkusznak, örül a tehe
tetlen totyogásnak.

Másodszor: Ide – ebbe a testületbe – dolgozni jöt
tünk, és nem azért, hogy a saját bajunkkal, érzelme
inkkel foglalkozzunk. Itt nem a szenzációt kell keresni, 
hanem a munkát. De egy ilyen testületben, ahol több, 
mint 120 napja nem tudunk alpolgármestert választani 
(törvényes keretek között), mert egy helyi mellékutcá
ból irányítják a ceruzáikat, ott milyen eredményekről 

fogunk majd 5 év után beszámolni. Nem gondolják a 
tisztelt ellenzéki képviselők, hogy őket nem irányított 
báboknak, hanem alkotó képviselőknek választották 
tavaly októberben? Nem azért lettek képviselők, hogy 
internetes oldalaikon ellentéteket, gyűlölködést szítsa
nak, hanem azért, hogy keressék az együttműködés le
hetőségét a falu érdekében. Az az ízléstelen hadjárat, 
amit internetes oldalaikon Dunai Jánosné ellen folytat
nak, már jóval túl van a megengedhető határon. Dunai 
Jánosné – és 23 pedagógus a gyulai Harruckern isko
lából – nem követett el semmi olyan vétket, ami mi
att ilyen csúnya módon sértegetni, megalázni lehetne 
őt. Jól ismerem az „ügyüket”, nem ők követték el a hi
bát, hanem esetleg a felettesük. Őket majd minősíti a 
bíróság, ha hibáztak, de biztos vagyok benne, hogy a 
beosztott tanárok és Dunainé nem követtek el mást, 
mint tanítottak, osztályoztak és adminisztráltak. Ezért 
kapták és kapják a fizetésüket. De biztos vagyok benne 
a tények ismeretében, hogy ők nem bűnösek. Szomo
rú dolog viszont, hogy közülük csupán egyet – Dunai 
Jánosné – tesznek ki ilyen gusztustalan támadássoro
zatnak, pusztán azért, mert alpolgármesternek javasol
tam ebben a ciklusban is. Tudom, senki nem piszkálta 
volna őt, nem akarták volna lejáratni, ha nem így dön
tök. De törvény adta lehetőségem szerint tettem így, 
mert őt tartom a legképzettebb (középiskolai tanári 
diplomája van) és legtapasztaltabb képviselőnek, aki
vel tizenhat éve eredményesen dolgozunk Szabadkí
gyósért. Dunai Jánosnét kemény fából faragta az élet. 
Kapott a sorstól jó néhány pofont. Ezért tudja állni a 
harcot most is. Azonban látszik rajta, hogy őt is meg
viseli ez a sok mocsok, amit rászórnak csupán azért, 
hogy lejárassák és lehetetlenné tegyék a tevékenysé
gét. De ő állja a sarat, és nem roppan össze, mert tud
ja a saját igazát.

Azonban a lánya – akit nem ilyen kemény fából fa
ragtak, az egészsége sem kifogástalan – nehezen éli 
meg az anyja üldöztetését. Mert melyik gyerek örül 
annak, ha bántják, alázzák az anyját? A helyzet miatt 
egyre romlik az állapota, annyira, hogy ma már kórházi 
ápolásra is szorul. Belegondoltok mindebbe lelkiisme
retlen rágalmazók? És ha téged rágalmaznának ilyen 
gátlástalanul, a te gyereked hogyan szenvedne emiatt? 
Meddig lehet elmenni a gusztustalan rágalmazás út
ján? Mikor szólal meg a tisztességes közvélemény, és 
mikor mondja már, hogy ELÉG VOLT? Nem ez a nyilvá
nosság hiányzott nekünk!

Balogh József
polgármester
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Tegyük meg értük, magunkért – ne váljunk áldozattá!
Tiszteljük idős embertársainkat?

Sosem lehet elégséges mértékben felhívni az embe
rek – főként az idős emberek – figyelmét, hogy a bűn-
elkövetők a legkülönfélébb módszerekkel igyekeznek 
megkárosítani az időskorú áldozatokat. Kihasználják 
kiszolgáltatott helyzetüket, hiszékenységüket és jóhi
szeműségüket. Az áldozattá válás lehetősége csökkent
hető, és nekünk az a feladatunk, hogy mindent megte
gyünk ennek érdekében. Ezért is a fenti cím, amely jól 
tükrözi, hogy mit is tehetünk. Elcsépelt jó tanácsoknak 
tűnnek az alábbiak, de ha sokan inkább úgy cseleked
nének, hogy ezek ne legyenek valóságos problémák, 
akkor megakadályozhatnánk a bűnözők ügyeskedését.

Az a bizonyos néhány jó tanács:

 1.  Ne nyisson ajtót idegeneknek, ismeretlen szemé
lyeknek!

 2.  Ne bízzon meg ismeretlenekben, még akkor sem, 
ha kedvesnek és jómodorúnak tűnnek!

 3.  Ne engedjen be házaló árusokat se a lakásba, se 
pedig az udvarba.

 4.  Ne hagyja nyitva a kaput, házának ajtaját – még 
akkor sem – ha az udvarban, kertben tartózkodik!

 5.  Ne hagyja a kapuban, vagy a bejárati ajtóban a 
kulcsot! Ugyanakkor a lábtörlő alá, a postaládá
ba, virágcserépbe vagy egyéb „biztonságosnak” 
ítélt helyre se rejtse el, ha elmegy otthonról! Vi
gye inkább magával!

 6.  Ne hagyja őrizetlenül azt a helyiséget, ahol nyit
va van az ablak!

 7.  Ne vegye elő pénzét, értékeit idegenek előtt ott
honában, mert kifigyelhetik hol tartja azt, és el
tulajdoníthatják!

 8.  Kerékpárja csomagtartóján, kosarában, kormá
nyán ne hagyjon táskát, szatyrot vagy egyéb ér
tékes dolgokat!

 9.  Kerékpárját még rövid időre se hagyja lezáratla
nul!

10.  A nagyobb bevásárlóközpontokban a táskáját, 
csomagját mindig tartsa szorosan magánál!

11.  Vásárláskor – az áru válogatásakor – soha ne te
gye táskáját, pénztárcáját a pultra vagy a bevá
sárló kocsiba!

12.  A pénztárcáját, bankkártyáját, személyes irata
it, mobiltelefonját tegye biztonságos helyre (pl. 
a kábát belső zsebébe, kézitáska belső rekesze
ibe)!

13.  Soha ne tartsa bankkártyáját a hozzá tartozó PIN 
kóddal együtt!

A vagyon elleni bűncselekmények elkövetését sok 
esetben a figyelmetlenség, az óvatosság hiánya, a la
kókörnyezet közömbössége teheti lehetővé. Hogy mit 
tehetünk értékeink védelmében?

1.  Régóta bevált vagyonvédelmi eszköz a jó állapotú 
kerítés, és egy nagyobb testű kutya jelenléte. Ezek 
még ma is visszatartó erőt jelent a lakásba jogtala
nul behatolni szándékozókkal szemben.

2.  Fontos az épület nyílászáróinak védelme. A lakás 
minden ajtajára – különösen azoknál a helyiségek
nél, ahol valamilyen értéket tárolnak – biztonsá
gi zárakat, esetleg lakatokat, továbbá az ablakok
ra redőnyöket szereltessen fel, melyek feltartják 
a betörőt sokszor bizony olyan hosszú időre, ami 
már elégséges ahhoz, hogy tetten érjék őket.

Vannak dolgok, melyekről nem szeretünk beszélni. 
Édesapák, édesanyák, barátok, akik ugyan úgy éreznek, 
mint minden más ember, sokan már egy tisztes kort is 
megéltek. Szánunk rájuk elég figyelmet? Ész
revesszük, ha már nem mosolyog a szemük? Ha csak 
hallgatagon és lehajtott fejjel mennek el mellettünk az 
utcán? Aztán magyarázkodnak, hogy csak megbotlot
tak, megütötték magukat, de sajnos érezni lehet, hogy 
bizony nincs ott valami rendben?!

Lehet, hogy ezek az idős emberek otthoni bántalma
zás áldozatai! Elhanyagolják, megalázzák, akár meg is 
ütik őket – rosszabb esetben a fizikai bántalmazás már 
rendszeressé is válhat. Segítsünk nekik abban, hogy 
észrevesszük a bántalmazás jeleit!

Van ugyanis lehetőség arra, hogy ez a méltatlan hely
zet megszűnjön! Aki ilyet észlel ne lépjen túl rajta, ne 
csukja be a szemét. Ön is jelezhet egészségügyi intéz
ménynek, családvédelemmel foglalkozó intézménynek 
– akár a rendőrségnek is –, akik megoldást találhatnak 
a bántalmazott szépkorúak számára!

Településünkön is egyre nagyobb az idős emberek, a 
szépkorúak aránya. Sokan egyedül élnek, így még ve
szélyeztetettebbek. Ismét várjuk a tavaszt, de ez a gyö
nyörű évszak nemcsak a természet éledezését hozza 
magával, hanem a bűnelkövetők megjelenését, vissza
térítését.

Figyeljünk jobban időseinkre, hiszen ők tiszteletet 
érdemelnek! Tiszteljük tehát idős embertársainkat!

Keresztes györgy
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MEGHÍVÓ
Szabadkígyós Község Képviselő Testülete

és az Általános Művelődési Központ
tisztelettel meghívja Önt

2015. március 13-án (péntek) 15 órakor
a Művelődési Házban tartandó

ünnepi megemlékezésre.

-

Programok:

–  Balogh József polgármester köszöntő beszéde
– Ünnepi műsor
– Koszorúzás

Kérjük koszorúzási szándékát 2015. március 11-ig jelezze az IKSZT-ben 
vagy a 70/387-0960-as telefonszámon.

 



A szociális alapszolgáltatási Központ (szaK) az alábbi-
akról ad tájékoztatást:

tisztelt lakosok!
•  ha Ön dolgozik, és biztonságban szeretné tudni idős 

szülőjét napközben;
•  ha Ön egyedül él, és nincs hozzátartozója, aki gond

ját viselné, de szeretne segítséget napközben;
•  ha Ön ápolásra szorul betegsége miatt, forduljon 

hozzánk bizalommal, a fentiekben megadott elérhe
tőségeken.

Az előző havi krónikában a szociális étkeztetés igény
bevételi eljárásához az alábbi helyesbítést teszem:
Igénybevételi eljárás:
•  az igénylő a kérelmét a SZAK vezetőjénél kell, hogy 

benyújtsa;

•  ezt követően az alapszolgáltatás személyi térítési dí
jának megállapítása következik, melyhez a szolgálta
tást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedel-
mét kell figyelembe venni;

•  ezután az ellátott megállapodást köt az intézmény
nyel, mellyel létrejön az intézményi jogviszony.

2015. március 16-án RUHAOSZTÁST tartunk a Polgár
mesteri Hivatal udvarán a kisházban 9–17 óráig.

Addig is várjuk adományként felajánlásaikat, ami Ön
nek már felesleg, de másnak még segítség lehet (gyer
mekruha, babakocsi, ágynemű, bútorok, kád, kimaradt 
csempe, járóbot, kerekesszék, pelenka, ... stb.).

süliné forró zsuzsanna
intézményvezető

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

Cím: Szabadkígyós, Kossuth tér 7. • Telefon: 06-70/45-95-362 • E-mail: szak@oroscom.hu

havi ügyeleti BeosztásoK
2015. márCIuS

 1. Dr. Berczi István
 2. Dr. Gurbity Gábor
 3. Dr. Berczi István
 4. Dr. Hunya Sarolta
 5. Dr. Marossy László
 6. Dr. Hunya Sarolta
 7. Dr. Hunya Sarolta
 8. Dr. Hunya Sarolta
 9. Dr. Gurbity Gábor
10. Dr. Berczi István
11. Dr. Hunya Sarolta
12. Dr. Marossy László
13. Dr. Gurbity Gábor
14. Dr. Gurbity Gábor
15. Dr. Gurbity Gábor
16. Dr. Gurbity Gábor

17. Dr. Berczi István
18. Dr. Hunya Sarolta
19. Dr. Marossy László
20. Dr. Marossy László
21. Dr. Marossy László
22. Dr. Marossy László
23. Dr. Gurbity Gábor
24. Dr. Berczi István
25. Dr. Hunya Sarolta
26. Dr. Marossy László
27. Dr. Berczi István
28. Dr. Berczi István
29. Dr. Berczi István
30. Dr. Gurbity Gábor
31. Dr. Berczi István

2015. áprIlIS
 1. Dr. Hunya Sarolta
 2. Dr. Marossy László
 3. Dr. Hunya Sarolta
 4. Dr. Hunya Sarolta
 5. Dr. Hunya Sarolta
 6. Dr. Hunya Sarolta
 7. Dr. Berczi István
 8. Dr. Hunya Sarolta
 9. Dr. Marossy László
10. Dr. Gurbity Gábor
11. Dr. Gurbity Gábor
12. Dr. Gurbity Gábor
13. Dr. Gurbity Gábor
14. Dr. Berczi István
15. Dr. Hunya Sarolta

16. Dr. Marossy László
17. Dr. Marossy László
18. Dr. Marossy László
19. Dr. Marossy László
20. Dr. Gurbity Gábor
21. Dr. Gurbity Gábor
22. Dr. Hunya Sarolta
23. Dr. Marossy László
24. Dr. Berczi István
25. Dr. Berczi István
26. Dr. Berczi István
27. Dr. Gurbity Gábor
28. Dr. Berczi István
29. Dr. Hunya Sarolta
30. Dr. Marossy László

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elhunytak gyászhírét a Polgármesteri Hivatalban 
adják le, melyet a köztéren levő üveges hirdetőtáblába helyeznek ki.Felhívás!

NEMZETKÖZI
ÉLELMISZERIPARI
NAGYVÁLLALAT

betanított munkás és targoncavezetô
munkatársakat keres

békéscsabai telephelyére szezonos munkára, háromműszakos 
folyamatos munkarendbe, előreláthatólag június–október közötti időszakra.

Jelentkezni lehet:  Bonduelle Central Europe Kft., Munkaügy 
5600 Békéscsaba, Békési út 54. 
Telefon: 66/441-541 142-es és 145-ös mellék 
Email: kkissne@bonduelle.com

Jelentkezési határidő: 2015. februártól 15-től júliusig 1-jéig.


