
Húsvét alkalmából
Zöld erdőben jártam, 
Kék ibolyát láttam,…

A közelgő húsvét alkalmából 
kívánok mindenkinek boldog 
ünnepeket, a hölgyeknek pedig 
sok udvarias locsolkodót!

Balogh József
polgármester

Ingyenes 2015. április

Krónika Szabadkígyós Község 
Önkormányzatának Lapja

2014. október 12-én alakult meg a képviselő-testület. 
A bizottságok akkor létrejöttek, bár volt képviselő asz
szony, aki megtagadta a bennük való részvételt azért, 
mert akkor alpolgármesteri ambíciói voltak. Ez után öt 
alkalommal nem választottunk alpolgármestert, mert 
volt, aki kijelentette, hogy nem fogja elfogadni a jelöl
temet. Mások csatlakoztak hozzá, a „súgó” pedig kívül-
ről örömmel vezényelt. Formálisan így nem teljes a 
testület, mert hiányzik egy alkotóeleme.

Ez az év az utolsó nagy uniós támogatások elnyerésé
nek és előkészítésének az időszaka. Nekünk most azok
nak a pénzeknek a jövőbeni elköltését kellene előké
szíteni, amelyekre még az előző kormányzati ciklusban 
igényt jelentettünk be, és amelyekre ígéretet is kap
tunk. Sokan állunk ám sorban a forrásokért! Stabil ön
kormányzatok, és olyan instabil is, mint mi vagyunk. Ha 
mi nem állunk keményen a lábunkon, ha csak szédel
günk, könnyen kihullhatunk a sorból. Lesz helyettünk 
igénylő bőven. Pedig nekünk – kígyósi képvi selőknek 
– kizárólag a faluért kell tevékenykednünk személyi el
lentétektől függetlenül. Nem hiszem, hogy van ember 
a faluban, aki ezt nem így látja! De ha vannak képvi
selők, akiket a partvonalon kívülről vezetni lehet és 
amíg ők nem ébrednek fel, amíg rá nem jönnek, hogy 
a kibicnek (kívülről) semmi sem drága, addig nem ju
tunk előre. Pedig most az előkészítés időszaka van 

éppúgy, mint a föld megművelésében. Minden normá
lis gazda tudja, hogy tavasszal terveket kell készíteni, 
magágyat formálni, vetni és reménykedni a várható jó 
termésben. Csak mi értjük ezt meg nehezen!

Közügyek

A választás során az ellenzék hangos lózungja volt a 
nyilvánosság hiányolása. Az a vád, hogy az előző ciklus-
ban nem volt minden önkormányzati döntés nyílt és 
nyil vános, az egyszerűen rosszindulatú hazugság. Ha 
valaki nem tudott valamilyen képviselő-testületi dön
tésről, az azért van, mert nem volt rá kíváncsi, nem ér
deklődött utána. És ez így van most is. Az informáci
ót, a döntéseket csak azzal lehet megismertetni, akit 
az érdekel.

Az ellenzék a helyzet „javítására” létrehozta a Köz
ügyek című internetes oldalt Juhász Gyula gondozásá
ban. Az ott megjelenő megszólalások sok józan véle
ményt a felszínre hoztak. Ezeket mindenki tanulságul 
használhatja. De a szabad „igazságosztás” lehetősége, 
meg a következmény nélküliség és a biztatás kiengedte 
a rossz szellemeket a palackból. Olyan ökörségeket, va
lótlanságokat is világgá kürtölnek ott, amelyek mélyen 

Gondolatok a képviselő testület első hat hónapjának 
tevékenységéről
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lejáratják azokat az egészséges gondolatokat, amelye
ket a józan gondolkodású hozzászólók mondanak.

És kik azok, akik szórják a sértő rágalmakat, és félre-
ve zetni akarják a jóindulatú közvéleményt? Ismerjük 
őket, de sajnos nem mindenki. Az szórja a hülyeségeit 
nekünk, aki becsapta valamikor a családja minden tag
ját, akivel azért nem állnak szóba a rokonai, aki csak 
azért van életben, mert el tudott futni a vasvilla elől, 
ami a testvére kezében rohant utána. Ha ő és néhány 
társa nem restell ilyen módon „harcolni” – mert bizta
tást kap, meg ígéretet kap bizonyos pozíciókra kedvező 
fordulat esetén – legalább az internetes oldal szerkesz-
tő jének lenne jóérzése és letiltaná – mert a másik ol
dal hozzászólásával gyakran megteszi – a hazugságokat 
és a gyalázkodást. Vagy ez az feladata? Ezt várja a meg
bízója? Ha így van ez már nem közélet, ez már szégyen!

Összegezve: Ez a fórum nem a nyilvánosságot terem
tette meg, hanem a cirkuszt. Látható ez abból, hogy so
kan eltávolodtak már tőle. Amiben „eredményes” volt, 
az az emberek szembeállítása, gyűlöletkeltés, egye
sek méltatlan sértegetése. Emberek! Ilyenek vagyunk 
mi? Kell ez nekünk? Mikor ébred szégyen azoknak a lel
kében, akik ezt a cirkuszt művelik, de főleg azokéban, 
akik ezt hátulról vezénylik és kajánul röhögnek az ered
ményen otthon.

Bizottsági munka

A képviselői munka színterei a bizottságok. Ott kell ele
mezni az előterjesztéseket. Van idő és anyag a felké
szülésre, mérlegelésre, döntés előkészítésére. De ami
kor egy bizottság hosszas előkészület után meghozta 
a döntését (többséggel!!!), akkor a Pénzügyi Bizott
ság elnökének az a feladata, hogy a testületi értekez
leten a bizottság döntését képviselje, mert az rá is kö
telező. Igaz a vacillálás és utólagos ötletelés alkalmat 
adott számára egy két övön aluli ütés bevitelére, de 
nagyon fontos a testület tekintélye érdekében, hogy 
a képviselő – különösen, ha bizottsági elnök is – igazat 
mondjon! Mert az a példa, amit a képviselő asszony 
egy szomszéd település polgármesterének társadalmi 
státuszáról elmondott, az egy az egyben hazugság. Az 
említett polgármester nem társadalmi megbízatásban 
jelöltette magát októberben és azután sem. Nem tu
dom, hogy kitől kapta az információkat a képviselő asz
szony, de jól rászedték. Ez a tipikus példája annak, ami
kor egyesek a más fülével verik a csalánt. A Kibicnek 

viszont semmi sem drága! Kérem tehát, a testület te
kintélye érdekében a felszólalásainkban, vitáinkban 
csak igazat mondjunk!

Az utóbbi hat hónap eredménye, hogy győztesként 
visszahoztunk egy korábbi felújítási pályázatunkat 30 
millió forint értékben, amelynek tárgya a napközi ott
hon épületének felújítása.

Újabb kisebb pályázati siker egy 5 milliós nyeremény 
a parlagfű irtásához szükséges gépek beszerzéséhez. 
Szeretném megdicsérni az aljegyzőnket, mert ő min
den ötletét bevetette a siker érdekében.

Jelentem, dolgozunk azoknak a pályázatoknak az 
előkészítésén is, amelyeket a TOP program fog szá
munkra elérhetővé tenni. S mivel ezen a testületi érte
kezleten az egészségügy is megtárgyalásra kerül, javas
lom a tisztelt testületnek, kezdjünk tárgyalást az épülő 
új egészségház felépüléséről, terveiről, helyszínéről 
költségvetéséről az érintettekkel, mert a TOP program 
erre lehetőséget ad számunkra. (Minimum 30 millió.)

Az elmúlt fél évben is megnyertük a belügyminiszté
rium támogatását szociális tűzifa osztására 177 család 
részére. Örömteli tény, hogy a helyi közmunkások te
vékenysége révén ezt a mennyiséget még 60 köbméter 
fával meg tudtuk emelni. Az utóbbi hetekben viszont 
rosszízű vita keletkezett a testületben a helyi közmun
ka értékéről és fontosságáról. Ezzel kapcsolatban a ta
pasztalataink alapján kijelentem, a közmunka nálunk 
fontos és hasznos. A településüzemeltetési feladatain
kat nélkülük nem tudnánk végrehajtani. Ők becsülettel 
végzik a teendőiket! Nekünk szükségünk van a mun
kájukra, nekik meg szükségük van a munka becsületé
re és a szerény megélhetésre. Ha a kormány biztosítja 
a bérük jelentős részének a fedezetét, nekünk ezt to
vább kell adnunk a részükre, hiszen ők hasznot a falu
nak termelnek. Ha ezt egyes képviselők nem így látják, 
ők nem érdemlik meg a választók támogatását. A kép
viselőnek minden alkalmat meg kell ragadnia, hogy se
gítse azokat, akik segítségre szorulnak.

Köztudott, hogy a közmunka lehetősége nem örök
érvényű. Nekünk arra kell törekednünk, hogy a köz
munka átalakuljon folyamatosan jövedelemtermelő 
tevékenységgé. Ezt megteremteni nehéz és befektetés 
igényes feladat. Ezen dolgozunk és bízom abban, hogy 
ezt az érintettekkel együtt egyszer megteremtjük.

És abban is bízunk, hogy a következő hat hónap 
munkájának értékeléséről és az elvégzett feladatokról 
kedvezőbb képet találunk.

Balogh József
polgármester

Gondolatok a képviselő testület első hat hónapjának 
tevékenységéről.
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Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!

Ahogy arról már az országos médiákban bizonyára ér
tesültek, 2015. március 5-én lépet hatályba az Orszá
gos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ). A rendelet ha
tálybalépésével a tűzgyújtás szabályai jelentősen meg
változtak. A legfontosabb változásokra és a helyi sza
bályozás sajátosságaira szeretnénk e tájékoztatóval 
felhívni a figyelmet.

A legfontosabb a lakosságot érintő változás az OTSZ 
225. § (1) bekezdése szerint, hogy ha jogszabály (pl. hely 
rendelet) másként nem rendelkezik, a belterületi ingat
lanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri 
égetése tilos. E szabályozás alól a környezet védelmé
nek általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
48. § (4) bekezdése ad felmentést az alábbi esetben: „A 
települési önkormányzat képviselő-testületének hatás-
körébe tartozik: {…} az avar és kerti hulladék égetésé-
re vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapí-
tása {…}”

Önkormányzatunk eddig szabályozta a kerti hulladék 
égetésének szabályait a környezetvédelemről szóló 
rendeletében, de az új szabályoknak megfelelően cél
szerű volt a szabályozás újragondolása, így Szabadkí
gyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. évi márciusi soros ülésén megalkotta 6/2015. 
(III. 30.) önkormányzati rendeletét az avar és kerti 
hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról. A 
rendelet letölthető a www.szabadkigyos.hu honlap
ról, vagy a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján meg
tekinthető.

A rendelet legfontosabb betartandó szabályai:
5. § (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése – 

vasárnap és ünnepnapok kivételével – március 1-jétől 
április 30-ig, október 1-jétől november 30-ig hétfőtől 

szombatig naponta 18 és 21 óra között engedélye-
zett, más napon és időpontban az égetés tilos.

(2) Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles 
időjárás esetén.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem vé-
gezhető égetés a település területére is érvényes, köz-
pontilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

6. § (4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak el-
oltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz 
helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell ké-
szenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése meg-
akadályozható, illetőleg eloltható.

(7) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (ned-
ves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést végző túl-
zott füst-, illetve koromképződés esetén köteles a tüzet 
eloltani és levegőszennyezést megszüntetni.

(8) Egyszerre nagyobb mennyiségű – előre látható-
lag 1 órát meghaladó égetési időt igénylő – avar és 
kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszé-
dokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról 
és tartamáról. Az égetés egy alkalommal maximum 3 
óráig tarthat.

A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, il
letve a növénytermesztéssel összefüggésben keletke
zett hulladék szabadtéri égetését minden esetben elő-
zetesen engedélyeztetni kell a területileg illetékes 
katasztrófavédelmi kirendeltséggel. Az ezzel kapcso
latos kérvényt a tevékenységet megelőzően legalább 
tíz nappal kell benyújtani a katasztrófavédelmi kiren
deltséghez. Az engedélyezési eljárásról az alábbi cí
men kérhető tájékoztatás: Békéscsabai Katasztrófavé
delmi Kirendeltség (5600 Békéscsaba, Kazinczy út 9.), 
Tel./fax: 66/322-188.

Tisztelettel:
Balog gáBor

aljegyző

B e Í r a t k o z á s
Az első osztályosok beíratkozása 2015. április 16–17-én 8–18 óráig lesz 

az általános iskolában, a titkárságon.

Tájékoztatás a tűzgyújtás helyi és általános szabályairól

Kérjük, hogy a beíratkozásra hozza magával:

– A gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
– A gyermek lakcímkártyáját.
– A gyermek TAJ-számát.
–  Nevelési Tanácsadó keretében végzett iskola

érettségi szakértői véleményt.
–  SNI-s gyermek esetén a Szakértői Bizottság 

szakértői véleményét.

–  Nyilatkozatát hit- és erkölcstan, vagy hittan 
oktatásról.

–  Nyilatkozatát életvitelszerű lakcímről (5. számú 
melléklet).

–  Nyilatkozatát a közös szülői felügyeleti jog 
gyakorlásáról (4. számú melléklet).

–  Amennyiben igényel diákigazolványt és rendel
kezik NEK azonosítós papírral, a diákigazolvány
ra 1400 Ft-ot.



Alapja a víztisztító, ter
mékenységvarázsló erejé
be vetett hit. Eredete a ke
resztelésre utal, valamint 
arra a legendára, amely 
szerint a Jézus feltáma
dását hirdető jeruzsálemi 
asszonyokat a zsidók locsolással akarták elhallgattatni. 
A népszokások szerint a férfiak ilyenkor sorra járták a 
házakat és különböző énekek, versek kíséretében lo
csolták meg a nekik ezért cserébe tojást adó lányokat. 
Forrás: Húsvéti, tavaszi népszokásaink (gondola)

Pelyhéné nagy zsuzsanna

TiSZTeLT LaKoSoK!

A helyi lapban lehetőséget szeretnénk biztosítani Önök
nek anyakönyvi híreik közlésére (térítésmentesen), 
hirdetés feladására (térítés ellenében).
Hirdetéseit a Szociális Alapszolgáltatási Központban 
(Kossuth tér 7., telefon: 247-580) Pelyhéné Nagy Zsu
zsannánál adhatja le, illetve ott érdeklődhet a hirde
tés feltételeiről.

2015. április 16–17-én lesz az óvodai beíratás 
8–16 óráig az óvodában.

Az új köznevelési törvény szerint a 2015/16-os nevelési évben az óvo
dába járás 3 éves kortól kötelező: A gyermek abban az évben, amely
nek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köte
les részt venni.

Beíratáshoz szükséges okmányok: Szülő személyi igazolványa. • A 
gyermek születési anyakönyvi kivonata. • A gyermek TAJ-száma. • Te
lefonszám. • Tartós betegség esetén szakorvosi igazolás.

sénerné Bozó gyöngyi
óvodavezető

2015. április 16–17-én lesz 
a bölcsődei beíratás 8–16 óráig 

a bölcsődében.

Beíratáshoz szükséges okmányok:
Szülő személyi igazolványa. • A gyer
mek születési anyakönyvi kivonata. • A 
gyermek TAJ-száma. • Telefonszám. • 
Tartós betegség esetén szakorvosi iga
zolás. • Igazolás a szülők fennálló mun
kaviszonyáról.

Makra Mónika
bölcsődevezető

L e g y ü n k  ó v a t o s a k !
A közelmúltban megjelentek a településen olyan „szolgáltatók”, akik az önkormányzatra hivatkozva akar-
nak munkát végezni a lakosoknál. Legyünk óvatosak! Az önkormányzat nem irányít senkit az önök lakása-
iba. Ha valaki mégis erre hivatkozik, kérem szóljanak a polgárőröknek vagy a rendőröknek!

Húsvét a feltámadás, az újjászületés ünnepe: a keresz
tény egyház ilyenkor emlékezik meg Jézus feltámadá
sáról. Ennek tiszteletére az országban szentmiséket és 
istentiszteleteket tartanak, melyek általában körme
nettel zárulnak.

A negyvennapos böjt a keresztény egyházban a hús
véti előkészület ideje, amelyet Jézus 40 napi böjtölésé
nek és kínszenvedésének emlékét idézi. Ilyenkor nem
csak a hús fogyasztása volt tilos, hanem a lakodalom, 
bálozás, zenés mulatságok is tiltva voltak. Böjt idején 
gyóntak, áldoztak az egymással haragban lévők pedig 
igyekeztek kibékülni.

Nagypéntek Jézus kereszthalálának napja, a böjt és 
a gyász ideje.

Húsvétvasárnap ünnepli a kereszténység Jézus fel
támadását. Ehhez a naphoz is munkatilalom kapcsoló
dott: nem sepertek, nem főztek, nem hajtották ki és 
nem fogták be az állatokat. Már a 10. század óta hús
véti szertartásnak számít a sonka, bárány, kalács, tojás, 
bor megszentelése a templomban. A húsvéti bárány 
Jézust jelképezi. A tojás az élet, az újjászületés jelké
pe. A sonka a paraszti élet gazdasági és kultikus rendje 
szerint vált jellegzetes húsvéti étellé.

k e d v e s  s z ü L ő k !
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