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Puccskísérlet a falu ellen
Mindenki tudja, hogy ez a feloszlatási szándék ki-

 zárólag ellenem irányult. A négy képviselő – 
aki ezt a beadványt aláírta – lehetőséget akart te-
remteni a választási ellenfelemnek, hogy újra indul-
hasson ellenem két veresége (2010, 2014) ellenére 
is. Ezért akarták most megállítani azt a kiemelkedő 
fejlődési folyamatot, ami itt Szabadkígyóson elin-
dult. Lelkük rajta!

Mindenki tudja, korom miatt én már otthon élvez-
hetném a nyugdíjas napjaimat. Nem tettem ezt, 
mert 2014-ben úgy éreztem, nem léphetek hátra 
azok elől a feladatok, lehetőségek elől, amelyeket a 
2014–2019-es ciklus jelent. Ha lett volna Szabadkí-
gyóson olyan pályázó, aki rendelkezik azokkal a po-
litikai kapcsolatokkal és képességekkel, amelyek a 
nagymértékű uniós támogatások (talán utolsó tá-
mogatások) lehívásához szükségesek, akkor nyugod-
tan átadtam volna a helyemet. De ilyen ember nem 
volt! Felelősséggel úgy döntöttem, ha hasznosabb 
tudok lenni másnál a falu számára, nem állhatok fél-
re kényelemszeretetből a feladatok elől, mert a fa-
lu érdeke a legfontosabb. A falu érdekéről lehet be-
szélni, de tenni is kell érte. Én tettem is! Az utolsó 
évben (2013-ban) annyit, mint máskor egy ciklus 
alatt. És ez a tenni akarás motivál. Nekem Szabadkí-
gyósért dolgozni nem polgármesteri munka, hanem 
elhivatottság. Én többedik generációs lakosa vagyok 
a falunak, nekem nem a saját érdekemben kell po-
litizálnom, hanem a faluért. Ez a morális kötelessé-
gem, és ez motivál engem életem minden éber pil-
lanatában. Ez erkölcsi kötelesség, nem üres lózung! 
Ez felelősségtudat, mert nekem a falunkért kell dol-
goznom még akkor is, ha vannak, akik lebecsülik a 
sikereinket, vagy akadályozzák a céljaink megvalósí-
tását.

Akik a képviselő-testület feloszlatását kezdemé-
nyezték, nem mérték fel a lépésük következménye it. 
Egy új választást kellett volna kiírni egymillió forint-
ért. A várható kampány felborította volna a telepü-
lés nyugalmát. Az emberek nem azért választottak 
meg bennünket, hogy másfél évente kampányol-
junk, hanem hogy dolgozzunk. A folyamatban lévő 
pályázataink (orvosi rendelő, SZAK-épület, kerékpár-
út Békéscsabára) várhatóan leálltak volna. A más-
fél milliárdos vagy hárommilliárdos kastélyfelújítási 

támogatásunk is leállhatott volna, hiszen miért jöj-
jön ide ilyen soha nem látott összeg, ha a település-
nek nincs stabil vezetése. Kapcsolataim segítségével 
nagyon nehéz volt elérni, hogy a kormány (Orbán 
Viktor és Lázár János) idefigyeljen ránk, és törődjön 
velünk. Ha ők leveszik a kezüket rólunk, akkor a mi 
álmainknak befellegzett. Ha valaki ezeket a veszélye-
ket nem látja be, az nagyon nagy felelőtlenség!

Ne gondolja senki, hogy én féltem az új választás-
tól. A szabadkígyósi ember értelmes. Meg tudja kü-
lönböztetni a vezetői közül, hogy ki az, aki valóban 
tesz a településért, és vannak eredményei is, és ki 
az, aki csak beszél, és csak acsarkodik, akadályoz-
va ezzel a hasznos munkát. Ennek alapján szavazott 
volna, és biztos vagyok abban, hogy tisztább erővi-
szonyok alakultak volna ki.

Hosszú hónapok teltek volna el a kampánnyal ér-
telmetlenül. Pedig az idő most nagyon fontos ténye-
ző. Várhatóan ez az utolsó olyan uniós ciklus (2019-
ig), amikor még jelentős támogatások érkeznek 
onnan. Ezt az időszakot pályázatok beadásával és 
megnyerésével kell tölteni, nem egymás elleni kam-
pányolással. Aki ezt nem látja be, az nem a falu ér-
dekeit nézi, hanem a saját pecsenyéjét sütögeti. De 
ez a pecsenye mindnyájunknak égett ízű lett volna!

Nagy Lászlóné képviselő asszonytól május 6-án 
kaptam egy másfél oldalas levelet a képviselő-tes-
tületet megszüntető indítvány indoklásaként. Egy 
ilyen indoklás alapvető ismérve a tárgyilagosság és 
igazságosság kell, hogy legyen. Ezzel szemben rossz-
indulatú túlzások, csúsztatások, valótlan állítások, 
hazugságok sora a nekem írt levél. A hozzám írt be-
adványt sorról sorra cáfoltam a képviselő-testületi 
ülésen. Kicsinyes vádakra csak kicsinyes, de biztosan 
igaz válaszokat adtam. Ennek hatására Botyánszki-
né Vida Anna képviselő asszony és Lehoczki Zsolt al-
polgármester már nem támogatták a testület felosz-
latásának felvetését. Nem vállalták az új választás 
kiírásának káros következményeit. Ők a zavartalan 
fejlődés érdekeit tartják fontosnak. Két képviselő 
– Purecse Istvánné és Nagy Lászlóné – a rendkívüli 
testületi ülésen továbbra is a testület feloszlatásáért 
szavaztak. Purecse Istvánné az eddigi 17 év során 
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minden fejlesztési tervünk, pályázatunk ellen szava-
zott. Hosszú lenne bemutatni azt, hogy mik azok a 
fejlesztések, amik nem valósulhattak volna meg, ha 
a mindenkori testület is úgy gondolkodik, mint Pure-
cse Istvánné. Nagy Lászlóné – a feloszlatási javaslat 
másik ösztönzője – arról nevezetes, hogy folyamato-
san interpellációkkal, panaszokkal, feljelentésekkel 
fordul az önkormányzat ellen. Beadványait jogi lag 
„külső segítő” készíti elő. Nagyon sok ember felve-
tette a kérdést, mi a haszna annak a képviselőnek, 
aki folyamatosan a falu érdekei ellen szavaz, vagy 
aki csak a beadványok, feljelentések küldözgetésé-
ben „eredményes”.

Végül ismertetem a testület feloszlatásával kap-
csolatos nyílt szavazás eredményét.

Újra elindult a Hálózat a közösségért program, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az EDF DÉ-
MÁSZ közös – áramdíjfizetést segítő – programja ke-
retén belül. Bővebb információk az új programról 
a halozat.maltai.hu weboldalon, illetve helyben a 
családsegítő szolgálatnál.

Támogatás kérhető: elszámoló számla, részszám-
la, végszámla EDF DÉMÁSZ Zrt.-nél nyilvántartott 
tartozásra, illetve hátralékmentesség megtartására 
fix összegű támogatásra.

Nem támogatható: elosztói díjak, visszakapcso-
lás díja, büntetések (pl. kötbér), eladott tartozások, 
visszakötések és egyéb műszaki költségek, illetve 
behajtó cégnek eladott tartozások, peresítésen vagy 
végrehajtáson levő hátralékok.

Hamarosan kiírásra kerül az otthon melege prog-
ram családi házak energetikai korszerűsítésére és 
felújítására. A támogatási kérelmeket 2016. július 
1-jétől a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig a pá-
lyázati portálon keresztül elektronikusan kell be-
nyújtani, ehhez pedig ügyfélkapus regisztráció is 
szükséges. (okmányirodában kell kérni).
Néhány feltétel:

•  A támogatás folyósítása minden esetben a Ked-
vezményezett felé történik, utólagos finanszíro-
zással, a teljes bekerülési költség kifizetésének 
igazolását követően.

•  A támogatás az elszámolható költségek 40-55 
százalékára igényelhető a megvalósítandó fej-
lesztés összetettségétől függően. Az igényelhe-
tő maximális összeg 2,5 millió forint.

•  A támogatást kizárólag 1996 előtt épült, és 1995. 
december 31. napjáig kiadott építési enge déllyel 
rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 négyzet-
méter fűtött alapterülettel rendelkező, a pályá-
zó tulajdonában álló és a pályázat benyújtását 
megelőzően használatban lévő (lakott) családi 
házak felújítására lehet igénybe venni.

Otthon melege program 2016 feltételek:
–  http://palyazatkereso.eu/otthon-melege-prog-

ram-2016-feltetelek/
–  https://csaladihaz2016.nfsi.hu/uploads/palya-

zati_utmutato_csh_csaladihaz_160407.pdf
Javasoljuk, hogy akit érdekel a program, keres-

sen fel pályázatírót és kivitelezőt.

A fejhallgatóról...
Szeretném felhívni mindenki a figyelmét arra, 

hogy a fülhallgatóval történő zenehallgatás halláská-
rosodáshoz vezethet! A károsodás mértékét több té-
nyező is befolyásolja: a zaj erőssége, időtartama és 
a zajártalom gyakorisága, másrészt, aki útközben ze-
nét hallgat, nem érzékeli a körülötte lévő hangokat. 

A feltett kérdés az volt: Akarja-e a képviselő-testü-
let feloszlatását?

A válaszok:
Dunai Jánosné alpolgármester: nem
Lehoczki Zsolt alpolgármester: nem
Botyánszkiné Vida Anna képviselő: nem
Süliné Forró Zsuzsanna képviselő: nem
Balogh József polgármester: nem
Purecse Istvánné képviselő: igen
Nagy Lászlóné képviselő: igen

A szavazás 5:2 arányban a feloszlatás elutasítását 
eredményezte.

Ennek következtében dolgozunk tovább a faluért. 
De kérdés, hogy mindannyian így akarjuk-e ezt?

Balogh József
polgármester
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Például egyre többen kerékpárral közlekedve hall-
gatják a zenét. A baj akkor kezdődik, ha nem hallja, 
nem veszi észre a mögötte előzni szándékozó autót 
a hangos zene miatt, ekkor akár el is ütheti.

Kedves szülők!
Egyedül csak a megelőzéssel tudjuk megóvni gyer-

mekeink füleinek egészségét. A zenehallgatás idő-
tartamát tekintve napi egy óra vagy annál kevesebb 
áll az ajánlásban. Beszéljék meg otthon, hogy az en-
nél több idő milyen problémákat, veszélyeket okoz-
hat. Próbáljuk ki például, hogy a hangosan szóló, fül-
be vezetett zene hallgatása mellett a gyerek mikor 
veszi észre a háta mögött keltett, egyre erősebb za-
jokat. A hosszabb ideig tartó zenehallgatás fülcsen-
gést, halláskárosodást fog okozni, emellett baleset-
veszélyes is!

Az energiaitalról...
„Minden ötödik 10-14 éves gyerek energia italt 

reggelizik Magyarországon. A túlpörgő fiataloknál a 
nagy mennyiségű koffein megemeli a vérnyomást és 
a pulzusszámot, szívritmuszavart okozhat, a veleszü-
letett, de rejtett szívbetegeknél pedig szívhalált idéz-
het elő. A koffeinmérgezés tünetei is kialakulhatnak, 
erős hányingerrel, hányással, mellkasi fájdalommal, 
álmatlansággal, esetenként pánikrohammal.” (http://
valasz.hu/itthon/betegge-isszuk-magunkat-az-energiaital-
fogyasztas-lopakodo-veszelyei-112565)

Kedves szülőtársak!
Olvassanak többet a fejhallgató és az energiaital 

káros hatásairól, és beszéljék meg a gyermekeikkel.

Ingyenes Jogi tanácsadás!
Minden hónap második szerdáján (legközelebb 

június 8-án) 9–11 óráig ingyenes jogi tanácsadást 
nyújt Dr. Vári Ádám és Dr. Váriné Dr. Balogh Csilla 
ügyvédek a Szabadkígyósi Szociális Alapszolgáltatá-
si Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál. 
(Művelődési Ház)

Háziorvosok telefonszámai:
• Dr. Berczi István: 06 30/422-3541
• Dr. Gurbity Gábor: 06 30/965-0564
• Dr. Hunya Sarolta: 06 30/985-0816
• Dr. Marossy László: 06 30/262 4335

Süliné Forró Zsuzsanna

TISZTELT LAKOSOK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

2016 június 2-án, csütörtökön 9–17 óráig
a Családsegítő Szolgálatnál

R U H A O S Z T Á S
lesz.

Szociális Alapszolgáltatási Központ

E B O L T Á S !
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 164/2008. 
(XII. 20.) sz. FVM rendelete a veszettség elleni vé-
dekezés részletes szabályai alapján: minden 3 hó-
naposnál idősebb ebet az állat tartójának, tu-
lajdonosának évente saját költségén veszettség 
elleni oltásban kell részesíteni.
Veszettség ellen oltani, csak chippel megjelölt 
ebet lehet! Az oltás helyszínén a chippel való je-
lölés tilos!

A 2016. évi pótoltások ideje és helye:
•  Május 28. (szombat) 8–10 óráig a Polgármeste-

ri Hivatal belső udvarán;
•  Június 11. (szombat) 8–10 óráig a Polgármeste-

ri Hivatal belső udvarán.
Az oltás díja ebenként az oltás helyszínén: 3000 Ft.

Hívásra, háznál történő oltás esetén 500 Ft kiszál-
lási díj fizetendő házanként. Féregtelenítés az ol-
tással egy időben: 100 Ft/db 10 kg-onként.
Az oltási könyveket kérem, hozzák magukkal.
Aki az ebét (ebeit) nem oltatja be, szabálysértést 
követ el, amelynek következményeként 50 000 Ft 
pénzbírsággal sújtható.
Eddig két oltást szerveztünk május 6-án és 7-én, 
sajnos kevesen hozták el ebüket, ezért kell új oltá-
si időpontokat megadnunk.

Szabadkígyós, 2016. május 23.

Dr. Lami András
szolgáltató állatorvos

Telefon: 06-20/565-6008
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2016. JÚNIUS

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy az

FGSZ Földgázszállító Zrt.
2016. június 27. 10.00 és 2016. június 27. 14.00 óra

közötti időszakban,
Újkígyós, Szabadkígyós

településen az összes felhasználókat érintően az üzemeltetésében lévő földgázszál-
lító/földgázelosztó* rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási mun-
kát végez.

Tisztelettel kérjük az érintett Felhasználókat, hogy a veszélyhelyzet megelőzése és a 
szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a fenti időszakban a gázmérő előtti fő-
csapot zárva tartani és a gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Dátum: 2016. 01. 25.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.


