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Hogyan szavaztunk?

• Folytatás a 2. oldalon •

Az volt a kérdés, hogy akarjuk-e, hogy a migránsokat 
az Unió kötelezően betelepíthesse hozzánk?

Én „csípőből” nemmel szavaztam. De én csak egy va-
gyok a 2203 szabadkígyósi választójoggal rendelkező 
felnőtt ember közül. Miért szavaztam így?

Mert látom, hogy például Franciaországban azok a 
második, harmadik generációs arabok tüntetnek, ran-
dalíroznak, robbantanak, akiknek a szüleit, nagyszüleit 
befogadta a francia állam évtizedekkel ezelőtt.

Mert látható, hogy Angliában egyre nagyobb a mu-
zulmán lakosság aránya, és azt mondják a felmérések, 
hogy Londonban egy évben már több újszülöttet ne-
veznek el Mohamednek, mint a hagyományos John-
nak.

Mert látom, hogy Hollandia egyes nagyvárosaiban 
már jóval több a színes bőrű, mint a fehér ember.

Mert látom, hogy Belgiumban is gettókba tömörül-
nek a bevándorlók, és hálából robbantanak abban az 
országban, amelyik befogadta őket, amelyik lakást, 
megélhetést biztosít nekik.

Mert látom, hogy Svédországban sem fenékig tejföl 
az élet. Azok a bevándorlók, akik nem kaptak tartózko-
dási engedélyt egyszerűen „illegalitásba” vonulnak, el-
tűnnek a hatóság szeme elől, és nem valószínű, hogy 
beállnak ministrálni valamelyik keresztény templom-
ba. Őket kellene nekünk magyaroknak befogadnunk, 
akikre már a németeknek sincs szüksége, mert dolgoz-
ni nem akarnak, csak a szociális ellátásra várakoznak? 
Van nekünk kiről gondoskodni, mert a magyar társada-
lomban is van rászoruló.

Őszintén kíváncsi vagyok annak az 1159 kígyósi em-
bernek a véleményére is, aki nem jött el október 2-án 

szavazni. Abban reménykedem, hogy csak kényelem-
ből maradtak otthon, úgy gondolva, hogy a szavazás 
kérdése annyira egyértelmű volt, hogy mások majd 
úgyis jól döntenek helyettük is. Igen, ők 978-an úgy 
döntöttek, hogy Magyarország és benne Szabadkí-
gyós maradjon magyar országnak és magyar falunak. 
Ők nem felejtették el, hogy Hunyadi János, Zrínyi Mik-
lós, Dobó István, Jurisics Miklós hősiesen védte az osz-
mán törökök ellen Magyarországot és Európát is. Mi 
még tudjuk, hogy 1456 óta 560 éve azért harangoznak 
delente, mert mi magyarok mentettük meg Európát az 
iszlám hadaktól.

És most is jönnek számolatlanul. Ez már láthatóan 
egy újkori népvándorlás. Ez Európa vesztét fogja okoz-
ni, ha nem teszünk ellene semmit. Meg kell állítani ezt 
az emberáradatot! Én úgy gondolom, hogy a segítsé-
get a rászorulók részére nem Európától kell várni, ha-
nem a gazdag arab országoktól. Vagy talán ők is örül-
nek a népvándorlás ellenünk irányulásának?

Kedves Választók! Köszönöm, hogy október 2-án a 
szabadidejükből egy órát ennek a fontos kérdésnek 
az eldöntésére szántak. Köszönöm, hogy megértették, 
hogy ez nem pártpolitikai ügy, ez nemzetpolitika, a jö-
vőnkről, a sorsunkról szavaztak október 2-án.

Tisztelettel köszönöm!
BALOGH JÓZSEF

polgármester

2016. október 2-án 1044-en szavaztunk, 51-en érvény-
telenül, 15-en igennel, 978-an nem kívánják a migrán-
sok betelepítését.

Szabadkígyósi Általános Iskola hírei

Megvalósult programok az iskolában:
Az alsó tagozatosok a Jókai Színházban megtekintet-

ték a Széttáncolt cipellők című mesedarabot.
Október 14-én hulladékgyűjtés volt az iskolában. 

Több mint 3400 kg papírt, és 76 kg PET-palackot gyűj-
töttek tanulóink.

Köszönjük a szülőknek, hogy ilyen aktívan támogat-
ták gyermekeiket, többen még a békéscsabai munka-
helyekről is jelentős mennyiségű papírt hoztak el. Eb-
ben az évben a befolyt pénz egy részét közvetlenül az 

osztályok kapják meg, és a felmerülő apróbb költségei-
ket fedezhetik belőle.

Október 15-én, szombaton az áthelyezett munka-
napon a tanórai keretet átlépve rendkívüli tanítási na-
pot tartottunk. 77 tanulóval Budapestre látogattunk. A 
több mint 10 éves hagyományra visszatekintő kirándu-
lás elsődleges célja, hogy gyermekeink megismerked-
jenek a főváros nevezetességeivel. Szombaton a Vaj-
dahunyad várában megtekinthető kiállításokat néztük 
meg, majd az Állatkertben töltöttük a napot. A Hősök 

Általános Művelődési Központ hírei
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terén a Milleniumi Emlékmű előtt készült közös fény-
képet közzétettük a Facebookon.

Október 28-ra beneveztünk a Világ Gyalogló Nap-
ja programra. 7,9 km-es gyalogtúrát teszünk a falu-
ban és a környékén. Meglátogatjuk településünk ne-
vezetességeit. Szívesen várjuk az iskola tanulóin kívül 
a falu lakosságát is. A túráról készült, fényképekkel alá-
támasztott élménybeszámolót a pályázatot kiíró zsűri 
értékeli. A program 13.30-kor indul az általános isko-
la elől és terveink szerint 17 óra körül érkezünk vissza. 
Élménydús, látnivalókban gazdag gyalogtúra vár min-
denkire.

Az őszi szünet 2016. november 2-től 4-ig tart. A szü-
net előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a 
szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő).
Étkezés térítési díj befizetés időpontjai 2016-ban
(iskola, óvoda, bölcsőde):

• 2016. november 14., hétfő 8–12 és 14–17 óráig
• 2016. november 17., csütörtök 14–17 óráig
• 2016. december 12., hétfő 8–12 és 14–17 óráig
• 2016. december 15., csütörtök 14–17 óráig

A térítési díj befizetésének helye az általános iskola 
IKSZT épülete.

Az óvoda hírei

Óvodánkban Szent Mihály napja az őszi évkör első 
ünnepe. Mihály nap fordulópont a parasztkalendá-
riumban is. A Szent György napján kihajtott állatokat 
Szent Mihálykor hajtották be. Ez a nap volt a behaj-
tás, a pásztorbér kifizetésének és a pásztorfogadás-
nak a napja. Országszerte híresek voltak a Mihály napi 
vásárok. Ha nem is ilyen híres, de biztosan emlékeze-
tes volt ez a Mihály nap óvodánkban. Ezen a napon 
az óvodába igyekvő gyermekek gyümölccsel, zöldség-
gel megrakott kosarakkal érkeztek. A tornaterem pil-
lanatok alatt vásártérré változott, amint megszólalt a 
gyermekek énekes játéka. A berendezett vásártéren a 
pásztorélethez kapcsolódó tárgyakat mutattunk be, hi-
szen a mai gyermek ritkán lát csikóbőrös kulacsot, fa-
ragott pipát, szürkemarha szarvából készített kürtöt. A 
vidám hangulatú énekes játékok és verselés után meg-
kezdődött a begyűjtött termények vására. A dajkané-
nik egy garasért árulták portékáikat. A gyermekek ked-
vét növelte a zsákbamacska és a mézeskalács szív, amit 
vásárfiaként vihettek haza. Köszönjük a Szülők Közös-
ségének segítségét a mézeskalácssütésben. Köszöne-
tet mondok az óvónéniknek és a dajkanéniknek az 
együttműködésért, és hogy hangulatossá tették ezt a 

napot! Az első óvodai színházlátogatás október 19-én, 
szerdán volt. A gyermekek a Békéscsabai Jókai Színház 
Bábszínházába látogattak el. Október 20-án, csütörtö-
kön, délelőtt 10 órától a Művelődési Házban A rátóti 
csikótojás című zenés, táncos mese előadást tekintet-
ték meg a gyerekek, amit a kondorosi Általános Iskola 
SZÁZSZORSZÉP NÉPTÁNCCSOPORT-ja mutatott be. Az 
előadáson részt vettek az óvodások, és az alsó tagoza-
tos gyermekek. Következő őszi ünnepünk Márton nap. 
November 10-én 16.15-től Lámpás felvonulást ren-
dezünk, melyre szeretettel várjuk a kedves szülőket is. 
Lámpást mindenki hozzon magával! Gyülekező 16 órá-
tól az óvoda udvarán. Az óvodában nap közben csak 
az iskola felőli kiskapu van nyitva, kérjük, ha ilyenkor 
szükséges ügyet intéznie, ezen a kapunk közelítse meg 
az óvoda épületét.

Kígyósi Érték-Teremtő

Településünk sikeresen szerepelt a HUNG-2016 pá-
lyázaton. A pályázat 1 996 600 Ft vissza nem téríten-
dő támogatást nyújt településünk értékeinek felkuta-
tására és számbavételére. Célja, hogy létrejöjjön egy 
olyan értéktár, amelyben szerepelnek épített értéke-
ink, az arra méltó tárgyi értékek, hagyományok és szel-
lemi értékek. A település honlapján, Facebookon és a 
kábeltévén keresztül közzétesszük majd azokat a szem-
pontsorokat, melyek alapján javaslatokat tehet bárki 
az értéktárba felvenni kívánt értékekről. Jelen pillanat-
ban a munkacsoport felállítása és a feladatok üteme-
zése folyik.

Általános Művelődési Központ

Általános Művelődési Központ hírei

Trükkös tűzifa árusok!
A fűtési szezon közeledtével megjelenhetnek a trükkös 
tűzifa árusok, akik minden évben több tucatnyi embert 
csapnak be és károsítanak meg. Alkalmazott trükk jeik 
tárháza végtelen, így soha nem tudhatjuk, hogy mi-
lyen fogással igyekeznek bennünket előnytelen üzletek 
megkötésére rávenni.
Elkövetési módszereik jellemzői a következők:
A piaci árnál jóval olcsóbban kínálják „kiváló” minősé-
gű portékájukat plakátokon, hirdetési újságokban. 
Csak egy telefonszámot adnak meg a hirdetéseikben, 
az áru értékesítését pedig általában helyszínre szállí-
tással vállalják. A jármű platóján még tíz mázsa a tüze-
lő, az udvaron leborítva már csak ennek a fele. A laikus 
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Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a november 1-i hosz-
szú hétvégét érintően a hulladékszállítás rendje nem 
változik. Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy novem-
bertől hulladékgyűjtő zsák kizárólag a Polgármesteri 
Hivatalban vásárolható ügyfélfogadási időben. A hul-
ladékgyűjtő zsák ára változatlanul bruttó 207 Ft/darab 
marad.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. november 8-án

RUHAOSZTÁST TARTUNK
a Családsegítő Szolgálatnál.

Szociális Alapszolgáltatási Központ

Trükkös tűzifa árusok!

vevő még csak megbecsülni sem tudja, hogy valóban 
annyit kapott-e, amennyit megrendelt. Nem a meg-
rendelt minőségű tűzifát szállítják ki. A vásárlás során 
– nagyobb címletű bankjegyből kell visszaadni – kifi-
gyelik, hol tartja a gyanútlan házigazda a pénzét, majd 
elterelik a figyelmét (vizet kérnek, WC-re, mosdóba 
mennek) és meglopják.
Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást?
•  Fontolják meg a kiválónak tűnő – piaci árnál jóval 

kedvezőbb – ajánlatot, őrizzék meg egészséges bizal-
matlanságukat az árusokkal szemben.

•  Javasoljuk, hogy megbízható helyről, cégtől, vállalko-
zótól vásároljanak tüzelőt.

•  A megrendeléskor előre egyeztessék a kiszállítás idő-
pontját, és lehetőség szerint kérjék valamelyik szom-
széd vagy rokon segítségét, aki jártas a tüzelőanya-
gok vásárlásában.

•  Ajánlatos mérlegelést kérni valamelyik közeli TÜZÉP 
telepen és csak azután fizessenek, amikor mindent 
rendben találnak.

•  Lehetőség szerint ne legyenek egyedül az áru kifize-
tésekor.

•  Javasoljuk, hogy legyenek óvatosak és otthonaikba 
ne engedjenek be idegeneket, így nem válhatnak a 
tolvajok áldozatává.

•  Bűncselekmény észlelése után azonnal értesítsék a 
rendőrséget a 107-es vagy 112-es segélyhívó tele-
fonszámon.

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési osztály

Szabadkígyós Község Önkormányzata pályázatot hir-
det Szabadkígyós, Major 4. szám alatti Nyugdíjasház-
ban megüresedett:
2. számú 27 m²-es alapterületű, 1 szobás, komfortos

lakás határozatlan idejű bérbevételére.
Pályázati feltételek:
•  A nyugdíjasházba csak rendszeres nyugellátásban ré-

szesülő pályázhat.
•  A beköltöző lakástulajdonnal, vagy 50%-os lakásra 

vonatkozó tulajdoni joggal, illetve haszonélvezettel 
nem rendelkezhet.

•  A bérleti szerződés megkötésekkor a bérlő egysze-
ri közérdekű kötelezettségvállalás címén 1 fő esetén 
600 000 Ft, 2 fő esetén 800 000 Ft-ot fizet, mely ha-
tározatlan idejű bérleti jogviszonyt biztosít.

•  A havi bérleti díj + rezsi költség 1 fő esetén 28 000 Ft, 
2 fő esetén 44 800 Ft.

Bővebb információt nyújt Tóth Gáborné, a Polgármes-
teri Hivatal 12-es irodájában.
A pályázatok benyújtásának határideje:

2016. november 18.
A pályázatok elbírálásának időpontja:

2016. november havi Képviselő-testületi ülés.
A lakások megtekinthetők Szabadkígyós, Major 4. szám 
alatt (időpont-egyeztetés alapján).

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Nyugdíjasház
pályázati felhívása
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Szabadkígyóson, az Ókígyósi út 103. szám alatt (a templom 
mellett), ahol 15-féle lángos kapható. Nyitva: 05–14 óráig.MEGNYÍLT A LÁNGOSSÜTÔ


