
Ingyenes 2017. augusztus

Krónika Szabadkígyós Község 
Önkormányzatának Lapja

Hogyan lett székelykapuja a falunknak?
Tizenöt évvel ezelőtt egy százados tölgyfát ki-
döntött a vihar a kastélyerdőben. Hatalmas, 
nyolc méteres, egyenes törzse volt. A vékonyab-
bik végén is 80 centiméternél vastagabb átmé-
rővel rendelkezett. Ezt a törzset az Isten is szé-
kelykapunak teremtette. Emiatt ellátogattam az 
erdélyi Csernátonba, ott van a székelykapu épí-
tés egyik központja. Az ottani instrukciók alap-
ján fűrészeltettem föl a mi tölgyfa törzsünket. 
Nagyon nehéz volt mozgatni a monstrumot. De 
Horváth Balázs ácsmester megbirkózott vele 
Frankó György és Nagy László munkatársaim se-
gítségével. Ezután még több mint tíz évig alud-
ták Csipkerózsika álmukat az alkatrészek. Most 
már csak egy mester, egy művész kellett ahhoz, 
hogy valaki kapuvá varázsolja az anyagokat… És 
lett, Mórocz Sándor vállalta a nagy munkát. Sok 

hétvégéjét feláldozta azért, hogy a kapu meg-
születhessen. Igényes, művészi munkájának 
eredményeként 2017. július elejére a talpaza-
tára állította a kaput egy daru. Azóta csodájára 
járnak az emberek. Mindenki kizárólag elisme-
réssel szól a munkáról. Aki figyelmesen nézi a 
kaput, elolvashatja a készítő üzeneteit is:

„ TÉRJ BE HOZZÁNK VÁNDOR, HA ERRE 
VISZ UTAD, HA JÓ A SZÁNDÉKOD, ITT 
SZERETET FOGAD”

„ ISTEN HOZOTT”
„�ÁLDÁS�A�BELÉPŐNEK”

Kedves Sándor! Időtálló, maradandó művet al-
kottál! Köszönjük!

BALOGH JÓZSEF
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Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!

2017. májusában – a még 2016. évben a Terü-
let- és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretében – benyújtott pályázataink kö-
zül három nyert támogatást. 2017. június vé-
géig mindhárom nyertes pályázatra sikeresen 
támogatási szerződést kötöttünk a Magyar Ál-
lamkincstár Békés Megyei Igazgatóságával. A 
három projekt támogatási szerződés szerinti 
bruttó összértéke 112 648 573. Ft.

Jelen pillanatban azon projektek megvalósí-
tását meg is kezdtük, ahol nem volt szükséges 
hatósági engedély a kivitelezéshez, a többinél a 
kezdéshez szükséges tervkészítések és hatósági 
engedélyek beszerzése zajlik.

A három projekt rövid bemutatása és terve-
zett ütemezésük:

1.  Óvodai udvar és nevelési eszközök 
fejlesztése Szabadkígyóson 
(TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00052)

Mivel ebben a projektben a kezdéshez nem volt 
szükség hatósági engedélyek beszerzésére, még 
2017. júliusában kivitelezési szerződést kötöt-
tünk, hogy az Óvoda-Bölcsőde épületének te-
tőfelújítási munkáit még a nyári szünetben el 
tudjuk végezni. A „cserepelés” (járulékos mun-
káival együtt) lassan be is fejeződik.
A pályázatban megvalósuló/megvalósult konk-
rét tevékenységek:

A) Építési/felújítási tevékenység:
a.  tetőhéjalás teljes cseréje, gerendák/sza-

rufák részleges cseréje (ahol indokolt)
b.  bádogos részek teljes cseréje
c.  új tetőtéri ablakok a központi foglalkoz-

tató helyiségben
d.  napkollektorok elhelyezése használati 

melegvíz biztosítására

B) Eszközbeszerzés
a.  Új bútorok beszerzése (asztalok, székek, 

fektetők)

A projekt zárásának tervezett dátuma (eszköz-
beszerzéssel együtt) 2017. szeptember 30.

2.��Meglévő�piaci�terület�felújítása, 
bővítése,�korszerűsítése�Szabadkígyóson 
(TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00043)

A projekt keretében a Piac tér teljes rekonstruk-
cióját szeretnénk elvégezni, hogy az megfelel-
jen a jogszabályok szerinti piaci árusítás felté-
telrendszerének.

Fontos kiemelni, hogy a felújított árusító tér 
használatáért továbbra sem tervezünk hely-
pénzt, vagy bármilyen jellegű más megneve-
zésű bérleti díjat kérni az árusoktól.

Jó lenne, ha minél több helyi lakos használná 
majd ezt a lehetőséget termékei/terményei 
árusítására, vagy akár megunt tárgyai tovább-
adására „bolhapiac” jelleggel.

Ennek a beruházásnak van építési engedély-
köteles és nem építési engedélyköteles része is.

A nem engedélyköteles részeket szeretnénk 
az ősszel elkezdeni és be is fejezni. Az engedély-
köteles részek befejezése 2018. tavaszára vár-
ható.

A pályázatban megvalósuló konkrét tevékeny-
ségek:

A)  Nem építési engedélyköteles 
tevékenységek:
a. fedett kerékpártároló építés
b. tereprendezés, térkövezés
c. kerti bútorok elhelyezése
d. parkosítás
e. meglévő játszótér bővítése
 f.  meglévő nyilvános WC-nek nem igazán 

nevezhető építmény bontása

B)  Építési engedélyköteles 
tevékenységek:
a. új nyilvános WC építése
b.  oldalról nyitott, de fedett elárusító tér 

kiépítése
c. parkoló kiépítése

Tájékoztatás az eddig megnyert
TOP-os pályázatokról

Folytatás a 3. oldalon.
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Folytatás a 2. oldalról.

160 éve járt Sissi és Ferencz József Ókígyóson

3.��Új�háziorvosi�rendelő�építése 
Szabadkígyóson 
(TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00037)

A projekt keretében az Iskola utcában a konyha 
épülete és a meglévő orvosi rendelő közötti 
szabad területre új orvosi rendelő épül a két 
háziorvosi praxis számára. Jelenleg az engedé-
lyes tervek elkészítése/egyeztetése zajlik. Itt az 

Tájékoztatás az eddig megnyert
TOP-os pályázatokról

egész beruházás építési engedély köteles, to-
vábbá a kivitelező kiválasztására közbeszerzést 
is ki kell írni. A beruházás csak az eredményes 
közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezd-
hető meg. A beruházás optimista becslések sze-
rint 2017. végén kezdhető, a terület-előkészí-
tési munkálatokkal, de ha ez át is húzódna a 
2018-as évre, akkor is be szeretnénk fejezni az 
új épület építését 2018. I. félévében.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Épp 160 esztendeje, 1857. május 25-én, 16 óra-
kor járt Sissi, a császár és kíséretük Ókígyóson. 
Az uralkodó pár körutazásra indult Magyaror-
szág területén, érkezésük előtt több héttel már 
készülődtek fogadásukra. A megyei elöljáróság 
iderendelte Arad és Csongrád megye vezetőit, 
és a települések bevonásával 10 000 lovas állt 
elő, kiknek vezetője Hülke Alajos volt. A megye 
határán gróf Zichy Hermann helyhatósági el-
nök és Torkos Emil megyefőnök fogadták őket. 
Ez alkalomból egy 15 méter magas építményt 
készítettek, ami mára már nincs meg. A foga-
dási beszédet Kovács János békéscsabai plé-
bános tartotta, és az uralkodó magyar nyelven 
üdvözölte a fogadóbizottságot. Orosházán Neu-
mann József fogadta a császári párt, majd to-
vább utaztak Gerendásra, ahol Apponyi György 
gróf fogadta a vendégeket, akik lovakat cserél-
tek. Innen tovább indultak Kígyósra. Az ókígyósi 
nagymajorban, a régi kastély főbejáratánál a 
császárt és császárnét a 8 éves Wenckheim 
Krisztina fogadta. A kastély mellé erre az alka-
lomra egy diadalívet építettek, melyen a követ-
kező szöveg volt olvasható:

„�Ferenc�József�császár�és�felséges�neje�hű�
népe éljene közt itt haladot el május hó 
25-én 1857-ik évben”

A diadalívet 1950-ben ledöntötték, azonban 
mára újjáépítették. A fogadáson jelen volt 

Göndöcs Benedek plébános, Farkas József és 
Scherz József. Az utakat feldíszítették, és a ko-
csiutat zöld fűvel szórták le. Krisztina grófnő ek-
kor elmondott egy verset, mely így kezdődött:

„ A kígyósi pusztán árva kislány vagyok, 
Mégis mi nagy örömnapra virradok. 
Jó császárom és kegyelmes császárném, 
Tisztelhetem�szülőföldem�vidékén.”

Sissy ekkor még nem beszélte a magyar nyelvet, 
de az árva Krisztina jelenléte mély nyomot ha-
gyott benne. Rövid idő elteltével a császári pár 
és kísérete tovább utaztak Gyulára, ahol eltöl-
tötték az éjszakát, majd másnap városnézésen 
vettek részt. A császári pár emlékét a kastélyon 
elhelyezett márványtábla őrzi.

HANKÓ JÓZSEF 
helytörténeti kutató



2017. augusztus 20. (vasárnap)
Helyszín: Szabadkígyós, Wenckheim Kastélypark

PROGRAMOK:
10.00	 Ünnepi	köszöntő
10.00	 Főzőverseny	(bográcsos,	grill	vagy	tárcsás	ételek)	és	tálalóasztal	díszítő	verseny
10.15	 „Szabadulj	ki	a	Kastélyból!”	–	ügyességi	verseny	gyerekeknek	és	felnőtteknek
11.00	 	A	három	kismalac 

A	mezőberényi	Fénysugár	Bábcsoport	bábelőadása
12.00	 Kenyérszentelés.	A	megszentelt	cipók	kiosztása
	 Legyen	a	vendégünk	egy	tányér	paprikás	krumplira!!!
13.00	 A	Kolibri	Együttes	zenés	műsora
14.00	 Versenyek	eredményhirdetése

Egész napos kísérő programok:
kézműves	foglalkozások	gyerekeknek,	arcfestés,	fagyi	és	sütemény	(Grim	Cukrászat),	büfé	(Grill	Kamion), 

vattacukor,	pattogatott	kukorica,	kastélylátogatás.

Jelentkezésüket a FŐZŐVERSENYRE 2017. augusztus 18-án 10 óráig várjuk,
ahol	készíthetnek	bográcsos	ételeket,	grillen	vagy	tárcsán	sült	húsokat	és	zöldségeket, 

vagy	bármi	mást,	ami	a	szabadban	elkészíthető	gázégő	használatával.
Kérjük	továbbá,	hogy	az	elkészült	ételeket	egy	szépen	megterített	asztalon	mutassák	majd	be	a	zsűrinek.

Ehhez	asztalt	tudunk	Önöknek	biztosítani.

További	információk,	jelentkezés:	személyesen	az	IKSZT-ben,	vagy	a	70/387-0960-as	telefonszámon, 
illetve	a	iksztszabadkigyos@gmail.com	e-mail	címen.

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Szent István Napi
Kenyérünnep
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Folytatás az 5. oldalon.

Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június havi határozatai

Elfogadták 
a�Békéscsabai�Hivatásos�

Tűzoltóparancsnokság�tevékenységéről 
szóló�beszámolót

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a 
Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Elfogadták 
a�„SZABADKÍGYÓSÉRT”�Közalapítvány�
tevékenységéről�szóló�beszámolót

A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a 
„SZABADKÍGYÓSÉRT” Közalapítvány 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját.

Az�önkormányzati�támogatásban�részesült 
civil�szervezetek�megtartották 

éves�tájékoztatójukat

A képviselő-testület elfogadta az önkormány-
zati támogatásban részesült civil szervezetek – 
Vöröskereszt Helyi Szervezete, Szabadkígyósi 
Szabadidő SC, Nagycsaládosok Egyesülete, Sza-
badkígyósi Barátság Nyugdíjas Klub – 2016. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatóját.

Megtárgyalták�a�Wenckheim-kastély�és�park 
turisztikai�fejlesztése�kapcsán 

a�Parkoló�építés�engedélyezési�tervét

A képviselő-testület az előterjesztett formában 
nem támogatta a parkoló megépítésének terve-
zetét. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
parkoló építésének, bővítésének terveit a na-
pirendi pont kapcsán elhangzott változtatások-
kal – a Mezőgazdasági és Településfejlesztési Bi-
zottság javaslata alapján – támogatja.

Elfogadták�a�DAREH�Társulás 
2016.�évi�tevékenységéről�szóló�beszámolót

A képviselő-testület elfogadta a DAREH Társu-
lás 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és 
pénzügyi beszámolóját.

Jóváhagyták�a�Szabadkígyósi�Szabadidő�SC 
támogatásának�elszámolását

A képviselő-testület úgy döntött, hogy jóvá-
hagyja a Szabadkígyósi Szabadidő SC támogatá-
sának elszámolását.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk a kedves Szülőket 
a Szabadkígyósi Óvoda és Bölcsőde

NEVELÉSI ÉVET NYITÓ
SZÜLŐI ÉRTEKEZLETÉRE
• ÓVODA
2017.�augusztus�28.�(hétfő)�16:30�óra

•�BÖLCSŐDE
2017.�augusztus�29.�(kedd)�16:30�óra

ÓVÓ NÉNIK
KISGYERMEKNEVELŐK

DAJKA NÉNIK
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Folytatás a 4. oldalról.

Folytatás a 6. oldalon.

Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. június havi határozatai

Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. július havi határozatai

Elfogadták 
a�Szabadkígyósi�Szabadidő�SC 

támogatási�kérelmét

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Sza-
badkígyósi Szabadidő SC számára a helyi fiata-
lok sportolási lehetőségének biztosítására 800 
ezer Ft-os támogatást nyújt.

A�TOP-1.4.1-15�azonosítószámú 
pályázati�felhívásra�benyújtott 

nyertes�pályázatáról�tájékoztattak

A képviselő-testület úgy döntött, hogy elfogadja 
a Csorvási Építőmester Bt. ajánlatát, melyet a 
TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „Óvodai udvar és 
nevelési eszközök fejlesztése Szabadkígyóson” 
című projektje építési tevékenységének megva-
lósítására nyújtott be, és felhatalmazta a Polgár-
mestert a Kivitelezési Szerződés aláírására.

A�Szabadkígyósi�Polgárőr�Egyesület�tagját, 
Bohus�György�polgárőrt�elismerésben 

részesítették

A képviselő-testület egyhangúan úgy határo-
zott, hogy a Szabadkígyósi Polgárőr Egyesü-
let tagját, Bohus György polgárőrt kiemelkedő 
munkájáért elismerésben részesíti.

Elfogadták�az�Általános�Művelődési�Központ 
munkájáról�szóló�beszámolót

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az Álta-
lános Művelődési Központ munkájáról szóló be-
számolót elfogadja.

Elfogadták�a�kintlévőségek�alakulásáról�szóló 
beszámolót

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 
2016. évi kintlévőségeiről szóló beszámolót.

A�Békés�Megyei�Kormányhivatal�tájékoztatta 
a�képviselő-testületet�a�120.�számú 

vasútvonal�Békéscsaba–Lőkösháza�szakasz 
fejlesztése�kapcsán

A képviselő-testület elfogadta a tájékoztatást a 
120. számú vasútvonal Békéscsaba–Lőkösháza 
szakasz fejlesztése ügyében a Békés Megyei 
Kormányhivatal által a Kúriához benyújtott in-
dítvánnyal kapcsolatban.

Megtárgyalták�a�Körös-völgyi�HRT 
akkreditált�mintavételre�és�akkreditált 
vizsgálatra�vonatkozó�megkeresését

A képviselő-testület úgy döntött, hogy elfo-
gadja a Megaterra Kft. árajánlatát a rekultivált 
hulladéklerakó akkreditált mintavételére és 
akkreditált vizsgálatára vonatkozóan, és felha-
talmazta a Polgármestert a Megbízási szerződés 
aláírására.

Megtárgyalták�a�Wenckheim-kastély�és�park 
turisztikai�fejlesztése�kapcsán�a�Parkoló 
építés�átdolgozott�engedélyezési�tervét

A képviselő-testület jóváhagyta a Wenckheim- 
kastély és park turisztikai fejlesztése kapcsán a 
Parkoló építés átdolgozott engedélyezési ter-
vét azzal a kéréssel, hogy tükrözzék az autóbusz 
parkolókat a parkoló másik végére, hogy a kas-
télyerdőhöz közelebb kerüljenek.

Döntöttek�a�szociális�célú�tűzifa�támogatásra 
vonatkozó�pályázat�benyújtásáról

A képviselő-testület a települési önkormányza-
tok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kap-
csolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályá-
zati kiírás alapján benyújtja támogatási igényét 



2017. SZEPTEMBER HAVI ÜGYELETI BEOSZTÁSOK
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2017. AUGUSZTUS HAVI ÜGYELETI BEOSZTÁSOK
12. Dr. Berczi István
13. Dr. Berczi István
14. Dr. Gurbity Gábor
15. Dr. Berczi István
16. Dr. Hunya Sarolta

17. Dr. Marossy László
18. Dr. Hunya Sarolta
19. Dr. Hunya Sarolta
20. Dr. Hunya Sarolta
21. Dr. Gurbity Gábor

22. Dr. Berczi István
23. Dr. Hunya Sarolta
24. Dr. Marossy László
25. Dr. Marossy László
26. Dr. Marossy László

27. Dr. Marossy László
28. Dr. Gurbity Gábor
29. Dr. Berczi István
30. Dr. Hunya Sarolta
31. Dr. Marossy László

344 m³ tűzifára. Az ehhez szükséges 436 880 
Ft önrészt a 2017. évi költségvetésében bizto-
sítja, valamint vállalta, hogy a szociális célú tűzi-
fában, vagy szénben részesülőtől ellenszolgálta-
tást nem kér.

Ismertették�a�„Helyi�gazdaságfejlesztés” 
című�(Felhívás�kódszáma:�TOP-1.1.3-16) 

pályázati�lehetőséget

A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályáza-
tot nyújt be a „Helyi gazdaságfejlesztés” című 
(Felhívás kódszáma: TOP-1.1.3-16) pályázati fel-
hívásra. Felhatalmazta a Polgármestert a pá-
lyázati dokumentációk elkészíttetéséhez és a 

pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére, valamint a pályázattal kapcsolat-
ban a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal 
köttetendő Konzorciumi Együttműködési Meg-
állapodás aláírására.

Módosították�a�Járási�hivatalok 
kialakításához�kapcsolódó�megállapodást

A képviselő-testület a Békés Megyei Kormány-
hivatal és Szabadkígyós Község Önkormányzata 
között 2012. október 30-án kelt, a Járási hivata-
lok kialakításához kapcsolódó megállapodás II. 
sz. módosítását elfogadta. Felhatalmazta a Pol-
gármestert a módosítás aláírására és a módosí-
tással kapcsolatos további intézkedések megté-
telére. 

Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. július havi határozatai

Folytatás az 5. oldalról.

IGAZGATÁSI SZÜNET
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Sza-
badkígyósi Polgármesteri Hivatalban ta-
karítási és karbantartási munkák miatt 
2017.�augusztus�21-től�(hétfő)�augusz-
tus� 25-ig� (péntek)� igazgatási� szünet�
lesz,�a�hivatal�zárva�tart,�az�ügyfélfoga-
dás�szünetel.
Megértésüket köszönjük!

 
POLGÁRMESTERI HIVATAL

TÁJÉKOZTATÁS – Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosokat, hogy a Békéscsabai Járási Hivatal 2017. szep-
tember 1-jétől az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
épületében tartja csütörtök délutáni ügyfélfogadását.

 
POLGÁRMESTERI HIVATAL

RUHAOSZTÁS – A Szociális Alapszolgálta-
tási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2017. 
augusztus 24-én (csütörtökön) 9–17 óráig ruhaosztást 
tart.


