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Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

BALOGH ZSUZSANNA

Karácsony ünnepe

Ezen gondolatok kíséretében
kívánok mindenkinek

Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet!

BALOGH JÓZSEF
polgármester

Ünnepi díszbe öltözik a szív,
A fenyőfa mindenkit maga köré hív.
Világít rajta színes égők sora,
A szeretet melegével telik meg a szoba.

Letettünk minden szomorúságot,
Öröm ölel át minden családot.
Megszólal a csengő, lelkünk muzsikál.
A világon mindenhol az öröm dala száll.

Hókucsmás házakon füstölög a kémény,
Az emberek szívében felébredt a remény.
Megszületett Jézus, a bűnök megváltója,
Ünnepeljen mindenki tisztán, meghajolva!

Eljött a karácsony boldog, békés napja,
Összejön a család apraja és nagyja.
Csillognak a szemek, mosolyog mindenki,
Nem állja az útját e csodának semmi.

Beteljesült álmok, békét nyújtó kezek,
Arany szalaggal átkötött, végtelen szeretet.
Legyen boldog ünnep szerte a világon,
Maradjon meg ez az érzés, szívből kívánom!
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Folytatás a 3. oldalon.

Az Iskola hírei

2017. november 18-án, a Dévaványán megren-
dezett Kádár Ferenc népzenei versenyen Le-
hoczki Luca és Nagy Ágnes 3. osztályos tanuló-
ink páros citera hangszeres kategóriában ezüst 
minősítést kaptak. Tóth Dusán 7. osztályos ta-
nuló citera hangszeres kategóriában arany mi-
nősítést kapott. Gratulálunk!

Novemberben a kézilabdás és ping-pong 
sportágban mérettették meg magukat diákjaink 
a Diákolimpián. Ugyancsak novemberben került 
megrendezésre az egészségvédelmi hét. Külön 
alsó, és felső tagozaton vetélkedők, versenyek 
színesítették a diákok hétköznapjait.

Arany János születésének 200. évfordulója al-
kalmából szavalóversenyen vettek részt a gyer-
mekek, felkészítő tanáruk Pallérné Nagypál 
Márta volt.

I.   helyezett: Farkas Alex 7. osztályos tanuló,
II.  helyezett: Nagy Ivett 7. osztályos tanuló,
III. helyezett: Halász Laura 5. osztályos tanuló.

Az Általános Művelődési Központ hírei



Mikulás várta az óvodába érkező gyerekeket, 
akik nagy örömmel és lelkesedéssel meséltek a 
történtekről. Tízórai után a bölcsődések, majd 
az óvodások is meglátogatták a Mikulást, aki 
minden gyermeknek ajándékot adott.

Ezúton mondunk köszönetet azoknak a lelkes 
felnőtteknek, akik segítségével az idei évben 
még emlékezetesebbé és színesebbé varázsol-
hattuk a gyermekek számára oly fontos Mikulás 
napot. Bízom benne, hogy kezdeményezésünk 
a jövőben is folytatódni fog és együttműködve 
még több boldog gyermekarc fog visszamoso-
lyogni ránk.

Óvodánkban évek óta hagyomány a családi 
kézműves délután, melyre minden gyermek és 
szülő szívesen jön el. Mézeskalácssütéssel, ka-
rácsonyi díszek készítésével, beszélgetéssel tölt-
jük az időt. A közös alkotás öröme mélyíti, szo-
rosabbá teszi az óvoda–család kapcsolatát.

Időpontok:
• December 11. – Őzike csoport
• December 12. – Nyuszi csoport
• December 13. – Mókus csoport

A Karácsonyi ünnepség az óvodában december 
20-án, délelőtt 10 órakor lesz. A közös ünneplés 
alkalmával a helyi Általános Iskola citera tansza-
kos diákjai, illetve  Rákóczi Antal és Hegedűs Jó-

zsef adnak koncertet. A 
karácsonyfa alá kerülő 
ajándékokat a fenn-
tartó jóvoltából tudjuk 
megvásárolni. Köszön-
jük a Nyugdíjas Klub-
nak a szaloncukrot és a 
mandarint!

Minden kedves
olvasónak áldott

adventi készülődést
kívánunk!

FARKAS MÁRIA
óvodavezető

Általános Művelődési
Központ
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Folytatás a 2. oldalról.

Az I-II. helyezett képviselte iskolánkat a de-
cember 8-i középdöntőben. Az ügyes versmon-
dók a Békés Help Alapítvány jóvoltából értékes 
könyvutalványt kaptak.

Az elkövetkező hetek az iskolában is a kará-
csonyi készülődés jegyében telnek el. Decem-
ber 23-tól élvezhetik a gyerekek családjukkal 
együtt a meghitt ünnepi pillanatokat, hiszen ek-
kortól megkezdődik a téli szünet. Az iskolában 
január 3-án találkozunk újra a szünet után.

Kívánunk mindenkinek áldott ünnepeket és 
sikerekben gazdag új esztendőt!

Az Óvoda hírei

Kezdetét vette az adventi időszak, mely min-
dig izgalmakkal teli várakozás. Az adventi koszo-
rún az első gyertyalángot közös éneklés közben 
gyújtottuk meg december 4-én. A sorra fellob-
banó gyertyalángok jelzik számunkra az ünnep 
közelségét.

A Napsugár Bábszínház decemberi előadása 
is az ünnepre hangolt bennünket. December 
5-én utaztunk Békéscsabára és néztük meg a 
„Napkeletre nézzetek” című előadást.

Szent Miklós napját idén rendhagyó módon 
ünnepelhettük meg. December 6-án reggel, a 

Az Általános Művelődési Központ hírei
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SZABADKÍGYÓSI
KISKARÁCSONY

2017. december 21., 16.30 óra

Wenckheim Kastély
Ünnepi program:

– a Kígyósi Citerazenekar ünnepi műsora

–  „Örömet mondok néktek…”
Hajtmann Ildikó énekművész ünnepi műsora,
zongorán kísér Gál Csaba zongoraművész

– a 2. osztályosok ünnepi műsora

– Eredményhirdetések, ajándékosztás

– Karácsonyi megvendégelés
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KARÁCSONYI
ZSIBONGÁS

2017. december 22., 15.00 óra

az Általános Iskola előtti tér
A rendezvény ideje alatt a vendéglátást

a Civil szervezetek biztosítják
(forró tea, forralt bor, sült krumpli)

Az óvodai csoportok és az általános iskolai osztályok
a szokásos zsibongással készülnek.

15.30 órakor:
Adventi 4. gyertyagyújtás

Karácsonyi zenék, karácsonyi fények, karácsonyi hangulat!
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Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. november havi döntéseiről
Döntöttek a folyószámlahitel 2018. évben

történő igénybevételével kapcsolatban

A képviselő-testület arról döntött, hogy a folyó-
számla-hitelkeretet 2018. január 2-től 2018. de-
cember 29-ig terjedő időszakra igénybe kívánja 
venni a számlavezető OTP Bank Nyrt.-től. A Kép-
viselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, 
a folyószámla-hitelkeret kérelem és annak ké-
sőbbi meghosszabbításával kapcsolatos doku-
mentumok aláírására és benyújtására az OTP 
Bank Nyrt.-hez.

A „2017. évi önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására”

című pályázattal kapcsolatban kiválasztották
a kivitelezőt

A képviselő-testület úgy döntött, hogy vállal-
kozási szerződést köt a Tubi-Hani Kft.-vel a Köl-
csey, Vágóhíd és Kastély utcák meglévő pálya-
szerkezetének felújítására. A Képviselő-testület 
felhatalmazta a Polgármestert a vállalkozási 
szerződés aláírására. 

Elfogadták a 2017. évi költségvetés
háromnegyed éves teljesítéséről szóló

beszámolót

A képviselő-testület úgy határozott, hogy elfo-
gadja a 2017. évi költségvetés háromnegyed-
éves időszak teljesítéséről szóló beszámolót, 
mely alapján megállapítható, hogy a költségve-
tésben meghatározott célokat háromnegyed-
éves szinten sikerült teljesíteni. Az intézmények 
a rájuk bízott feladatokat színvonalasan ellát-
ták, megőrizték működőképességüket.

Döntöttek a beérkezett Bursa Hungarica
pályázatokról

A képviselő-testület döntése értelmében a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat „A” típusú 18 fő, és „B” tí-
pusú 2 fő pályázatát támogatásban részesíti. 

A képviselő-testület a 18 fő „A” típusú pá-
lyázó részére egységesen havi 4000 Ft támo-
gatást állapított meg. Az ösztöndíj időtartama 
10 hónap, azaz két egymást követő tanulmá-
nyi félév: a 2017/2018. tanév második, illetve a 
2018/2019. tanév első féléve. A képviselő-tes-
tület 2 fő „B” típusú pályázó részére 2 x 10 hó-
nap, azaz hat egymást követő tanulmányi fél-
évre – a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév 
és a 2020/2021. tanév – egységesen havi 4000 
Ft támogatást állapított meg.

A 65 év feletti állandó lakhellyel rendelkező
lakosok részére karácsonyi utalványt

biztosítanak

A képviselő-testület arról döntött, hogy a sza-
badkígyósi állandó lakóhellyel rendelkező 65 év 
feletti lakosok részére karácsonyi utalványt biz-
tosít fejenként 1000 Ft erejéig.

Módosították a 2017. évi költségvetésről
szóló önkormányzati rendeletet

A képviselő-testület módosította Szabadkígyós 
község 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. 
(II. 23.) önkormányzati rendeletét. A képvise-
lő-testület Szabadkígyós Község Önkormányza-
tának 2017. évi költségvetését 780 875 827 Ft 
költségvetési bevétellel, 780 875 827 Ft költség-
vetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal álla-
pította meg.

Megalkották a reklámok, reklámhordozók
és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról

és a településképi bejelentési eljárásról szóló
helyi rendeletet

A képviselő-testület megalkotta a helyi rende-
letet, melynek célja Szabadkígyós Község tele-
pülésképének védelme érdekében a település 
területén elhelyezhető reklámhordozók számá-
nak, formai és technológiai feltételeinek, vala-
mint elhelyezésük módjának szabályozása.
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Folytatás a 8. oldalon.

A BKSZ Plusz Kft. tájékoztatása szerint a Karácsony és Újévi Ünnepi kommunális hulladékszállítás 
Szabadkígyós területén a következőképpen módosul:

• 2017. december 25. (hétfő) helyett 2017. december 22. (péntek)
• 2018. január 1. (hétfő) helyett 2017. december 30. (szombat)

Tisztelettel értesítjük Önöket, hogy a BKSZ tájékoztatása szerint a hulladékszállítás rendje a 2018. 
évben a következőképpen fog alakulni:

Tisztelt Lakosság!

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 2018.

2018. kommunális hulladék zöld hulladék
szállítás

szelektív (minden hó 
második péntekén) lomtalanítás

1. hét január 1. helyett december 30. / január 3.
2. hét január 8. / január 10. január 11. (fenyő) január 12.
3. hét január 15. / január 17.
4. hét január 22. / január 24. január 25. (fenyő)
5. hét január 29. / január 31.
6. hét február 5. / február 7. február 9.
7. hét február 12. / február 14.
8. hét február 19. / február 21.
9. hét február 26. / február 28.

10. hét március 5. / március 7. március 9.
11. hét március 12. / március 14.
12. hét március 19. / március 21.
13. hét március 26. / március 28.
14. hét április 2. helyett március 31. / április 4. április 6.
15. hét április 9. / április 11. április 13.
16. hét április 16. / április 18.
17. hét április 23. / április 25.
18. hét április 30. / május 2. május 4.
19. hét május 7. / május 9. május 11.
20. hét május 14. / május 16.
21. hét május 21. helyett május 19. / május 23. május 26.
22. hét május 28. / május 30. június 1.
23. hét június 4 / június 6. június 8.
24. hét június 11. / június 13.
25. hét június 18. / június 20.
26. hét június 25. / június 27.
27. hét július 2. / július 4. július 6.
28. hét július 9. / július 11. július 13.
29. hét július 16. / július 18.
30. hét július 23. / július 25.
31. hét július 30. / augusztus 1. augusztus 3.
32. hét augusztus 6. / augusztus 8. augusztus 10.
33. hét augusztus 13. / augusztus 15.
34. hét augusztus 20. helyett augusztus 18. / augusztus 22.
35. hét augusztus 27. / augusztus 29.
36. hét szeptember 3. / szeptember 5. szeptember 7.
37. hét szeptember 10. / szeptember 12. szeptember 14.
38. hét szeptember 17. / szeptember 19.
39. hét szeptember 24. / szeptember 26.
40. hét október 1. / október 3. október 5.
41. hét október 8. / október 10. október 12.
42. hét október 15. / október 17. október 19.
43. hét október 22. / október 24.
44. hét október 29. / október 31. november 2.



Ügyfélfogadás
a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban

Aszfaltozási munkák
a Kölcsey, Vágóhíd és a Kastély utcákban

Folytatás a 7. oldalról.

Szabadkígyós Község Önkormányzata a Képvi-
selő-testület 32/2017. (IV. 29.) sz. Kt. határo-
zata alapján 2017. tavaszán pályázatot nyújtott 
be a Kölcsey, Vágóhíd és a Kastély utcákban már 
meglévő útalap aszfalt réteggel történő lezárá-
sára. A pályázat nyert, 2017. október 31-én kelt 
Támogató Okirat szerint a munkálatokat a Bel-
ügyminisztérium 15 millió forinttal támogatta. 
A pályázat a munkálatok összköltségének 85 
százalékához nyújtott támogatást, így az aszfal-
tozási munkálatok költségének fennmaradó ré-
szét – több mint két és fél millió forintot – az 
önkormányzat saját költségvetéséből biztosí-
totta. Az útfelújításnak köszönhetően valósul-
hatott meg az Eötvös utca és a Lovas köz mart 
aszfalt terítése is.

Önkormányzatunk már 2017. november 21-
én Vállalkozási Szerződést kötött a legkedve-
zőbb ajánlatot adó kivitelezővel, azzal a céllal, 
hogy a november végi kora őszies időjárásnak 
köszönhetően a munkálatokat mihamarabb – 
még a télies időjárás beállta előtt – megkezdjék 

és lehetőleg be is fejezzék. Sajnos az időjárás 
közbeszólt, 2017. november 24. utáni csapadé-
kos, hideg napoknak köszönhetően a munká-
latokat erre az évre – a beruházás műszaki el-
lenőrének javaslatára – leállíttattuk. Tehát a 
beruházás még korántsem mondható késznek! 
A vállalkozó szerződés szerinti végső teljesítésé-
nek határideje 2018. május 31.

Az eddig megvalósult és átvett munkarészek: 
Eötvös utca és a Lovas köz mart aszfalt terítése, 
Kölcsey u. aszfaltozása és padka rendezése.

2018. tavaszán (jó időben) teljesítendő mun-
karészek: Eötvös utca és a Lovas köz mart asz-
falt rétegére bitumenes emulzió terítése, Vá-
góhíd és a Kastély utcákban az aszfaltozási 
munkálatok befejezése, a télen felmerülő hibás 
részek javítása, további padka rendezések a Vá-
góhíd és a Kastély utcákban.

A 2018-ra maradt munkák pár nap alatt elvé-
gezhetők, de meg kell várni vele a szárazabb és 
jobb időjárást.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az ün-
nepek alatt a Szabadkígyósi Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélfogadási rendje a következő:
• 2017. december 22. (péntek) 8.00–11.00
• 2017. december 27. (szerda) 8.00–14.00

• 2017. december 28. (csütörtök) 8.00–12.00
• 2017. december 29. (péntek) 8.00–11.00
• 2018. január 2. (kedd) nincs ügyfélfogadás
• 2018. január 3. (szerda) 8.00–16.00

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!

Polgármesteri Hivatal

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 2018.

2018. kommunális hulladék zöld hulladék
szállítás

szelektív (minden hó 
második péntekén) lomtalanítás

45. hét november 5. / november 7. november 9.
46. hét november 12. / november 14. november 16.
47. hét november 19. / november 21.
48. hét november 26. / november 28.
49. hét december 3. / december 5.
50. hét december 10. / december 12. december 14.
51. hét december 17. / december 19.

52. hét december 24. helyett december 22.
december 26. helyett is december 22.

53. hét december 31. helyett december 29.


