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Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Az Általános Művelődési Központ hírei

Hogyan fűtünk az idén?
Ebben az évben is igényeltük azt a támogatást, amit 
a kormány szociális tűzifa vásárlásához nyújt az ön-
kormányzatoknak. Kérésünk alapján 116 m³ (erdei 
m³) fa vásárlásához 2 062 480 forintot kaptunk a 
Belügyminisztériumtól. Ehhez az összeghez Szabad-
kígyós Önkormányzatának 147 320 forint önerővel 
kellett hozzájárulnia. A szállítás – mert a Gyulai Er-
dészet nagyrészt Kétegyházáról és az itthoni Nagy-
erdőből biztosította a fát – 766 064 forintba került.
Összesítve:  állami támogatás: 2 062 480 forint

önkormányzati önerő: 147 320 forint
szállítás: 766 064 forint

 2 975 864 forint
Tehát közel 3 millió forintnyi az a tüzelőtámoga-
tás, amit a 116 családnak a Szociális Bizottság dön-
tése alapján adni tudtunk. Azon 37 család részére, 

akiknek a Bizottság már nem tudott támogatást ad-
ni tüzelőfa juttatással, önkormányzati lehetősége-
inket kihasználva még 1-1 erdei m³ tűzifát tudtunk 
biztosítani.

Tudom, hogy ezek a mennyiségek nem elegendők 
arra, hogy egész télen meleget adjanak a szobáink-
ba, de segítséget jelentenek. A meleghez jó egész-
séget kívánok Mindenkinek!

Köszönöm a dolgozóinknak, akik a fát vontatókra 
rakták, és hazaszállították bármilyen időben. Nem 
volt egyszerű munka. Köszönet Balla Zsoltnak, Ba-
logh Róbertnek, Tóth Pálnak, Tomcsenka Mihálynak, 
Mátyás Mihálynak, Gyurkó Miklósnak, Zsigovics Ár-
pádnak, Baranyai Ferencnek, Tóth Márknak és Lip-
ták Imrének.

BALOGH JÓZSEF
polgármester

IKSZT hírei

Év végi ünnepek összefoglalója

Hagyományainkhoz híven, 2016-ban is megrende-
zésre kerültek az Adventhez és a Karácsonyhoz kap-
csolódó ünnepi események.
Adventi gyertyagyújtások: az első adventi gyer-
tyagyújtás 2016. november 25-én 15.30 órakor, a 
második 2016. december 2-án 15.30 órakor, a har-
madik 2016. december 9-én 15.30 órakor, a negye-
dik 2016. december 16á-n 15.30 órakor volt.
A gyertyákat Ilyés Zsolt plébános úr szentelte meg.
A műsorok után forró teával kedveskedtünk a jelen-
lévőknek.
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Karácsonyi Zsibongás

Időpontja: 2016. december 20., 16.00 óra

Az ünnepi forgatagban az osztályok saját készítésű 
süteményeket és ajándéktárgyakat árusítottak.

A civil szervezetek kolbászzsíros kenyeret, lángost, 
gofrit, forró teát és forralt bort osztottak.

Közben karácsonyi zenék szóltak a hangszórókból.

Szabadkígyósi Kiskarácsony

Időpontja: 2016. december 21., 16.00 óra

Az ünnepi műsorban felléptek:
• a Kígyósi Citerazene kar,
• az óvodások,
• az általános iskolások, valamint
• Hegedűs József és Juhász Zsuzsanna.

Az ünnepségen díjaztuk az előzetesen meghirdetett 
versenyek (tanteremdíszítő-verseny, rajzverseny) 
győzteseit.

Az ünnepi műsor keretén belül hirdettük ki, hogy mi 
került a Szabadkígyósi Értéktárba.

Az ünnepség zárásaként sor került a résztvevők 
megvendégelésére.

Köszönjük, hogy velünk ünnepeltek!
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SZABADKÍGYÓSI IKSZT
2017. január 1-jétől érvényes NYITVA TARTÁSA:

Hétfő   8.00 – 16.00
Kedd 12.00 – 18.00
Szerda 12.00 – 18.00
Csütörtök   8.00 – 12.00 és 16.00 – 18.00
Péntek 13.00 – 19.00
Szombat        Zárva
Vasárnap        Zárva

Szabadkígyósi Értéktár

Az elmúlt év őszén a HUNG-2016 pályázati nyere-
mény segítségével és a Békés Megyei Önkormány-
zat szakmai támogatásával megalakítottuk a Telepü-
lési Értéktár Bizottságot. A bizottság feladata, hogy 
a jogszabályi feltételeknek megfelelően döntsön a 
beérkezett javaslatokról, majd gondoskodjon a tá-
mogatott javaslatok értéktárba történő felvételéről. 
Az első körben 2016. december 15-i határidőre 8 ja-
vaslat érkezett. A bizottság döntése alapján az aláb-
biak kerültek a Szabadkígyósi Értéktárba:
1.  A Wenkheim-kastély épített környezet kategóriá-

ban került az értéktárba. A javaslatot Balogh Jó-
zsef polgármester tette.

2.  Két javaslat érkezett a Szabadkígyósi Keresztes 
halomra. A javaslatot Dr. Rákóczi Attila nyújtotta 
be elsőként, aki nagyon színvonalas tanulmányt 
mellékelt javaslattételi dokumentumában.

3.  Következő ajánlattevő Mórocz Sándor volt. Ő is 
tett javaslatot a Keresztes halomra, valamint a 
Wenkheim-kriptára, a Diadalívre és a Szent Anna 
kápolnára. Utóbbi három javaslata az ő nevével 
fémjelezve került az értéktárba.

4.  A következő javaslat az Ókígyósi Aranyménes II.-
re érkezett. Lipták Imre javaslatát a bizottság el-
fogadta.

5.  A Kígyósi Kastélyjátékok is bekerült az értéktárba. 
A javaslatot a rendezvény főszervezője, Pelyhéné 
Lipták Gabriella tette.

A jövőben is várjuk mindazon helyi értékekre tett ja-
vaslataikat, amelyekkel a fenti sor bővülhet, s ame-
lyek méltán fémjelezhetik településünk értékét. 
Részletes információ a www.szabadkigyos.hu honla-
pon.

Általános Iskola hírei

Január 20-án zárjuk a félévet az iskolában. A félévi 
bizonyítványt január 27-én kapják meg a gyerekek. 
Február elején szülői értekezletek keretében osz-
tályszinten is lehetőség nyílik az elért eredmények 
megbeszélésére. Február 14–15-én pedig az érdek-
lődő szülők és nagyszülők is betekinthetnek az isko-
lai életbe a hagyományos nyílt napok keretében. A 
hagyományos iskolai farsangi mulatságunkat febru-
ár 24-én tartjuk. 

Általános Művelődési Központ





TÁJÉKOZTATÁS

REUMATOLÓGIAI KEZELÉS

2017. évben is lesz lehetőség kezelést igény-
be venni a gyulai hőforrásnál. Aki szeretne 
menni, kérjük, jöjjön be a családsegítő szol-
gálathoz feliratkozni!
A kezelések ingyenesek.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS

Minden hónap második szerdáján 9–11 órá-
ig ingyenes jogi tanácsadást nyújt Dr. Vári 
Ádám ügyvéd a Szabadkígyósi Szociális Alap-
szolgáltatási Központ Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálatánál (Művelődési Ház). A szol-
gáltatást a Család és Gyermekjóléti Központ 
(Békéscsaba) biztosítja intézményünknek.
Ha igénybe akarja venni a szolgáltatást, egy-
két héttel a tanácsadás előtt fáradjon be 
hozzánk (Család- és Gyermekjóléti Szolgálat), 
mert egy kérelmet kell kitöltenie nálunk.

Süliné Forró Zsuzsanna

NŐI-FÉRFI FODRÁSZ
IDŐSEKHEZ
HÁZHOZ MEGY!

Telefon: 06-70/21-61-324

Az indokolatlanul magas vízfogyasztás oka felté-
telezhetően abból adódik, hogy a nem minden-
napi rendszerességgel használt ingatlanokban 
a korábban elfagyott vízmérők, vízvezetékek ki-
olvadtak és folyik belőlük a víz. Érdemes tudni, 
hogy egy fél centis repedésen naponta 32 m³, 
havonta 1000 m³ víz is elfolyhat.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. fokozottan felhívja a felhasz-
nálók figyelmét arra, hogy a kedvezőtlen időjárá-
si viszonyok ellenére ellenőrizzék le a hétvégi há-
zakat, nyaralókat, a nem használt ingatlanokat, 
hogy nem szenvedtek-e károkat a fagyos idő-
ben. A szolgáltató kéri, hogy ezen ingatlanok 
szomszédságában élők is figyeljenek oda, hogy 

környezetükben nem tapasztalnak-e vízelfolyást. 
Az elfagyott vízmérők, vízvezetékek az olvadás 
után rendkívül komoly károkat képesek okozni 
az ingatlanon, továbbá az elfolyt vízmennyiség 
is komoly kiadásokat jelent a tulajdonosoknak. 
Fontos tudni, hogy az elfagyás, majd a kiolva-
dás miatt felmerülő költségek a fogyasztót ter-
helik.

Aki a vízmérőjénél vagy a vízvezetékén elfagyást, 
illetve az olvadás hatására vízelfolyást észlel, kér-
jük jelezze az ALFÖLDVÍZ ingyenesen hívható 
műszaki hibabejelentőjén, a 80/922-333-as tele-
fonszámon.

ALFÖLDVÍZ ZRT.

Az elmúlt hetek rendkívüli hideg időjárása után az ALFÖLDVÍZ Zrt. vízkitermeléssel foglalkozó szak-
emberei olyan szintű vízfelhasználást tapasztaltak, amely meghaladta a legmelegebb nyári napok fo-
gyasztását. 

AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNYE
A fagyás után a kiolvadás okoz gondot
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