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M

int látható, elkészült a helyi piacterünk.
A használatbavételi engedély megérkezése után át is adjuk a forgalomnak.
Folyamatosan halad az új orvosi rendelő építése
is. Remélhetőleg őszre be is fejeződik. Folyamatban van a Békéscsaba-Szabadkígyós közötti
emelt terhelésű kerékpárút építésének előkészítése. Ez a beruházás Békéscsaba város segítségével valósul meg 2019-ben. Jelenleg Békéscsaba
és Szabadkígyós közigazgatási területén a tervezett út mentén megvalósuló kárenyhítések vannak folyamatban amiatt, hogy a jelenlegi földutat némileg szélesíteni kell a földtulajdonosok

terhére. A pénzügyi tárgyalásokat Zatykó Katalin
jegyző asszony folytatta minden érintettel. A kifizetések 2019 tavaszán fognak megtörténni. Elismerésemet kívánom kifejezni amiatt, hogy az
érintett földtulajdonosok nem támasztottak indokolatlan kéréseket, megértették, hogy fontos
közérdekről van szó, sőt Novák János helyi gazda
térítés nélkül bocsájtotta rendelkezésre azt a területet, amit az ő földjéből fog elvenni a kerékpárút építése.
Jani barátom, köszönöm!
Balogh József
polgármester

A hajdani Frigyes major (1912–1918)

M

ár kevesen emlékeznek az egykori nagyhírű Frigyes majorra. Ebben az évben
volt 100 éve, hogy megépült. Az építkezés – a téglaégetéssel együtt – 1912-től 1918-ig
tartott. A tervezőről nincs adat, minden bizonnyal
a kőműves vállalkozó volt a tervező is egyben. A
Frigyes major a mai Szabadkígyóstól délre terült
el körülbelül 4 km távolságra, az Apáti úton túl,
az egykori telefonos út mellett. Korábban az Újkígyósi Aranykalász Mg. Tsz. birtokolta. Jelenleg
magántulajdonában van. A hajdani major épületéből már csak az intézői lakás elejéből áll egy
rövid rész. A nevét az egykori gróf Wenckheim
Frigyesről kapta, aki 1842 és 1912 között élt, ő
volt gróf Wenckheim Krisztina férje.
A tulajdoni jog Krisztina grófnőé volt. Frigyes
gróf a gazdaságot irányította igen nagy sikerrel. Ebben az időben főintéző nem volt. Frigyes
gróf halála után a Makkosháti uradalmat nevezték el „Frigyes majornak”. Az uradalom teljes
terjedelmében (kb. százezer kh) Krisztina grófnőre maradt. Az uradaWenckheim Frigyes
lom vezetői javasolták,

hogy a József major hatásköréből vegyenek el
ötezer kh-t, és annak mértani közepére építsenek egy új intézményt gazdasági épületekkel és
cselédházakkal együtt, továbbá javasolták, hogy
a majort egy intéző irányítsa. Akkoriban (1912–
1917) jó gazdasági évek voltak, bár ekkor dúlt az
első világháború. A grófnő ekkor 63 éves volt, és
egyetértett a beruházással.
A tervezők külön építették az állattartó telepeket és a lakásokat, és még a beruházás ideje
alatt a Frigyes majorhoz csatolták az Apáti,
Kocziszki és később Krisztián majorokat. A majornak magtára nem volt. A terményt Ókígyósra
szállították, és ott beraktározták. A major építését 1917 végén, 1918 elején fejezték be. Az átadás megtörtént, és az idősek visszaemlékezései
alapján az intéző Bokros László lett. Róla azt mesélték, hogy 150-170 kg-os, hatalmas termetű
férfi volt, a hintója féderét ütközőkkel kellett
megerősíteni. Krisztina grófnő nevéhez fűződik
az „örökföldek” 1886-ban történő eladása Újkígyósnak. Az Ókastélyt 1883-ban a Nagymajor lakosságának adományozta iskola létesítésének
céljából, 1903-ban pedig egy cselédlakást adományozott postahivatalnak. 1921-ben Újkígyós
Folytatás a 2. oldalon.

A hajdani Frigyes major (1912–1918)
4. Rusznák János béresgazda, Rusznák Pál béres,
Kovács Mátyás traktoros, Juhász Lajos kocsis,
id. Kun Antal éjjeliőr, Bánfi János kocsis, Gajdács Mátyás béres, Mengyán György béres
5. Flender József ispán
Bekövetkezett a II. világháború vége, és 1945
után a major épületeit folyamatosan lebontották, az építőanyagot széthordták. Hasonlóképpen járt minden kígyósi major. A mezőgazdaság
átszervezésével 1962 után a Frigyes majorban
egy állattenyésztő telep létesült, melyet az Újkígyósi Aranykalász Mg. Tsz. épített, majd az 1990es években ismét magánkézbe került. Mára csupán az egykori elnevezés maradt.
A hajdani Frigyes major térképe megtekinthető
a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Folytatás az 1. oldalról.

községnek adta a Szent Imre telepet. A Frigyes
major betelepítése 1918-ban megtörtént, megkezdte működését. Kutatómunkám során néhai
Kun György és néhai Veszpi Mihály elbeszéléséből tudtam meg, hogy a Frigyes majornak kik
voltak a lakosai:
1. Legány András intéző
2. Molnár János tejes kocsis, Vozár István béres,
Kun Antal kocsis, Takács Lajos béres, Vincze
András béres, Hrabovszki György kocsis,
Szabó Károly bognár, Pántya János kocsis
3. Kurucsai János béres, Bánfi János éjjeliőr,
Csík Péter béres, Zsibrita Pál kocsis, Bánfi
András béres, Purzsa Péter kocsis, Keresztes
György béres, Juhász János béres, Balogh
János kocsis, Bugta Lajos magtáros

Hankó József
helytörténeti kutató

Téli rezsicsökkentés – lakossági felhívás
Szabadkígyós Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a településen
bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére
téli rezsicsökkentés keretében egyszeri természetbeni támogatást nyújt a Kormány mindazon
igénylők részére, akik a korábbi rezsicsökkentés
keretében biztosított földgáz-ártámogatásban
nem részesültek.
Háztartásonként egy igénylés nyújtható be.
A juttatás az alábbi formában igényelhető:
a) tűzifa,
b) szén,
c) PB palackos gáz,
d) PB tartályos gáz,
e) fűtőolaj,
f) pellet/brikett.
A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre. Természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem biztosítja
egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.
Az igénybejelentő nyilatkozatok önkormányzathoz történő benyújtásának helye és határideje:

Szabadkígyós Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2018. október 15.
A határidő lejártát követően igénylés
nem nyújtható be!
Az igénylő nyilatkozatában hozzájárul személyes
adatainak az önkormányzat, a Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) általi kezeléséhez, nyilvántartás vezetéséhez, valamint a BM OKF
szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatának elvégzéséhez.
Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési,
vagy büntetőeljárást kezdeményez.
A nyilatkozat letölthető Szabadkígyós Község
Önkormányzat honlapjáról: www.szabadkigyos.hu, valamint személyesen átvehető a polgármesteri hivatalban, ügyfélfogadási időben.
Zatykó Katalin
jegyző

www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
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Az iskola hírei
Tisztelt Szülők!

A tanévnyitó ünnepség az iskolában az első tanítási napon, 2018. szeptember 3-án, hétfőn
reggel 8 órakor lesz.
Kérjük, hogy a gyermekek ünneplő öltözékben jelenjenek meg, és hozzanak magukkal váltóruhát. Váltócipő használata az első naptól kötelező.
Étkezést azon tanulók kapnak, akik az IKSZTben azt a meghatározott időpontig megrendelték.

A 2018/2019-es tanévre szóló iskolai étkezési
nyilatkozatokat 2018. augusztus 21-től 24-ig
tudják kitölteni az IKSZT-ben. Ezeken a napokon
8–16 óráig várjuk Önöket. A kedvezményre való
jogosultsághoz az igazolásokat kérjük, hozzák
magukkal. A NYILATKOZAT KITÖLTÉSE minden
általános iskolás gyermek részére KÖTELEZŐ,
abban az esetben is, ha nem igényelnek étkezést. Kérjük, vegyék ezt figyelembe!

Általános Iskola

IKSZT

Az Óvoda hírei
Kedves Szülők!

– csoportbeosztás ismertetése,
– az óvodakezdés időpontjának megbeszélése,
– a leendő kiscsoportosok befogadásának lehetőségei, megbeszélés az óvó nénikkel, családlátogatási időpontok egyeztetése.
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!

Értesítem az óvodás gyermekek Szüleit, hogy
2018. augusztus 27-én, du. fél 5 órától tájékoztató jellegű SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET tartunk az
óvodában.
Témák:
– az óvoda házirendjének pontosítása, az óvodai élet alapvető elveinek ismertetése,

Farkas Mária
óvodavezető

MEGHÍVÓ
Újkígyós Város Önkormányzata
Szabadkígyós Község Önkormányzata

lakossági tájékoztató fórumot szervez.
A fórum témája:
Az MFB pontokon keresztül igénybe vehető EU-s önálló és kombinált programok, kiemelten

A lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának
növelését célzó támogatási program bemutatása.
A fórum előadója:
Hidvégi László – OTP Bank Nyrt., MFB Terméktámogató
Időpont: 2018. szeptember 7. 14:00
Helyszín: Cz Kiss Rendezvényház, Újkígyós

CSÖKKENTSE REZSIKÖLSTÉGEIT!
www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
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KENYÉRÜNNEP
az Általános Mûvelõdési Központ szervezésében
2018. augusztus 20. (hétfõ)
Helyszín: Szabadkígyós, Wenckheim Kastélypark
PROGRAMOK:
10:00 Ünnepi köszöntõ
10:00 Fõzõverseny (szabadtéren készíthetõ ételek versenye)
Gyermekprogramok:
• Játszóház
• Zenés gyermekmûsor
• Ugrálóvár
• Arcfestés és csillámtetoválás
11:00 Táncbemutató
12:00 Kenyérszentelés, a megszentelt cipók kiosztása
Legyen a vendégünk egy tányér paprikás krumplira!!!
13:00 A fõzõverseny eredményhirdetése
A helyszínen:
Fagyi és sütemény, büfé, vattacukor, pattogatott kukorica.
Jelentkezésüket várjuk a FÕZÕVERSENYRE
2018. augusztus 17-én 10 óráig.
Ahol készíthetnek bográcsos ételeket, grillen vagy tárcsán sült húsokat és zöldségeket.
Vagy bármi mást, ami a szabadban elkészíthetõ, gázégõ használatával.
A fõzõversenyhez asztalt tudunk Önöknek biztosítani.

Jelentkezés a 70/387-09-60-as telefonszámon
vagy az iksztszabadkigyos@gmail.com e-mail címen.
A programváltozás jogát fenntartjuk!

www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
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Beszámoló Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2018. június havi döntéseiről
Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének, Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testületének, Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testületének, Kaszaper
Község Önkormányzat képviselő-testületének,
Kondoros Város Önkormányzat képviselő-testületének, Körösladány Város Önkormányzat képviselő-testületének, Mezőkovácsháza Város Önkormányzat képviselő-testületének és Szarvas
Város Önkormányzat képviselő-testületének a
Társuláshoz történő csatlakozását jóváhagyta, A
képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyta, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosítást a Társulás Elnökének felhívására aláírja.

Megtárgyalták a Tűzoltóparancsnokság
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját

A képviselő-testület a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
Elfogadták a Szabadkígyósért Közalapítvány
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját

A képviselő-testület a Szabadkígyósért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
A civil szervezetek beszámoltak
2017. évi tevékenységükről

A képviselő-testület az önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek – Szabadkígyósi
Nagycsaládos Egyesület, Szabadkígyósi Barátság
Nyugdíjas Klub, Vöröskereszt Helyi Szervezete,
Szabadkígyósi Szabadidő SC – 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóit elfogadta.

Módosult
a fogorvosi szolgálat rendelési ideje

A képviselő-testület a fogászati ellátás biztosítására a fogászati alapellátási körzet lakosságszáma alapján a fogorvosi szolgálat heti
rendelési idejét 21 órára módosította. A képviselő-testület a fogászati ellátás, mint közszolgáltatás biztosítása érdekében felhatalmazta a Polgármestert a működési engedély módosításával
kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Megtárgyalták a Polgármesteri Hivatal
munkájáról szóló jegyzői beszámolót

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal
2017. évi munkájáról szóló jegyzői beszámolót
megtárgyalta és elfogadta.
Módosították a Településszerkezeti Tervet

Döntöttek
a Nagycsaládos Egyesület támogatási
kérelméről

A képviselő-testület a 44/2005 (IV. 25.) számú
KT határozattal elfogadott Településszerkezeti
Terv tervlapjait módosította. Szabadkígyós Község SZE-1 és SZE-2 jelű Településszerkezeti Tervei a jelen határozat mellékleteit képező térképrészletek szerint módosultak.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület számára a
gyermekek részére szervezett kétnapos kirándulás megrendezésének biztosítására 307 000
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.

Módosították a Szociális Alapszolgáltatási
Központ Szakmai Programját

Megtárgyalták
a Barátság Nyugdíjas Klub támogatási
kérelmét

A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási
Központ Szakmai Programját és a Szervezeti és
Működési Szabályzatát módosította. Továbbá
felhatalmazták a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szabadkígyósi Barátság Nyugdíjas Klub számára a
hagyományos Péter-Pál napi ünnepség megrendezésére 106 000 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyújt.

Megtárgyalták a DAREH Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosítását

A képviselő-testület, mint a DAREH Önkormányzati Társulás tagönkormányzata Csabacsűd

Folytatás a 6. oldalon.

www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
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Beszámoló Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2018. június havi döntéseiről
Folytatás az 5. oldalról.

Megalkották a piac- és vásártartásról szóló
önkormányzati rendeletet

Elfogadták a Szabadkígyósi Szabadidő SC
támogatásának elszámolását

A képviselő-testület megalkotta a piac- és vásártartásról szóló önkormányzati rendeletet, a
lakosság élelmiszerekkel, kisállatokkal, közszükségleti és egyéb árucikkekkel történő jobb ellátása érdekében e rendeletnek megfelelően piacot, vásárt rendez és tart fenn.

A képviselő-testület a Szabadkígyósi Szabadidő
SC pályázati elszámolását jóváhagyta, a pályázatot lezártnak tekinti.
Döntöttek a Szabadkígyósi Szabadidő SC
támogatási kérelméről

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szabadkígyósi Szabadidő Sport Club számára a
helyi fiatalok sportolási lehetőségének biztosítására 250 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.

Módosították Szabadkígyós Község Helyi Építési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét

A képviselő-testület döntött a Szabadkígyós Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról a Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatban.

Beszámoló Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2018. július havi döntéseiről
Elismerésben részesítették
a Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület tagjait

A képviselő-testület a Szabadkígyósi Polgárőr
Egyesület tagjait, Csiernyik Mihályné és Valentinyi Györgyné polgárőröket kiemelkedő munkájukért elismerésben részesítette.
Megvitatták
a kintlévőségek alakulásáról szóló beszámolót

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi

kintlévőségeiről és az idei adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót megvitatás után elfogadta.
Megtárgyalták
az Általános Művelődési Központ
tevékenységéről szóló beszámolót

A képviselő-testület az Általános Művelődési
Központ munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

Reumatológiai kezelés
A Szociális Alapszolgáltatási Központban – Művelődési Ház, a Családsegítő szolgálatnál – továbbra is
lehet jelentkezni az Otlakán György által szervezett reumatológiai kezelésre a gyulai Hőforrásba. A
kezelések ingyenesek!
Szociális Alapszolgáltatási Központ

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Szabadkígyós Községében az alábbiak szerint változik a hulladékszállítás menete az augusztus 20-i ünnep miatt: 2018. augusztus 20., hétfő helyett 2018. augusztus
18-án, szombati napon történik a hulladékszállítás. Kérjük a lakosokat, hogy a fent megjelölt napokon helyezzék ki a hulladékgyűjtő edényzetüket a szokásos módon. Megértésüket előre is köszönjük!
BKSZ Plusz

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban takarítási és karbantartási munkák miatt
2018. augusztus 20-tól (hétfő) 2018. augusztus 24-ig (péntek) igazgatási szünet lesz, a hivatal zárva
tart, az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal

