
INGYENES 2018. JÚNIUS

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

KEDVES KÍGYÓSIAK!

Június 1-én, délelőtt 10 órakor letettük az új
 orvosi rendelőnk alapkövét. Megtisztelte je-
 lenlétével az ünnepséget Herczeg Tamás, kör-

zetünk új országgyűlési képviselője és Zalai Mi-
hály, a Békés megyei Önkormányzat elnöke.

Az építkezés azóta folyamatosan halad, és 
amire ez a cikk az olvasókhoz ér, már a falak is 
épülőben lesznek. Az építők október-novem-
ber hónapokra ígérték a munka befejezését. Te-
lepülésünk újkori történetében ez lesz a har-
madik helyszíne az orvosi tevékenységnek, de 
az első olyan épület, amelyik rendelők céljára 
épül. A tervek elkészítésekor kikértük az orvo-
saink javaslatait is, és ők éltek is a lehetőség-
gel. A mostani orvosi rendelő épülete a jövőben 
a védőnői szolgálat helyszíne lesz. Az új rendelő 

épületében a település háziorvosi rendelői fog-
nak helyet kapni és lesz helye az ügyeleti szol-
gálatnak is, ha a körülmények úgy kívánnák a 
jövőben. A terveket a Békéscsabai Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya megismerte és jóvá-
hagyta azokat. A rendelőkhöz megfelelő kiszol-
gáló helyiségek tartoznak: betegvárók, öltözők, 
pihenők, WC-k, személyzeti mosdó, teakonyha, 
stb. Mindezek a kényelmes betegellátást fogják 
szolgálni. Az épület tervezett alapterülete 296 
m², a hasznos alapterülete 224 m², a tervezett 
bekerülési költsége 60 millió forint. Az idén már 
20 milliót költöttünk az óvoda tetőcseréjére és 
30 milliót a helyi piac kialakítására.

BALOGH JÓZSEF
polgármester



sági munka és az egészségnevelés is. A me-
gyei szervezet idén is megünnepelte a Vöröske-
reszt és Vörösfélhold Mozgalom világnapját. A 
rendezvényen díjazták azokat az önkénteseket, 
akik segítik a szervezet munkáját. Ezen az ese-
ményen adományozta a Magyar Vöröskereszt 
Országos Vezetősége Nyemcsok Pálnénak a Vö-
röskeresztes Tevékenységéért Kitüntetés Arany 
fokozatát elismerésül áldozatos munkájáért.

Nyemcsok Pálné 
szívügyének tartja, 
hogy segítsen az em-
bereknek, és részt ve-
gyen a szabadkígyósi 
élet mindennapjai-
ban. Saját elmon-
dása szerint a Vörös-
kereszt az élete, ahol 
immár 21 éve tevé-
kenykedik titkárként. 
Mindig arra törekszik, 

hogy segítő kezet nyújtson, legyen szó ruhaosz-
tásról, élelmiszer segély osztásáról, mikulás cso-
mag ajándékozásáról, rendezvényszervezésről, 
véradásról, egészségmérésről, vagy akár a ka-
rácsonyi zsibongásról. Mindezek közül azonban 
kiemelt helyet foglal el a véradások megszerve-
zésével kapcsolatos tevékenysége. Minden év-
ben négy alkalommal rendeznek véradást, de 
olyan is előfordult már, hogy a véradókat más-
hová vitték vért adni, mert a kórháznak szük-
sége volt rá. Sokan megkeresik, ha az isme-
rősük, rokonuk műtét előtt áll, és ő igyekszik 
véradókat keresni, akik ilyen esetben célzottan 
a betegnek adhatják a vért. A véradók az Ön-
kormányzat segítségével jutnak el a véradásra. 
Amellett, hogy a szervezet igénybe veheti az 
Önkormányzat gépjárművét, anyagi támogatás-
ban is részesül. A Véradó Nap alkalmából min-
den évben megünnepelik a helyi véradókat. 
Összességében elmondható, hogy Nyemcsok 
Pálné a Vöröskeresztnél eltöltött 21 éve alatt 
igen sokrétű és színes tevékenységet végzett 
Szabadkígyós lakóiért.

A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom
 világnapját ünnepeljük május 8-án. A
  mozgalomnak összesen 17 millió önkén-

tese és 450 ezer dolgozója van. Több mint 160 
millió embert érnek el évente, és elmondható, 
hogy több mint 150 éve tesznek az emberies-
ségért.

Történetük 1859-ben, a Solferinoi csata ide-
jén kezdődött. Az ütközet, mely az osztrák és az 
egyesített francia-szárd haderők között zajlott, 
óriási áldozatokat követelt.

„Henry Dunant svájci 
üzletember a csataté-
ren látva a negyvenezer 
halottat és sebesültet, 
megrendülten kereste 
a segítségnyújtás le-
hetőségét. A szom-
szédos falu lakosaiból 
önkéntes segélycsapa-
tokat szervezett, ame-
lyek nemzetiségre való 
tekintet nélkül vettek 

részt az ápolásban, segítségnyújtásban. E meg-
rendítő élmény késztette Henry Dunant-t arra, 
hogy javaslatot fogalmazzon meg a háborúk ál-
dozatainak védelmére és kezdeményezze egy 
segélyszervezet létrehozását. Így indult – 150 
éve – egy eszme, melynek hatására megala-
kult a humanitárius mozgalom, a Vöröskereszt 
(1863.).” (Magyar Vöröskereszt)

A Magyar Vöröske-
reszt több mint 600 
ezer emberhez jut el 
Magyarországon. Te-
vékenységei közé tar-
tozik a véradásszer-
vezések mellett a 
szociális segítségnyúj-
tás, a katasztrófa-ké-
szenlét és válaszadás, 
a keresőszolgálat, az 
elsősegélynyújtás, a 
menekültügy, az ifjú-
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Nyemcsok Pálné kitüntetésben részesült
Vöröskeresztes tevékenységéért

Henry Dunant
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Folytatás a 6. oldalon.

Az utolsó hét mozgalmas volt iskolánkban.
   A legtöbben a jobb jegyért álltak csatába,
   néhányan már a VAKÁCIÓ betűit pingálták 

a táblára. Tanáraink mindent megtettek azért, 
hogy tanulóink megkapják a megérdemelt je-
gyet bizonyítványukba.

Június 14-én, csütörtökön a bankett kereté-
ben a nyolcadikosok játékos feladatokkal ked-
veskedtek az őket tanítóknak. Június 15-én, 
pénteken bolondballagás volt. Június 16-án, 
szombaton 14 nyolcadikos diák búcsúzott el is-
kolánktól.

A tanévzáró keretében minden tanuló meg-
kapta a bizonyítványát, a kiemelkedő tanulók-
nak oklevél és könyvjutalom volt az ajándéka.

1. osztály – Kiemelkedő tanulmányi eredmé-
nyéért, példás magatartásáért: Ekker Dávid, 
Nagy Ádám.

2. osztály – Kitűnő tanulmányi eredményé-
ért: Pelyhe Anna, Faragó Fatima, Mecskó 
Márk. Jeles tanulmányi eredményéért: Erős Ist-
ván Hunor, Horváth Ferenc, Juhász Nikolett, 
Nagy Roland, Takács József Dominik, Horváth 
János, aki a Zrínyi Ilona matematika versenyen 
való eredményes részvételért külön könyvju-
talomban részesül, valamint felkészítő tanára 
Gyüréné Rónaky Ildikó is.

3. osztály – Balla Dominik: Kitűnő tanul-
mányi eredményéért, példamutató magatar-
tásáért, szorgalmáért. Lehoczki Luca: Kitűnő 
tanulmányi eredményéért, példamutató ma-

gatartásáért, szorgalmáért, közösségi munkájá-
ért, kiemelkedő zenei teljesítményéért. Molnár 
Ákos: Kitűnő tanulmányi eredményéért, sport-
teljesítményéért. Nagy Ágnes: Kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért, közösségi munkájáért, ki-
emelkedő zenei teljesítményéért és Bendegúz 
levelezős versenyen irodalom, szövegértés tan-
tárgyból elért ezüst fokozatáért könyvjutalom-
ban részesül. Nagy Dominik: Kitűnő tanulmányi 
eredményéért, példamutató magatartásáért, 
szorgalmáért. Süli Botond: Kitűnő tanulmányi 
eredményéért, példamutató magatartásáért, 
sportteljesítményéért. Szkaliczki Áron: Jeles ta-
nulmányi eredményéért, szorgalmáért, közös-
ségi munkájáért

4. osztály – Kitűnő tanulmányi eredményé-
ért: Ozsváth Lili, Török Alexandra. Jeles tanul-

Az iskola hírei
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Folytatás a 3. oldalról.

Az Óvoda hírei

mányi eredményéért: Bihari Mária, Juhász 
Béla, Rigó Jázmin, Vantara Patrik.

5. osztály – Kitűnő tanulmányi eredményé-
ért, példamutató magatartásáért és szorgal-
máért: Varga Zsuzsanna, Seres Bálint. Jeles 
tanulmányi eredményéért, példamutató maga-
tartásáért és szorgalmáért: Szász Boglárka.

6. osztály – Kitűnő tanulmányi eredményé-
ért, példás magatartásáért, szorgalmáért: Süli 
Bertalan. Jeles tanulmányi eredményéért, pél-
dás magatartásáért, szorgalmáért: Makra Lili.

7. osztály – Tóth István Dusán: Kitűnő tanul-
mányi eredményéért, példás magatartásáért, 
szorgalmáért, kiemelkedő zenei teljesítményé-
ért, kiváló sportteljesítményéért és Kiemelkedő 
tanulmányi eredményéért (szinte minden tan-
tárgyból dicséretes) Tantestületi dicséretben 

Május 31-én véget ért a 2017/18-as ne-
  velési év szorgalmi időszaka. Az Őzike
  csoportos gyerekekkel ezután is folya-

matos készülődés zajlott; évzáró és ballagási 
műsorral készültünk, amit június 9-én, szom-
baton a nagyközönség előtt mutattunk be. 14 
ballagó nagycsoportostól búcsúztunk el ezen a 
kellemes nyári napon, akik szeptembertől isko-
lások lesznek.

Sok sikert és eredményes tanulást
kívánunk nekik!

Június 11–15. között színes, szórakoztató és 
sokszínű gyereknapi programokkal vártuk a 
gyerekeket. Az egész hetes program során ug-
rálóvár, KRESZ-pálya, zenés műsor, színházi elő-
adás várta a gyerekeket, kísérőprogramként ze-
nés torna, kézműves foglalkozás és ügyességi 
játékok szerepeltek. A gyerekek keddi ebédjét 
Nagyné Zsuzsi néni és lánya, Pelyhéné Zsuzsika 
finom almás süteményével gazdagítottuk.

A gyerekek nevében
köszönjük a finom süteményt!

Az iskola hírei
részesül. Nagy Ivett: Kitűnő tanulmányi ered-
ményéért, példás magatartásáért, szorgalmá-
ért, közösségi munkájáért. Balta Dávid Richárd: 
Kitűnő tanulmányi eredményéért, példás maga-
tartásáért, szorgalmáért. Kiemelkedő közösségi 
munkájáért oklevelet kap: Oláh Aranka, Pardi 
Dominika Terézia, Ács Linett.

8. osztály – Góg Imre: Kiemelkedő sporttelje-
sítményéért oklevelet kap. Rigó Eszter: Közös-
ségi munkájáért oklevelet kap.

Június 18-tól két héten át több tábor is lesz 
az iskolában, az IKSZT-ben az arra jelentkezett 
tanulók számára.

Ügyeleti napok az iskolában (bármilyen ügy-
intézés végett): június 27., július 11., július 25., 
augusztus 8., augusztus 22.

Első tanítási nap: szeptember 3., hétfő, tan-
évnyitó: 8 órakor a tornateremben.

Szabadkígyósi Általános Iskola

Köszönöm továbbá mindazon felnőttek segítsé-
gét, akik a gyereknapi program szervezésében 
és lebonyolításában segédkeztek. A KRESZ-pá-
lya és a járművek idén is nagy népszerűségnek 
örvendtek.

Ezúton is köszönöm Balogh Andrásnak és fe-
leségének Anettnek, hogy idén is megszervez-
ték ezt a felejthetetlen programot.

A gyerekek rollerrel, kismotorral és elektro-
mos motorral közlekedve játékosan tanulták 
meg a helyes közlekedési magatartás legfonto-
sabb szabályait és a Polgárőrség szolgálati jár-
művét is megismerhették, kipróbálhatták.

Az ugrálóvár és a zenés műsor anyagi finan-
szírozását a Szülők Közösségének éves díja fe-
dezte.

Köszönjük hozzájárulásotokat!

Minden családnak balesetmentes,
kellemes nyarat kívánok!

FARKAS MÁRIA
óvodavezető
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Beszámoló Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2018. május havi döntéseiről

Megtárgyalták a község közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámolót

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Bé-
késcsabai Rendőrkapitányság Szabadkígyós község 
közbiztonságának helyzetéről, valamint a közbizton-
ság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámo-
lóját.

Elfogadták a Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület
2017. évi munkájáról szóló beszámolóját

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 
Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület 2017. évi munká-
járól szóló beszámolóját.

Értékelték a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2017. évben történő ellátását

A képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok 2017. évi ellátásáról szóló átfogó ér-
tékelést megtárgyalta és elfogadta. Felkérte Balogh 
József polgármestert, gondoskodjon arról, hogy 
az értékelés határidőben megküldésre kerüljön a 
Gyámhatóság részére.

Döntöttek a hatályos Településrendezési Eszköz
2018. évi módosításával kapcsolatban

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 021/1., 
021/2., 024. hrsz.-ú Kta – különleges –, a 023. és 
021/8. hrsz.-ú LKe – kertes lakóterület területfel-
használású földrészleteket kiemelt fejlesztési terü-
letekké nyilvánítja. Továbbá felhatalmazta Balogh 
József polgármestert a Településrendezési Eszközök 
2018. évi módosítási eljárás lefolytatásához, záró 
véleményezés megszerzéséhez szükséges intézke-
dések megtételére.

Elfogadták a Gyermekélelmezési Intézmény
étkezési térítési díjakról szóló tájékoztatását

A Képviselő-testület a Békéscsabai Gyermekélel-
mezési Intézmény étkezési térítési díjakról szóló tá-
jékoztatását megismerte, az abban szereplő árakat 

elfogadta. A gyermekek napközbeni ellátásának in-
tézményi térítési díjai a normál étkezés vonatkozá-
sában tehát 2018. május 1-jétől az alábbiak szerint 
alakul (Lásd táblázat!):

Döntöttek a Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület helyi felhívására

Kisléptékű turisztikai fejlesztések – 2. célterület 
című sétakocsi beszerzésre irányuló pályázat

benyújtásáról
A Képviselő-testület egyetért a Kertészek Földje Ak-
ciócsoport Egyesület helyi felhívására szóló „Kislép-
tékű turisztikai fejlesztések – 2. célterület” (a helyi 
felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-49-12-17) című sé-
takocsi beszerzésére irányuló pályázat benyújtásá-
val, a projekt összköltségének – bruttó 2 349 500 
Ft – a 15%-át jelentő 352 425 forintot saját forrás-
ból a költségvetés terhére biztosítja. Továbbá fel-
hatalmazta Balogh József polgármestert a pályá-
zat benyújtására, a szükséges további intézkedések 
megtételére.

Megalkották a településkép védelméről szóló
önkormányzati rendeletet

A Képviselő-testület megalkotta a településkép vé-
delméről szóló önkormányzati rendeletet, mely ren-
delet célja Szabadkígyós Község építészeti, telepü-
lésképi, illetve természeti értékeinek védelme és 
igényes alakítása érdekében, a település történelmi 
múltját, építészeti kultúráját és lakosságának önbe-
csülését, identitását elősegítő épületek, épületré-
szek, építmények, illetve az azok által létrehozott ut-
cák, terek, szobrok egészben vagy részben történő 
megőrzése, minőségi fejlesztése a jövő nemzedékék 
számára, az építészeti illeszkedéssel és a település-
fejlesztési célokkal összefüggő követelmények érvé-
nyesítése, összességében az épített környezet eszté-
tikus kialakítása.

Folytatás a 8. oldalon.

Étkezési forma
Bölcsőde Óvoda Általános Iskola

Új ár
(bruttó Ft)

Régi ár
(bruttó Ft)

Új ár
(bruttó Ft)

Régi ár
(bruttó Ft)

Új ár
(bruttó Ft)

Régi ár
(bruttó Ft)

tízórai 138 125 138 125 198 180
ebéd 473 430 473 430 572 520
uzsonna 138 125 138 125 198 180
Összesen 749 680 749 680 968 880



Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ruhaosztást tartunk 2018. június 
28-án, csütörtökön a Családsegítő szolgálatnál 8.00–16.30 óráig.RUHAOSZTÁS

ÁLDOZATVÉDELEM

Módosították a gyermekek pénzbeli 
és természetbeni támogatásáról szóló 

önkormányzati rendeletet

A Képviselő-testület módosította a gyermekek pénz-
beli és természetbeni támogatásáról szóló önkor-
mányzati rendeletet, mely módosítás értelmében 
a gyermekek napközbeni ellátása keretében bizto-
sított gyermekétkeztetés nettó intézményi térítési 
díja a következőképpen alakul:
a.) óvodai napközi otthon

aa. tízórai 54 Ft
ab. ebéd 186 Ft
ac. uzsonna 54 Ft

a. összesen: 294 Ft
b.) általános iskola napközi

ba. tízórai 78 Ft

bb. ebéd 224 Ft
bc. uzsonna 77 Ft

b. összesen: 380 Ft
c.) bölcsődei napközi otthon

ca. tízórai 54 Ft
cb. ebéd 186 Ft
cc. uzsonna 54 Ft

c. összesen: 294 Ft
Módosították

a 2018. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendeletet

A Képviselő-testület módosította a 2018. évi költség-
vetésről szóló önkormányzati rendeletet. Az előirány-
zat módosítás tervezetben 1 056 654 Ft emelésre 
tettek javaslatot, mely összeggel a költségvetési 
előirányzat főösszege 669 512 614 Ft-ra emelkedett. 
A módosítás a 2017. évi maradvány igénybevételét 
tartalmazza.

Az elkövetők a legkülönfélébb módszerekkel igye-
keznek megkárosítani időskorú áldozataikat. Kihasz-
nálják kiszolgáltatott helyzetüket, hiszékenységüket, 
jóhiszeműségüket.

Néhány jó tanács, mellyel csökkentheti Ön is áldo-
zattá válásának lehetőségeit.

 1.  Ne nyisson ajtót idegeneknek, ismeretlen sze-
mélyeknek!

 2.  Ne bízzon meg ismeretlenekben, még akkor 
sem, ha kedvesnek és jómodorúnak tűnnek!

 3.  Ne engedjen be házaló árusokat (fa, paplan, 
edény, stb.) lakásába, háza udvarába!

 4.  Ne hagyja nyitva a kaput, házának, lakásának 
ajtaját, még akkor sem, ha az udvarban, kert-
ben tartózkodik, mert bárki észrevétlenül be-
mehet!

 5.  Ne hagyja kapuajtóban, lakása, háza ajtajában 
belül a kulcsot!

 6.  Ne hagyja kapujának, házának, lakásának kul-
csát a lábtörlő alatt, a postaládában, virágcse-
répben, vagy egyéb biztonságosnak ítélt helye-
ken, ha elmegy otthonról, inkább vigye magával! 

 7.  Ne hagyja őrizetlenül azt a helyiséget, ahol 
nyitva van az ablak!

 8.  Ne vegye elő pénzét, értékeit idegenek előtt ott-
honában, mert kifigyelhetik, hol tartja és eltulaj-
doníthatják!

 9.  Ne tartson otthon nagy mennyiségű készpénzt, 
csak annyit, ami a megélhetéshez szükséges, a 
többit vigye pénzintézetbe!

10.  Soha ne tartsa értékes dolgait egy helyen! Rakja 
több helyre értéktárgyait!

11.  Kerékpárja csomagtartóján, kosarában, kormá-
nyán ne hagyjon táskát, szatyrot vagy értékes 
dolgokat!

12.  Kerékpárját még rövid időre se hagyja lezárat-
lanul!

13.  Ne hagyjon semmilyen értéket (mobiltelefon, 
fényképezőgép, irattárca, táska, stb.) szemmel 
látható helyen a gépkocsi utasterében!

14.  A bevásárlóközpontokban a táskáját, csomagját 
mindig tartsa magánál! Vásárláskor, az áru válo-
gatásakor soha ne tegye táskáját, pénztárcáját a 
pultra, bevásárló kocsiba!

15.  A pénztárcáját, bankkártyáját, személyes iratait, 
mobiltelefonját mindig tegye biztonságos helyre 
(pl.: kabát belső zsebe, kézitáska belső része)!

16.  Soha ne tartsa bankkártyáját, hitelkártyáját a 
hozzá tartozó PIN kóddal együtt.

Bűncselekmény észlelése, gyanúja esetén a lehető 
legrövidebb időn belül értesítse a rendőrséget a 107-
es, vagy a 112-es telefonszámon, közölve a szüksé-
ges információkat. A rendőrség kiérkezéséig a hely-
színt ne hagyja el, lehetőleg ne változtassa meg!

Békés Megyei Rendőrség

Folytatás a 7. oldalról.

Beszámoló Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2018. május havi döntéseiről


