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Kedves kígyósi Lakótársaim!
Elkészült és átadtuk végre az új piaci
létesítményünket!
A Területi Operatív Program keretében erre a célra nyertünk 32 millió forintot. A pályázat lebonyolítása
a Békés megyei Önkormányzattal
együttműködésben valósult meg.
Az építési munkákat a Csorvási Építőipari Kft. végezte. Ez év februárjában kezdtek el dolgozni és május
közepére befejezték. Ezután következett egy hosszú engedélyeztetési folyamat, amelynek elmúltával november 15-én átadtuk rendeltetésének a
piacterületet. Ezen a kis ünnepségen
az általános iskolánk tanulói kedves
kis műsort adtak. Köszönet nekik és
a felkészítő tanáraiknak is! Köszönöm
Zatykó Katalin jegyző asszonynak és
Balog Gábor munkatársunknak a pályázat lebonyolításával kapcsolatos
munkáit. Sok teendőjük volt ezzel
kapcsolatban!
Nagyon örülök, hogy Nyemcsok Lászlóné, Dohar Imre és Kiszely Ágnes egy
tál finom, meleg babgulyással lepett
meg bennünket, akik ott megjelentünk.
Jólesett, finom volt, köszönjük!
Befejezésül azt kívánom, hogy ez a
piac legyen a helyi emberek egyik találkozási helyszíne, a belső kereskedelem kialakulásának lehetősége, hiszen
az itteni lakosoknak jó minőségű kertjei vannak, ahol sok hasznos dolgot
meg tudunk termelni magunknak, s ha
fölöslegünk van, akkor kínáljuk föl eladásra másoknak.
Jó vásárt minden jövőbeni eladónak
és vásárlónak egyaránt!
BALOGH JÓZSEF
polgármester

Röviden az Apáti pusztáról

T

öbb mint 50 éve kutatok Apáti falu után.
Számtalan mondást hallottam, de egyik
sem igaz történet. Azt is mondták, hogy
két település volt, Apáti, valamint „Apátyi”. Az
utóbbi azonban nem létezett. Feltételezhetően
a Váradi Püspökséghez tartozó Apátsági birtok
lehetett. De az is lehetséges, hogy az Egri Érsekséghez tartozott. Az Apáti major Szabadkígyóstól délre körülbelül 3 km-re volt megtalálható.
Ebben az évben, 2018-ban van 360 éve, hogy a
település elpusztult. A fellelhető adatok alapján
a XV. és a XVI. században népes település volt.
A török adóösszeírás szerint 1552-ben 8, 1553ban 15, 1555-ben 9, 1558-ban 10 és 1560-ban
9 kapu után fizettek adót. A falut nem a törökök pusztították el, hanem 1658-ban az erdélyi székely hadak Gyulai vár alól visszavonuló
csapatai. A lakosokat elzavarták, a házakat leégették, a jószágot elhajtották. A megsemmisítés azért történt, mert apáti lakosok Várad
környékén rablásokat végeztek. Mondák szerint a török a Gyulai várhoz szállíttatta az apáti
templom tégláit, és ezt a munkát az apáti jobbágyok szekereivel végeztette el. Amikor Apátiról beszélünk, akkor meg kell említeni a Gyulai
vár eseményeit. A gyulai várkapitány Bornemissza Benedek volt. Ő már jelezte, hogy a vár
környékén az 1550-es években török hadak állomásoznak. Ebben az időben a csabai és mezőmegyeri Ábrahámffy kastélyokat lerombolták.
Az 1560-as években Szigetvárról ide vezényelték báró Kerecsényi László ezredest, aki átvette
a parancsnokságot. 1566-ban I. Szulejmán szultán úgy döntött, hogy Szigetvárt és Gyulát elfoglalja. A Gyulai várhoz Pertev pasát – unokaöccsét – küldte. Kerecsényi várkapitány a
várból menekülési és utánpótlási útvonalat keresett, ez pedig Apátin keresztül vezetett a Megyeri tanyán átvezető fennsíkon. A török is ezt
az útvonalat találta alkalmasnak, így 1566. július 2-án lovas ütközetre került sor. Senki nem
győzött, este mindenki visszavonult. A gyulai
várostrom 1566. szeptember 2-ig tartott. Kerecsényi feladta a várat. Apáti lakosai elmenekültek, később azonban visszatértek. Ali bég
Apáti helyére oláhokat, rácokat és magyarokat

telepített. Az új lakosokat szintén összeírták a
törökök, de csak a férfiakat, a nőket nem, így a
létszámot csak becsülni tudják, 20 és 30 között
lehetett. A település 1658-ban végleg megsemmisült.

Amikor 1802-ben gróf Wenckheim József Antal megkapta a kígyósi pusztát, megpróbálta betelepíteni. Felkérte id. Czigler Antal építészt,
hogy létesítsen egy majort, állítson épületeket. Megépült négy cselédház, négy birkahodály és egy 40 férőhelyes ököristálló. Ebben az
időben a napóleoni háborúk miatt infláció volt.
A gróf 500 hold földet adott árendába az építésznek 10 évre. A major felépült, a betelepítés megtörtént. Az épületek 1944-ig megvoltak,
majd azokat lebontották és elhurcolták. A nagy
juhhodályt 1965-ben lebontották a katonai lőtér miatt. A II. világháború után a lakosok Újkígyósra és Ókígyósra költöztek. A leszármazottaik ma is élnek, nagy részük Szabadkígyóson.
HANKÓ JÓZSEF
helytörténeti kutató
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Az iskola hírei
2018. október végén a Dévaványán megrendezett Kádár Ferenc népzenei versenyen Lehoczki
Luca és Nagy Ágnes 4. osztályos tanulóink páros citera hangszeres kategóriában ezüst minősítést kaptak. Tóth Dusán 8. osztályos tanuló citera hangszeres kategóriában ezüst minősítést
kapott. Gratulálunk nekik!

Iskolánk 7–8. osztályos tanulói az ősz folyamán több pályaorientációs illetve pályaválasztással kapcsolatos programon vettek részt.
Bízunk benne, hogy minden továbbtanuló diáknak sikerül a vágyott iskolában folytatnia tanulmányait.
Szabadkígyósi Általános Iskola

Adventi programajánló

Adventi első g er ag jtás: 2018. november 30., 15.30 óra
Adventi második g er ag jtás: 2018. december 7., 15.30 óra
Adventi har adik g er ag jtás: 2018. december 14., 15.30 óra
Adventi neg edik g er ag jtás: 2018. december 20.
A „Szabadkíg ósi Kiskarácsony” rendezvény részeként
A g er ag jtások helyszíne: az Általános Iskola bejáratánál
www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
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Az Adventi és Karácsonyi ünnepkör során
kialakuló tüzek megelőzése

A

z elmúlt években több esetben riasztották
a karácsonyi ünnepi időszakban a tűzoltókat, az otthonokban, szociális intézményekben az adventi koszorún égő gyertyák,
karácsonyfán elhelyezett csillagszórók, illetve
meghibásodott elektromos karácsonyfadíszek
okozta tüzekhez. Tekintettel a közeledő ünnepekre a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a lakosság figyelmét az alapvető
biztonsági szabályok betartására, a nyílt láng,
valamint az elektromos árammal működő villamos berendezések, díszek tűzvédelmi szempontú megfelelő használatára.
1. Az adventi koszorúkat helyezzék olyan felületre, amely nem éghető anyagú (pl. fém,
vagy hőálló üveglap) és a közvetlen környezetébe se tegyenek lehetőleg más éghető anyagokat! A koszorúkon elhelyezett gyertyák alá
tegyenek nem éghető anyagú szigetelő alátétet (fém talp)!
2. Gyertyákat csak felügyelet mellett égessék a
nyíltlángú világító eszközöket, mielőtt a helyiséget elhagyják, fújják el a lángot! (A tűzesetek jelentős részét az égve felejtett gyertyák
okozzák!)
3. Csillagszórókat, díszgyertyákat csak felügyelet mellett égessenek, használat után a gyertyákat oltsák el!

4. Csak a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő,
megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező
elektromos üzemelésű lámpafüzéreket használjanak! A tanúsítvánnyal nem rendelkező
villamos berendezések legtöbbször rossz minőségűek, komoly veszélyt jelenthetnek! A
lámpafüzéreket éjszakára, vagy hosszabb távollét idejére se hagyják bekapcsolva!
5. Az égő gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút
ne tegyék huzatos helyre! (égő gyertya elborulhat, a tűz tovább terjedhet)
6. A villamos berendezések működtetéséhez
használt elektromos hosszabbítók teljesítménye igazodjon az elektromos díszek teljesítményéhez. A hosszabbítók rendelkezzenek
megfelelőségi tanúsítvánnyal.
7. A gyertya, mécses égésekor ügyeljenek a kanóc hosszúságának helyes megválasztására!
(ne legyen túl hosszú)
8. A gyertyát, mécsest soha ne hagyják teljesen
leégni!
9. Az égő gyertya, mécses oltására mindig tartson a közelben megfelelő eszközt (tűzoltókészülék, víz)!
Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Békéscsabai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. október havi döntéseiről
 Egyetértettek az általános iskolai körzethatárok tervezetével
A képviselő-testület egyetértett a Szabadkígyósi Általános Iskola Szabadkígyós település közigazgatási területére kiterjedő kötelező felvételi körzetével.
 Döntöttek a Kertészet fóliaházainak használatba adásáról
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kertészet 024 hrsz.-ú területén lévő 4 db felszerelt termesztő berendezést és palántanevelőt 2018. november 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig
Makoviczki Zoltán őstermelő használatába engedi, azzal a feltétellel, hogy a berendezések környezetét is rendben tartja, és 2019. szeptember 30. napján termesztésre fogható állapotban szolgáltatja
vissza. Felhatalmazták a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
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TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Ügyfelünk!
A kukába nem férő, többlet kommunális (vegyes) hulladék gyűjtésére, 120 literes zsákok
igényelhetőek a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. által működtetett ügyfélszolgálaton és ügyfélkapcsolati irodákban.
A zsákban kizárólag háztartásban keletkező kommunális (vegyes) hulladék helyezhető el. Kérjük,
NE helyezzen a zsákba veszélyes hulladékot,
építési törmeléket, zöldhulladékot, szelektíven
gyűjtendő hulladékot!!!
A zsák megvásárlásának feltételei:
Az igénylő
– természetes személy és
– szerepel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyilvántartásában és
– adatlapot tölt ki az igénylésről és
– igazolja személyazonosságát, szükség esetén
meghatalmazást mutat be és
– igazolja, hogy nincs lejárt tartozása, ezért bemutatja az utolsó időszaki közszolgáltatási

díjbefizetést igazoló csekkszelvényt, vagy átutalási igazolást, vagy társasházi lakos esetében, közös képviselői igazolást és
– a zsák elszállítására vonatkozó közszolgáltatási
díjat megfizeti.
A kukába nem férő, többlet kommunális hulladékot gyűjtő zsák elszállításáért fizetendő díj
mértéke az ingatlan fekvése szerinti település,
önkormányzati rendeletében meghatározott közszolgáltatási díj mértéke.
Igénylésének részletes feltételeiről az alábbi linken adunk tájékoztatást: https://www.dareh.
hu/_bazis/zsak-igenylese-kommunalis-tobblethulladekhoz/
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy rendszeresen
többlethulladéka keletkezik, fontolja meg a nagyobb, vagy plusz edény (kuka, tartály) igénylését!
DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
(Szabadkígyós – hulladékszállítás)

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási idő:

2018. december 10., hétfő 11.15–12.15 óráig.

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon:
E-mail-ben:
Postai úton:
Személyesen:

66/447-150
ugyfelszolgalat@tappe.hu
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.
(hétfőn és szerdán 8–15 óráig, csütörtökön 7–19 óráig).

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az ünnepekre való tekintettel a Szabadkígyósi Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendje a következőképpen alakul:
• 2018. december 24. (hétfő) pihenőnap, december 1. (szombat) munkanap 8.00–11.00 óráig
• 2018. december 31. (hétfő) pihenőnap, december 15. (szombat) munkanap 8.00–11.00 óráig
• 2018. december 27–28. (csütörtök–péntek) munkanap 8.00–12.00 óráig.
Polgármesteri Hivatal

