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Bethlen pályázat

A

Z idén is sikeresen pályáztunk a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz Testvértelepülési programok és együttműködésünk elmélyítésének támogatására.
A pályázatban a Kárpátalján lévő Kígyós településsel létrehozott testvértelepülési kapcsolatunkat hangsúlyoztuk és a programokkal
maradandó közös élmények átélésére törekedtünk. Mivel már negyedik éve ápoljuk ezt a kapcsolatot, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk támogatni a Kárpátaljai kígyósi magyar
gyerekeket, már ismerős barátként fogadtuk a

csoportot. Az Általános Iskola és óvoda 20 fős
csoportja részesült mint külhoni kedvezményezett a támogatásban. A programokat a 17. Kígyósi Kastélyjátékok rendezvényei köré szerveztük. Nemcsak ezen a rendezvényen nyújtottunk
számukra kikapcsolódási lehetőséget, hanem
megmutattuk közvetlen környezetünk értékeit, és lehetőség volt egy gyulai kirándulásra
is. Gyula nevezetességeinek megtekintése után
pedig a Gyulai Várfürdő nyújtotta lehetőségeket élvezhették a hozzánk ellátogató külhoni
magyarok

Az iskola hírei

A

2018/19-es tanévet szeptember 3-án ünnepélyes tanévnyitóval kezdtük. Mind a nyolc
évfolyamon egy osztály indítására kaptunk engedélyt. Minden osztályhoz önálló napközis
csoportot indítottunk, mely hozzájárul a délutáni eredményes felkészüléshez. Tanulólétszámunk ugyan a demográfiai folyamatokat
követve kismértékben csökken, de öröm számunkra, hogy iskolaváltás csak költözés miatt
volt az elmúlt időszakban. A 130 tanulót 17 pedagógus és 1 fő pedagógiai asszisztens segíti a
mindennapi tanulásban.
Öröm számunkra, hogy iskolánkban minden
tantárgyat a megfelelő végzettséggel rendelkező aktív korú pedagógus tanítja, mely záloga
az eredményes oktató-nevelő munkának.
Nemcsak a tanulás tölti ki a gyermekek
mindennapjait, hanem igyekszünk hasznos
és érdeklődésre számot tevő tanórán kívüli
tevékenységeket is biztosítani számukra. Lehetőségük van zenei, képzőművészeti, sportos,

idegen nyelvi, informatikai, technikai jellegű
tanórán kívüli elfoglaltságokra. Ezentúl gondoskodunk a szabadidő hasznos eltöltéséről is. Az
éves munkatervünket úgy állítottuk össze, hogy
minden jelentősebb naptári eseményről méltóképpen megemlékezzünk, ezentúl pedig a hagyományos programjainkat is megterveztük.
Bízunk abban, hogy egy sikeres tanév kezdődött el, melyhez mindenkinek kívánunk szorgalmat, kitartást és szép eredményeket.
Papír- és PET-palack gyűjtés:
Iskolánkban szeptember 21-én szerveztük meg
a hagyományos papír- és PET-palack gyűjtését.
Kérjük, hogy segítse a gyermekek munkáját azzal, hogy minél több ilyen jellegű hulladékot
rendelkezésükre bocsát. Ebben az évben az iskola udvarán lévő pihenőhelyek komfortosabbá
tételét tűzte ki célul a diákönkormányzat a befolyt összegből.
Szabadkígyósi Általános Iskola

Az Óvoda hírei
„ Felvirradtunk Mihály napra, a hordókat verjük csapra.
Adjon Isten Mihály néked, bort, búzát, szép feleséget!”

Figyelem! Figyelem!

Közhírré tétetik!
Szeptember 27-én, délután fél 5 órától a szabadkígyósi óvodában

Mihály-napi vásár

a
megnyittatik, melyre minden család meghívattatik!
A zöldséget, gyümölcsöt kérjük reggel behordani és a gyermek jeléhez,
kosárban lerakni!
Farkas Mária óvodavezető
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Nyári rendezvények az IKSZT szervezésében
2018 nyarán két nagyrendezvényt szervezett
az IKSZT, illetve egy nagyrendezvényen vettünk
részt, mint kiállító.

kétnapos rendezvénysorozat: a Kastély nagy
szalonjában Hajtmann Ildikó előadóművész
Love Story dalestjét hallgathatták meg az érdeklődők. Utána borok, borkoktélok és szörpök
kóstolója zárta le a napot.

Időrendi sorrendben ezek a következők:
2018. július 13–14.

A 17. Kígyósi Kastélyjátékok képekben:

17. Kígyósi
Kastélyjátékok
Az idei évben is neves fellépők és kiállítók színesítették a rendezvény
programjait. Péntek délután 4 festőművész kiállításának megnyitójával
vette kezdetét a rendezvény: Várkonyi János, Fülöp Antal, Kőszeginé
Ancsa és Pásztorné Rita festményei
hangulatukkal és színes képvilágukkal sok látogatót vonzottak. Az idei
évben is kiállításra kerültek a Szabadkígyósi Általános Iskola rajztáborának alkotásai.
A pénteki napon két neves előadó
műsorát élvezhették a hozzánk látogatók: Földes László Hobo Bob Dylan koncertje után, a Republic együttes Akusztik koncertje következett.
A kellemes nyári este és a sztárfellépők több ezres tömeget vonzottak.
A rendezvény második napjára is
jutottak érdekes és izgalmas programok. A szombat délután a gyerekeké
volt: a Bábika játszóház szórakoztató
és kreatív játékai mellett a kilátogató gyerekek a Borostyán Bábcsoport előadását nézhették meg.
A nagyszínpadon is egymást követték a programok: a csíkszeredai
Kosz Szilveszter Gyermeknéptánccsoport előadása után a Molnár
Dixieland Band együttes koncertje
következett, vendégművészként Lázár István trombitás-showman szerepelt. 21 órától pedig Szűcs Gabi
és a Stereo Swing együttes koncertjére került sor. Szombaton éjszaka
egy különleges előadással zárult a

Folytatás a 4. oldalon.
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Nyári rendezvények az IKSZT szervezésében
Folytatás a 3. oldalról.

A 17. Kígyósi Kastélyjátékok képekben:

Folytatás az 5. oldalon.
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Nyári rendezvények az IKSZT szervezésében
A Kenyérünnep képekben:

Folytatás a 4. oldalról.

2018. augusztus 20.
Kenyérünnep
A hagyományokhoz híven az idei Kenyérünnep is a
Kastély Parkban került megrendezésre. Már kora reggel felállították sátraikat, asztalaikat a főzőversenyre
benevezett csapatok, gondolva arra, hogy időben elkészüljenek a zsűrizésre szánt étellel.
A rendezvény megnyitóján Pelyhe Anna köszöntötte verssel a megjelenteket, majd Balogh József
polgármester köszöntő szavait hallgathattuk meg.
Az árnyas fák alatt a lelkes gyerekcsapat ügyeskedett a kreatív játszóházban, majd Pepe manó Meséi
című zenés darabot nézhették meg.
A felnőttek, az eleki Zumba tánccsoport fergeteges
műsorát tekinthették meg.
12 órakor került sor az új kenyér megszentelésére,
majd Illyés Zsolt atya ünnepi köszöntője hangzott el.
A megszentelt cipók kiosztása után mindenki vendégünk volt egy tál paprikás krumplira.
Az idei évben is díjaztuk a főzőversenyen kiválóan
teljesítő szakácsokat.

Folytatás a 6. oldalon.
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Nyári rendezvények az IKSZT szervezésében
Folytatás az 5. oldalról.

2018. szeptember 1.
Megyenap
Hagyomány, érték, közösség
Első alkalommal vettünk részt kiállítóként a Békés Megyei Önkormányzat által szervezett rendezvényen. Kiállító standunk berendezésekor
minden szabadkígyósi helyi érték fényképe kihelyezésre került.
Célunk volt, hogy mindenki, aki megtekinti
kiállításunkat, valami maradandó emléket vihessen magával, melynek segítségével később
is fel tudja idézni értékeinket. Ezért mindenkit
megajándékoztunk egy hűtőmágnessel, egy tollal, egy lufival és egy prospektussal. Bizton állíthatom, hogy osztatlan sikert értünk el vele,
szívesen fogadták az ajándékunkat. Számunkra
pedig az okozott nagy örömöt, hogy nagyon sok
embernek volt valamilyen élménye a Kastéllyal
kapcsolatosan: legalább egyszer járt már kint
vagy rendszeres látogatója a Kastélynak vagy
oda járt hajdanán iskolába. Szívesen hallgattuk
meg a történeteket.
Az érdeklődőknek örömmel beszéltünk a hamarosan induló felújításról.
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TISZTELT LAKOSSÁG!

A

Békés Megyei Kormányhivatal bővítve az
ügyfélszolgáltatás lehetőségét, a kormányablakkal nem rendelkező településen is biztosítja a helybeni ügyintézést a Békéscsabai Járási
Hivatal Mobil Ügyfélszolgálata keretében.
Tájékoztatjuk leendő Ügyfeleinket, hogy
2018. október 9-én (kedden)
13.00 és 15.30 óra közötti időben
Szabadkígyóson, a Művelődési Ház előtt
található parkolóban
(Kossuth tér 5. szám előtt)
a Kormányablak Busz
a lakosság szolgálatára áll.
Az akadálymentesített Mobil Ügyfélszolgálaton
lehetőség van valamennyi, a Kormányablakokban intézhető ügytípus intézésére, így többek
között személyazonosító igazolvány, lakcímkár-

tya, útlevél, vezetői engedély, ügyfélkapu vagy
akár gépjármű ügyintézésre is.
A Mobil Ügyfélszolgálaton biztosított a bankkártyás fizetés, de a bankkártyával nem rendelkező ügyfelek az esetleges eljárási költséget akár
postai csekken is megfizethetik a helyi postán.
Amennyiben a gépjármű ügyintézés keretében rendszámtábla kiadásával járó ügyintézést
szándékuk van – a szükséges rendszámtábla típus rendelkezésre állásának teljes körű biztosítása érdekében – előzetesen szíveskedjenek jelezni 2018. október 8-án (hétfőn) 15.00 óráig a
66/528-324-es telefonszámon.
Kérjük szíveskedjenek ellenőrizni okmányaik
érvényességét, hogy a fenti ügyfélszolgálati
időben helyben elintézhessék ügyeiket!
Békés Megyei Kormányhivatal

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. augusztus havi döntéseiről
Döntöttek a Szabadkígyós külterület
024. hrsz.-ú szántóval kapcsolatban

Támogatták
a szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó
pályázat benyújtását

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Szabadkígyós, külterület 024. és a 012/26. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában legfeljebb egy évre földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló
megbízási szerződést kíván kötni a termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. szerint.
Továbbá felhatalmazta a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, szerződés megkötése érdekében szükséges intézkedések
megtételére, valamint vállalta a földhasználat
ellentételezéseként az 1350 Ft/AK/év mértékű
díj megfizetését.

A képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján benyújtja támogatási igényét
308 m³ tűzifára. Az ehhez szükséges 391 160 forint önrészt a 2018. évi költségvetése „egyéb az
önkormányzat rendeletében megállapított juttatás” soron biztosítja, továbbá vállalja, hogy a
szociális célú tűzifában, vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.


TISZTELT LAKOSSÁG!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Szabadkígyós településen 2018. október 3-án a VÍZTORONY,
4-én és 5-én a HÁLÓZAT MOSATÁSÁT VÉGZIK. A fenti napokon NYOMÁSCSÖKKENÉS, esetleges VÍZHIÁNY VÁRHATÓ.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a VESZETTSÉG
ELLENI VÉDEKEZÉS részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet alapján
a rókák 2018. évi őszi, veszettség elleni,
országos orális immunizálása
Békés megyében
2018. szeptember 29-től
2018. október 4-ig tart.
A vakcinatartalmú csalétkek kiszórása kisrepülőgépek segítségével történik. A rókák szájon
át történő vakcinázását a NÉBIH végzi az érintett megyei kormányhivatalok segítségével. A
vakcinázott területeken piros színű plakátok
tájékoztatják a kirándulókat az immunizációs

kampányról, hogy sem ember, sem kutya ne
vegye fel az esetlegesen megtalált csalifalatot.
A csalétek kerek, barna színű, az ember számára kellemetlen szagú. Ha a vakcina az ember szájába, orrába, vagy megsértett bőrére
kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
Amennyiben a vakcina kézre, vagy más fedetlen testrészre kerül, az érintett területet azonnal le kell mosni szappannal és vízzel. A vakcinázott területeken az illetékes járási főállatorvos
21 napos ebzárlatot, illetve legeltetési tilalmat rendel el, hogy a kijuttatott, vakcinát tartalmazó csalétkeket ne a háziállatok vegyék fel,
hanem a vadon élő rókák.
Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal

