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Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

A VÁLASZTÁS UTÁN
Elismerésemet szeretném kifejezni minden kí-
gyósi választónak amiatt, hogy a kampányözön 
megtévesztő információi ellenére, nomeg a „le-
pedőnyi” szavazóívek leküzdése után meg tud-
ták hozni a döntéseiket. Nálunk a fontosabb 
pártok és országgyűlési képviselő-jelöltek tekin-
tetében a következő eredmények születtek:

Szabadkígyós 001. számú szavazókör
FIDESZ 221 Herczeg Tamás 213
JOBBIK 91 Kocziha Tünde 118
MSZP 42
LMP 26
DK 24

Ebben a szavazókörben a választást lebonyolí-
tották: Kiss Istvánné, Csernok Lajosné, Lipták 
János, Kosznai Enikő, Kosznai László Mihályné, 
Szabó Gáborné, Tóth Gáborné.

Szabadkígyós 002. számú szavazókör
FIDESZ 259 Herczeg Tamás 255
JOBBIK 150 Kocziha Tünde 194
MSZP 49
DK 31
LMP 17

Ebben a szavazókörben a választást lebonyolí-
tották: Nyemcsok Pálné, Nagy László, Susán Ist-
vánné, Pelyhéné Nagy Zsuzsanna, Mazula Haj-
nalka, Turbucz Imréné, Holecska Veronika, ifj. 
Susán Istvánné.

Szabadkígyós 003. számú szavazókör
FIDESZ 225 Herczeg Tamás 220
JOBBIK 130 Kocziha Tünde 148
MSZP 27
LMP 22
DK 19

Ebben a szavazókörben a választást lebonyolí-
tották: Vidovenyecz Jánosné, Szeidler Istvánné, 
Szabó Zoltán, Zatykó Pálné, Rétlaki János, Bo-
tyánszki György, Karlik Tünde.

Köszönöm a bizottsági tagoknak, hogy reggel 
6 órától 23 óráig szorgalmasan és becsületesen 

dolgoztak a szavazás eredményes lebonyolítása 
érdekében.

Köszönöm, hogy sokan (1429-en, 68%) eljöt-
tek szavazni azért, hogy a véleményüket kinyil-
vánítsák az ország jelenleg fontos kérdéseiben.

Az egyik kérdés az volt, hogy a kígyósi válasz-
tók melyik pártnak adnának kormányzási man-
dátumot. A helyi választók 49,5 százaléka a Fi-
deszre szavazott.

Ezzel együtt a bevándorlás kérdésében is 
döntöttek, mert kinyilvánították, hogy mi a ma-
gyarok országa akarunk lenni a jövőben is. A ha-
zánkat az utódainknak akarjuk örökül hagyni, 
nem a migránsok gyermekeinek. Ezért harcol-
tak hajdanán a Hunyadiak, a Zrínyiek, a Dobó 
Istvánok, a Jurisics Miklósok. Az ő hősi küzdel-
meik nyomán maradhattunk meg mi mai ma-
gyaroknak, és a szavazók akarata alapján azok is 
maradunk. Büszke vagyok arra, hogy olyan falut 
vezetek, akik mindig tudják a nagy kérdésekre a 
jó választ.

1998 óta (akkor lettem polgármester) min-
den választáson (2002, 2006, 2010, 2014 és 
2018) úgy döntöttek, ahogy a falunk érdeke és 
az ország érdeke azt megkívánta.

Köszönöm azt is, hogy támogatták Herczeg 
Tamás képviselővé választását. Az elődje nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeinket. Be kell 
vallanom, hogy annak idején rossz lóra tettünk, 
amikor bizalmat adtunk neki. Emiatt én minden 
politikai fórumon hangoztattam, hogy le kell 
őt cserélni. Közép- és felsőbbszintű politikusa-
ink is támogatták ezt a szándékot. Hálás vagyok 
ezért nekik! Biztos vagyok abban, hogy Herczeg 
Tamásban nem fogunk csalódni, mert hiszem, 
hogy ő nem csak a „csókosait” fogja preferálni. 
Egy képviselőnek a körzetének minden telepü-
lését egyformán képviselnie kell. Ezt várom el 
minden kígyósi lakos nevében Herczeg Tamás 
képviselő úrtól, akinek eredményes munkát kí-
vánok a 2018–2022-es országgyűlési ciklusban.

BALOGH JÓZSEF
polgármester
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Ünnepi megyegyűlés

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése már-
cius 13-án tartotta ünnepi megyegyűlését az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. 
évfordulója alkalmából Békéscsabán. Az ünnepi 
ülésen hatan vettek át Elnöki elismerést Zalai 
Mihálytól, a megyei közgyűlés elnökétől.

A megjelenteket Herczeg Tamás, Békéscsaba 
Megyei Jogú Város tanácsnoka köszöntötte. Az 
ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Illés 
Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért 
felelős helyettes államtitkár. A Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése által alapított Elnöki 
elismerés kitüntető díjat a március 15-ei ünnep-
ség keretében adják át már évek óta. Zalai Mi-
hály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésé-
nek elnöke elmondta: a megyei önkormányzat 
célja a díjjal az, hogy azon magánszemélyek 
vagy közösségek tevékenységét ismerjék el, 
akik Békés megyében az egészségügy, a szociális 
ágazat, a rendvédelem és a közoktatás területén 
hosszú ideje – legalább 10 éve – kiemelkedően 
magas színvonalú munkát végeztek.

Az ünnepségen kitüntetést vett át Czeglé-
diné dr. Gurzó Mária, a gyulai Nicolae Balcescu 
Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollé-
gium igazgatója a román nemzetiségi identitás 
megőrzéséért, hosszú évek óta kifejtett magas 
színvonalú szakmai tevékenységéért. Jász Sán-
dorné öt évtizeden át végzett kimagasló vé-
dőnői tevékenységét ismerték el a kitüntetés-
sel. Pardi Ildikó rendőr alezredes, a megyei 
rendőr-főkapitányság megyei baleset-megelő-
zési bizottságának titkára, a baleset-megelőzési 
csoport vezetője hosszú időn keresztül végzett 

példaértékű, kimagasló szakmai munkájáért ve-
hette át a díjat. Kitüntetést vett át Schneider 
László, a gyulai mentőállomás vezetője az élet-
mentés, a betegellátás területén hosszú időn ke-
resztül kifejtett kimagasló szakmai tevékenysége 
elismeréseként. Sütő Mária Márta, a Békés Me-
gyei Körös-menti Szociális Centrum vezetője a 
segítségnyújtás, a szociális ellátás területén vég-
zett magas színvonalú munkájáért kapott elis-
merést. Békés megye tűzvédelmében teljesített 
magas színvonalú szakmai szolgálata elismerése-
ként Zanócz István tűzoltó alezredes, a gyulai hi-
vatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnoka vett 
át kitüntetést. Mindig is tűzoltó akart lenni, hi-
vatását 1989 óta végzi. A megemlékezés fényét 
Nagy Erika és Tomanek Gábor, a Békéscsabai Jó-
kai Színház művészei által összeállított ünnepi 
műsor emelte. A rendezvényen közreműköd-
tek a Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei valamint 
a Békés Megyei Károlyi-huszár és Honvéd Ha-
gyományőrző és Kulturális Egyesület tagjai.

TOP helyzetjelentés

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) keretében Békés megyében jelen pil-
lanatban 377 nyertes pályázat kapott támogatói 
döntést összesen 49,3 milliárd forint értékben, 
a projektek 69 települést érintenek.

Bemutatkozott Békés megye

A Szerviz Iroda Kft. 25. alkalommal rendezte 
meg Miskolcon az Észak-magyarországi régió 
legnagyobb idegenforgalmi kiállítását, a „MEN-
JÜNK VILÁGGÁ...!” UTAZÁSI KIÁLLÍTÁS 2018. 
MISKOLC rendezvényt az ITC székházban. Az idei 
külföldi díszvendég Szlovákia, a belföldi díszven-
dég pedig Kossuth Lajos szülőhelye, Monok volt.

Március utolsó hétvégéjén tartották a XXVIII. 
Debreceni Utazási Vásárt a Nagyerdei Stadion 
rendezvénytermében, a Hallban. Az esemény 
díszvendége Nagyvárad és Biharország volt, ki-
emelt belföldi úti célként pedig a Mátra-Bükk 
térség mutatkozott be.

Békés Megyei Önkormányzat hírei

Folytatás a 6. oldalon.
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Szabadkígyósi Fáklyás Felvonulás

2018. április 30-án, hétfőn2018. április 30-án, hétfőn
19.45 óra: Fáklyagyújtás a Szent Anna kápolnánál19.45 óra: Fáklyagyújtás a Szent Anna kápolnánál

(Fáklyát mindenki hozzon magával!)(Fáklyát mindenki hozzon magával!)

20.00 óra: Közös séta az égő fáklyákkal20.00 óra: Közös séta az égő fáklyákkal

az iskola udvarára!az iskola udvarára!
A felvonulás zenei aláfestésétA felvonulás zenei aláfestését

Tóth Lajos és barátai szolgáltatják.Tóth Lajos és barátai szolgáltatják.
Tábortűz-gyújtás a fáklyák segítségével.Tábortűz-gyújtás a fáklyák segítségével.

Mindenki vendégünk egy zsíros kenyérre.Mindenki vendégünk egy zsíros kenyérre.

Mindenkit szeretettel várunk!



A SZABADKÍGYÓSI KASTÉLYPARKBAN
2018. május 1. (kedd)

(6.00 órától zenés ébresztõ a település utcáin – Tóth Lajos és barátai)

 10.00 órától A Majális megnyitása
 10.15 órától „Varázsének” – Hevesi Imre gyermekmûsora
 12.30 órától Mindenki vendégünk egy pár virslire

Egész napos programjaink 10 órától 14 óráig:

• Bábika játszóház:
Kézmûves foglalkozások:
– sárkánykészítés

Anyák napjára:
–  dekoratív szívecske

készítése képeslapra
– szívecske textillel
–  zsenília virágok

formázása       

Egyéb tevékenységek:
– arcfestés
– óriásbuborék
–  kapus játék, dobáló játékok, 

labdavetõ, horgászat, billenõ táblák
– célba dobók, elkapó játékok
– bábozó
– ördöglakatok, társasjátékok, kirakók
– babajátszó

• Az Eleki Sólymok hagyományõrzõ íjász bemutatója:
–  A honfoglaláskori ismeretek bõvítése, kipróbálása minél szélesebb rétegnek, gyerekektõl kezdve

a felnõttekig.
–  Lehetõséget biztosítanak az íjászkodás és õseink „fegyverzetének” kipróbálására,

gyerekeknek viseletben való fotózásra.

A helyszínen:
Étkezési lehetõség (Grill Kamion) • Fagyi és sütemény a (Grim Cukrászat) • Popcorn és vattacukor

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Majálisozzunk együtt!!!LOVASKOCSIZÁS RETRO ZENE
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Mindkét kiállításon Békés megye társkiállítók-
kal volt jelen, az érdeklődők információt kaphat-
tak a megye turisztikai attrakcióiról, szállás- és 
programkínálatáról. A látogatókat termékkósto-
lóval várták kiállítóink, békési szilvalekváros pa-
pucsot és a viharsarki szörpkülönlegességeket 
ízlelhettek meg az érdeklődők.

2018. március 23–25. között rendezték meg 
az I. Hungarikum Pikniket Egerben, a Szépasz-
szonyvölgyben. A rendezvény pénteki, szakmai 
napján a meghívottak a hungarikumokról, az ér-
téktárakról és ezek turizmushoz való viszonyá-
ról hallhattak előadásokat. A Békés Megyei Ér-
téktár képviseletében a látogatóknak megyei 
turisztikai kiadványokkal és helyi termékekkel: 
orosházi búzacsíramáléval, békési szilvalekváros 
papuccsal, gyulai kolbásszal és Békés megye pá-
linkájával kedveskedtek kiállítóink.

Békés megye pálinkája 2018-ban is

A Békés Megyei Önkormányzat a 2015-ben el-
indított Békés megye pálinkája versenyt idén is 

meghirdette, a megyei kereskedelmi főzdéket 
invitálták a részvételre.

A beküldött minták bírálata hamarosan meg-
történik, a Gyulai Pálinkafesztiválon pedig kide-
rül, ki nyeri a megmérettetést ebben az évben.

A fesztivált idén április 27–30 között tartják a 
hagyományokhoz híven Gyulán.

A programhoz kapcsolódó pálinkaversenyt 
ebben az évben is meghirdették, mint ahogyan 
a Békés Megye Pálinkája versenyt is.

A korábbi évekhez hasonlóan szakmai zsűri 
választja majd ki azt a kereskedelmi pálinka-
főzde által nevezett italt, amely elnyeri a Békés 
megye pálinkája címet.

A versenyen nyertes pálinkafőzde terméke 
egy éven keresztül viselheti a „Békés megye pá-
linkája” címet, az ezt tanúsító – a megyei önkor-
mányzat által biztosított – címkét a pálinkás-
üvegein elhelyezheti.

A Békés Megyei Önkormányzat pedig vállalja, 
hogy egy éven keresztül a nyertes pálinkafőz-
détől vásárol pálinkát – protokoll célokra – 0,5 
dl-es és 2 dl-es kiszerelésben.

Békés Megyei Önkormányzat

Az Általános Iskolában április 11-én a Költészet 
Napja alkalmából tartottuk a hagyományos sza-
valóversenyt.

Helyezettek: 1–2. osztályos korosztály: I. 
Pelyhe Anna – 2. o.; II. Faragó Fatima – 2. o.; III. 
Tóth Izabella – 1. o., Takács József Dominik – 2. 
o és Mórocz Nikolett 2. o. 3–4. osztályos kor-
osztály: I. Szkaliczki Áron – 3. o.; II. Nagy Ág-
nes – 3.o.; III. Török Alexandra – 4. o.; IV. Ba-
logh Alexandra – 4. o.; V. Nagy Dominik – 3. o.

Iskolánkban árpilis 27-én, pénteken délután 
hulladékgyűjtés lesz. Kérjük, hogy segítsék a 
gyermekek munkáját azzal, hogy felajánlják szá-
mukra a feleslegessé vált vasat, papírt, PET-pa-
lackot. A hulladékgyűjtésből befolyt összeget a 
családi- és gyermeknapra fordítjuk.

Tanulóink részt vettek a kastélyban megren-
dezett tájfutó versenyen, melyen minden osz-
tályból 5-5 fő vehetett részt.

Tavaszi programjaink a következők:
Április 9–10.: Anyák-napi és ballagási fényké-
pezés. Április 10., 18., 19.: Szülői értekezle-
tek. Április 12–13.: Iskolai beiratkozás. Április 
13.: Fizimiska és a bárányhimlő (bábelőadás). 
Április 16–20.: A Föld napja projekt: Virágülte-
tés, szemétgyűjtés, Föld-napi futóverseny. Áp-
rilis 23–25.: Óvodai beiratkozás. Április 23–24.: 
Bölcsődei beiratkozás. Április 24.: Szent György 
napi sárkányeregetés.
Május 2.: Anyák napja a Nyuszi csoportban. 
Május 7.: Anyák napja az Őzike csoportban. 
Május 8.: Lenka és Palkó (a Napsugár bábszín-
ház előadása). Május 8.: Anyák napja a Mókus 
csoportban. Május 10.: Madarak és fák napja.

Az óvodai ballagás és évzáró időpontja:
2018. június 9., szombat 09.00 óra

Általános Művelődési Központ

Békés Megyei Önkormányzat hírei
Folytatás a 2. oldalról.

Az Általános Iskola hírei Az Óvoda hírei
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Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. március havi döntéseiről
Elfogadták az egészségügyi

és állategészségügyi tájékoztatókat
A képviselő-testület a község lakosságának egész-
ségügyi helyzetéről és a község állategészség-
ügyi helyzetéről szóló tájékoztatókat elfogadta.

Módosították a Településszerkezeti Tervet
A képviselő-testület elfogadta Szabadkígyós Köz-
ség Településszerkezeti Tervének az előterjesz-
tés mellékletét képező tartalom szerinti módo-
sítását.

Módosították a Közbeszerzési Szabályzatot
A képviselő-testület elfogadta, hogy Szabadkí-
gyós Község Önkormányzatának Közbeszerzési 
Szabályzata az alábbiakban módosul:
A Szabályzat 24. pontja az alábbiak szerint ke-
rült kiegészítésre:
„24.

a)  A döntéshozó a közbeszerzés érdemi kér-
déseiben (felhívás és dokumentáció jóváha-
gyása; az ajánlatok érvénytelenségéről, az 
ajánlattevők kizárásáról, az érvényes ajánla-
tokról, az eljárás eredményességéről, vagy 
annak eredménytelenségéről a döntés meg-
hozatala; az eljárást lezáró döntés meghoza-
tala) a Képviselő-testület.

b)  Amennyiben a Kbt. előírása folytán az aján-
latkérő dönt az ajánlattételre felhívni kívánt 
gazdasági szereplők személyéről (különösen 
a Kbt. 113. § (2) bekezdése és 115. § (5) be-
kezdése alapján), abban az esetben az aján-
lattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők 
személyéről is a Képviselő-testület dönt.

c)  Az eljárást lezáró döntés meghozatalakor a 
Kbt. 27. § (5) bekezdése alapján név szerinti 
szavazást kell tartani.”

Támogatták a Gyulai Erkel Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola javaslatát

A képviselő-testület támogatta a Gyulai Tanke-
rületi Központ fenntartásában levő Gyulai Er-
kel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolának az ön-
kormányzat tulajdonában álló Szabadkígyós, 
Kossuth Lajos tér 1. szám alatti feladat-ellátási 

helyére vonatkozó átszervezési javaslatokat 
(képző- és iparművészeti ág felvétele, illetve 
grafika és festészet tanszak indítása).

A Szabadidő SC támogatási kérelméről
döntöttek

A képviselő-testület támogatta a Pénzügyi-Gaz-
dasági Bizottság javaslatát, arra kérte a Szabad-
kígyósi Szabadidő SC képviselőjét, hogy támo-
gatási kérelmüket kiegészítve és alátámasztva 
juttassák el a pénzügyi bizottság elé.

Támogatták a Polgárőr Egyesület kérelmét
A képviselő-testület döntött arról, hogy a Sza-
badkígyósi Polgárőr Egyesületnek a Fecskeház 
mögött található parkolóban történő mobilga-
rázs telepítésére vonatkozó kérelmét támogatja.

Döntöttek a Békéscsabai Atlétikai Club
kérelméről

A képviselő-testület döntött arról, hogy 20 000 
Ft-tal támogatja a Békéscsabai Atlétikai Club ál-
tal 2018. június 2–3-án megrendezésre kerülő 
21. Szupermaraton, Kerékpáros és Görkori Túrát.

Támogatták
az 5. Megye Futás megrendezését

A képviselő-testület döntött arról, hogy támo-
gatja a Szabadkígyóst is érintő 5. Megye Futás 
elnevezésű esemény megrendezését. 

Módosították a szociális étkeztetés
intézményi térítési díjait

A képviselő-testület döntött arról, hogy a szoci-
ális étkeztetés intézményi térítési díjait az aláb-
biak szerint határozza meg: 

Ellátási forma
Térítési díj

napi összege
(nettó)

Térítési díj
napi összege

(bruttó =
nettó + 27% ÁFA)

Szociális étkeztetést
és házi segítségnyújtást
igénybe vevők esetén

354 Ft 450 Ft

Szociális étkeztetés igénybe
vétele helyben fogyasztás
és elvitel esetén

354 Ft 450 Ft

Szociális étkeztetés igénybe
vétele házhoz történő
kiszállítással

394 Ft 500 Ft



Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ruhaosztást tartunk 2018. 
május 10-én a Családsegítő szolgálatnál 8.00–16.30 óráig.RUHAOSZTÁS

Értesítjük Önöket, hogy a BKSZ tájékoztatása szerint a hulladékszállítás rendje a 2018. évben a kö-
vetkezőképpen fog alakulni:

Tisztelt Lakosság!

Polgármesteri Hivatal

2018. kommunális hulladék zöld hulladék
szállítás

szelektív
(minden hó

második péntekén)
lomtalanítás

18. hét április 30. / május 2. május 4.
19. hét május 7. / május 9. május 11.
20. hét május 14. / május 16.
21. hét május 21. helyett május 19. / május 23. május 26.
22. hét május 28. / május 30. június 1.
23. hét június 4 / június 6. június 8.
24. hét június 11. / június 13.
25. hét június 18. / június 20.
26. hét június 25. / június 27.
27. hét július 2. / július 4. július 6.
28. hét július 9. / július 11. július 13.
29. hét július 16. / július 18.
30. hét július 23. / július 25.
31. hét július 30. / augusztus 1. augusztus 3.
32. hét augusztus 6. / augusztus 8. augusztus 10.
33. hét augusztus 13. / augusztus 15.
34. hét augusztus 20. helyett augusztus 18. / augusztus 22.
35. hét augusztus 27. / augusztus 29.
36. hét szeptember 3. / szeptember 5. szeptember 7.
37. hét szeptember 10. / szeptember 12. szeptember 14.
38. hét szeptember 17. / szeptember 19.
39. hét szeptember 24. / szeptember 26.
40. hét október 1. / október 3. október 5.
41. hét október 8. / október 10. október 12.
42. hét október 15. / október 17. október 19.
43. hét október 22. / október 24.
44. hét október 29. / október 31. november 2.
45. hét november 5. / november 7. november 9.
46. hét november 12. / november 14. november 16.
47. hét november 19. / november 21.
48. hét november 26. / november 28.
49. hét december 3. / december 5.
50. hét december 10. / december 12. december 14.
51. hét december 17. / december 19.

52. hét december 24. helyett december 22.
december 26. helyett is december 22.

53. hét december 31. helyett december 29.


