
INGYENES 2019. ÁPRILIS

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Mint köztudott, 2019. március 14-én a Magyar Arany Érdemke-
  reszt kitüntetésben részesültem Áder János köztársasági el-

nök Úr által. A kitüntetés előterjesztője Orbán Viktor miniszterel-
nök Úr volt.

Megvallom, hogy megtiszteltetésként ért az esemény. Az eltelt 
húsz esztendő minden napja abban a tudatban telt számomra, 
hogy azért vagyok a falum polgármestere, hogy dolgozzam a fej-
lesztéséért, előbbre jutásáért.

Nem részesülhettem volna azonban az államfői kitüntetésben, ha 
a kígyósi emberektől nem kaptam volna megtisztelő megbízást fo-
lyamatosan a polgármesteri munkára. Így tehát ez a megtisztelte-
tés Önöket is illeti, kedves választóim. Köszönet érte mindenkinek.

Dolgozni a település élén egyedül önmagamban nem lehetett 
volna. Kellett ehhez az elmúlt időszak képviselő testületeinek mun-
kája is. Nélkülük nem születhettek volna meg azok az értelmes 
döntések, amelyek előre vitték a falunk ügyeit. Köszönöm mind-
azon volt és jelen képviselők tisztes helytállását, akik előre – és 
nem hátra – húzták a falu szekerét.

Nem maradhat el a köszönetem ebből az alkalomból a hivatal 
dolgozói felé sem, mert az ő mindennapi szorgos munkájuk nélkül 
a falu ügyei nem működhetnének.

Összegzésül, Kedves Választóim, kedves hajdani és mostani Kép-
viselőtársaim, kedves Dolgozóim itt a hivatalban! Önök nélkül nem 
érhetett volna a fenti megtiszteltetés.

Ezért mindent köszönök!
BALOGH JÓZSEF

polgármester

KÖSZÖNET!KÖSZÖNET!
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a digitális témahét keretein belül került sor a ver-
sek kiposztolására.

A „Posztolj verset az utcára!” – megmozdulás 
egy világraszóló költészeti akció a magyar költé-
szet napján, József Attila születésnapján, április 
11-én. Ez a nap a magyar versé, ezért elárasz-
tottuk a hirdetőoszlopokat, valódi üzenőfalakat, 
járdákat, és minden legálisan posztolható felü-
letet versekkel. Megleptük egymást és magun-
kat valami igazán értékessel: a kedvenc verse-
inkkel.

A versposztolás egy olyan rendhagyó ünnep-
lés, ami végre összeköt minket. Minden részt-
vevő egy kicsit hozzátesz a nagy ünnephez, él-
jen bárhol a világon. Az elmúlt években a világ 
több mint 20 országában élő magyarok posztol-
tak verset több száz helyszínen, elképesztő kre-
ativitással.

Akit érdekelnek a tanu lók által kiposztolt ver-
sek, látogasson el a posztoljverset.hu oldalra, 
ahol térképpel, illetve fotóval együtt megtekint-
heti a gyerekek segítségével kihelyezett verse-
ket. (Pallérné Nagypál Márta)

Szabadkígyósi Általános Iskola

Az iskola hírei

Április 1-én, Szabadkígyóson is volt frissítő-
   pont a „megyefutás” rendezvényen. A sza-

badkígyósi tanárok és diákok közül sokan kísér-
ték el egy darabon a futókat.

Április 11-én, a magyar költészet napja alkalmá-
ból rendeztük meg a már hagyományosnak szá-
mító szavalóversenyt az iskolában.

• 1–2. osztályos kategóriában
  I. helyezett: Alb Anna Réka
 II. helyezett:  Nagy Szabolcs és

Dobroczki Donát
III. helyezett: Szula Dorka

• 3–4. osztályos kategóriában
  I. helyezett: Szkalczki Áron
 II.  helyezett: Bús Bianka és

Lehoczki Luca
III. helyezett: Pelyhe Anna

Megtörtént a beiratkozás az általános iskolába. 
Iskolánkban várhatóan tizenöt első osztályos 
kezdi meg általános iskolai tanulmányait szep-
tembertől.

Hulladékgyűjtés lesz az iskolában május 10-
én, pénteken délután. Kérjük, hogy segítsék a 
gyermekek munkáját azzal, 
hogy felajánlják számukra a 
feleslegessé vált papír, vas, 
PET-palack hulladékokat. A 
hulladékgyűjtés bevételét 
a Diákönkormányzat töb-
bek között a június 1-én 
megrendezésre kerülő Csa-
ládi nap programjára for-
dítja.

Megújult iskolánk hon-
lapja, mely a http://suli.
szabadkigyos.hu/ címen ér-
hető el.

2019-ben immár harmadik 
alkalommal vettünk részt 
az általános iskola 8. osztá-
lyos tanulóival a „Posztolj 
verset az utcára!” elneve-
zésű mozgalomban. Az idén 
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Tavaszváró Batyus Bál
2019. március 9-én az Általános Iskola Szülői Munkaközös-
sége Tavaszváró Batyus Bálat szervezett. A bál teljes bevéte-
lét az általános iskolás gyermekekre fordítja az SZMK.

A rendezvényen néptáncbemutatóval felléptek a 2. osztá-
lyos tanulók, majd az iskola volt és jelenlegi tanulói társas-
tánc bemutatót tartottak. A báli hangulathoz Tóth Lajos és a 
Presszó Band szolgáltatta a zenét.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves vendé-
günknek a részvételt. A fellépőknek a színvonalas műsort, a 
zenészeknek a remek zeneszolgáltatást, és mindenkinek, aki 
bármilyen formában támogatta a bál sikerét, akár támogató-
jegy vásárlásával, akár tombolatárgy felajánlásával.

Köszönjük a rengeteg segítséget azoknak a szülőknek, akik 
részt vettek a bál szervezésében és lebonyolításában.

SZMK

TISZTELT LAKOSSÁG!
A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete

2019. május 28-án (kedden) 13–16 óráig véradást szervez Szabadkígyóson,
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) épületében.

A biztonságos vérellátáshoz évente 500 000
  egység vérre van szükség. Ehhez évente kö-

zel félmillió önkéntes embertársunk véradomá-
nyát, önzetlen segítségét várják a gyógyulásra 
váró betegek.

Tudnivalók a véradásról

A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkénte-
sen, saját vérünkből csekély mennyiséget más 
személy számára felajánlunk úgy, hogy az alkal-
mas legyen a beteg gyógyítására. Véradó lehet 
mindenki, aki egészséges, betöltötte a 18. élet-
évét, de még nincs 65 éves, és testsúlya megha-
ladja az 50 kg-ot. Nők évente háromszor, férfiak 
évente ötször adhatnak vért. Két véradás között 
minimum 56 napnak kell eltelni. Mindig steril 
vérvételi zsákba, egyszerhasználatos tű segít-
ségével 4,5 dl teljes vért vesznek le, és egy ke-
veset a vizsgálathoz mintacsövekbe. A véradás 
30-45 percet vesz igénybe adatfelvétellel és ki-
vizsgálással együtt. Fontos a véradás előtti étke-
zés és folyadékfogyasztás, mely segít a véradás 
alkalmával levett plazma pótlásában. Ha meg-
felelő mennyiségű folyadék van a szervezetben, 
akkor az erek teltebbek, a véna jobban látható, 

gyorsabb a vérvétel. Függetlenül attól, hogy a 
véradó hányszor adott vért, minden alkalom-
mal megtörténik a vércsoport meghatározása, 
valamint a kötelező tesztek elvégzése (HIV, he-
patitisz B, hepatitisz C, szifilisz). A levett vérből 
vörösvértest- koncentrátum, plazma-készítmé-
nyek és vérlemezke- koncentrátum készül, így 
egy egység teljes vér 3 beteg életén segíthet.

A véradás menete

Ön megadja személyi adatait a nyilvántartás-
hoz, majd kitölt egy kérdőívet az egészségi ál-
lapotáról. Az adatfelvételhez a személyi igazol-
ványra és TAJ kártyára feltétlenül szükség van. 
Külföldi állampolgár csak útlevéllel és magyar 
TAJ kártyával jelentkezhet véradásra. Elfogyaszt 
1-2 pohár folyadékot, majd orvosi és labora-
tóriumi vizsgálat következik. Ha minden rend-
ben, Ön kényelmesen elhelyezkedik a vérvételi 
ágyon. A steril vérvételi zsákba 5-10 perc alatt 
leveszik a vért. Kérjük, utána még pihenjen egy 
kicsit! (Forrás: voroskereszt.hu)
Segítségét előre is köszönjük!

Magyar Vöröskereszt
Békés Megyei Szervezete
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Határvadász bázist adtak át Orosházán

Papp Károly, a Belügyminisztérium 
közbiztonsági főigazgatója, dr. Ba-

logh János országos rendőrfőkapitány 
és dr. Kuczik János Zoltán műveleti or-
szágos rendőrfőkapitány-helyettes, a 
Készenléti Rendőrség parancsnoka ün-
nepélyes keretek között avatta fel az 
épület együttest.

Az Orosháza-Gyopárosfürdőn meg-
épült, összesen 7747 négyzetméter 
hasznos alapterületű objektum a Ké-
szenléti Rendőrség Kelet-magyaror-

szági Határrendészeti Igazgatóság Ha-
tárvadász Bevetési Főosztály III. XXIV. 
Határvadász Bevetési Osztályának el-
helyezésére szolgál. A két épület átala-
kításával és bővítésével, valamint egy 
új épület megépítésével kialakított ob-
jektum európai szintű elhelyezést biz-
tosít a dél-alföldi határvadászoknak. 
Az épületegyüttesben 107 kétfős és 
4 négyfős, összesen 111 elhelyezési 
körlet, valamint 74, ugyancsak kétfős, 
úgynevezett „hozzátartozós” lakóegy-
ség található, ahol a szolgálatot tel-

jesítő rendőrök párjaikkal élhetnek. 
Itt találhatóak továbbá a határvadász 
bevetési osztály szolgálati helyiségei, 
irodái, kiszolgáló helyiségei, fegyver-
szobái, valamint egy, a XXI. század el-
várásainak megfelelő kondicionálóte-
rem is.

A határvadászok elhelyezésére szol-
gáló további beruházások folyamatban 
vannak, kivitelezésük az ütemtervek-
nek megfelelően történik.

Forrás: police.hu



Fáklyás FelvonulásFáklyás Felvonulás
2019. április 30. (kedd)

20 órakor indulás a Szent Anna kápolnától
(fáklyát mindenki hozzon magával)

Közös séta az égõ fáklyákkal

a piactérre!
Tábortûzgyújtás a fáklyák segítségével.

A jó hangulatról
Tóth Lajos és barátai gondoskodnak

Mindenki vendégünk egy zsíros kenyérre.

Mindenkit várunk szeretettel!



MAJÁLISMAJÁLIS
A SZABADKÍGYÓSI PIACTÉREN

2019. május 1. (szerda)
(6.00 órától zenés ébresztõ a település utcáin – Tóth Lajos és barátai)

10 órától:
 A Majális megnyitása

 Bábika játszóház

 Pepe Manó zenés gyermek mûsora

 Mindenki vendégünk egy pár virslire

Egész nap:
Ügyességi feladatok és sportversenyek , ugrálóvár, pattogatott kukorica és vattacukor.

A helyszínen büfé üzemel.
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Majálisozzunk együtt!



www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com

– 7 –

Elfogadták a lakosság egészségügyi
helyzetéről szóló tájékoztatókat

A képviselő-testület a község lakosságának 
egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatókat 
elfogadta.

Elfogadták a község állategészségügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót

A képviselő-testület a község állategészségügyi 
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta.

A Major sétány kialakítására irányuló
pályázat benyújtásáról döntöttek

A képviselő-testület egyetértett a Kertészek 
Földje Akciócsoport Egyesület helyi felhívá-
sára szóló „Kisléptékű turisztikai fejleszté-
sek – 2 célterület” (a helyi felhívás kódszáma: 
VP6-19.2.1.-49-12-17) című Major sétány ki-
alakítására irányuló pályázat benyújtásával, a 

projekt összköltségének – bruttó 11 764 705 
Ft – a 15%-át jelentő 1 764 706 forintot saját 
forrásból a költségvetés terhére biztosítja. Fel-
hatalmazta Balogh József polgármestert, a pá-
lyázat benyújtására, a szükséges szerződések 
megkötésére, a beszerzési eljárások lefolytatá-
sára, valamint a szükséges további intézkedések 
megtételére.

Módosították a szociális igazgatásról
és szociális ellátásról szóló törvény

végrehajtásáról szóló önkormányzati
rendeletet

A képviselő-testület módosította a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendele-
tet, melynek értelmében a szociális étkezteté-
sért, illetve a házi segítségnyújtásért fizetendő 
térítési díjakat az alábbiképp határozták meg:

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. március havi döntéseiről

I. Étkeztetésért fizetendő térítési díjak

Ellátási forma Térítési díj napi összege
(nettó)

Térítési díj napi összege
(bruttó = nettó + 27% ÁFA)

Szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást
igénybe vevők esetén 394 Ft 500 Ft

Szociális étkeztetés igénybe vétele
helyben fogyasztás és elvitel esetén 394 Ft 500 Ft

Szociális étkeztetés igénybe vétele
házhoz történő kiszállítással 433 Ft 550 Ft

II. Házi segítségnyújtásért fizetendő személyes térítési díjak

Ellátási forma Térítési díj összege (nettó) Térítési díj összege
(bruttó = nettó + 27% ÁFA)

Házi segítségnyújtás személyi gondozás esetén 0 Ft/óra 0 Ft/óra

Házi segítségnyújtás szociális segítés esetén 236 Ft/óra 300 Ft/óra

Házi segítségnyújtás gondozási szükséglettel
nem rendelkező személy esetén 394 Ft/óra 500 Ft/óra

III. Időskorúak nappali ellátásáért fizetendő személyes térítési díjak
Időskorúak nappali ellátása térítésmentes
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Szemetet szedtünk
2019. március 23-án egy lelkes huszonöt fős 
csapat Szászné Botos Hajnalka ötletére úgy 
döntött, hogy a Szabadkígyós–Békéscsaba kö-
zötti kövesút két oldaláról – máshol beljebb is – 
összegyűjti azokat a hulladékokat, amiket lelki-
ismeretlen emberek ott eldobáltak.

Kilenc óra után indult el a kis csapat, zömmel 
helyiek, köztük öt polgárőr, de Újkígyósról is jött 
három hölgy, akik csatlakoztak a munkához.

A békéscsabai határ közelében kezdtük el a 
takarítást a „házasságszegőnek” becézett kö-
kényliget mellett.

Borzasztó látvány terült ott elénk. Felsorolni 
sem lehet, hogy mennyi gusztustalan és undo-
rító szemét volt ott található. Nem tudom el-
mondani szép szavakkal, hogy szerintem mit 
érdemelnének azok az „emberek”, akik ott ürí-
tik ki magukat, ott szabadulnak meg minden 
szenny től, amire otthon már nincs szükségük.

De van, aki még annyi fáradtságot sem vesz, 
hogy ötven-hatvan métert beljebb menjen, ha-
nem az út mellett közvetlenül dobja ki azokat a 
zsákokat, amikbe állati dögöket gyömöszölt.

Szégyen, hogy ez 2019-ben megtörténhet!
Mivel ezek a helyszínek a mi településünktől 

távol vannak, azt remélem, hogy nem szabad-
kígyósi emberek művelték. Azonban helyben, a 
Kastély utca közepére kidobott technikai hulla-
dékok már lerombolták az önbizalmamat.

Úgy gondolom, vannak még olyan emberek 
közöttünk, akiknek a környezetünk védelme 
egyáltalán nem fontos. De közösen befolyásolni 
tudjuk őket. Remélhetőleg!

Az elején csalódott kis csapattal több mint 
hat köbméter szemetet gyűjtöttünk össze. Kö-
szönöm a jóérzésből eredő segítségüket!

BALOGH JÓZSEF
polgármester

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉST SZERVEZÜNK A TELEPÜLÉSEN.

Az elektronikai hulladékot
K I Z Á R Ó L A G

2019. május 11-én (szombaton) 9–15 óráig gyűjtjük
a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal udvarán elhelyezésre kerülő

gyűjtőkonténerben.

A hulladékgyűjtésre az alább felsorolt elektronikai hulladékok hozhatók:

•  Nagyméretű háztartási berendezések
(Pl.: mosógép, hűtőszekrény, ventillátor, mosogatógép)

•  Kisméretű háztartási berendezések
(Pl.: porszívó, gyorsforraló, konyhai robotgép, kávéfőző)

•  IT és telekommunikációs berendezések
(Pl.: számítógép, nyomtató, telefonkészülék, fax, mobiltelefon)

•  Szórakoztató elektronikai berendezések
(Pl.: rádió, hifi torony, DVD-lejátszó, házimozi)

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikai hulladékgyűjtés keretében
TELEVÍZIÓT, MONITORT, AKKUMULÁTORT ÉS EGYÉB NEM ELEKTRONIKAI HULLADÉKOT

NEM ÁLL MÓDUNKBAN ÁTVENNI!

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
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NEVELŐSZÜLŐKET KERESÜNK!

A nevelőszülő feladatai
•  Szeretet, biztonság-nyújtás, állandóság, kö-

vetkezetesség.
•  Otthonában ellátja a gyermek gondozását, 

nevelését.
•  Biztosítja a gyermek szüleivel, hozzátartozói-

val való kapcsolattartását.
•  Együttműködik a Szakszolgálat szakembe-

reivel, a Gyámhivatallal, a gyermekvédelmi 
gyámmal.

•  Elősegíti a gyermek visszakerülését vér sze-
rinti családjához.

Amit biztosítunk:
•  Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, mely 

TB ellátásra, valamint nyugdíjellátáshoz a 
szolgálati idő megszerzésére jogosít.

•  A nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanács-
adója folyamatosan segíti munkájában.

•  A gyermek gyermekvédelmi gyámja segíti a 
gyermek fejlődését, kapcsolattartását, ellátja 
törvényes képviseletét, vagyonának kezelését.

•  A nevelőszülő díjazása az alapdíjból (bruttó 
44 700 forint), és a kiegészítő díjból (bruttó 
29 800 forint/gyermek) áll.

• Szakmai megbeszélések, továbbképzések.

További tájékoztatás, jelentkezés: Békés Me-
gyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. Le-
vélcím: 5600 Békéscsaba, Degré u. 59. Fax: 06-
66/530-231. Kisné Fekete Marianna szakmai 
vezető: 06-66/530-220/267 mellék. E-mail cím: 
nszhbekes@fago.hu. Sevella Ilona FIX-koordi-
nátor. E-mail cím: sevella.ilona@fago.hu.

További információkkal, bővebb tájékoztatással 
szívesen állunk rendelkezésére munkanapokon 
8 órától 16 óráig.



Ünnepi hulladékszállítási rend és lomtalanítás
Szabadkígyóson

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonpro-
fit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy a 
munka ünnepére (május 1.) való tekintettel a 
kommunális hulladékszállítás időpontja Szabad-
kígyóson az alábbi rend szerint változik:

Április 30-án (kedden) a kommunális (ve-
gyes) hulladék kerül elszállításra, május 1. 
(szerda) helyett a II. körzetben.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reg-
gel 6:00 óráig szíveskedjen megfelelő állapot-
ban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihe-
lyezni!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot hogy társasá-
gunk Szabadkígyós településén 2019. április 27-
én lomtalanítási napot tart.

Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot reg-
gel 6:00 óráig helyezzék ki az ingatlan elé!

(Lomtalanítás keretében nem kerül elszállí-
tásra: az építési törmelék, elektromos háztar-
tási eszköz, elektronikai hulladék, gumiabroncs, 
veszélyes és különleges kezelést igénylő hulla-
dék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, nö-
vény-védőszer stb.), szénpor, hamu, salak, föld, 
trágya, állati hulladék, házhoz menő gyűjtéssel 
gyűjtött hulladék (kommunális, szelektív, zöld-
hulladék), üveg, ipari, mezőgazdasági, szolgálta-
tási tevékenység következtében keletkezett ter-
melési hulladék, sütőolaj, sütőzsiradék.)

A lomtalanítással és a közszolgáltatással kap-
csolatos részletes információk a www.dareh.hu 
oldalon érhetőek el.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási

Nonprofit Zrt.

Vastagbélszűrés
Értesítem kedves betegeimet, hogy praxisom csatlakozott az országos vastagbélszűréshez. Az 50–70 
éves korosztály behívólevelet kap. Kérjük, a levéllel az orvosi rendelőben jeletkezzenek a mintavételi 
eszközökért. A vizsgálathoz székletmintát kell küldeni.

Dr. Gurbity Gábor
háziorvos

EBOLTÁS

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 164/ 
2008. (XII. 20.) sz. FVM rendelete a veszett-

ség elleni védekezés részletes szabályai alap-
ján minden 3 hónaposnál idősebb ebet az állat 
tartójának, tulajdonosának évente saját költsé-
gén veszettség elleni oltásban kell részesíteni.

Veszettség ellen oltani, csak chippel megjelölt 
ebet lehet!

Az oltás helyszínén a chippel való jelölés tilos!

A 2019. évi oltások ideje és helye:

•  Május 17. (péntek)
–  17–19 óráig a Polgármesteri Hivatal

belső udvarán

•  Május 18. (szombat)
– 7–10 óráig a Polgármesteri Hivatal
   belső udvarán;
– 11–12 óráig a Majorban.

Az oltás díja:
ebenként az oltás helyszínén: 3500 Ft.

Hívásra, háznál történő oltás esetén
500 Ft kiszállási díj fizetendő házanként.

Féregtelenítés az oltással egy időben:
100 Ft/db/10 kg-ként.

Az oltási könyveket kérem, hozzák magukkal.

Aki az ebét (ebeit) nem oltatja be,
szabálysértést követ el,

amelynek következményeként
50 ezer Ft pénzbírsággal sújtható.

Szabadkígyós. 2019. április 16.

Dr. Lami András
Szolgáltató állatorvos

06-20/565-6008


