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Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Kedves Támogatóim!

Választási eredmények

Köszönöm Nektek, hogy harmadszorra segítet-
tetek legyőzni a választási ellenfelemet, Koszna 
Jánosnét! Biztosítottátok ezzel, hogy továbbra is 
dolgozhassam értetek és a faluért, meg azokért 
is, akik nem rám szavaztak, akiket ígérgetéssel, 
hízelgéssel el lehetett csábítani. Én nem vagyok 
erős a hízelgésben, ígérgetésben, a házaló bájol-
gásban. Én dolgozom értetek, azért, hogy a pá-
lyázati és kapcsolati rendszer segítségével minél 
több fejlesztés érkezzen hozzánk. Én nem fenye-
gettem szétzavarással az állattartó telep dolgo-
zóit tíz-tizenkét napja, és a választás előtti napon 
sem mentem hozzájuk hízelegni kaláccsal, go-
lyóstollal, karácsonyi ajándék ígéretekkel. ("Két-
színűség az élet megrontója"). Én nem vagyok 
egy seggnyaló ember, én a munkámat tettem 

le elétek azért, hogy eldöntsétek, a munka, az 
eredmények, a fejlődés fontosak számotokra, 
vagy a hamis ígéretek és az álszent hízelgés. Hála 
Istennek, az előbbiek vannak többségben. Kö-
szönöm nekik, dolgozni fogok értük és minden-
kiért.

Mert nekem tényleg Szabadkígyós híre, fejlő-
dése, jövője a fontos!

Tisztelettel: 
Balogh József 
polgármester

U.i.: Kedves gondolkodó emberek. Ne hagyjá-
tok soha magatokat félrevezetni azért, mert egy 
ajánlkozónak feltűnési mániája van! Nézzetek 
mindig az ígéretek mögé!

A Szabadkígyósi Helyi Választási Bizottság a he-
lyi önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek 2019. október 13. napjára kitűzött általános 
választásán Szabadkígyós Község településen 
a polgármester választásáról készült szavazóköri 
jegyzőkönyvek alapján a polgármesterválasztás 
eredményének megállapítása tárgyában meg-
hozta 31/2019. (X. 13.) számú határozatát, mely-
nek értelmében az 1. 2. és 3. számú szavazókör 
jegyzőkönyvei figyelembe vételével, a polgár-
mester választásáról készült eredményjegyző-
könyv adatai alapján megállapítja, hogy a szabad-
kígyósi polgármester választás eredményes volt. 
A megválasztott polgármester:

 BALOGH JÓZSEF

A Szabadkígyósi Helyi Választási Bizottság 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármes-
terek 2019. október 13. napjára kitűzött általá-
nos választásán Szabadkígyós Község településen 

a képviselő-testület tagjainak választásáról ké-
szült szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a kép-
viselőválasztás eredményének megállapítása 
tárgyában meghozta 32/2019. (X. 13.) számú 
határozatát, melynek értelmében az 1. 2. és 3. 
számú szavazókör jegyzőkönyvei figyelembe vé-
telével, a képviselő-testület tagjainak választásá-
ról készült eredményjegyzőkönyv adatai alapján 
megállapítja, hogy a szabadkígyósi képviselővá-
lasztás eredményes volt. 

A megválasztott képviselők:

1. SÜLINÉ FORRÓ ZSUZSANNA

2. SZABÓ ZOLTÁN

3. SZÁSZ ZSOLT

4. PURECSE ISTVÁNNÉ

5. LÁNCZI ILDIKÓ ILONA

6. BOTYÁNSZKINÉ VIDA ANNA MÁRIA
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Szabadkígyós Község Képviselő Testülete és a Szabadkígyósi Általános Iskola 
tisztelettel meghívja Önt 2019. október 23-án 15 órától tartandó 

ünnepi megemlékezésre a Művelődési Házba. Az ünnepség után kerül sor 
a  „Szabadkígyósért” emlékplakett átadására.

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

A tanévzáró ünnepség után nem csendesedett el 
az iskola. Még két hétig szerveztünk a gyerekek 
számára élményekkel teli programokat helyben, 
illetve a negyedik osztályosok Gyomaendrődön 
töltöttek el öt napot. Mindezeket a programokat 
az EFOP 3.3.5-17-2017 pályázati lehetőség tette 
lehetővé.  Az IKSZT is megrendezte az élménytá-
bort, mely további egy hetes kellemes és felejt-
hetetlen programsorozat volt. 

A tanév végén búcsút vettünk 13 nyolcadikos-
tól, szeptemberben az óvodából 14 kisgyermek 
jött hozzánk. 

Iskolánkban minden évfolyamon egy osztály 
van. Az idén is 130 tanuló kezdte meg a tané-
vet iskolánkban, nyolc osztályban. Délután is biz-
tosított minden osztály számára az önálló nap-
közis csoport. 

Szeptember 13-án pénteken hulladékgyűjtés 
volt iskolánkban.  A gyűjtés sikeres volt, több, 

mint 3600 kg-ot gyűjtöttek a gyerekek. Köszön-
jük a község lakóinak, hogy hozzásegítették 
a gyerekeket a gyűjtés sikeréhez. 

Iskolánk sikeres pályázatot nyújtott be a Határ-
talanul program keretében a HAT-19-01 pályázat-
ban a „Kirándulás hetedikeseknek” programjára. 

Szeptember 30.–október 4. között Kárpát-
aljára látogattak a 7. osztályosok. Kísérőtanár: 
Pelyhéné Lipták Gabriella és Gönczné Orvos 
Emese voltak.

A gyerekek megismerkedhettek a határon túli 
magyarok életével, kultúrájával. Szállásuk Bereg-
szászon volt.

A kirándulás során többek között megnézték a 
Felsőgerebeni bunkerrendszert. Az Árpád-vonal 
a Magyar Királyi Honvédség védelmi rendszere 
volt a második világháború idején az Északke-
leti- és Keleti-Kárpátokban. Meghatározó él-
mény volt!
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Iskola hírei

Folytatás az 3. oldalon.
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Iskola hírei

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

A Szolyvai Emlékpark a kárpátaljai Szolyva város-
ban a második világháború végén, 1944 novem-
berében létesített egykori szolyvai gyűjtőtábor 
áldozatainak, a málenkij robot elszenvedőinek il-
letve tágabb értelemben a szovjet megtorlás és 
a sztálini terror áldozatainak emléket állító em-
lékpark, melyet 1994 novemberében avattak fel. 
Az emlékpark a szolyvai gyűjtőtábor egyik teme-
tőjének a területén, az első világháborús szoly-
vai katonatemető szomszédságában létesült. 
A Szolyvai Emlékparkban minden év novembe-
rében emlékünnepséget tartanak az áldozatok 
emlékére.

A Szinevéri-tó (ukránul Озеро Синевир [Oz-
ero Szinevir]) az Északkeleti-Kárpátok legna-
gyobb tava, a Talabor folyó völgye fölött, a ten-
gerszint felett 989 méter magasan, a Tóhegy 
lábánál található. Kb. 10 ezer évvel ezelőtt, 
a Würm-glaciális után alakult ki a folyómedret el-
záró földcsuszamlás következtében. Három for-
rás táplálja vízével. A tó területe 4–7 hektár, kö-
zepes mélysége 8–10 m, legnagyobb mélysége 
22 m. A tó méretei az évszaktól és a vízhozam-
tól függően változnak. A víz hőmérséklete 12–
18 °C, itt honos a szivárványos, folyami és tavi 
pisztráng. Vízinövények csak a part menti sáv-
ban élnek. A tó környékét bükkel kevert fenyő-
erdő borítja. A tóból lefolyó vizet a Szinevér pa-
tak vezeti a Talaborba.

A Vereckei hágónál koszorút helyeztek el 
a gyerekek, és elénekelték a Himnuszt. Este meg-
tekintették a Beregszászi Magyar Színház előa-
dását, Időfonal címmel. 

Utolsó nap meglátogatták testvértelepülésün-
ket, Kígyóst. Ellátogattak az óvodába, iskolába. 
A finom ebéd elfogyasztása után hazaindultak 
Szabadkígyósra. 

Részletes képes beszámoló a Szabadkígyósi 
Általános Iskola facebook oldalán található.

 

Lezajlott a futás hete, mely visszatérő prog-
ramsorozat, valamint sportdélután keretében 
mozoghattak a gyerekek. 

 

Október 6-a kapcsán osztálykeretben emlé-
keztünk meg az Aradi vértanukról. 

A hulladékgyűjtések eredményeként kettő db 
kültéri kiülőt szerzett be a Diákönkormányzat 
a gyermekek nagy örömére. 

 

Őszi szünet az iskolában október 26-tól no-
vember 3-ig tart. 

Utolsó tanítási nap őszi szünet előtt: október 
25. péntek, első tanítási nap: november 4. hétfő.  
Az iskola honlapja: suli.szabadkigyos.hu
Az iskola facebook oldala: Szabadkígyósi Álta-
lános Iskola 

Látogassák oldalainkat, hogy értesüljenek az 
aktuális eseményekről. 

Szabadkígyósi Általános Iskola

Folytatás a 2. oldalról.



Óvoda hírei
 „Öröm és büszkeség, hogy 30 évvel ezelőtt meg-
nyitotta kapuit a Szabadkígyósi Óvoda. Az épület 
a külső szemlélő számára nem egy 30 éves képet 
mutat. Talán csak a lombos fák árulkodnak arról, 
hogy eltelt a 30 év.” Ezekkel a szavakkal nyitotta 
meg Pelyhéné Lipták Gabriella ÁMK igazgató asz-
szony szeptember 27-én délután a jeles évforduló 
alkalmából rendezett ünnepséget. 

A település egyetlen óvodája Balla József 
tervei alapján, társadalmi összefogásnak kö-
szönhetően épült meg. Az 1989. januárjában 
birtokba vett intézmény 123 kisgyermekkel né-
pesült be. A mai fiatalos, modern külső pályá-
zati- és fenntartói beruházásoknak köszönhető. 
Jelenleg 3 óvodai és 1 bölcsődei csoport műkö-
dik az épület falai között. A bölcsőde 2009 óta 
segíti az anyák munkába állását azzal, hogy a 
2. életévüket betöltött kisgyermekek napköz-
beni ellátását komfortos körülmények között, 

megfelelően képzett kisgyermeknevelők bizto-
sítják. 

Az ünnepi műsorra minden csoport énekes já-
tékkal készült, majd az óvoda udvarán egy emlékfát 
ültettünk el, hiszen „aki fát ültet, bízik a jövőben”. 
A diófát Jarabek Imre és felesége ajánlotta fel. 

Az ünnepséget Hevesi Imi bácsi hangulatos 
családi koncertje követte. Az ünnepi hangulatot 
a meghívott vendégek között kiosztott 100 sze-
letes torta fokozta. Köszönjük Grim Zsolt segítő 
közreműködését, valamint az óvoda dolgozói ál-
tal sütött ízletes házi süteményeket.

Köszönöm mindazoknak a segítségét, akik 
munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy óvo-
dánk fennállásának 30. évfordulóját méltókép-
pen megünnepelhessük. 

    

Farkas Mária 
óvodavezető

Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Non-

profit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy 
az október 23. Nemzeti Ünnepre és a november 
1. munkaszüneti napra való tekintettel a hulla-
dékszállítás időpontja Szabadkígyóson az alábbi 
rend szerint változik:

–  2019. október 24-én, csütörtöki gyűjtési na-
pon szállítják el a cég munkatársai a kommu-
nális (vegyes) hulladékot 2019. október 23. 
szerdai gyűjtési nap helyett a II. körzetben.

 –  2019. október 31-én, csütörtökön lesz a zöld-
hulladék gyűjtése 2019. november 1. pénteki 
nap helyett az I. és a II. körzetben.

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes in-
formációk a www.dareh.hu internetes oldalon 
érhetőek el. 

Az esetleges kellemetlenségekért szíves elné-
zésüket kérjük!

DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

RUHAOSZTÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ruhaosztást tartunk 2019. november 14-én, csütörtökön 
a Családsegítő szolgálatnál 8-17 óráig.

–


