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Vitai Nikoletta
Karácsony táján
Mikor a fehér takaró belepi a tájat,
Mi az, mit az ember leginkább kívánhat?
M
Egészséget, boldogságot, hitet és szerencsét,
Egé
Meghitt pillanatokkal övezett szentestét.
Ki már elvesztette a karácsonyi csillagot,
Nézzen az égre fel, talán ott ragyog.
S ha mégsem találná meg az égen,
Akkor keresse barátai, szerettei szemében.
Ha nem hiszel már a mesékben, csak tárd ki a szíved,
A karácsony szelleme ott lakik még benned.
Kisgyermekként, tágra nyílt szemekkel,
Őrizted a fényt gyermeki lelkeddel.
Tedd félre most a gondot és a bút,
Mi tegnap bánat volt, mára már csak múlt.
Hittel és reménnyel teli ünnepeket,
én így kívánok
BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK!
EK!
Ezen gondolatok kíséretében kívánok Önöknek
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!
BALOGH JÓZSEF
polgármester

Kedves Kígyósi Lakosok!
2001-ben kezdtük el a Kígyósi Kastélyjátékok gondolatát megvalósítani. Azóta minden meghívón olvashatták a mondatomat: „Legyen a vendégünk
a Wenckheim kastélyban és parkjában rendezendő kulturális napokon. Szerezzen kellemes élményeket, ismerje meg kultúránkat, találkozzon
természeti és épített értékeinkkel!” Minden esztendőben ezen gondolatok szellemében vártuk a
vendégeinket, és minden évben egyre jobban vártuk a segítséget, egyre jobban reméltük, hogy a politika segíteni fog megmenteni a falunk, a megye,
az ország kiemelkedő építészeti értékét, amellyel

Wenckheim Frigyes és Wenckheim Krisztina ajándékozott meg minket.
Aki itt él, és szereti a szépet, az szívében is ragaszkodik a kastélyhoz és a parkjához. Magától
értetődő, hogy én is így vagyok ezzel. A családom
tagjai is kapcsolódtak a kastélyhoz és a Wenckheimekhez. Nagyapáim egyike a kastélypark
utolsó kertésze volt 1945-ig, a másik pedig bognármestere volt az uradalomnak, az édesanyám
pedig a 30-as években a kastélyban szolgált.

Folytatás a 2. oldalon.

őt a járvány. Ha tehette, vezető politikusainkkal
tárgyalt a Wenckheim kastély ügyében. Ezért én
Szabadkígyós minden lakosa nevében köszönettel
tartozom neki.
És ki az a Stummer János? Ő ellopta a témát,
de nem tud használni az ügynek, viszont azt reméli, hogy saját magának igen. Honnan van ez a
„segítőkészség”? Miért nem segített eddig? Eddigi politikusi ciklusaiban Pesten politizált. Mi
megvoltunk eddig is nélküle, és ezután is megoldjuk a problémáinkat. Vagy talán már Pesten
elfogytak számára a politikai babérok?
Ő ellenséges hangulatot szít. Nem elég, hogy
„hősként” Simonka kapujára bilincset és kötelet
helyezett, most annak a veszélyétől fél, hogy Simonka bevásárolta magát a kastély bejáratánál
lévő egyik lakásba. Az említett lakást az MNV
Zrt. árverésén nem Simonka unokahúga, hanem egy ismert szabadkígyósi fiatalember vásárolta meg. Azt is terjeszti, hogy már az én lakásom is Simonka György tulajdonában van.
A fekete terepjárók romantikus megjelenéséről
szóló történet is az ő meséje. De a legnagyobb
pimaszság, hogy el akarja orozni Herczeg Tamás
érdemeit. Ilyen áron is szüksége van az ismertségre?
Én a bilincs és az akasztókötél kapcsán hallottam a nevét először. Mint később kiderült, ő újkígyósi lakos volt gyermekkorában, de a nagyszülei és az édesanyja itt éltek Szabadkígyóson.
Nagyapja, az öreg Bánfi bácsi személyes jó ismerősöm volt. Egy karakán magyar ember volt. Haló
poraiban is tisztelem őt. A képviselő Stummer
János édesanyját tanítottam tanár koromban. Egy
kedves, szerény, okos kislány volt. Ilyen felmenők
után arra gondolok, hogy nem igaz a magyar közmondás, mert mégis eshet messze az alma a fájától.
Mi Herczeg Tamás segítségével fogjuk megoldani ezt a problémát. 2012-től Szabadkígyós
Község Önkormányzata volt a Wenckheim kastély vagyonkezelője. Látogatóközpontként működtettük az épületet és gondoztuk a parkját.
Sok milliót költöttünk az épületre, de a látogatók bevételei jelentős eredményt hoztak
(2017-ben 21000 elégedett vendégünk volt).
Azután jött a NÖF, egy pesti örökségvédelmi
cég. Azt mondták, felújítják a kastélyt, és mi
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Ha én gyermekkoromban a kastélyparkban kószáltam, eszembe jutottak, és ma is eszembe jutnak a felmenőim. Miattuk is érzem, hogy a kastély megmentése fontos feladatom. A kastély
felújítása már sínen van, de ez sem megy simán.
Egy felújított Wenckheim palota turisztikai érték,
és nyilván van, aki önös terveket szövöget, és pozícióját kihasználva érvényesíteni akarja azokat.
Csak szerencsére útban van Szabadkígyós lakossága, Herczeg Tamás képviselő úr, meg mindazok,
akik szeretik ezt a helyet. Minden reálisan gondolkodó helyi lakos érti, hogy a Wenckheim kastély az állam tulajdona, de mégis úgy szeretjük, és
úgy ragaszkodunk hozzá, mintha a mienk lenne.
Talán azért is, mert a mi felmenőink keze munkája
és verítéke is benne van a falakban. Értse meg tehát mindenki, hogy ez a kastély morálisan a mi
tulajdonunk, és nem tudjuk elfogadni, hogy bárki
suttyomban Mezőhegyeshez annektálja.
Megdöbbentem és felháborodtam, amikor értesültem a törvényjavaslatról, melynek értelmében a Wenckheim kastély tulajdonjogát és ami
ebből következik Mezőhegyeshez akarják csatolni.
Azonnal felvettem a kapcsolatot Herczeg Tamás
képviselő úrral, aki nálam előbb felfogta ennek
a helyzetnek a fonákságát. Azonnal mellénk állt,
és egy nagyon határozott levelet írt a Fidesz frakció vezetéséhez, amelyben többek között azt írta,
hogy ha ez a javaslat a Parlament elé kerül, ő nem
fogja azt megszavazni. Döntsék el, hogy Herczeg
Tamás bátor vagy vakmerő!
Jómagam a benyújtott törvényjavaslat miatt november 16-án segítségkérő levelet írtam
Herczeg Tamás képviselő úrnak, Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, Tuzson Bence államtitkár úrnak, Kocsis Máté frakcióvezető úrnak, és ismertettem a helyzetet a falu lakosságával.
Szeretném, ha politikailag „házon belül” oldódna meg ez a szerencsétlen helyzet, mert erről a
módosító indítványról, ami itt felkavarta a kedélyeket, és egyeseknek lehetőséget adott, hogy partvonalon kívülről a kastély megmentőjének szerepében gyűjtsön aláírásokat, erről sem Herczeg
Tamás képviselő úr, sem én, a falu polgármestere
egy szót sem tudtunk. Erről csak Lázár János tudott. Herczeg Tamás az első pillanattól teszi a dolgát, még úgy is, hogy november 16-án ledöntötte
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visszakapjuk a vagyonkezelői jogot, és folytathatjuk – mint eddig – a látogatóközpont működtetését. Az átadás után a NÖF megváltozott.
Elfelejtették, hogy mi – kígyósi emberek – voltunk itt előbb, és azt sem értik, hogy mi leszünk
itt utánuk is. Nem kérték ki a véleményünket
semmiben, még a felháborító kerítés ügyében
sem hallgattak ránk. Átnéztek a fejünk fölött, és
elfelejtették, hogy eredetileg azt ígérték, hogy
a felújítás után mi folytathatjuk az épület működtetését, és nem pesti ejtőernyősök kezébe
kerül a feladat. Nem akarják megérteni, hogy
ennek a kastélynak mi voltunk, vagyunk és leszünk a legjobb gazdái.
Vagy ők már mindenki előtt tudták, hogy készül
egy törvényjavaslat a szabadkígyósi Wenckheim
kastély tulajdonjogának Mezőhegyeshez csatolásáról?
Bárki bármit is tudott, bármit is szándékozott,
ezt mi szabadkígyósiak nem fogjuk engedni! És
Herczeg Tamás képviselő úr velünk lesz!
BALOGH JÓZSEF
polgármester

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS:
Kugler Albert, született: 2020. november 04. napján,
édesanyja: Szűcs Judit, édesapja: Kugler Zoltán
Veres Dávid, született: 2020. november 14. napján,
édesanyja: Veres-Munkácsi Kitti Mónika, édesapja: Veres Mihály
Kocziha Fruzsina Ivett, született: 2020. november 23. napján,
édesanyja: Perdi Erzsébet Irén, édesapja: Kocziha Balázs
HALÁLESET:
Mészáros Gézáné, volt szabadkígyósi lakos (született: 1936.04.26)
elhunyt 2020. december 04. napján, Szabadkígyóson.
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2020. november 20.,
menyasszony: Török Barbara szabadkígyósi lakos, vőlegény: Grim Zsolt szabadkígyósi lakos
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Fórum
A járványhelyzetre tekintettel a november és december hónapra tervezett fórumok elmaradtak.
Azonban várjuk ötleteit, javaslatait azoknak,
akik úgy érzik, hogy Szabadkígyós jövő nemzedékének gyarapításában segíteni tudnának, hogy:
– mivel tudnánk Szabadkígyóst vonzóvá tenni
a fiatalok számára,
– mivel tudnánk községünkben a nagycsaládos
tendenciát növelni, hogy minél többen szeressenek itt lakni, letelepedni.
Illetve az idősebb lakóinkat szeretném megkérni, (többek közt azon időseinket, akiknek
nincs olyan családtagja, aki gondoskodna róluk)
írják meg véleményüket, tapasztalataikat, kéréseiket, hogy

– milyen segítséget fogadnának az Önkormányzattól, miben tudnánk még segíteni őket a közeljövőben, a házi segítségnyújtás és szociális
étkeztetés mellett,
– mire lenne szükségük az egészségmegőrzésükhöz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez….stb.
Az alábbi email címre várom levelüket:
forrozsuzsi@gmail.com
Segítsük egymást Szabadkígyós Községben!
Kívánok mindenkinek Békés, Boldog Karácsonyt,
és Egészségben Gazdag Új Esztendőt!
Süliné Forró Zsuzsanna
SZAK intézményvezető

2021. évi I. negyedéves hulladékgyűjtési naptár
2021

kommunális hulladék

zöld hulladék

1. hét

január 04./január 06.

január 07.
fenyőfa

2. hét

január 11./január 13.

3. hét

január 18./január 20.

4. hét

január 25./január 27.

5. hét

február 01./február 03.

6. hét

február 08./február 10.

7. hét

február 15./február 17.

8. hét

február 22./február 24.

9. hét

március 01./március 03.

10. hét

március 08./március 10.

11. hét

március 15./március 17.

12. hét

március 22./március 24.

13. hét

március 29./március 31.

szelektív

január 15.
január 21.
fenyőfa

február 12.
február 18.

március 12.
március 18.

