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Jártó Róza: Az ajándék

M

egint karácsony közelgett. Főhetett a fejem, hogy miképpen tegyem emlékezetessé a tizenegy éves gyerekemnek ezt is. Pár
szaloncukor, pár darab csoki és még egy zacskó
töltött cukorka is... Megvettem a piacon régi újságot, ami a repülőkről szólt. Az ilyeneket szerette nézegetni.
A fenyőfát pár lenyesett meggyfaág képviselte. Sikerült vennem még egy egész zacskó fagyasztott liba far-hátat. Ehhez savanyúságnak
egy kiló savanyú káposztát is vettem. Úgy gondoltam, hogy ami a káposztából maradna, azt
elteszem a szilveszteri káposztához.
Végül is elég szépre és emlékezetesre sikeredett ez az ünnep is. Nekem két ünnep között
mennem kellett dolgozni, így a gyereknek mindig készítettem valami kis levest, amit a téli szünetben el tudott fogyasztani. Az egyik ebédre
való bableves volt.
– Anyuci! Nagyon finom a leves, de olyan furcsa íze van – jegyezte meg a gyerekem.
– Jó ízlésed van kisfiam. Kimaradt a babérlevél, mert arra már nem maradt pénzem a boltban.
Ezt a magyarázatomat el is fogadta a gyerek, pedig a fokhagyma és a kolbász is hiányzott a levesből. Az ízt egy kis belefőzött szalonnabőrke adta meg. Minden esetre ezt ettük két
napig korlátlan kenyéradaggal.
Az életem úgy alakult, hogy a gyerek és én
is bakok vagyunk, és mindketten januáriak. Nekem 2-án van a születésnapom. Ez a nap a szilveszter miatti munkaidő áthelyezések révén

még munkaszünetnek számított, így én is otthon voltam. Gondoltam, jól kialszom magam.
Igaz hallottam én a mozgolódást a konyhából, de nem igazán foglalkoztam vele, élveztem
a lusti’ nap örömét a hencsikélést’. Félálmomban valami finom illat ütötte meg az orrom. Kimentem a konyhába. A gyerek ott állt a szépen
megterített asztalnál. Az asztalon kávé, tea, a
kenyérkosárban friss kenyér, zsír és hagyma felszeletelve. Ez a sok, szépen elrendezett gyönyörűség mind rám várt. A gyerek még a széket is
a fenekem alá tolta, mint a televízióban látott
filmbéli pincérek. Mindenben kiszolgált. Én meg
nem győztem puszilgatni az én kincsemet, nem
tudva, hogy a meglepetés csak eztán jön.
Reggeli után pedig egy újságpapírba szépen becsomagolt ajándékot nyújtott át. Bevallom, izgatottan bontottam ki, habár biztos voltam, hogy egy általa készített rajz vagy valami
ilyesmi lesz benne. Nem az volt. Egy csomag
babérlevél...
Csak néztem, néztem könnybelábadó szemmel életem legértékesebb ajándékát, amit a
legdrágább embertől kaptam, az akkor tizenegy
éves fiamtól...
Azóta eltelt 17 év. Nem hiszem, hogy hálátlan
lennék, és senki nem hiszi, hogy nem örülök a
most kapott hatalmas televízió ajándéknak, de
nekem mégis akkor lábad könnybe a szemem,
ha arra a másik ajándékra gondolok, a babérlevélre, amit a fiam úgy vásárolt meg a sarki
boltban, hogy az egyik karácsonyi csokiját becserélte rá.

Szabadkígyós címere

S

zabadkígyós (korábban Kígyós) története az
Anjou – korig vezethető vissza, ugyanis az
aradi káptalan egy (Héderváry Lőrinc nádor által 1446-ban átírt) 1398-ban kelt oklevele településként (possessio) említi, négy évvel korábban pedig az odavezető útról történik említés. Kezdetben Gacsály György (Georgius dictus

Gachal), majd az Ajtósi – család, később Szokoli
László, aztán még sokan mások birtokolták. A
századok folyamán többször elnéptelenedett,
de mindannyiszor újratelepült. A török kiűzését
követően báró Harruckern kezére került, majd
Folytatás a 2. oldalon.

Szabadkígyós címere
Folytatás az 1. oldalról.

öröklés révén a Wenckheim grófi család birtoka
lett. Wenckheim József 1815-ben gányó (dohánykertész) falut alapított Újkígyós néven, ezt
követően az eredeti települést, Kígyóst, melyen
földesúri kúria, majd kastély és kápolna épült
(befejezve: 1878-ban), majorsági központként
Ókígyósnak, Ókígyós-pusztának kezdték nevezni. E majorságot a körülötte kialakult épületcsoportokkal összevonva 1950-ben önálló községgé szervezték; ekkor kapta a Szabadkígyós
nevet is.
Szabadkígyós címerpajzsa összetett. Az álló,
csücsköstalpú öregpajzs vörös mezejében arany
és zöld mintázatú kígyó lebeg, feje a pajzsfő közepén szembenéz, tátott szájában balról jobbra
kinyúló aranyos markolatú, ezüst pengéjű szablyát tart, teste bal-jobb-bal-jobb irányban tekereg. A pajzsköldök magasságában helyezkedik el a boglárpajzs, melynek kék mezejében
a Wenckheim-kastély stilizált, aranyos épülete
vörös tetőzettel lebeg.
A pajzson kilencágú grófi korona (öt ágán
arany, a közbeesőkön kék gyöngyökkel) helyezkedik el, abroncsán három türkizkő között két
rubin virít. A korona hármas osztású vörös béléséből arany latinkereszt növekszik.
A foszlányok jobbról vörös és arany, balról
kék és ezüst.

Szabadkígyós címere beszélő címer (szaknyelven: tessera loquens), melyben a kígyó, mint a
település névadója, az egykori vízjárta területre,
annak élővilágára és a község középkori történetére utal. A kard az elmúlt fél évezred küzdelmeire emlékeztet, amelyet a terület lakosainak újra
meg újra meg kellett vívniuk fennmaradásukért.
Mivel a kard a kígyó szájában van, egyben a mai
Szabadkígyós nevet is felidézi. A boglárpajzson
szereplő kastély és a pajzsra helyezett grófi korona a Wenckheim család birtoklását, s vele a
legjelentősebb helyi építményt fémjelzi. A korona hármasosztatú bélése a lakosságnak a hazáért kiontott véréről, a koronából növekvő kereszt pedig élő hitéről tesz tanúbizonyságot.

A szabadkígyósi
Wenckheim kastély

A Wenckheim grófi család
címere
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Kedves Kígyósi Olvasók!

Á

ldott karácsonyt, boldog új esztendőt és járványmentes 2022. évet kívánok minden falumbélinek!
Ha figyelmesen megnézik a településünk címerét, akkor meglátják, hogy az sokat mond
számunkra a heraldika (címertan) nyelvén. A
jelképeket kiegészíti a Kígyós, Ókígyós, Szabadkígyós történetéről szóló szövegrész a címerlexikonból. A három falunév egyazon települést
jelent, csak a különböző korokban módosult –
nem a mi akaratunkból.
Ha beleolvasnak a szövegbe, már a harmadik sorban olvashatnak arról, hogy egy 1398ban kelt oklevélben Kígyós településnek (prossessió) neveznek bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy akkor alapították a falunkat, hanem vélhetően jóval korábban, de írott nyoma
először 1398-ban keletkezett a mi kis településünknek. Bizonnyal azért Kígyósnak hívták,
mert az akkori vizenyős terepviszonyok kedvez-

tek ezeknek az élőlényeknek. Ma már csak elvétve találhatunk belőlük egy-egy példányt.
A település középkori története változatos
volt, hol elnéptelenedett, de mindig újratelepült. Sorsunkról készülőben van egy településtörténet. Ha a munkák befejeződnek, nyomtatásban is találkozhatunk vele. Egy ilyen, több
mint 600 éves falu megérdemli, hogy írott krónikája lehessen.
Megemlíteni szeretném, hogy két év múlva
625 éve lesz annak, hogy történelmi iratokban először szerepel Kígyós település neve.
Ezt az alkalmat mindenképpen meg kell ünnepelni azért, hogy saját magunknak is tudomására hozzuk, hogy habár kis falu vagyunk, de évszázadok óta élnek itt elődeink e földön, hazánk
egy kis szeretett szegletén. És adja Isten, hogy
így legyen ez még évszázadokig.
BALOGH JÓZSEF
polgármester

Új urnafal épült a szabadkígyósi temetőben

A

Magyar Kormány támogatásának köszönhetően a Magyar Falu Program keretében 5
millió forintot tudtunk fordítani a Szabadkígyósi
temető fejlesztésére.
Ennek köszönhetően a meglévő urnafalunk
mellé még egyet sikerült építeni, amelybe szintén 55 db urna elhelyezésére lesz lehetőség. Továbbá térkővel tudtuk kiépíteni az Új Ravatalozónk előtti, valamint az urnafal előtti területet.

Mindezeken felül pedig a temető teljes területét napelemes világítótestek elhelyezésével
tudtuk kivilágítottá, és sötét időszakban is lehetővé tenni a biztonságos közlekedést.
Szabadkígyós településen a támogatás segítségével tehát lehetőséget kívántunk teremteni
azok számára, akik a hamvakat a kor igényeinek
megfelelő módon, urnafalba szeretnék elhelyezni. Ezáltal pedig lehetőség nyílt egy olcsóbb,
Folytatás a 4. oldalon.
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Új urnafal épült a szabadkígyósi temetőben
burkolatot készítettünk az oda látogatók kényelmét szolgálva. A temető főbejáratánál lévő bejáró két oldalán, valamint a ravatalozó előtt, és
az urnafalak mellett összesen 20 db oszlopon
20 db egyenként 50 W-os napellemes LED reflektort helyeztünk ki a temető megvilágítása
érdekében, a temetőbe látogatók biztonságos
közlekedését lehetővé téve.
MFP-FVT/2020.

Folytatás a 3. oldalról.

későbbiekben gondozásmentes megoldás megteremtésére is a hozzátartozók számára.
A beruházás keretében beszerzésre és telepítésre került a temetőnkben 1 db 35 db + oszlopokban 20 db (összesen 55 db) urna elhelyezésére alkalmas urnafal. Az urnafal körül
és a ravatalozónk előtt összesen 80 m² térkő

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november havi döntéseiről
Módosította a testület
a 2021. évi költségvetési rendeletet

karácsonyi csomagok összeállítására 250 000
Ft-os vissza nem térítendő támogatást nyújt
előfinanszírozással. A képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és aláírására.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy módosítja az idei (II. 22-én elfogadott) költségvetésről szóló rendeletet.

Elfogadták a Szabadkígyósi Szabadidő SC
elszámolását

Elfogadták a 2021. évi költségvetés
háromnegyed-éves teljesítéséről szóló
beszámolót

A képviselő-testület döntött a Szabadkígyósi
Szabadidő SC támogatásáról 500 000 Ft-os öszszegben vissza nem térítési kötelezettséggel
és előfinanszírozással. A benyújtott elszámolás megfelel a támogatási szerződésben foglaltaknak, a benyújtott számla másolatokban
szereplő kiadások a szervezet feladatainak megvalósítására kerültek felhasználásra, tevékenységének megfelelő tartalmúak. A képviselő-testület a Szabadkígyósi Szabadidő SC pályázati
elszámolását jóváhagyta, a pályázatot lezártnak
tekinti.
Támogatták
a Szabadkígyósi Szabadidő SC-t

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2021.
évi költségvetés háromnegyed-éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Támogatták a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatokat
A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 7 fő „A”
típusú pályázatát támogatásban részesítette. A
7 fő „A” típusú pályázó részére egységesen havi
4000 Ft támogatást állapítottak meg. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2021/2022. tanév második (tavaszi), illetve a 2022/2023. tanév első
(őszi) féléve. (7 × 4000 Ft × 10 hó) = 280 000 Ft
a 2022. évi önkormányzati költségvetés terhére.

A képviselő-testület a Szabadkígyósi Szabadidő
SC számára a helyi fiatalok sportolási lehetőségének biztosítására 500 000 Ft-os vissza nem
térítendő támogatást nyújt előfinanszírozással. A képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és
aláírására.

A Nagycsaládos Egyesület támogatásáról
döntöttek
A képviselő-testület a Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület számára a tagcsaládok részére
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Karácsonyi készülődés

A

z idei karácsonyra nagy izgalommal készültünk, hiszen tavaly a járványügyi viszonyok
közösségi készülődést nem tettek lehetővé. A
hit gyertyájának lángra lobbanását az első osztályosok műsora tette ünnepivé. A remény
gyertyáját az óvodások mikulás hangulatú műsora után gyújtottuk meg. Az öröm gyertyája a
negyedikesek műsora után lobbant lángra. Hagyományosan a negyedik gyertyát, a szeretet
szimbólumát már a karácsonyi ünnepi műsor
bevezető pillanataiban gyújtottuk meg.
16-án a korábban hagyományos zsibongást
nagy érdeklődéssel várták a kicsik és nagyok.
Hevesi Imi bácsi karácsonyi koncertje alapozta
meg a jó hangulatot. Sok finom süteményt kínáltak az osztályok, és jól esett mindenkinek a
vajas kenyér, forró tea, a felnőtteknek a forralt
bor, mellyel megvendégeltük az ide érkezőket.
Köszönjük a civil szervezeteknek a támogatást!
Külön köszönjük Balogh Andrásnak és segítőinek az óvoda előtt szépen kialakított teret, valamint a zsibongáshoz nyújtott segítséget!
17-én a tornateremben karácsonyi ünnepi
műsorral kedveskedtünk vendégeinknek. Már
visszatérő vendégként üdvözöltük Kiss Viktóriát és Szász Boriszt, akik Bűvös éj címmel karácsonyi összeállítással készültek. Természetesen
az iskola tanulói is a színpadra léptek, versek-

A második gyertyagyújtás
kel, dalokkal és néptánccal kedveskedtek, majd
a műsort az iskola pedagógusaiból szerveződött kórus karácsonyi éneke zárta. Az osztályok örömmel vették át az ajándékokat, melyek
a szépen feldíszített karácsonyfa alól kerültek elő.
A rendezvény végén mindenki szívesen fogadta
a megvendégelést, mely
méltó zárása volt a meghitt karácsonyi hangulatnak.
Kívánom, hogy Karácsonyra mindenki szívébe
költözzön béke és nyugalom. Töltse be mindenki
szívét a szeretet, és ez a
szeretet tartson a következő Karácsonyig, adjon
erőt a hétköznapokon!

Az iskolások hetek óta sütik, festik és díszítik a mézeskalácsokat
www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
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Pelyhéné
Lipták Gabriella

Anyakönyvi hírek

SZÜLETÉS:

• Koszna Milán, született: 2021. november 6. napján, édesanyja: Koszna-Vozár Hajnalka, édesapja: Koszna Dániel
• Pataki Zsombor János, született: 2021. november 20. napján, édesanyja: Patakiné Homoki Barbara, édesapja: Pataki János
• Szabó Zsolt, született: 2021. november 14. napján, édesanyja: Szabóné Gál Renáta,
édesapja: Szabó Zsolt
• Nagy Fruzsina, született: 2021. november 27. napján, édesanyja: Nagy-Bognár Nikoletta, édesapja: Nagy Norbert
• Tóth Dominik, született: 2021. november 11. napján, édesanyja: Mecskó Anett, édesapja: Tóth Dániel

2022. évi I. negyedéves hulladékgyűjtési naptár
2022.

kommunális hulladék

1. hét

január 3. / január 5.

2. hét

január 10. / január 12.

3. hét

január 17. / január 19.

4. hét

január 24. / január 26.

5. hét

január 31. / február 2.

6. hét

február 7. / február 9.

7. hét

február 14. / február 16.

8. hét

február 21. / február 23.

9. hét

február 30. / március 2.

10. hét

március 7. / március 9.

11. hét

március 14. / március 16.

12. hét

március 21. / március 23.

13. hét

március 28. / március 30.

zöld hulladék szállítás

szelektív
(minden hó második péntekén)

január 13. fenyőfa
január 14.
január 20. fenyőfa

február 11.
február 17.

március 11.
március 24.

Miért nem oltakozol?

D

ühöng a járvány! Naponta csúcsot dönt a
fertőzöttek, a kórházi ápoltak, a lélegeztetőgépen küzdők és az elhunytak száma.
Az értelmes embereknek látniuk kell, hogy az
oltás az egyetlen segítség ebben a járványhelyzetben.
Mégis vannak oltástagadók, akik elképesztő, gyermeteg indokokat találnak ki az oltással
szemben.
Belátom, mindenkinek egyéni emberi joga,
hogy eldöntse az oltás felvételét vagy elutasítását mindaddig, amíg önmaga nem veszélyezteti
mások egészségét vagy életét. Mert ez is egy lehetőség.

Ezért kérek minden oltatlant, a saját egészsége és a környezete egészsége érdekében gondolja át a helyzetét, mert a munkatársaik, a
gondozottaik érdeke, egészsége sokkal fontosabb, mint a saját ellenkezésük.
Attól a felelősségtől viszont nem bújhat el
senki, ha esetleg az ő oltatlansága miatt okoz
fertőzést a rábízott gyermekek vagy az idős
gondozottak között, mert a vírust nagy valószínűséggel nem tudjuk elkerülni.
Remélem, a józanész, a belátás mielőbb legyőzi az oktalan ellenkezést.
BALOGH JÓZSEF
polgármester

