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Segítség nekünk. Segítség tőlünk!
Mint évek óta, az idén is megjelent a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásáról szóló pályázat. A tavalyi évhez hasonlóan az
idén is benyújthatjuk igényünket. Az idén is az önkormányzat szociális bizottsága dönt arról, hogy ki
részesülhet szociális tűzifa támogatásban. A rendelkezések szerint a településünk 368 erdei m³ men�nyiséget pályázhat meg, amelyhez az önkormányzat
467 000 forint önerőt kell biztosítson a költségvetésből. Amennyiben kevesebb mennyiségű tűzifát igényelhetünk – mint tavaly is – csökkenteni kell az egy
jogosultra eső mennyiséget. Bármennyi is lesz az elnyert támogatás, az önkormányzat vállalta, hogy a
jogosultaktól a tűzifáért támogatást nem kér. Amikor az igényelt és elfogadott támogatást megkapjuk,
és az erdészet számunkra átadja a tűzifamennyiséget, az önkormányzat dolgozói házhoz szállítják mindenkinek térítésmentesen. Az érintettektől türelmet kérünk, mert csak akkor szállíthatunk, amikor
az erdészet a vágásokat elvégezte.
A kertészeti pályázat alapján termelt növények
betakarítása folyamatban van, és az érintettek szá-

mára térítésmentesen átadjuk a terményeket. Kicsi segítség, de mindenkinek jól esik. Elismerésem
a kertészeti dolgozóknak, akik vetettek, gondozták a
növényeket és betakarítják a terméseket.
A Miniszterelnöki Hivatal néhány hónapja felhívta a figyelmünket, hogy Kárpátalján nagyon nehéz
helyzetben élnek az emberek. Különösen nehéz a
helyzete az ottani magyar lakosságnak. Javasolták
ezért, hogy a hazai emberek segítő szándékára apellálva indítsunk gyűjtést az ottani magyarok segítésére. A képviselő-testületünk támogatta ezt a szándékot, és úgy döntött, hogy a Beregszászi járás Kígyós
nevű településének lakóit támogassuk lehetőségeinkhez mérten. Össze is gyűlt közel egymillió forint.
Ebből az ottani árakon sok téli tüzelőt lehet vásárolni a kígyósi 250 magyar családnak. Köszönöm mindenkinek, aki adni tudott a jótékony célra. Magyarok élnek ott is, csak sokkal nehezebben, mint mi. A
támogatás, amit összegyűjtöttünk, jelentős segítséget ad az ottani embereknek.
Balogh József
polgármester

TÁ J É K OZ TATÁ S
Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!
I.
Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 6/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a alapján:
„(1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése – vasárnap és ünnepnapok kivételével – március 1-től
április 30-ig, október 1-től november 30-ig hétfőtől szombatig naponta 18.00–21.00 óra között
engedélyezett, más napon és időpontban az égetés tilos.
(2) T ilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.
(3) A
 z (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.”
Balog Gábor aljegyző

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 30-án, pénteken 18 órai kezdettel

falugyűlést (közmeghallgatást) tart.
Helyszíne: Szabadkígyós, a Művelődési Ház nagyterme
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Kedves Szabadkígyósiak!
Engedjék meg, hogy bemutassuk Önöknek az 5-let
Klubbot.
2015. február óta működő szakkörünk olyan kreatív,
ügyes kezű tagokból áll, akik szívesen alkotnak újat és
egyedit.
Tevékenységeink között szerepelnek: Gobelin; Kötés és horgolás; Gyöngyfűzés és gyöngyhorgolás; Makramézás; Hímzés (kalocsai, szomorú-kalocsai, gömöri); Drótékszer-készítés; Csuhézás; Harisnyavirág készítés.
Legújabb tevékenységünk: a kreatív játékkészítés. Ennek alapja, hogy bármilyen – a háztartásban található –
„hulladékból” használható játékokat és használati tárgyakat készítünk. Az ötletek tárháza szinte kimeríthetetlen.
2015. júniusa óta az IKSZT-ben tartjuk szakkörünket,
keddi napokon 9–11 óráig.
Jelenlegi tagjaink: Vizi Gyuláné, Zatykó Pál, Andó Ildikó,
Labancz Mihályné, Balázs Sándorné és Süli Bertalanné.
Tisztelettel és szeretettel várjuk új tagjainkat, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy velünk munkálkodjanak. Büszkék vagyunk jelenlegi egyetlen férfitagunkra és várjuk
újabb kreatív férfiak jelentkezését is.

Bővebb felvilágosítás kérhető és jelentkezni lehet az
alábbi elérhetőségeken: Andó Ildikó: diko28@citromail.
hu vagy Zatykó Pál: 778-055.
Tisztelettel: Az 5-let Klub tagjai

Tisztelt Lakosok!
Az Óvodában továbbra is gyűjtik az újságot, a PET és
Alu-palackokat (összenyomva), amit a kerítés melletti
konténerekbe könnyen be lehet dobni. Az összegyűjtött
adományt a gyermekekre fordítják.

a cigaretta, a drog hatásairól, majd az elhanyagolásról,
bántalmazásról.
I. A kamasz gyerekek és szüleik között állandó téma
és vita a kimenő kérdése.

A GYÁSZ-híreket a Kossuth tér hirdetőtábláján tekinthetik meg.

Hogy ki meddig engedi el a gyerekét bulizni, az a saját
döntése, és a saját felelőssége!!!
A késői kimaradás egyáltalán nem ajánlott, hiszen a kamaszok az esti, éjszakai órákban olyan veszélyeknek lehetnek kitéve, amelynek a súlyát életkorukból adódóan
nem biztos, hogy a helyén tudják kezelni.
Nemrégiben a Rendőrség bűnmegelőzési akcióján - mely
a szórakozóhelyeket érintette - én is részt vettem, mint
családgondozó. A hatóság mellett én is azt tapasztaltam,
hogy az éjszakai órákban nagyon sok fiatalkorú tartózkodott a szórakozóhelyen. Mégis a legfőbb probléma az
volt, hogy egy részük nem tudta magát igazolni, és többen alkoholt is fogyasztottak.
Kedves szülők! Legyenek tisztában azzal, hogy egyrészt
veszélynek teszik ki a gyermekeiket, azzal hogy elengedik
őket az éjszakába, másrészt pedig Önök felelősséggel tartoznak értük. A gyermek 18 év alatt kiskorú, aki szülői felügyelet alatt áll!

 érjük Önöket, hogy akinek nincsen leveles ládája, leK
gyen szíves gondoskodjon arról, hogy legyen, illetve
meglévő levelesládáikat legyenek szívesek darázs-mentesíteni és rendbe tenni! (Ne essen ki a levél!)
Nagyon fontos lenne még, hogy a házukat, kerítésüket
házszámmal lássák el! Nem csak a posta miatt lényeges,
hanem szükség esetén az élet megmentése érdekében
a MENTŐSÖKNEK is fontos információt ad.

$

Köszönjük! SZAK

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT TÁJÉKOZTATÓJA
A Gyermekjóléti Szolgálat
Célja: a működési területén élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettség
megelőzése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése.
A veszélyeztetettség megelőzése érdekében az elkövetkezendőkben beszélni fogunk az a kimenőről, az alkohol,

Jogok és kötelezettségek:
„A jogokkal, a kötelezettségekkel is tisztában kell lenniük
a gyerekeknek. – Vannak olyan szórakozási lehetőségek,
• Folytatás a 4. oldalon •
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Tisztelt Lakosok!
• Folytatás a 3. oldalról •

amelyek az életkorhoz igazodnak, és az sem véletlen,
hogy 18 év alatt szeszes italt, dohányárut nem kaphatnak. A jogok és kötelezettségek egységet alkotnak. A jogok csak addig terjedhetnek, amíg mások jogát nem sértik. Jogsértés esetén pedig felelni kell a tettekért. A 14.
életév betöltése után büntetőjogi felelősség terhel mindenkit a cselekedeteiért, a törvény ismeretének hiánya
pedig senkit sem mentesít a felelősségre vonás alól. A
rendőr alapvetően jogsértés észlelése esetén intézkedik.
Azt a személyt pedig előállítja, aki nem tudja magát hitelt
érdemlően igazolni, vagy az igazolást megtagadja.”
(Meddig tartson a kimenő? – A szülő felelős a 18 év alatti
gyerekért, akármerre jár is. M. Toronykőy Márta, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője. – http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/
meddig_tartson_a_kimeno_-_a_szulo_felelos_a_18_ev_
alatti_gyerekert_akarmerre_jar_is/2197965/)
Néhány tanács szülőknek kimenő esetére:
• Nagyon fontos a szülő-gyermek bizalmi viszonya, kapcsolata. Beszéljenek egymással!
• Értessük meg a gyerekkel, hogy akkor vagyunk nyugodtak, ha tudjuk, kikkel és merre jár.
• Jó, ha tudjuk, kivel barátkozik gyermekünk, és hol, mivel tölti a szabadidejét.
• Ha tehetjük, vigyük el a gyereket, vagy menjünk el érte
– még akkor is, ha ez a kamasznak ciki.
• Fogadjanak sofőrt, beszéljék meg többen, ki menjen a
fiatalokért.
• A telefont éjszaka ne kapcsoljuk ki, ha a gyermeknek
szüksége van ránk, el tudjon érni bennünket. Nagyon
fontos a következetesség is: beszéljük meg a gyerekkel,
ha szeretne tovább maradni, csak abban az esetben teheti meg, ha felhív és megbeszéli velünk.
• Állítsunk fel otthoni szabályokat az alkoholfogyasztás
ellen, és határozzuk meg azt is, milyen következményekkel jár a szabályok megszegése.
• Ha késik, annak legyen következménye: az adott szó a
gyereket is kötelezi, és tudnia kell, bizalmunkat nem érdemes eljátszania.
Néhány tanács fiataloknak:
• Nagyon fontos a szülő–gyermek bizalmi viszonya, kapcsolata. Beszéljetek egymással!

• Ne fogadj el ismeretlen eredetű innivalót, mert bárki
tehet bele tudatmódosító szert, ezáltal megalázó KISZOLGÁLTATOTT állapotba is kerülhetsz! Ne akarj kórházba kerülni!
• Ugyan ez vonatkozik az alkoholfogyasztásra, füves cigire. Nem kell az neked! Nem ettől leszel felnőtt!
• Ne ülj be idegenek autójába, főleg ha ivott a sofőr! Az
életedbe kerülhet!
• Ne legyen nálad nagyobb érték, nehogy meglopjanak!
• Telefonon légy elérhető szüleid számára!
• Merj segítséget kérni! Hívd a szüleid, a rendőrséget!
– SMS telefon –
A kiskorúak alkoholfogyasztása káros rájuk nézve!
A túlzott alkoholfogyasztás hatásai:
• Alkoholmérgezés
• Túlzott kockázatvállaló viselkedés
• Balesetek, beleértve az autóbaleseteket
• Alkoholfüggés
• Tanulmányi eredmények romlása
• Hiányzás vagy rossz teljesítmény másnap a munkahelyen
• Családi problémák
• Szív- vagy érrendszeri problémák
• Agy- vagy idegrendszeri károsodás lehet!
1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről1 IV/A. Fejezet38 A gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló különös rendelkezések39
16/A. §40
(1) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
részére – a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével – alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.
(2) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
részére szexuális terméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.
(3) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.
(4)41 Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott korlátozás
érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására.
Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék
értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni!
A törvényben megjelölt korhatár alatti személyeknek
nem szabad alkoholt fogyasztaniuk!
Süliné Forró Zsuzsanna
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