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• Folytatás a 2. oldalon •

Az Általános Művelődési Központ hírei

Mi lenne, ha a Karácsony a szeretetről szólna?
Ha minden ember szívében egy apró gyertya volna?
Mi lenne, ha meggyújtanánk, s fénye mást elérne?

Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne?
Mi lenne, ha így, közösen őriznénk a lángot,
szeretettel beragyognánk az egész világot?
Az ajándék a szeretet, s a kedvesség lenne,
ha világunk Karácsonykor újjá is születne.

Mi lenne, ha a Karácsony sosem érne véget?
Szeretetben és békében kezdenénk új évet?

Mi lenne, ha megváltoznánk, s emberibbé válnánk?
Mi lenne, ha meg is tennénk, nem csak megpróbálnánk?

Mi lenne, ha nem vennénk el, s megpróbálnánk adni,
s mindenkit, ki emberré lett, el tudnánk fogadni?
Mi lenne, ha megélhetnénk mind a boldogságot,

s szeretettel jobbá tennénk az egész világot?

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Téli szünet
Az iskolai téli szünet 2016. december 22-től 2017. 
január 2-ig tart. Az utolsó tanítási nap 2016. decem-
ber 21. (szerda). Az első tanítási nap 2017. január 3. 
(kedd). Az óvodai téli szünet 2016. december 24-től 
2017. január 1-jéig tart.

Akikre büszkék vagyunk!
Dévaványán rendezték meg a Kádár Ferenc Népzenei 
Versenyt és a KÓTA minősítőt. Tóth Dusán 6. osztá-
lyos tanuló a versenyen Arany fokozatban részesült, 

és a KÓTA (Kórusok és Zenekarok Szövetsége) térsé-
gi minősítőn is KIVÁLÓ fokozatot ért el. Gratulálunk, 
büszkék vagyunk rád, Dusán!

AZ IKSZT HÍREI

Karácsonyi Zsibongás
Időpontja: 2016. december 20., 16.00 óra
Helyszín: az Általános Iskola előtti tér
Az ünnepi forgatagban az osztályok saját készíté-
sű süteményeket és ajándéktárgyakat árusítanak, 

Aranyosi Ervin:

Mi lenne, ha a Karácsony...

Ezen gondolatok kíséretében kívánok Önöknek
Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

BALOGH JÓZSEF
polgármester
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• Folytatás az 1. oldalról •

Az Általános Művelődési Központ hírei

K I V O N A T
a Békés Megyei Kormányhivatal BE/20/035544-171/2016. számú 

határozatából:

A Békés Megyei Kormányhivatal első fokú élelmi-
szerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva Új-
kígyós, Szabadkígyós települések teljes közigaz-
gatási területére, madárinfluenza megállapítása 
miatt védőkörzetet rendelek el.

A védőkörzetbe tartozó baromfitartó gazdaságok-
ra, háztáji udvarokra az alábbi intézkedéseket ren-
delem el:
A településen minden baromfiállományt, egyéb, 
fogságban tartott szárnyast a gazdaság/udvar ki-
jelölt épületében zártan kell tartani. Amennyiben 
ez nem megoldható, vagy az állatok jólétét veszé-
lyeztetné, akkora területet kell lekeríteni és hálóval 
lefedni a kifutóból/legelőből, melynek alapterülete 
megegyezik az ólazott tartásnál az állatok számára 
szükséges alapterülettel, hogy a gazdaság más ba-
romfiállományaival, más fogságban tartott mada-
rakkal, továbbá a vadon élő madarakkal ne érint-
kezhessenek. A baromfit zárt térben vagy olyan 
védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely 
kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak 
berepülését, és így azoknak a baromfi táplálására 
szolgáló élelemmel vagy vízzel való érintkezését.
A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irá-
nyonként és korcsoportonként számba kell venni. A 
baromfiállományokat hatósági vagy hatósági jogkör-
rel felruházott állatorvosok felkeresik klinikai vizsgá-
lat céljából, erről jegyzőkönyv készül.
A gazdaságba csak engedéllyel vihető be baromfi, 
más, fogságban tartott szárnyas.
A gazdaságban észlelt megnövekedett megbete-
gedési vagy elhullási arányt, továbbá a termelési 

adatokban bekövetkezett jelentős változást, külö-
nös tekintettel az alábbiakra:
–  a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghalad-

ja a 20 százalékot,
–  a tojástermelés visszaesése két napnál tovább 

meghaladja az 5 százalékot,
–  egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3 szá-

zalékot,
–  bárminemű, a madárinfluenzára utaló klinikai tü-

netet vagy kórbonctani elváltozást
a tulajdonosnak haladéktalanul jelentenie kell.
A védőkörzetben lévő gazdaságból tilos a baromfi 
vagy más madarak tartásából származó használt 
alom, trágya, hígtrágya kivitele, szétszórása.
A védőkörzetben tilos a baromfi vagy más, fogság-
ban tartott madarak vásárainak, piacainak, kiállí-
tásainak, vagy egyéb csoportos bemutatásának, 
versenyének a rendezése, továbbá tilos a baromfi, 
vagy más fogságban tartott madarak, vadállomány 
újratelepítése céljából történő szabadonengedése.
A védőkörzetre elrendelt intézkedéseket a fertőzött 
gazdaságnak takarítása és fertőtlenítése befejezésé-
nek napjától számított legalább 21 napig, illetve ad-
dig kell fenntartani, amíg a védőkörzetben elhelyez-
kedő gazdaságokat a készenléti tervvel összhangban 
meg nem vizsgálták.
Indoklás: Újkígyós településen magas patogenitású 
madárinfluenza betegség előfordulása került meg-
állapításra, ezért 3 km sugarú kör által határolt te-
rületen védőkörzetet rendelek el.

DR. TÓTH GÁBOR
főosztályvezető

megyei főállatorvos

melynek bevétele az osztálypénzt gyarapítja majd. 
A civil szervezetek sült krumplit, lángost, forró teát 
és forralt bort osztanak. Közben karácsonyi zenék 
szólnak a hangszórókból.

Szabadkígyósi Kiskarácsony
Időpontja: 2016. december 21., 16.00 óra
Helyszín: az Általános Iskola tornaterme

Az ünnepi műsorban fellépnek a Kígyósi Citeraze-
nekar, az óvodások, az általános iskolások, valamint 
Hegedűs József és Juhász Zsuzsanna. Az ünnepsé-
gen kerülnek díjazásra az előzetesen meghirdetett 
versenyek (tanteremdíszítő-verseny, rajzverseny) 
győztesei. Az ünnepi műsorban hirdetjük ki, hogy 
mi került a Kígyósi értéktárba, s jutalmazzuk meg az 
ajánlókat. Az ünnepség zárásaként sor kerül a részt-
vevők megvendégelésére.

Általános Művelődési Központ
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• Égéstermék-elvezetők használati szabályai
Olyan égéstermék-elvezető berendezés (kémény) 

nem használható, amelynek falába éghető anyagot 
tartalmazó épületszerkezet van beépítve, melynek 
műszaki állapota nem megfelelő, illetve amelynél a 
jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem vé-
gezték el.

Tüzelőberendezés csak olyan égéstermék-elveze-
tő berendezéshez (kéményhez) és összekötő elem-
hez (füstcsőhöz) csatlakoztatható, amely arra meg-
felelő minősítéssel rendelkezik.

Az égéstermék-elvezető berendezés (kémény) 
használaton kívüli bekötő és tisztító nyílásait nem 
éghető anyagú anyaggal hézagmentesen lezárva, a 
koromzsákot és a tisztító ajtókat, idomokat állandó-
an zárt állapotban kell tartani.

A keletkezett füst elvezetésére csak jól összeil-
lesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék leg-
magasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú, 
megfelelő minősítéssel rendelkező összekötő elem 
(füstcső) használható.

Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskod-
ni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.

• A szén-monoxid mérgezés megelőzése
A szén-monoxid mérgezés elsősorban valamely 

tüzelőberendezés nem megfelelő üzemeltetéséből 
adódik.

A legtöbb tüzelőberendezésnek elengedhetetlen 
része az égéstermék-elvezető, a kémény. Amennyi-
ben a kémény járata leszűkül (behulló tégla, vako-
lat, beköltöző madarak, darazsak miatt), úgy a he-
lyiség levegőjét használó, nyílt égésterű hőtermelő 
berendezésből az égéstermék egy része, vagy egé-
sze a helyiségbe áramlik vissza. Ha ez bekövetkezik, 
a lakásban lévő levegő szén-monoxid-koncentráció-
ja megemelkedik, ami rosszullétet vagy halált okoz-
hat.

További veszélyforrást jelenthet a vaskályha, a 
gázkonvektor, a cserépkályha, a kandalló, a kemen-
ce – hozzájárulhatnak a gáz felszabadulásához.

Különös figyelmet kell fordítani a propánbután 
gázpalackkal működő sziesztakályhák üzemeltetése-

kor, mivel ezeknek a berendezéseknek az átlagosnál 
nagyobb a szén-monoxid kibocsátása, ráadásul kive-
zető kéménnyel nem rendelkeznek.

A nyitott égésterű tüzelőberendezések megfelelő 
működéséhez szükséges levegő utánpótlását bizto-
sítani kell, ezért a lakásfelújításhoz kapcsolódó nyí-
lászáró beépítésénél fokozott figyelemmel kell eljár-
ni, lehetőség szerint szakember véleményét kikérni.

Szén-monoxid-szivárgás káreseményt követően az 
érintett égéstermék-elvezetőt (kéményt) csak hely-
színi műszaki vizsgálatot követően lehet ismételten 
üzembe helyezni, melyet a kéményseprő jogosult 
elvégezni!

A jogszabály betartását a tűzvédelmi hatóság el-
lenőrzi!

•  A káresetek elkerülése érdekében tartsuk be 
az alábbiakat:

–  Az égéstermék-elvezető rendszer nem megfelelő 
műszaki állapota, vagy a tisztítás hiánya kémény-
tüzek és szén-monoxid mérgezések okozója is le-
het, ennek érdekében a kémények időszakos ellen-
őrzését, tisztítását el kell végeztetni!

–  A kémény állapotát előírt időszakonként ellenőriz-
tetni kell!

–  Minden berendezés beszerelését és telepítését 
csak a megfelelő szakképesítéssel rendelkező szak-
ember végezheti!

–  Az időszakos és kötelező felülvizsgálatokat, ellen-
őrzéseket kizárólag csak a megfelelő szakképesí-
téssel rendelkező szakember végezheti!

–  Az ingatlan használója köteles biztosítani a ké-
ményseprők munkavégzéséhez szükséges feltéte-
leket! Lehetővé kell tenni az érintett helyiségbe 
való bejutást, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fö-
lé történő feljutást, a tisztítónyílás, az összekötő-
elem biztonságos megközelíthetőségét, tisztítha-
tóságát és a szén-monoxid méréséhez szükséges 
mérőnyílást.

–  A feltárt hiányosságokat a lehető legrövidebb időn 
belül meg kell szüntetni!

Békéscsabai
Katasztrófavédelmi

Kirendeltség

Szén-monoxid mérgezés és kéménytűz 
káresemények megelőzése

Minden fűtési szezonban hallani kéménytűzről, füstmérgezésről, szén-monoxid mérgezésről. 
Kellő odafigyeléssel, a vonatkozó előírások betartásával, szakmai segítség igénybevételével 
mindezek elkerülhetők.
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2016. december 3-án Mikulás Bált tartott a Nagycsaládos Egyesület. Ezúton köszönjük az általános is-
kola 4. osztályának, hogy táncos fellépésükkel még színesebbé tették a hangulatot. Köszönetet mon-
dunk továbbá azoknak a személyeknek, akik tombola-felajánlásaikkal, illetve támogató jegy vásárlásá-
val támogatták a bált.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánnak a SZAK dolgozói!

Süliné Forró Zsuzsanna

KÖZ LE M É N Y
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ünnepekre való tekintettel a HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

2016. december 26. (hétfő) helyett 2016. december 28-án (szerdán) történik
a település teljes területén.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Ügyfélfogadás
a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az ünnepek alatt a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal ügyfél-
fogadási rendje a következő:

2016. december 23. (péntek) 8.00 – 12.00 óráig
2016. december 27. (kedd) nincs ügyfélfogadás
2016. december 28. (szerda) 8.00 – 12.00 óráig
2016. december 29. (csütörtök) 13.00 – 16.00 óráig
2016. december 30. (péntek) 8.00 – 10.00 óráig

Polgármesteri Hivatal


