
Ingyenes 2016. július

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Beszámoló a 15. Kígyósi Kastélyjátékokról
2016. július 15–16-án került megrendezésre közsé-
günkben a 15. Kígyósi Kastélyjátékok rendezvény. 
Bár az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk, a ren-
dezvény két napján összesen 1000-1200 vendég 
érkezett a Wenckheim Kastélyba. Az idei évben is 
változatos, minden korosztály számára elérhető 
programot igyekeztünk összeállítani. Végül sajnos a 
szombati gyermekprogramokat kénytelenek voltunk 
lemondani a rossz időjárás miatt, de a fiataloknak 
és a felnőtteknek szóló programok meghozták a várt 
eredményt.

2016. július 15., péntek

17.00 órakor kezdődött a kiállítások ünnepélyes 
megnyitója. A Kastély főbejáratánál gyűltek össze az 
érkező vendégek, hogy meghallgassák Lánczi Ildikó 
megnyitóját.

Kiállítóink voltak:

Szereday Ilona festő és grafikusművész

A ST. Martin Művésztelep művészei

A Szabadkígyósi Általános Iskola rajztáborosai

Harsányi Zsuzsanna festő és grafikusművész

Rétlaki Jánosné és Rétlaki Renáta gobelin

A kiállítások 2016. augusztus 14-ig
még megtekinthetők.

• Folytatás a 2. oldalon •
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19.00 órakor a Borsodi Blues Collektive Együttes 
koncertjével kezdődött el az esti program.

21.00 órai kezdettel a Ghymes Együttes koncerte-
zett, sztárvendégük Hobo volt.

17.30 órakor kezdődött a közönségtalálkozó Hobo-
val. A korábban szabadtérre tervezett programot 
végül a kastély ebédlőjében tartottuk meg.

18.45 órakor a Testvértelepülési emlékoszlop ün-
nepélyes felállítása és felszentelése következett a 
programban.

• Folytatás az 1. oldalról •

• Folytatás a 3. oldalon •

2016. július 15., péntek

20.00 órakor került sor a rendezvény ünnepélyes megnyitójára, ahol Balogh József polgármester úr köszön-
tötte a vendégeket.

20.15 órakor Agócs Gergely előadói estje követke-
zett „Hét nap, hét éccaka, hét szempillantás” cím-
mel.

21.00 órakor lépett színpadra St. Martin és zeneka-
ra. „Nyár Esti Romantika” című koncertjére – a szaka-
dó eső ellenére is – nagyon sokan voltak kíváncsiak.

2016. július 16., szombat
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Köszönjük mindenkinek a részvételt
a programjainkon!

Találkozzunk 2017-ben,
a 16. Kígyósi Kastélyjátékokon!

Általános Művelődési Központ

• Folytatás a 2. oldalról •

2016. július 16., szombat

Végül 22.30 órakor bor- és pálinka kóstolóval ért vé-
get a kétnapos rendezvény.

Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!

I.

Több bejelentés érkezett a Polgármesteri Hiva-
talba, hogy nagyon sok ház előtt nem lehet gya-
logosan eljárni, mert a járda be van nőve fűvel, 
gyomnövénnyel, a járda melletti fák ágai, gallyai 
behajlanak a járda felé, ami akadályozza, veszé-
lyezteti a gyalogosan közlekedőket.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladék-
kal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. 
(II. 21.) ÉVM–EÜM együttes rendelet 6. paragra-
fusának (1) bekezdésében foglaltak szerint az in-
gatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
„a)  az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányá-

ban egy méter széles területsáv, illetőleg ha 
a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig ter-
jedő teljes terület);

  b)  a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai, továbbá

  c)  tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes 
épületek gyalogos megközelítésére és körül-
járására szolgáló terület tisztántartásáról, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

Ezért kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy 
az ingatlana előtti területet tartsa rendben.

A járdára nyúló fák ágait embermagasságig vág-
ja le, és gondoskodjon a járda tisztán tartásáról, 
fokozott figyelemmel a lehullott gyümölcsök el-
takarításáról is, mert az csúszásveszélyes.

II.

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képvise-
lő-testületének az avar és kerti hulladék égeté-
sére vonatkozó helyi szabályokról szóló 6/2015. 
(III. 30.) önkormányzati rendelete 5. paragrafu-
sa alapján:
„(1)  Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése – 

vasárnap és ünnepnapok kivételével – már-
cius 1-jétől április 30-ig, október 1-jétől no-
vember 30-ig hétfőtől szombatig naponta 
18.00 és 21.00 óra között engedélyezett, 
más napon és időpontban az égetés tilos.

  (2)  Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen 
szeles időjárás esetén.

  (3)  Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban 
sem végezhető égetés a település területére 
is érvényes, központilag elrendelt tűzgyúj-
tási tilalom ideje alatt.”

Kérjük a lakosság fokozott figyelmét a helyi és 
az országos rendelkezések betartására!

Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS



A rágcsálók kisebb-nagyobb mértékben megjelen-
hetnek a településeken, a települések közterülettel 
határos utcáiban. Ahol állattartás folyik, és termények, 
takarmányok vannak az udvaron vagy a melléképü-
letekben, szinte biztos, hogy megjelennek. Az elha-
gyatott, gondozatlan udvarok, romos melléképüle-
tek nyújtanak búvóhelyet számukra, ahonnan eljárnak 
táplálékért a szomszédos udvarokba. A járványügyi 
rendelet szerint az irtásuk mindig az ingatlan tulajdo-
nosának feladata. A lakosság panasszal élhet, amelyet 
a területileg illetékes járási népegészségügyi intézet ki-
vizsgál, és ha indokolt, határozatban kötelezi az érin-
tett épület vagy terület tulajdonosát, illetve a gazdál-
kodó szerv vezetőjét az irtásra. A rágcsálók ártalma 
bejutásuk megakadályozásával, életfeltételeik megvál-
toztatásával, táplálékuk megvonásával védhető ki. A 
hulladék, ételmaradék és házi szemét gyűjtésének, tá-
rolásának megfelelő módja (zárt, hézagmentes sze-
métgyűjtő), valamint azok folyamatos elszállítása, és 
a tisztaság biztosítása a rágcsálók életfeltételeit ront-
ja. A fészkelésre alkalmas zugok megszüntetése, a fel-
lelhető patkány és egérlyukak betömése, az épületek 

Szabadkígyós Község Önkormányzata pályázatot hir-
det Szabadkígyós, Major 4. szám alatti Nyugdíjasház-
ban megüresedett:

•  2. számú 27 m²-es alapterületű 1 szobás 
komfortos lakás határozatlan idejű bérbevételére,

•  3. számú 47 m²-es alapterületű 1 szobás 
komfortos lakás határozatlan idejű bérbevételére,

•  7. számú 29 m²-es alapterületű 1 szobás 
komfortos lakás határozatlan idejű bérbevételére.

Pályázati feltételek:
•  A nyugdíjasházba csak rendszeres nyugellátásban 

részesülő pályázhat.
•  A beköltöző lakástulajdonnal, vagy 50%-os lakásra 

vonatkozó tulajdoni joggal, illetve haszonélvezet-
tel nem rendelkezhet.

Rágcsálók elszaporodásának megakadályozása
környékén található lom, törmelék, téglarakás, fa és 
építőanyagok, széna- vagy szalmakazlak elszállítása 
vagy megszüntetése, a fészkelő helyek zavarása, boly-
gatása ugyancsak életfeltételt rontó tényező. Mérge-
zett csalétkek vagy csapda alkalmazásával, állandó ki-
helyezésével az esetleges bekerülő rágcsálók még 
elszaporodásuk előtt elpusztíthatók. Zárt helyiségek-
ben a különféle riasztószerek, így a petróleum és a kát-
rány a patkányok távoltartására alkalmazható. Ameny-
nyiben a házilagos kivitelezés nem vezet eredményre, 
illetve a rágcsálók nagymérvű elszaporodását észlelik, 
akkor egy egészségügyi kártevőirtással hivatásszerűen 
foglalkozó szakvállalkozást szükséges megkeresni az ir-
tási feladatok elvégzésére. Ne hagyjuk soha figyelmen 
kívül azt a körülményt, hogy azon a területen, ahol a 
kártevők egyszer már megjelentek, és elszaporodtak, 
ott kedvező életfeltételeket találtak, így az elvégzett 
irtás után is lehetőség van újbóli megtelepedésükre. 
Az irtás csak akkor adhat tökéletes eredményt, ha az 
rendszeresen ismétlődik, vagy ha azzal egyidejűleg az 
ártalom megelőzésére is kellő figyelmet fordítunk.

Polgármesteri Hivatal

A Nyugdíjasház pályázati felhívása
•  Bérleti szerződés megkötésekkor a bérlő egyszeri 

köz érdekű kötelezettségvállalás címén 1 fő esetén 
600 000 Ft, 2 fő esetén 800 000 Ft-ot fizet, mely 
határozatlan idejű bérleti jogviszonyt biztosít.

•  Havi bérleti díj + rezsiköltség 1 fő esetén 28 000 
Ft, 2 fő esetén 44 800 Ft.

Bővebb információt nyújt Tóth Gáborné, a Polgármes-
teri Hivatal 12-es irodájában.
A pályázatok benyújtásának határideje:

2016. szeptember 20.
A pályázatok elbírálásának időpontja:

2016. szeptember havi Képviselő-testületi ülés
A lakások megtekinthetők Szabadkígyós, Major 4. szám 
alatt (időpont egyeztetés alapján)

Polgármesteri Hivatal

IGAZGATÁSI
SZÜNET
A Szabadkígyósi

Polgármesteri Hivatalban
takarítási és karbantartási

munkák miatt
2016. augusztus 15-től
(hétfő) augusztus 19-ig

(péntek) igazgatási szünet
lesz, a hivatal zárva tart,

az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal
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2016. AUGUSZTUS


