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Önkormányzatának Lapja

Folytatás a 2. oldalon.

Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

2017. november 23-án, csütörtökön 16 órai kezdettel

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tart a Szabadkígyósi Művelődési Ház nagytermében,
melyre minden érdeklődőt tisztelettel meghív.

A lakossági fórum tárgya:
A Településképi Arculati Kézikönyv tervezetének
véleményezése

A Településképi Arculati Kézikönyv tervezete megtekinthető
Szabadkígyós honlapján, illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Október elseje az Idősek Világnapja és egyben a 
Zene Világnapja is. Óvodánkban ez alkalomból 
egy kis koncertet adtak a helyi általános iskola 
citera tanszakos diákjai; Lehoczki Luca és Nagy 
Ágnes 3. osztályos tanulók, akik a szeptember 
16-án, Gyulán megrendezett III. Viharsarki Regi-
onális Népdalköri Találkozón és Versenyen ezüst 
minősítést értek el, valamint Tóth Dusán pro-
dukcióját is ezüst minősítéssel értékelte a szak-
mai zsűri.

Az óvodai rendezvényen a Szabadkígyósi 
Nyugdíjas Klub néhány tagja és nyugdíjas óvó 
nénink, Terike néni vett részt. A vendégeket a 
nagycsoportos óvodások őszi versekkel és éne-
kes játékokkal köszöntötték, akik egy tea, süte-
mény elfogyasztása után látogatást tehettek az 
óvodai csoportokban. Bízom benne, hogy kez-
deményezésünkkel új hagyományt teremtünk 
óvodánkban, hiszen az Idősek napja az idős em-
berekről, az ő tiszteletükről szól. Erre a tiszte-
letadásra neveljük a ránk bízott óvodás gyer-
mekeket. Az eseményről készült felvételeket a 
helyi kábel tv műsorában megtekinthették.

Örömömre szolgál, hogy a zene ovi tovább 
folytatódik óvodánkban, hála azon lelkes szü-
lőknek, akik fontosnak tartják gyermekük zenei 
nevelését és persze a Nelly néninek, aki a gyer-
mekekkel foglalkozik. „Óriási fontossága van a 
zenei nevelésnek, mert a ritmus és a dallam ha-
tolnak be legjobban a lélek belsejébe, s azt, aki 
helyes elvek szerint nevelkedik, rendezett lelkű 
emberré teszi.” (Platón)

November hónap

Mindannyian nagy lelkesedéssel készültünk a 
Márton napi lámpás felvonulásra; libás énekek 
éneklésével, versmondással, Márton püspök 
legendájának mesélésével teltek napjaink. Az 
időjárás azonban közbeszólt, így idén a szabad-
téri lámpás felvonulás elmaradt. De hogy mégis 
emlékezetes legyen ez a nap, a nagycsoporto-
sokkal meglátogattuk a kiscsoportosokat, akik-
nek ajándékkal kedveskedtünk: egy liba bábbal, 

Óvoda hírei
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•  Első adventi gyertyagyújtás:
2017. december 1., 15.30 óra

•  Második adventi gyertyagyújtás:
2017. december 8., 15.30 óra

•  Harmadik adventi gyertyagyújtás:
2017. december 15., 15.30 óra

•  Negyedik adventi gyertyagyújtás:
2017. december 22., 15.30 óra

A Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2017. december 2-án, szombaton 18.00 órától kezdődő

MIKULÁS BÁLRA
Helyszín:  az Álatlános Iskola ebédló́je

A zenét  ZOLTVÁNY  TIBOR  ÉS  ZENEKARA  szolgáltatja.

FELNŐTT BELÉPŐ: 1000 Ft • GYERMEK BELÉPŐ: 500 Ft • TÁMOGATÓJEGY: 500 Ft
NACSE tagoknak a belépés és a vacsora ingyenes :)

Tombola • Vidámság • Mikulásvárás • Meglepetésvendégek
Igény esetén menü rendelhető az újkígyósi Soproniból (1400 Ft/fő)

Jegyek elővételben vásárolhatók Nagyné Katona Évánál a Családsegítőben (Kultúrház)
2017. november 30-ig.

Adventi programajánló

A gyertyagyújtások helyszíne: az Általános Iskola bejárata
Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
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Folytatás az 1. oldalról.

amit műanyag kanálból barkácsoltunk. Ezzel a 
látogatással szeretnénk erősíteni a nagycsopor-
tosokban a példamutatás és az egymás iránti 
tisztelet fontosságát.

November 20–24. között a Népművészet 
hete alkalmából óvodánkban kiállítást ren-
dezünk, melyre várjuk a szülők által behozott 
kézműves termékeket.

A hónap utolsó heteiben minden csoportban 
szülői értekezleteket tartunk. A pontos dátum-
ról az óvó néniktől, a hirdetőtáblákon elhelye-
zett tájékoztatóból, illetve a facebook csoport-
ból tájékozódhatnak.

Decemberi programjaink:
•  December 5.: A Napsugár bérlet 2. előadása: 

Napkeletre nézzetek (nagycsoport és középső 
csoport)

•  December 8., 15.30 órától: Második adventi 
gyertyagyújtás a nagycsoportos óvodások 
műsorával

•  December 11.: A Pöttöm színház 1. előadása: 
Csíkos csoda (bölcsődések és kiscsoportosok)

•  December 11–14. között: Családi kézműves 
délután a karácsony jegyében

•  December 20.: Óvodai karácsonyi ünnepség
•  December 22., 15.00 órától: Karácsonyi zsi-

bongás
FARKAS MÁRIA

óvodavezető

Óvoda hírei

Véleményezték a Békéscsabai Tankerületi
Központ Fejlesztési Tervét

A Képviselő-testület megismerte és támogatja a 
Békéscsabai Tankerületi Központ által megkül-
dött Fejlesztési Tervet.

Elfogadták a TOP-5.3.1-16 „Helyi identitás és
kohézió erősítése” című pályázati felhívásra

benyújtott pályázatról szóló tájékoztatást

A Képviselő-testület elfogadta Balog Gábor al-
jegyző tájékoztatását a TOP-5.3.1-16 „Helyi 
identitás és kohézió erősítése Csabaszabadi, 
Két egyháza, Szabadkígyós, Telekgerendás és Új-
kígyós településeken élők számára” című pályá-
zati felhívásra benyújtott pályázattal kapcsolat-
ban.

Döntöttek a rekultivációs terv elkészítésére
vonatkozó ajánlattal kapcsolatban

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elfo-
gadja Vass Csaba egyéni vállalkozó, környezet-
védelmi szakértő ajánlatát a második ütemes 
rekultiváció elvégzéséhez szükséges rekultivá-

ciós terv és kapcsolódó dokumentumainak el-
készítésére. Felhatalmazta a Polgármestert a 
Megbízási szerződés aláírására.

A Szabadkígyós közigazgatási területén kívül
eső buszmegálló áthelyezéséről döntöttek

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Sza-
badkígyóson a 4431. számú közúton lévő – Új-
kígyós felé az utolsó – buszmegállóját áthelyezi, 
és beljebb hozza a település lakott része felé kb. 
70 méterrel. Az áttelepítéshez szükséges mun-
kálatok megszervezésével megbízta a Polgár-
mestert.

A Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület
támogatási kérelmét elfogadták

A Képviselő-testület a Szabadkígyósi Nagycsalá-
dos Egyesület számára az egyesületi tagok ré-
szére cirkuszi belépőjegy vásárlására, évadzáró 
vacsora megrendezésének biztosítására, miku-
lás csomagok vásárlására 250 000 Ft-os vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott, előfinanszí-
rozással. Felhatalmazta a Polgármestert a támo-
gatási szerződés megkötésére és aláírására.

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. október havi döntéseiről



I.  Égéstermék-elvezetők
használati szabályai

Olyan kémény nem használható
•  amelynek falába éghető anyagot tartalmazó 

B–F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszer-
kezet van beépítve,

•  amelynek műszaki állapota nem megfelelő,
•  amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és 

tisztítást nem végezték el.

Tüzelőberendezés csak olyan kéményhez és 
füstcsőhöz csatlakoztatható, amely arra megfe-
lelő minősítéssel rendelkezik.

A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító 
nyílásait nem éghető anyagú (A1 tűzvédelmi 
osztályú) anyaggal hézagmentesen lezárva, a 
koromzsákot és a tisztító ajtókat, idomokat ál-
landóan zárt állapotban kell tartani.

A keletkezett füst elvezetésre csak jól össze-
illesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék 
legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilár-
dságú, megfelelő minősítéssel rendelkező füst-
cső használható.

Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondos-
kodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson.

II.  A szén-monoxid mérgezés
megelőzése

A szén-monoxid-mérgezés elsősorban valamely 
tüzelő berendezés nem megfelelő üzemelteté-
séből adódik. A legtöbb tüzelőberendezésnek 
elengedhetetlen része a kémény. Amennyiben 
a kémény járata leszűkül (behulló tégla, vakolat, 
beköltöző madarak, darazsak stb. miatt), úgy a 
helyiség levegőjét használó, nyílt égésterű hő-
termelőberendezésből az égéstermék egy része 
vagy egésze a helyiségbe áramlik vissza. Ha ez 
bekövetkezik, a lakásban lévő levegő szén-mo-
noxid-koncentrációja megemelkedik, ami rosz-
szullétet vagy halált okozhat.

További veszélyforrást jelenthet a vaskályha, a 
gázkonvektor, a cserépkályha, a kandalló, a ke-
mence is hozzájárulhat a gáz felszabadulá sához. 
Különös figyelmet kell fordítani a propánbután 
gázpalackkal működő sziesztakályhák üzemel-

tetésekor, mivel ezek a berendezéseknak az át-
lagosnál nagyobb a szén-monoxid kibocsátása, 
ráadásul kivezető kéménnyel nem rendelkez-
nek.

A nyitott égésterű tüzelőberendezések meg-
felelő működéséhez szükséges levegő utánpót-
lását biztosítani kell, ezért a lakásfelújításhoz 
kapcsolódó nyílászáró beépítésénél fokozott fi-
gyelemmel kell eljárni, lehetőség szerint szak-
ember véleményét kikérni.

Szén-monoxid-szivárgás káreseményt köve-
tően az érintett kéményt csak helyszíni műszaki 
vizsgálatot követően lehet ismételten üzembe 
helyezni, melyet a kéményseprő jogosult elvé-
gezni! A jogszabály betartását a tűzvédelmi ha-
tóság ellenőrzi!

III.  A káresetek elkerülése érdekében
tartsuk be az alábbiakat

Az égéstermék-elvezető rendszer nem megfe-
lelő műszaki állapota, vagy a tisztítás hiánya ké-
ménytüzek és szén-monoxid mérgezések oko-
zója is lehet, ennek érdekében a kémények 
időszakos ellenőrzését, tisztítását el kell végez-
tetni!

a)  A kémény állapotát előírt időszakonként elle-
nőriztetni kell!

b)  Minden berendezés beszerelését és telepíté-
sét csak a megfelelő szakképesítéssel rendel-
kező szakember végezheti!

c)  Az időszakos és kötelező felülvizsgálatokat, el-
lenőrzéseket kizárólag csak a megfelelő szak-
képesítéssel rendelkező szakember végezheti!

d)  Az ingatlan használója köteles biztosítani a 
kéményseprők munkavégzéséhez szükséges 
feltételeket! Lehetővé kell tenni az érintett 
helyiségbe való bejutást, a padlástérbe vagy 
a tetőhéjazat fölé történő feljutást, a tisztító-
nyílás, az összekötőelem biztonságos megkö-
zelíthetőségét, tisztíthatóságát és a szén-mo-
noxid méréséhez szükséges mérőnyílást.

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

Békéscsabai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség

A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
tájékoztatója az égéstermék-elvezetők

használatáról és a szén-monoxid-mérgezés
megelőzéséről


