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A Szabadkígyósi Általános iskola diákjai 
megint kitettek magukért!

• Folytatás a 2. oldalon •

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körösvöl-
gyi Látogatóközpont és Állatpark az idén is megren-
dezte a Túzok Tusa elnevezésű természetvédelmi 
vetélkedőt. Az első forduló levelezős versenyfelada-
tok megoldása volt. Az írásbeli fordulóban 10 te-
lepülés, 23 csapata versengett a döntőbe jutásért. 
Iskolánkból két nyolcadikos csapat nevezett: a „Füty-
työs tengelicék”: Gera Krisztián, Oláh Gábor, Szabó 
Imre és a „Túzok fiókák”: Ács Krisztián, Csicsely Dá-
niel, Csicsely Szabolcs. Felkészítő tanáruk: Tóth Éva.

Az első forduló alapján mindkét csapat bejutott 
a Szarvason rendezett döntőbe, ahol Békés megye 
különböző városaiból, falvaiból érkezett 13 csapat 
mérte össze tudását. Tanulóink a döntőben is ered-
ményesen szerepeltek.

Áprilisban volt iskolánkban a Magyar Nyelv hete. 
Az alsó és a felső tagozaton is különféle vetélkedő, 
gyűjtőmunka, netes feladatmegoldás várta az ér-
deklődőket. Az alsó tagozat jutalmazottjai: 1. osz-
tály: Pelyhe Anna; 2. osztály: Nagy Ágnes; 3. osztály: 
Török Alexandra; 4. osztály: Győri Petra. A felső tago-
zat díjazottjai: I. helyezett: Süle Emese; II. helyezett: 
Oláh Gábor; III. helyezett: Rigó Eszter.

Április 11-én, a Költészet Napján Pallérné Nagypál 
Márta vezetésével diákjaink részt vettek a „Posztolj 
verset” felhíváson, mely arról szólt, hogy a település 
több pontjára is verseket helyeztek ki a diákok. Kér-
jük, olvassák a kiposztolt verseket olyan szemmel, 
hogy ez a munka a diákjaink gyűjtőmunkája.

Április 11-én szavalóversenyt rendeztek iskolánk-
ban. Eredmények: 1–2. osztály: I. helyezett: Pelyhe 
Anna és Nagy Dominik; II. helyezett: Nagy Ágnes; III. 
helyezett: Mórocz Nándor és Mórocz Nikolett. 3–4. 
osztály: I. Halász Laura; II. Ozsváth Lili és Varga Zsu-
zsanna; III. Török Alexandra. 5–6. osztály: I. Nagy 
Ivett.

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia által 
meghirdetett NyelvÉSZ versenyen indult a 2. osz-
tályból Erdei Tibor és Nagy Ágnes.

Tóth Éva felkészítésével Szarvason a Túzok Tusa 
tanulmányi versenyen vettek részt diákjaink. Andor 
Szilárd felkészítésével angol nyelv versenyen vettek 
részt a diákjaink, valamint egy nyolcadikos diák föld-
rajz tantárgyból is megmérette magát.

A Zrínyi matematika versenyen több mint 20 diák 
állt helyt iskolánkból.

Április 28-án, pénteken hulladékgyűjtés lesz az 
iskolában. Kérjük, hogy segítsék a diákok munká-
ját azzal, hogy rendelkezésükre bocsátják a felesle-
gessé vált papír-, vas- és PET-palack hulladékot. Aki-
nek nem alkalmas a fenti időpont, azt tájékoztatjuk, 
hogy az iskola udvarán lévő tárolóba folyamatosan 
elhelyezheti a papírhulladékot.

A „Túzok fiókák” a tizedik, míg a „Füttyös tenge-
licék” az előkelő második helyen végeztek. Gratulá-
lunk ehhez a szép teljesítményhez!

TÓTH ÉVA
biológiatanár

Az Általános Művelődési Központ hírei
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Az év praxisa a Kárpát-medencében

• Folytatás az 1. oldalról •

• Folytatás a 3. oldalon •

Április 8-án Szabadkígyóson is volt frissítőpont a 
„megyefutás” rendezvényen. A szabadkígyósi taná-
rok és diákok közül sokan kísérték el egy darabon a 
futókat.

Az Óvoda hírei

Áprilistól megkezdődtek óvodánkban a Zene ovi fog-
lalkozások. A nagy érdeklődésre való tekintettel 3 
csoportban foglalkozik a 3-6 éves gyerekekkel egy 
békéscsabai zeneterapeuta harang-ovi és szinti-ovi 
foglalkozásokon.

Április első hetében nyílt napokat tartottunk, 
ahol a szülők betekintést nyertek az óvoda minden-

napjaiba és az ott folyó nevelő munkába. A nagy-
csoportosokat meglátogatta Szalontai Jánosné Edit 
tanító néni és Gönczné Orvos Emese igazgatóhe-
lyettes asszony.

Ugyancsak az első héten a gyerekekről egyéni és 
csoportképeket készített Kati néni, amit anyák nap-
jára vihetnek haza majd a gyerekek.

Április 10-én délelőtt ismét gyermekkezek szor-
goskodtak a közösségi térben, most a húsvét volt a 
téma. Az elkészült nyuszi kosárkákban vihették haza 
a gyerekek a Húsvéti nyuszitól kapott ajándékukat: 
csokinyuszit vagy csokitojást.

Április 24–25-én óvodai és bölcsődei beiratkozást 
tartunk.

Általános Művelődési Központ

Tavaly decemberben sajtótájékozta-
tó keretében hetedszer indult el az 
OTH/ÁNTSZ égisze alatt „Az év pra-
xisa a Kárpát-medencében” pályá-

zat, amelyben keresik a tavalyi év legjobb, a be-
tegeivel legtöbbet törődő háziorvosát, nővérét, 
egyszóval praxisát határon innen és határon túl.

Eddig több mint félszáz jelölés érkezett- Szolnok-
ról, Kétegyházáról, Mátraderecskéről, Kecskemétről, 
Pusztaföldvárról, Makóról, Gyuláról, Tatáról, Buda-
pestről, Balatonszabadiból, Körösladányból, Diós-
jenőről, Gyöngyösről, Nádudvarról, Keszthelyről és 
Székelyudvarhelyről, Mádéfalváról, valamint Csík-
szeredáról és a Kárpátaljáról- a pályázat ajánló ol-
dalára.

Az elmúlt években hat esztendő alatt több mint 
1200 hazai és határon túli remek háziorvos, és leg-
alább ennyi nővér élvezhette páciensei és tágabb 
környezete elismerését, vehetett részt a nemes ver-
sengésben közülük százhúszan kapták meg „Az év 
praxisa a Kárpát-medencében „kitüntető elisme-
rést Budapesten, az Emberi Erőforrás Minisztérium 
Egészségügyi Államtitkárságának épületében.

Örömmel számolunk be arról is, hogy „Az év pra-
xisa a Kárpát-medencében„ pályázat fővédnöke 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Védnökei: 
Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtit-
kár, Mikola István külügyi államtitkár, valamint Sol-
tész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkár.

Ahogyan a kiírásban is olvasható: „Az év praxisa 
a Kárpát-medencében„ díjat 10-10 háziorvos nyer-
heti el- munkatársaival, a nővérekkel együtt- hatá-
ron innen, és határon túl. Idén is csakúgy, mint ta-
valy a hazai családorvosok mellett a felvidéki, az 
ukrajnai, az erdélyi, és a vajdasági magyar orvosok 
is bekerülhetnek a díjazottak közé! Elsősorban a pá-
ciensek, de az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgá-
latok, civil szervezetek, kórházi osztályok, szakorvo-
sok, plébániák, iskolák, idős otthonok javaslatait is 
várjuk, a határon innen és a határon túl!”

Ha van egy kis idejük praxis oldalunkon böngész-
ni a pályázat indulása óta beérkezett történetek kö-
zött: okvetlenül tegyék meg! Szép és megható sze-
mélyes hangvételű írások találhatók itt helytállásról, 
gyógyításról és gyógyulásról, lelkiismeretről, hiva-
tásról, bizonyítván, hogy nemcsak betegeiket elha-
nyagoló orvosok és nővérek szerepelnek az egész-
ségügyben – ahogyan a hírek sugallják –, hanem 
hivatásuknak élő háziorvosok és nővérek, és ők van-
nak többen!

A portálunkon található háziorvosok számára 
természetes, hogy meglátogatják betegeiket a kór-
házban, hogy konzultálnak az őket kezelő szakor-
vosokkal, hogy derűvel, szeretettel töltik meg az 
idős nagymamák, nagypapák hétköznapjait, hogy 
segítségükkel a cukorbeteg elkerüli az amputáci-
ót, és az is, hogy egyikük észreveszi fiatal páciense 

Az Általános Művelődési Központ hírei
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Az év praxisa a Kárpát-medencében
• Folytatás a 2. oldalról •

• Folytatás a 6. oldalon •

emlőrákját, amin a kórházi szakorvos diagnózis nél-
kül átsiklott. Természetesen most is találkozhat-
nak életmentő történetekkel, a makói orvosnő pél-
dául egy apuka félrediagnosztizált lábában ismeri 
fel a trombózist, de azzal is, hogy a pusztaföldvá-
ri doktornő nagyvárosokat megelőzve bevezette 

rendelőjében az elektronikus betegirányítási rend-
szert.

A pályázat hivatalos weboldala a www.evpraxisa.
hu címen érhető el. Jelöléseiket, gyógyulásuk tör-
ténetét az ajánló oldalon küldhetik be 2017. május 
10-ig! (http://www.evpraxisa.hu/ajanl)

Ne feledje, Önnek öt perc, hazai és határon tú-
li háziorvosának viszont egy életre szóló ajándék!

DAREH
Önkormányzati Társulással kapcsolatos

döntéseket hoztak

A képviselő-testület egyhangúan jóváhagyta Pusz-
taottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a DAREH Önkormányzati Társuláshoz történő 
csatlakozását. A képviselő-testület egyhangúan úgy 
döntött, hogy a DAREH Önkormányzati Társulás mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodását jóváhagyja, és felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt Társulási Megállapodást a Társulás El-
nökének felhívására aláírja.

A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs Önkormányzati Társulás

2016. évi munkájáról szóló és
2016. évi költségvetéséről szóló

beszámolóját elfogadták

A képviselő-testület egyhangú döntése alapján a 
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Ön-
kormányzati Társulás 2016. évi munkájáról szóló be-
számolóját és a 2016. évi költségvetési beszámoló-
ját elfogadták.

Testvér-települési programok
és együttműködések

A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályá zatot 
nyújt be a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi 
CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról 

szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 
meghirdetett 2017. évi „Nemzetpolitikai célú támo-
gatások” pályázati felhívásra, valamint felhatalmazta 
a polgármestert a pályázati dokumentációk elkészít-
tetéséhez és a pályázatok benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére.

RO–HU Románia–Magyarország
Határon Átnyúló Együttműködési Program

2014–2020 pályázat benyújtásáról
döntöttek

A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot 
nyújt be a RO–HU Románia–Magyarország Hatá-
ron Átnyúló Együttműködési Program 2014–2020 
pályázati felhívásra. Az ehhez szükséges maximum 
4 millió Ft összegű önerőt 2017–2018-as költségve-
tése terhére biztosítja. Felhatalmazta a polgármes-
tert a pályázati dokumentációk elkészíttetéséhez és 
a pályázatok benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére.

A települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatása pályázatának benyújtásáról

döntöttek

A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot 
nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli tá-
mogatása és a települési önkormányzatok rendkí-
vüli önkormányzati támogatása pályázati kiírásra, 

Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2017. március havi határozatai
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Szabadkígyósi Fáklyás Felvonulás

2017. április 30-án, vasárnap
19.45 óra: Fáklyagyújtás a Szent Anna kápolnánál

(fáklyát mindenki hozzon magával)

20.00 óra: Közös séta az égő fáklyákkal

a piactérre!
Tábortűz-gyújtás a fáklyák segítségével,

majd fergeteges UTCABÁL, ahol a jó hangulatról
a Calypso Band gondoskodik.

Mindenki vendégünk egy zsíros kenyérre.
A szomjoltót a GRILL KAMION szolgáltatja.

Mindenkit szeretettel várunk!
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A SZABADKÍGYÓSI KASTÉLYPARKBAN
2017. május 1-jén, hétfőn

7.00 órától zenés ébresztő a település utcáin – Calypso Band

Programok 10.00 órától:
Népi játékok, arcfestés, ingyenes trambulin, ingyenes palacsinta-

és zsíroskenyér-osztás, ingyenes lovaskocsizás, retro zene.

Kiemelt programjaink:
10.00 Májusfaállítás – a Majális megnyitása
10.15–12.15  Anyák napi kézműves foglalkozás

(minden résztvevőt megajándékozunk egy pár virslivel)
10.30–12.30  „Tedd próbára magad!” – ügyességi pálya

(minden résztvevőt megajándékozunk egy pár virslivel)
11.00–12.00 Zenés gyerekműsor
13.00 Jutalom virslik kiosztása

Étkezési lehetőség a helyszínen (Grill Kamion)  •  Fagyi és sütemény a helyszínen (Grim Cukrászat)

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Majálisozzunk együtt!!!
15.00 órától a majális programja a Viva’s Pub-nál folytatódik!
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• Folytatás a 7. oldalon •

továbbá felhatalmazta a polgármestert a fentiekkel 
kapcsolatos további intézkedések megtételére.

20. Békéscsaba–Arad–Békéscsaba
Szupermaraton

A képviselő-testület egyhangúan úgy döntött, hogy 
támogatja a Szabadkígyóst is érintő 20. Békéscsaba–
Arad–Békéscsaba Szupermaraton esemény megren-
dezését.

A Gyulai
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
tervezett átszervezését véleményezték

A képviselő-testület támogatta a Gyulai Tankerüle-
ti Központ fenntartásában lévő Gyulai Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskolának az önkormányzat tu-
lajdonában álló Szabadkígyós, Kossuth Lajos tér 1. 
szám alatti feladat-ellátási helyére vonatkozó átszer-
vezési javaslatokat (a felvehető maximális létszám 
60 főről 120 főre való emelése, illetve billentyűs, fa-
fúvós és társastánc tanszak indítása).

Szabadkígyóson a lakosság körében a települési ön-
kormányzat házi segítségnyújtást igénylő személyek 
ellátásáról köteles gondoskodni, amennyiben a tör-
vény feltételeinek megfelelnek.

A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely 
az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – 
szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnye-
zetében biztosítja.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően 
vizsgálni kell a gondozási szükségletet, a 36/2007. 
(XII. 22.) SZMM rendelet (a gondozási szükséglet, 
valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rá-
szorultság vizsgálatának és igazolásának részletes 
szabályairól szóló rendelet szerint) melyet a szolgál-
tatás iránti kérelem alapján az intézményvezetője 
állapít meg. Ezen értékelés alapján dől el, hogy az 
ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy sze-
mélyi gondozás lesz indokolt.

Amennyiben személyi gondozás indokolt, úgy gon-
dozást és háztartási segítségnyújtást kell biztosíta-
ni, mint
   az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat ki-

alakítását és fenntartását,
   a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
   a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való 

közreműködést, és
   szociális segítést azaz:

•  a háztartási tevékenységben való közreműkö-
dést,

•  a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésé-
ben és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában 
történő segítségnyújtást,

•  szükség esetén a bentlakásos szociális intéz-
ménybe történő beköltözés segítését.

Amennyiben szociális segítésre jogosult, biztosíta-
ni kell:
   a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való 

közreműködést,
   a háztartási tevékenységben való közreműködést,
   a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésé-

ben és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában 
történő segítségnyújtást,

   szükség esetén a bentlakásos szociális intéz-
ménybe történő beköltözés segítését.

A szociális segítés 36/2007. (XII. 22.) SZMM rende-
let szerint I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint 
0. fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást igénylő
   hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,
   hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye köz-

műves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy
   hetvenötödik életévét betöltötte,
   egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel – 

időszakosan vagy tartósan – a lakását nem képes 

A Szociális Alapszolgáltatási Központ 
tájékoztatása

Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2017. március havi határozatai
• Folytatás a 3. oldalról •
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kíséret nélkül elhagyni, háztartási tevékenysége-
it nem, vagy részlegesen képes ellátni.

Ha Ön úgy érzi, vagy úgy gondolja, hogy a szom-
szédja, hozzátartozója, nehezen bírja már a minden-
napi teendőit elvégezni, vagy a háziorvos javasolja 
egészségügyi állapota miatt a gondozást, keressen 
bátran! Bővebb felvilágosítás a SZAK-ban, a Kossuth 
tér 7. szám alatt a Művelődési Házban. A házi segít-
ségnyújtás Szabadkígyóson térítésmentes!

Ez évtől a házi segítségnyújtás esetében a gon-
dozási szükséglettel nem rendelkező személy is 
ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési 
díjat megfizető más személy, írásban vállalja a 
szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű sze-
mélyi térítési díj megfizetését. Ha az ellátott 
állapota indokolja az intézményvezető döntése 
alapján elvégezhető a gondozási szükséglet vizs-
gálata.
Házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevé-
kenységei szociális segítés esetén.
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való 
közreműködés körében:
–  takarítás a lakás életvitelszerűen használt he-

lyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 
konyhában és illemhelyiségben)

–  mosás, vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés 
körében:
–  bevásárlás (személyes szükséglet mértéké-

ben), gyógyszer kiváltása
–  segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés 

előkészítésében
–  mosogatás
–  ruhajavítás
– ágyazás, ágyneműcsere
– közkútról, fúrtkútról vízhordás
–  tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés be-

indítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb 
szakmai kompetenciát igényel)

–  télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a la-
kás bejárata előtt

– kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának 
megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet el-

hárításában: szükség esetén a bentlakásos szo-
ciális intézménybe történő beköltözés segítése.
A fenti ellátás után fizetendő térítési díj össze-
ge: bruttó 500 Ft/óra/ellátott

Szintén a települési Önkormányzatnak biztosítani 
kell szociális étkeztetés keretében azoknak a szociá-
lisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezést, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik ré-
szére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e)  hajléktalanságuk miatt, melyek jogosultsági felté-

telekeit a helyi rendelet szabályozza.

2017. április 1-jétől intézményünknek a Jobb Mint 
Otthon Étterem (Békéscsaba) biztosítja az ételt, me-
lyet Önkormányzatunk 420 Ft/adag áron biztosít az 
arra jogosultaknak.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat telefonos 
elérhetőségei 8–16 óráig 06/70/45-95-362 és 
06/66/247-580, e-mail: szak@oroscom.hu. Krízis 
esetén 16 óra után a készenléti szolgálat száma a 
+36 20/801-801-4 telefonszámon hívható.

Háziorvosok telefonszámai – Dr. Berczi István: 
06-30/422-3541; Dr. Gurbity Gábor: 06-30/965-
0564; Dr. Hunya Sarolta: 06-30/985-0816; Dr. 
Marossy László: 06-30/262-4335.

Ingyenes Jogi tanácsadás! Minden hónap má-
sodik szerdáján 9–11 óráig ingyenes jogi ta-
nácsadást nyújt Dr. Vári Ádám ügyvéd a Sza-
badkígyósi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál. (Műve-
lődési Ház).

Kérnénk a Tisztelt Lakosságot, hogy a házszámu-
kat legyenek szívesek láthatóan kitenni a kapujuk-
ra! Köszönjük!

SÜLINÉ FORRÓ ZSUZSANNA
SZAK intézményvezető

A Szociális Alapszolgáltatási Központ 
tájékoztatása

• Folytatás a 6. oldalról •



Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!
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A tavalyi évben több bejelentés érkezett a Polgár-
mesteri Hivatalba, hogy nagyon sok ház előtt nem 
lehet gyalogosan eljárni, mert a járda be van nőve 
fűvel, gyomnövénnyel, a járda melletti fák ágai, galy-
lyai 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. § (1) bekezdé-
sében foglaltak szerint az ingatlan tulajdonosa kö-
teles gondoskodni:
„a)  az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 

egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 
terület);

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szabad-
kígyós községben lomtalanításra ke-

rül sor, melynek időpontja 2017. május 13. (szom-
bat). Kérjük a lakosokat, hogy a lomhulladékot a 
gyűjtés napján reggel 6.30-ig szíveskedjenek kihe-
lyezni a közterületre.
Ne tegyenek ki elektronikai hulladékot, fénycsövet, 
izzót, elemet, akkumulátort, veszélyes hulladékot, 
növényvédőszert, építkezési törmeléket és gumit, 
mert azt nem áll módunkban elszállítani.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a május 1-jén, 
hétfőn esedékes hulladékszállítás az előző napon, 
2017. április 30-án, vasárnap történik.
Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy az FGSZ 
Földgázszállító Zrt. 2017. június 6-án 10 és 14 óra 
közötti időszakban Szabadkígyós településen az ösz-
szes m³/h névleges teljesítményű gázmérővel ren-
delkező felhasználókat érintően az üzemeltetésé-
ben lévő földgázszállító/földgázelosztó rendszeren 
gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási mun-
kát végez.
Tisztelettel kérjük az érintett Felhasználókat, hogy a 
veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavarta-
lan újraindítása érdekében a fenti időszakban a gáz-
mérő előtti főcsapot zárva tartani és a gázvételezést 
szüneteltetni szíveskedjenek.
Megértésüket köszönjük!

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

plusz

Tisztelt
Ingatlantulajdonosok!

KÖZLEMÉNY

b)  a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mű-
tárgyai, továbbá

c)  tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épü-
letek gyalogos megközelítésére és körüljárásá-
ra szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadék-
víz 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 vágja le, és gon-
doskodjon a járda tisztán tartásáról, fokozott figye-
lemmel a lehullott gyümölcsök eltakarításáról is, 
mert az csúszásveszélyes.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal


