
INGYENES 2019. MÁRCIUS

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

2019. április 1. és április 16. között kerül meg-
rendezésre a 6. Megye Futás elnevezésű ese-
mény, mely Szabadkígyóson is áthalad. Az ese-
mény célja a futás és az egészséges életmód 
népszerűsítése. Az esemény Békés megye 68 
települését érinti, és 710 lefutott kilométert 
jelent. A cél, hogy a futás örömét minél több 
gyermek és felnőtt megtapasztalja, és lehető-
ség van arra is, hogy ezen az eseményen na-
gyobb tömeg jelenjen meg. A 6. Megye Futás 

idén második állomásként érinti Szabadkígyóst. 
A futás a Szabadkígyós-Újkígyós szakaszon a 
tervek szerint április 1-jén, hétfőn 10.20–11.05 
óráig tart. A futáshoz bárhol, bárki csatlakoz-
hat, rövidebb, hosszabb távon, településeken 
belül illetve a települések között, futva, görko-
rizva vagy kerékpárral.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Tóth László

Futónagykövet

Megrendezésre kerül a 6. Megye Futás

A Szabadkígyósi 
Helytörténeti Kiállító 

Terem (múzeum) nyitva 
tartása a szabadkígyósi 

Majorban
Tisztelt Látogatók!

A Szabadkígyósi Helytörténeti Kiállító Terem 
(múzeum) a szabadkígyósi Majorban hétköz-
napokon 8.30–15.30 óráig, szombat, vasárnap 
és munkaszüneti napokon 10–14 óráig tart 
nyitva. Bejelentkezés, időpont kérése Lánczi 
Ildikó idegenvezetőnél a 06-20/77-000-24 te-
lefonszámon.

Jegyárak:
•  Felnőtt: 700 Ft
•  Gyermek (14 éves korig): 500 Ft

(6 éves kor alatt nem kell fizetni)
•  Nyugdíjas: 500 Ft
•  Csoportos jegy (10 fő fölött): 500 Ft
•  Szabadkígyósi lakosoknak: 200 Ft

Március 15-től indul „Az egy magyar nábob 
nyomában” elnevezésű túra idegenvezető kala-
uzolásával. Az idegenvezetésért nem kell fizetni. 
A kastély épülete a felújítás alatt nem látogat-
ható. A kastélypark nem lezárt része továbbra is 
megtekinthető.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Az iskola hírei
Békés megye kincsei – értéktár vetélkedő

Iskolánk négyfős csapata továbbjutott a Békés 
megye kincsei – értéktár vetélkedő megyei for-
dulójába, ahol II. helyezést értek el. A kígyósi 
értékőrök: Ács Linett, Nagy Ivett, Balogh András 
Dániel, Balta Dávid.
Nagyon büszkék vagyunk rátok! Gratulálunk!

Folytatás a 2. oldalon.
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Általános iskolai beiratkozás
a 2019/2020. tanévre

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Já-
rási Hivatala nevében értesítjük az érintett szü-
lőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő álta-
lános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban 
kerül sor:

2019. április 11. (csütörtök) 8–18 óráig és
2019. április 12. (péntek) 8–18 óráig.

Az általános iskolai beíratás helyszíne:
Szabadkígyósi Általános Iskola titkársága

A tankötelessé váló gyermeket a fent megjelölt 
időpontban a szülő köteles beíratni a kötelező 
felvételt biztosító vagy a választott iskola első 
évfolyamára. Szabadkígyós település közigaz-
gatási területén a kötelező felvételt biztosító is-
kola a Szabadkígyósi Általános Iskola.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szük-
séges iratok:
•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosí-

tót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
•  a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
•  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség meg-

létét tanúsító igazolás, amennyiben nem a Sza-
badkígyósi Óvodából érkezik, óvodai szakvéle-
mény;

•  kitöltött nyilatkozatok (hit- és erkölcstan, 
együttélésről szóló, stb.);

•  a diákigazolvány készítéséhez szükséges az 
okmányirodában kapott NEK-azonosítót tar-
talmazó lap;

•  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa.

További információ a szabadkigyos.hu honla-
pon található hirdetményben olvasható.

Hulladékgyűjtés
Az általános iskolában a hulladékgyűjtés 2019. 
május 10-én lesz. Kérjük, segítsék a gyermekek 
munkáját azzal, hogy felajánlják számukra feles-
legessé vált papír, pet-palack és vas hulladékot.

Szabadkígyósi Általános Iskola

Folytatás az 1. oldalról.

Az iskola hírei Az óvoda hírei
Értesítem a Tisztelt Szülőket,

hogy a 2019/2020. nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
BEÍRATÁSA

a Szabadkígyósi Óvodába
a következő időpontokban történik:

2019. április 15-én 8 és 16 óra között,
2019. április 16-án 8 és 12.00 óra között.

Ezeken a napokon kell beíratni
azokat a gyermekeket,

akik 2019. augusztus 31. napjáig betöltik
a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal

még nem rendelkeznek.

Az óvodai beiratkozáskor
be kell mutatni:
•  a gyermek nevére kiállított személyi azono-

sítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt 
(lakcím kártya),

•  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát (lakcímkártya),

•  a gyermek TAJ kártyáját,
•  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
•  a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító 

orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
•  a gyermek esetleges betegségeit igazoló do-

kumentumokat, a gyermek fejlődésével kap-
csolatban keletkezett dokumentumokat, szak-
értői véleményeket,

•  amennyiben a gyermeke halmozottan hát-
rányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását 
biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumen-
tumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági ha-
tározat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), 
valamint

•  nem magyar állampolgárságú gyermek eseté-
ben a szülő Magyarország területén tartózko-
dásra jogosító engedélyének másolatát.

Várjuk szeretettel óvodánkban.

Farkas Mária
óvodavezető
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Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. február havi döntéseiről

Elfogadták a Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás döntéseit

A képviselő-testület elfogadta a Körös-völgyi 
Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormány-
zati Társulás 2019. évi költségvetésének kiadási 
és bevételi főösszegeit, továbbá a Társulás 2018. 
évi maradvány összegét, 3016 Ft-ot, melyet a 
Társulás működési célú támogatásként átad 
Kondoros Város Önkormányzatnak. A képvise-
lő-testület elfogadta a Társulás Megszüntető Ok-
iratát, melyben a Társulás meghatározta a meg-
szűnés dátumát, mely 2019. február 28.

A Szabadkígyósi
Szabadidő SC beszámolóját elfogadták

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sza-
badkígyósi Szabadidő SC 2018. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolóját elfogadja.

Támogatják a 22. Szupermaraton,
Kerékpáros és Görkori Túra

megrendezését

A képviselő-testület döntött arról, hogy támo-
gatja a Békéscsabai Atlétikai Club által 2019. jú-
nius 1–2-án megrendezésre kerülő 22. Szuper-
maraton, Kerékpáros és Görkori Túrát.

Új túraútvonal kialakításáról
döntöttek

A képviselő-testület úgy döntött, hogy „Egy ma-
gyar nábob nyomában” címmel emléktúra útvo-

nalat alakítanak ki, melynek díjaként a Wenck-
heim kastély átmeneti hasznosításáról szóló 
150/2016. (XII. 19.) számú Kt. határozatban fog-
lalt díjakat alkalmazzák.

Megalkották Szabadkígyós Község
2019. évi költségvetését

A képviselő-testület megalkotta Szabadkígyós 
Község 2019. évi költségvetéséről szóló önkor-
mányzati rendeletét.

Megalkották az egészségügyi
alapellátási körzetek megállapításáról szóló

rendeletet

A képviselő-testület megalkotta az egészség-
ügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 
rendeletet, melyben meghatározták az I. és II. 
számú felnőtt-gyermek (vegyes) háziorvosi kör-
zetet, a fogorvosi körzetet, a védőnői körzetet, 
az iskola-egészségügyi ellátási területet, illetve 
az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást.

Módosították a 20/2005. (VI. 23.) számú
az önkormányzat tulajdonában lévő

lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
szabályokról szóló rendeletet

A képviselő-testület módosította az önkormány-
zat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bér-
letére vonatkozó szabályokról szóló rendeletet, 
melynek értelmében a Fecskeház összkomfor-
tos lakásainak bérleti díja 2019. március 1-től 
230 Ft/m² díjra módosul.
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Folytatás az 5. oldalon.

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdés-
ben kapott felhatalmazás alapján, a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva – 
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésben biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Állami Egész-
ségügyi Ellátó Központ véleményének kikérésé-
vel – a következőket rendeli el:

1. §

Szabadkígyós Község Önkormányzata által meg-
határozott egészségügyi körzetek:
a.  I. számú felnőtt-gyermek (vegyes) háziorvosi 

körzet
b.  II. számú felnőtt-gyermek (vegyes) háziorvosi 

körzet
c.  Fogorvosi körzet
d.  Védőnői körzet
e.  Iskola-egészségügyi ellátási terület
 f.  Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

2. §

a)  I. számú felnőtt-gyermek (vegyes) háziorvosi 
körzet részletes leírását, székhelyét, a körzet-
nek a település érintett részének közterüle-
tek általi lehatárolását az 1. melléklet;

b)  II. számú felnőtt-gyermek (vegyes) háziorvosi 
körzet részletes leírását, székhelyét, a körzet-
nek a település érintett részének közterüle-
tek általi lehatárolását a 2. melléklet;

c)  A fogorvosi körzet részletes leírását, székhe-
lyét, a körzetnek a település érintett részé-
nek közterületek általi lehatárolását a 3. mel-
léklet;

d)  A védőnői körzet részletes leírását, székhe-
lyét, a körzetnek a település érintett részé-
nek közterületek általi lehatárolását a 4. mel-
léklet;

e)  Iskola-egészségügyi ellátási terület leírását az 
5. melléklet;

 f)  Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellá-
tási terület leírását a 6. melléklet tartal-
mazza.

3. §

(1)  E rendelet 2019. március 18. napján lép ha-
tályba.

(2)  Hatályát veszti a Szabadkígyós Község Ön-
kormányzatának a háziorvosi körzetekről 
szóló 10/2002. (VI. 18.) számú rendelete.

 Balogh József Zatykó Katalin
 polgármester jegyző

Záradék: Megalkotta Szabadkígyós Község Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 2019. február 
28-án megtartott ülésén.
Kihirdetve: helyben szokásos módon 2019. már-
cius 1-jén.

1. melléklet

I. számú felnőtt-gyermek (vegyes)
háziorvosi körzet

Egészségügyi feladat-ellátó:
telephelye: Szabadkígyós, Kossuth tér 1.

Képviselője:
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 
vállalkozó háziorvos

Rendelési helye:
Orvosi Rendelő
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 1.
1. számú rendelő

A körzet részletes leírása:
Szabadkígyós Község közigazgatási területén az 
alábbi utcák tartoznak a körzethez: Ókígyósi út 
páratlan oldal, Fenyő sor, Major, Áchim utca, 
Kastély utca, Széchenyi utca, Iskola utca, Vörös-
marty utca, Árpád utca, Bem utca, Deák utca, 

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (III. 1.) számú önkormányzati rendelete

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖRZETEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
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Folytatás a 4. oldalról.

Batthyány utca, Lehel utca, Arany János utca, 
Kölcsey utca, Vágóhíd utca, Medgyesi utca, Bar-
tók Béla utca, Jókai utca

2. melléklet

II. számú felnőtt-gyermek (vegyes)
háziorvosi körzet

Egészségügyi feladat-ellátó:
telephelye: Szabadkígyós Kossuth tér 1.

Képviselője:
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 
vállalkozó háziorvos

Rendelési helye:
Orvosi Rendelő
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 1.
2. számú rendelő

A körzet részletes leírása:
Szabadkígyós Község közigazgatási területén az 
alábbi utcák tartoznak a körzethez: Ókígyósi út 
páros oldal, MÁV tanyák, Makkoshát tanya, Dó-
zsa György utca, Táncsics utca, Rákóczi utca, 
Gorkij utca, József Attila utca, Tessedik utca, 
Ady Endre utca, Virág utca, Nefelejcs utca, Pe-
tőfi Sándor utca, Tulipán utca, Zrínyi Miklós 
utca, Eötvös utca, Munkácsy Mihály utca

3. melléklet
Fogorvosi körzet

A körzet részletes leírása:
Szabadkígyós teljes közigazgatási területe.

Rendelési helye:
Fogorvosi Rendelő
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 1.

Képviselője:
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 
vállalkozó fogorvos

4. melléklet

Védőnői körzet

A körzet részletes leírása:
Szabadkígyós teljes közigazgatási területe.

Rendelési helye:
Orvosi Rendelő
5712 Szabadkígyós Iskola utca 4.

Képviselője:
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 
vállalkozó védőnő

5. melléklet

Iskola-egészségügyi ellátási terület

Egészségügyi feladat-ellátó:
feladat ellátási kötelezettséggel rendelkező 
vállalkozó háziorvos
telephelye: Orvosi Rendelő
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 1.

Rendelési helye:
•  Általános Iskola

5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 1.
•  Általános Művelődési Központ

Óvoda és Bölcsőde
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 2.

A körzet részletes leírása:
Szabadkígyósi Általános Iskola tanulói és a 
Szabadkígyósi Általános Művelődési Központ 
(Óvoda és Bölcsődei Intézmény) ellátottjai.

6. melléklet

Alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátási terület

Ügyeleti feladatot ellátó:
feladat ellátási kötelezettséggel rendelkező 
szolgáltató

Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi,
házi gyermekorvosi ügyeleti körzet:

Szabadkígyós közigazgatási területe.

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (III. 1.) számú önkormányzati rendelete

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖRZETEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
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Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (III. 1.) számú önkormányzati rendelete

a 20/2005. (VI. 23.) számú az Önkormányzat tulajdonában lévő
LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE

VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL
szóló rendelet módosításáról

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képvise lő-
testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésé-
ben rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, 
a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tör-
vény felhatalmazása alapján a következőket 
rendeli el:

1. §

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képvise lő-
testületének 20/2005. (VI. 23.) az önkormány-
zat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 

bérletére vonatkozó szabályokról szóló rende-
let 16. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

„összkomfortos lakás esetén 230 Ft/m².”

2. §

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 20/2005. (VI. 23.) az önkor-
mányzat tulajdonában lévő lakások és helyi-
ségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 
rendelet 2. számú függelék helyébe az alábbi 
függelék lép: (Lásd a táblázatot!)

2. számú függelék
Nyugdíjasház

Sorszám A lakás címe A lakás területe m² A lakás komfortfokozata
1. Major 4. sz.   1. ajtó 26,00 összkomfortos
2. Major 4. sz.   2. ajtó 27,00 összkomfortos
3. Major 4. sz.   3. ajtó 47,00 összkomfortos
4. Major 4. sz.   4. ajtó 35,00 összkomfortos
5. Major 4. sz.   5. ajtó 32,00 összkomfortos
6. Major 4. sz.   6. ajtó 30,00 összkomfortos
7. Major 4. sz.   7. ajtó 29,00 összkomfortos
8. Major 4. sz.   8. ajtó 32,00 összkomfortos
9. Major 4. sz.   9. ajtó 35,00 összkomfortos

10. Major 4. sz. 10. ajtó 33,00 összkomfortos

Záró rendelkezés

3. §

E rendelet 2019. március 1-jén 
lép hatályba.

 Balogh József Zatykó Katalin
 polgármester jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 
2019. március 1. napján kihir-
detésre került.
Záradék: Kihirdetve 2019. már-
cius 1-jén.

Értesítés lomatalanításról
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a DAREH 
BÁZIS Nonprofit Zrt. SZABADKÍGYÓS települé-
sen 2019. április 27-én LOMTALANÍTÁSI NA
POT TART.
Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot reggel 
6.00 óráig helyezzék ki az ingatlan elé, melyet 
cégünk díjmentesen szállít el.

NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA:
– az építési törmelék,
– elektromos háztartási eszköz,

– gumiabroncs,
–  veszélyes hulladék (akkumulátor, festék,

fáradt olaj, hígító, növényvédőszer stb.),
– zöldhulladék.

Az el nem szállítható hulladékok a hulladék-
gyűjtő udvarokon adhatók le. Kérjük, a fentiek 
betartásával járuljon hozzá a település tisztasá-
gához!

DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
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Tisztelettel értesítjük Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje 2019-ben a következőképpen alakul:

Tisztelt Lakosság!

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

2019. kommunális hulladék zöld hulladék
szállítás

szelektív
(minden hó

második péntekén)
lomtalanítás

12. hét március 18. / március 20.
13. hét március 25. / március 27.
14. hét április 1. / április 3. április 5.
15. hét április 8. / április 10. április 12.
16. hét április 15. / április 17.
17. hét április 22. helyett április 20. / április 24. április 27.
18. hét április 29. / május 1. helyett / április 30.
19. hét május 6. / május 8. május 10.
20. hét május 13. / május 15. május 17.
21. hét május 20. / május 22.
22. hét május 27. / május 29.
23. hét június 3. / június 5.
24. hét június 10. helyett június 8. / június 12. június 14.
25. hét június 17. / június 19. június 21.
26. hét június 24. / június 26.
27. hét július 1. / július 3.
28. hét július 8. / július 10. július 12.
29. hét július 15. / július 17. július 19.
30. hét július 22. / július 24.
31. hét július 29. / július 31. augusztus 2.
32. hét augusztus 5. / augusztus 7. augusztus 9.
33. hét augusztus 12. / augusztus 14. augusztus 16.
34. hét augusztus 19. / augusztus 21.
35. hét augusztus 26. / augusztus 28.
36. hét szeptember 2. / szeptember 4. szeptember 6.
37. hét szeptember 9. / szeptember 11. szeptember 13.
38. hét szeptember 16. / szeptember 18. szeptember 20.
39. hét szeptember 23. / szeptember 25.
40. hét szeptember 30. / október 2. október 4.
41. hét október 7. / október 9. október 11.
42. hét október 14. / október 16. október 18.
43. hét október 21. / október 23. helyett október 24.
44. hét október 28. / október 30. október 31.
45. hét november 4. / november 6. november 8.
46. hét november 11. / november 13. november 15.
47. hét november 18. / november 20.
48. hét november 25. / november 27.
49. hét december 2. / december 4.
50. hét december 9. / december 11. december 13.
51. hét december 16. / december 18.
52. hét december 23. / december 25. helyett december 23.

1. hét december 30.



Körös-Maros 
Nemzeti Park áprilisi 

programajánló

Ortopédiai
orvosi vizsgálat

Tisztelt Lakosság!

VÍZHIÁNY!

Tájékoztatás
hulladékgazdálkodási

közszolgáltatásról
2019. II. negyedév – Szabadkígyós

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7., a Polgármesteri Hivatal épületében

Ügyfélfogadási idő:
2019. április 8-án, május 6-án és június 3-án, hétfői napokon 11.15–12.15 óráig

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.
Személyesen:  5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.

(hétfőn és szerdán 8–15 óráig, csütörtökön 7–19 óráig).
További részletes információkról és ügyintézési lehetőségekről a www.dareh.hu oldalon is tájékozta-
tást nyújtunk.

DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Kérjük azokat a Tisztelt hozzátartozókat, sír-
helytulajdonosokat, akiknek a Szabadkígyósi 
Köztemetőben olyan sírhelye van, amelynek a 
megváltási ideje 1994. évben vagy korábban 
történt és lejárt, vagy a közeljövőben le fog 
járni, az újra váltások ügyében szíveskedjenek 
intézkedni.

A temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés a 
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal 10. számú 
irodájában történik (Polgármesteri Hivatal, Sza-
badkígyós, Kossuth tér 7.).

További felvilágosítás kérhető a kozterulet@
szabadkigyos.hu e-mail címen, vagy a 66/247-
186 (18-as mellék) telefonszámon.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

•  Április 14., vasárnap 9.00–13.00 óráig
Kígyósi madarászat – Nagy fülemülevárás
A madármegfigyelés módszereinek, eszközei-
nek, a védett területen az évszaknak megfele-
lően ott tartózkodó madárfajok megismerése.
Találkozó: Szabadkígyós, sportpálya parkoló

•  Április 28., vasárnap 9.00–15.00 óráig
Szent György virágainak nyomában
A védett terület bejárásával felfedezhetjük a 
Fáspuszta tájképi értékeit, megismerkedhe-
tünk a György nap idején virágzó növények-
kel, amelyek minden év tavaszán elsőként szí-
nesítik az erdők alját.
Találkozó: Bélmegyer, Petőfi-Bem utca sarok

Minden programra előzetes bejelentkezés Bol-
dog Gusztáv természetvédelmi őrkerület-veze-
tőnél: 06-30/475-1777.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Szabadkí gyós 
településen 2019. április 10-én a vízto rony, 11-
én és 12-én a hálózat mosatását végzik. A fenti 
napokon nyomáscsökkenés, esetleges vízhiány 
várható.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

2019. április 25-én 15 órától szeretettel várja 
Önt Dr. Bánhegyi Szabolcs – ortopéd szakor-
vos – egy ortopédiai orvosi vizsgálatra. A PRI-
MA-PROETIKA KFT. az ortopéd vizsgálatot térí-
tésmentesen biztosítja Önöknek.

Helyszín: Szabadkígyós, Iskola u. 4.

Bejelentkezés szükséges, Ficzere Zoltánné, Haj-
ninál a 06-20/557-2854-es telefonszámon!

Mindenkit szeretettel várunk!


