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Móra László: Karácsonyi csengő

Csingilingi, cseng a csengő,
Száll a szánkó, mint a felhő,
Csaknem elszakad a gyeplő,
Csingilingi, cseng a csengő.

Égi szánkót hajt az angyal.
És mire az estihajnal

Megjön a szép fenyőgallyal,
Cseng a csengő, jő az angyal.

Itt a Jézus angyalkája,
Égben termett csodafája,

S mindent, mindent aggat rája
A kis Jézus angyalkája.

Arany diót, arany csengőt,
Ezüst lepkét, ringót rengőt,

Amilyen még földön nem nőtt,
S csilingelő arany csengőt.

Kérünk Jézus angyalkája,
Ahol sok a koldus, árva,

Hol jóságod legtöbb várja,
Ott pihenj meg legtovábbra.

Hozz örömet, békességet,
A szíveknek melegséget,
Karácsonyi szép meséket,
S az Istennek dicsőséget.

Áldott karácsonyi ünnepeket és szerencsés új esztendőt, 
jó egészséget kívánok minden kígyósi embernek!

Szeretettel
BALOGH JÓZSEF 

polgármester



Karácsonyi Zsibongás
2019. DECEMBER 18. SZERDA

16 órától Hevesi Imi bácsi karácsonyi koncertje az iskola előtt.
A karácsonyi hangulat mellett sültkrumplival 

és forró teával várjuk vendégeinket.
17 órától Sütivásár a tornateremben, melynek nyitásaként 

a néptánccsoport fellépését tekinthetik meg.

Szabadkígyósi Kiskarácsony
2019. DECEMBER 19. CSÜTÖRTÖK  18 ÓRA

Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes, Érdemes Művész 
Adventi koncertje a Művelődési Házban.

A műsor után karácsonyi megvendégeléssel várjuk 
kedves vendégeinket.
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„Karácsonyra 
hangolódás”

A Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület sze-
retettel várja Önöket  „Karácsonyra hangoló-
dás” címmel, 2019. december 22-én délután 
15 órától, a piactéren egy szabadtéri hangula-
tos műsorra. A térre tervezünk egy fenyőfát ál-
lítani, amely alá szívesen várunk „cipősdoboz” 
kis ajándékokat, amellyel gyermekeknek szeret-
nénk kedveskedni.

Szabadkígyósi Nagycsaládos
Egyesület

A környezetünk 
megóvása 2.

Környezetünkre figyelve, a szelektivitást elkezd-
hetjük azzal, hogy már külön gyűjtjük a sárga 
gyűjtőedénybe a műanyagokat, papírt, stb., a 
„fekete kerek”, azaz a komposztálós-kukába 
tehetjük a konyhában keletkező a szerves növé-
nyi eredetű hulladékokat mint:

•  konyhai zöldhulladékok, azaz:  zöldség szá-
rak és hajak (dinnye, burgony, borsó, réps…
stb),  gyümölcs hajak, kávézacc, teafilter 
(a kis papír is mehet), és a tojás héja is.

•  háztartási hulladékok: mint pl. elhasznált 
virágföld, kifáradt növényi részek, kezelet-
len papír, kartonpapír, elszáradt virágok,

•  a kertből összegyűlt hulladékok: mint a levá-
gott fű, lehullott levelek, kerti nyesedékek, 
elnyílott virágok, hullott/ túlérett gyümölcs,

•   kizárólag a fahamu.

A komposztálót évente egyszer ajánlott átke-
verni. A benne lévő szerves hulladékok idővel 
lebomlanak, és kiváló humusz lesz belőle, me-
lyet visszaforgathatunk a természetbe. 

Ezzel is környezetbaráttá tehetjük fogyasztá-
sunkat!

Anyakönyvi
hírek

Januártól szeretnénk beindítani a helyi Króniká-
ban az anyakönyvi híreket. Amennyiben szeret-
nék, hogy Születés, Házasságkötés, Évforduló, 
Haláleset szerepeljen a Krónikában, azt egy 
hozzájárulói nyilatkozat kitöltésével megtehe-
tik. A nyomtatvány kérhető a Szociális Alapszol-
gáltatási Központnál (Kossuth tér 7.)

Felnőtt orvosi ügyelet: 

06/66 555-424         

Gyermek orvosi ügyelet:

06/66 555-362                                      

Mentőszolgálat: 

112

Szívből kívánok mindenkinek 
szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket 

és Boldog Új Esztendőt!

Süliné Forró Zsuzsanna
Szociális Alapszolgáltatási

Központ

Iskola hírei

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy iskolánk-
ban a téli szünet 2019. december 21-től 2020. 
január 5-ig tart. Az utolsó tanítási nap 2019. de-
cember 20. (péntek), a szünet utáni első tanítás 

nap 2020. január 6. (hétfő). A téli szünet ideje 
alatt a tornaterem és a konditerem is zárva tart.

Szabadkígyósi Általános Iskola
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Felhívás

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy Sza-
badkígyós településen az avar és kerti hulla-
dék nyílttéri égetése – vasárnap és ünnepna-
pok kivételével – március 1-től április 30-ig, 
október 1-től november 30-ig hétfőtől szomba-
tig naponta 18.00 – 21.00 óra között engedé-
lyezett, más napon és időpontban az égetés ti-
los! Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen 
szeles időjárás esetén. A megjelölt időpontban 
sem végezhető égetés a település területére is 
érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tila-
lom ideje alatt.  A település területén az avar 
és kerti hulladék ártalmatlanításáról, haszno-
sításáról elsősorban komposztálással kell gon-
doskodni. Az égetés során a helyben (telken 
belül, illetve azt határoló közterületen) keletke-
zett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. 
Az égetés folyamatának gyorsítására éghető fo-
lyadék, (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, 
vagy bűzös segédanyag nem használható. 

Az égetést telken belül kell végrehajtani, köz-
területet e célra igénybe venni tilos.  Az ége-
tendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommu-
nális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot 
(pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy 
ezek maradékait).

Az szabadtéri égetés minden formában nagy-
mértékben környezetszennyező és nagyfokú 
egészségkárosodáshoz vezet. Továbbá nem 
csupán a szabadtéri égetés lehet káros, ha-
nem a kazánokba, kandallókba való tüzelés is 
az, amennyiben az egészségre és a környezetre 
káros anyagokkal tüzelünk. Ezért kérem a Tisz-
telt Lakosság Minden Tagját, hogy kerülje a ron-
gyokkal, műanyaggal, hulladékkal való tüzelést!

ÓVJUK MEG A FALU TISZTA LEVEGŐJÉT, 
VIGYÁZZUNK EGYMÁS EGÉSZSÉGÉRE!

Zatykó Katalin 
jegyző

Beszámoló Szabadkígyós Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. november havi döntéseiről

Elfogadták a 2019. évi költségvetés 
háromnegyed-éves teljesítéséről szóló 

beszámolót

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
2019. évi költségvetés háromnegyed-éves tel-
jesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

A folyószámla-hitelkeret igénybevételéről 
döntöttek

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 
a folyószámla-hitelkeretet 2020. januári 2-től 
2020. december 29-ig terjedő időszakra 
igény be veszi a számlavezető OTP Bank Nyrt-
től, maximum 6 000 000 Ft értékben. A Kép-
viselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, 

a folyószámla-hitelkeret kérelem és annak ké-
sőbbi meghosszabbításával kapcsolatos doku-
mentumok aláírására és benyújtására az OTP 
Bank Nyrt-hez. 

Delegáltak a DAREH Társulási Tanácsába

A képviselő-testület a DAREH Társulási Ta-
nácsába Szász Zsolt települési képviselőt dele-
gálta. A Társulási Megállapodás alapján a deleg-
álás az adott önkormányzati ciklus idejére szól.

A Nagycsaládos Egyesület támogatásáról 
döntöttek

A képviselő-testület a Szabadkígyósi Nagycsa-
ládos Egyesület számára évadzáró vacsora meg-
rendezésének biztosítására 250 000 Ft-os vissza 

Folytatás a 6. oldalon.



Ünnepi kommunális hulladékszállítási rend 
Szabadkígyóson

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy a kará-
csonyi ünnepekre való tekintettel a kommunális 
hulladékszállítás időpontja Szabadkígyós települé-
sen az alábbi rend szerint változik: 

– December 23-án, hétfőn szállítják el a cég 
munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot a 
II. körzetben, december 25., szerda helyett.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reg-
gel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban 
az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes in-
formációkról, ügyintézésről a www.dareh.hu ol-
dalon tájékozódhat. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Folytatás a 4. oldalról.

nem térítendő támogatást nyújt előfinanszíro-
zással. A képviselő-testület felhatalmazta a Pol-
gármestert a támogatási szerződés megkötésére 
és aláírására.

Elfogadták 
a Szabadkígyósi Szabadidő 

SC elszámolását

A képviselő-testület a 2019. szeptember 26-
án tartott ülésén döntött a Szabadkígyósi Sza-
badidő SC támogatásáról 250 000 Ft-os ösz-
szegben vissza nem térítési kötelezettséggel 
és előfinanszírozással. A benyújtott elszámo-
lás megfelel a támogatási szerződésben fog-
laltaknak, a benyújtott számla másolatokban 
szereplő kiadások a szervezet feladatainak meg-
valósítására kerültek felhasználásra, tevékeny-
ségének megfelelő tartalmúak. A képviselő-tes-
tület a Szabadkígyósi Szabadidő SC pályázati 
elszámolását jóváhagyta, a pályázatot lezártnak 
tekinti.

Támogatták 
a Szabadkígyósi Szabadidő SC-t

A képviselő-testület a Szabadkígyósi Szaba-
didő SC számára a helyi fiatalok sportolási lehe-
tőségének biztosítására 250 000 Ft-os vissza nem 

térítendő támogatást nyújt előfinanszírozással. 
A képviselő-testület felhatalmazta a Polgármes-
tert a támogatási szerződés megkötésére és alá-
írására.

A Szabadkígyósért 
Közalapítvány 

támogatásáról döntöttek

A képviselő-testület a Szabadkígyósért Köz-
alapítvány számára a 2019. évi működési ki-
adások fedezetének biztosítására 45 000 Ft-os 
vissza nem térítendő támogatást nyújt előfinan-
szírozással. A képviselő-testület felhatalmazta a 
Polgármestert a támogatási szerződés megköté-
sére és aláírására.

Támogatták 
a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokat

A képviselő-testület a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
14 fő „A” típusú pályázatát támogatásban ré-
szesítette. A 14 fő „A” típusú pályázó részére 
egységesen havi 4000 Ft támogatást állapítot-
tak meg. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, 
azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 
2019/2020. tanév második (tavaszi), illetve a 
2020/2021. tanév első (őszi) féléve. (14×4000 
Ft×10 hó) = 560 000 Ft a 2020. évi önkormány-
zati költségvetés terhére.

Beszámoló Szabadkígyós Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. november havi döntéseiről


