Krónika

Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

INGYENES

2020. MÁRCIUS

Kedves Kígyósiak!
Gurbity doktor úrtól kaptam egy iratot, amit
a Minisztérium adott ki tanácsként mindannyiunk számára. Kérem, olvassák el, fogadják meg,
azért, hogy vigyázhassunk magunkra és egymásra. A következő hetekben, hónapokban nagyon megfontolt, felelősségteljes magatartást
kell tanúsítanunk, hogy megvédhessük a magunk és mások egészségét.
Mindenkinek sok szerencsét kívánok!
BALOGH JÓZSEF
polgármester

Tájékoztatás
a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban
Az új koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében kiemelten fontos, hogy mindenki tartson be bizonyos óvintézkedéseket, és
segítsen betartani a környezetében is!
Emberi érintkezések kerülése:
• A lehető legkevesebb emberrel kerüljön fizikai kapcsolatba!
• Ha teheti, maradjon otthon!
• nagyszülőket ne látogassa
• utcára ne menjen
• vendéglátóhelyeket kerülje
• fodrászhoz, kozmetikushoz ne menjen
• tömegközlekedést ne használja
• Tartsa be a 2 méteres távolságot más személyektől!
• Kerülje a szokásos üdvözlési formákat (puszit, kézfogást, ölelést)
Személyes higiéne:
Mosson kezet rendszeresen és alaposan, legalább 20 másodpercig szappannal és folyóvízzel,
vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel!
• hazaérkezés után
• ételkészítés előtt és közben
• étkezés előtt
• WC használatot követően
• tüsszentés, köhögés, orrfújás után
• beteggel érintkezés előtt és után
• állatokkal vagy állatok ürülékével való érintkezés után

• Mosson kezet a „kézhigiéne öt momentuma” alapelvnek megfelelően:
• benedvesítés
• beszappanozás
• dörzsölés
• öblítés
• szárítás
• Szemhez, szájhoz, archoz ne nyúljon, illetve
csak kézmosást követően!
• Köhögéskor, tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, amit használat után azonnal dobjon el! Amennyiben erre nincs lehetősége, ne
kezébe köhögjön, illetve tüsszentsen, hanem
a behajlított kar könyökhajlatába!
• Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés, tüsszentés)
Környezet tisztítása:
• Otthonában tisztítsa a gyakran megérintett
felületeket rutinszerűen (pl.: asztalok, ajtógombok, világítókapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csapok, mosogatók és mobiltelefonok)
• Szellőztessen gyakran!
Korai orvoshoz fordulás:
• Ha Önnél láz, (száraz) köhögés, nehézlégzés
jelentkezik:
• azonnal hívja fel háziorvosát
• maradjon otthon, és kövesse orvosa
utasításait
Hiteles információk:
• Tájékozódjon hiteles forrásokból!
• Nemzeti Népegészségügyi Központ
honlapja (nnk.gov.hu)
• Központi kormányzati koronavírus portál (koronavirus.gov.hu)
• WHO honlapja (who.int)
• Ismerje meg és kövesse a szakmai, hatósági
ajánlásokat, utasításokat!
• Ossza meg a hiteles információkat ismerőseivel is!
Folytatás a 2. oldalon.

honlap: https://koronavirus.gov.hu
Facebook oldal és Messenger:
https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu

Folytatás az 1. oldalról.

További segítség az alábbi elérhetőségeken
érhető el:
telefonszám: 06-80/277-455 és 06-80/277-456
e-mail cím: koronavirus@bm.gov.hu

Szabadkígyós Polgármesteri Hivatal

A Székely Nemzeti Tanács felhívása
Aláírásgyűjtést kezdeményezett a Székely
Nemzeti Tanács, annak érdekében, hogy Európa
hagyományos nemzeti közösségei, köztük a székelység is megtarthassák identitásukat a saját
szülőföldjükön. A siker érdekében 2020. május
7-ig egymillió aláírást kell összegyűjteni Európa
legkevesebb hét államából. Mindenkire számítanak, akinek fontos a székelyek megmaradása,
és akinek fontos az európai nemzeti kisebbségek megerősödése.

A kezdeményezésről bővebben a Székely
Nemzeti Tanács Facebook oldalán, illetve a
www.nemzetiregiok.eu oldalon lehet olvasni.
Az online aláírásra is az utóbbi honlapon keresztül nyílik lehetőség.
A kezdeményezést az alábbi linken is alá lehet írni: https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/
initiative
BALOGH JÓZSEF
polgármester

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi február havi döntéseiről
Utcanév táblák elkészítéséről döntöttek

Dr. Szathmáry Péter (jogi-és közbeszerzési
szakértelem), Szilágyi Sándor (gazdasági, pénzügyi szakértelem), Bajaczán Mihály (közbeszerzés tárgya szerinti, műszaki szakértelem)

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szabadkígyós belterületén elhelyezendő utcanév
táblák elkészítését Mórocz Sándor egyéni vállalkozó ajánlata szerinti tartalommal és költséggel
elfogadja.

Hozzájárultak a Prima Dressz Kft.
székhelyének módosításához
A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy
az Inkubátorház bérlője, a Prima Dressz Kft.
a székhelyét a Szabadkígyós külterület 050/1.
szám alá jegyeztesse be.

Elfogadták a 2020. évi közbeszerzési tervet
A képviselő-testület elfogadta Szabadkígyós
Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési
tervét.

Megalkották Szabadkígyós Község
2020. évi költségvetését

Elfogadták
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjait

A képviselő-testület megalkotta Szabadkígyós
Község 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.

A képviselő-testület a Közbeszerzési Bíráló Bizottságba az alábbi –szükséges szakértelemmel
rendelkező – személyeket fogadta el:
Beleznai Róbert (közbeszerzési szakértelem),

Folytatás a 3. oldalon.

Szabadkígyós Község Önkormányzatának
helyi rendeletei a Nemzeti Jogszabálytár oldalán évszám, sorszám, témakör szerint kereshetők, és megtekinthetők.

Folytatás az 2. oldalról.

Megalkották a települési
támogatásról és egyéb szociális
ellátásokról szóló rendeletet
A képviselő-testület megalkotta a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról
szóló rendeletét.

ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGKÖTÉS: Házasságkötés időpontja: 2020.03.06., menyasszony: Huszka Alexandra
szabadkígyósi lakos, vőlegény: Farkas Ferenc szabadkígyósi lakos

Tisztelt Lakosság!
Aki otthon házisertést tart, azt kérjük, jelezze a helyi állatorvosnak, Dr. Lami Andrásnak hétköznap reggel 7.00 – 8.00 óráig az Iskola utca 10. szám alatt, vagy telefonon,
a 06-20/5656-008 telefonszámon.

• Az állatok tartási helyére történő belépés
előtt kéz- és lábbeli fertőtlenítést kell végezni.
• Sertéseket vásárolni csak egyedi füljelzővel
ellátva, állatorvosi bizonyítvánnyal együtt
szabad.
• A sertéseket élelmiszer hulladékkal (moslék) etetni TILOS!
• Amennyiben a sertés megbetegszik vagy elhullik, azt azonnal jelentenie kell az állatorvosnak.
• Etetésre csak olyan takarmányt szabad felhasználni, amely engedélyezett takarmány
előállítótól származik. Saját termesztésű gabona akkor etethető, ha azt a felhasználás
előtt legalább 30 napig vaddisznóktól elzártan tárolták.
A sertések alá szánt almot (szalma) a felhasználás előtt 90 napig olyan helyen kell tárolni,
ahol vaddisznó nem férhet hozzá.
Mindannyiunk érdeke, hogy mind megyénk,
mind Magyarország háztáji és nagyüzemi sertésállományát megvédjük az afrikai sertéspestis által okozott gazdasági károktól, ezért kérjük
a fenti intézkedések betartását, és a hatóságokkal történő együttműködését.

2019. december hónapban Békés megyében egy kilőtt vaddisznóban kimutatták az afrikai sertéspestis (ASP) kórokozóját. A vírus nagy
ragályozó képességű fertőző betegséget okoz,
melyre a házisertés és a vaddisznó fogékony.
A betegség étvágytalansággal, levertséggel, lázzal, bőrvérzések megjelenésével és elhullással
jár. A betegség iránt az ember nem fogékony.
A betegség gyógyszerekkel és védőoltással nem
kezelhető és nem előzhető meg. A betegség felszámolását csak szigorú igazgatási intézkedésekkel és a fertőzött állományok (állami kártalanítás melletti) leölésével lehet elvégezni.
A betegség megelőzése érdekében az alábbi
járványügyi intézkedések szükségesek:
• Előzetes összeírást követően valamennyi sertésállomány állatorvos által történő vizsgálata.
• Az állattartó udvarba csak az állat gondozója járjon be. Az állatok gondozásához külön ruhát és lábbelit kell használnia.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
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Tájékoztatás
A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a koronavírus járvány megelőzése és minimalizálása érdekében
2020. március 17. napjától (kedd) minden
Ügyfélszolgálati irodánkban és Ügyfélkapcsolati pontunkon határozatlan időre szünetel az
ügyfélfogadás!

Kérjük, ügyintézésére az elektronikus vagy
telefonos elérhetőségeinket szíveskedjenek választani! Elérhetőségeink:
• Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u 4-6
• Tel.: + 36-66/447-150
• E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
• Honlap: www.dareh.hu
Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy hamu,
salak gyűjtésére szolgáló konténerek kihelyezésére került sor Szabadkígyóson, így ezentúl
településünkön is lehetőség nyílik a fűtési szezonban keletkező hamu elszállíttatására. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Kossuth
téren (a Művelődési Ház mellett), valamint

a Nyugdíjasház mellett elhelyezett konténerekbe kizárólag zsákokban összegyűjtött, kihűlt állapotú hamut, salakanyagot lehet lerakni.
A konténerek ürítéséről a DAREH Bázis Zrt. gondoskodik.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

2020. évi II. negyedéves hulladékgyűjtési naptár
2020

kommunális hulladék

15. hét

április 06./április 08.

16. hét

április 13. helyett
április 11./ április 15.

17. hét
18. hét
19. hét
20. hét
21. hét
22. hét
23. hét
24. hét
25. hét
26. hét
27. hét

április 20./április 22.
április 27./április 29.
május 4./május 6.
május 11./május 13.
május 18./május 20.
május 25./május 27.
június 1. helyett
május 30./ június 3.
június 8./június 10.
június 15./június 17.
június 22./június 24.
június 29./július 1.

zöld hulladék
szállítás

április 16.

szelektív

lomtalanítás

április 10. helyett
április 17.

május 8.
május 14.
május 23.

június 12.
június 18.

