Krónika
INGYENES

Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja
2020. ÁPRILIS

A Dél-Békés Mentőcsoport segítségével
fertőtlenítették Szabadkígyós közterületeit
Szabadkígyós Község Polgármestere Szabadkígyós belterületén közterület fertőtlenítést
rendelt el abból a célból, hogy a húsvéti ünnep hangulatát minél nagyobb biztonságban
élhessük meg. Szász Zsolt képviselő úr vállalta
a feladatot és felvette a kapcsolatot a Dél-Békés
Mentőcsoporttal, melynek köszönhetően a fertőtlenítés 2020. április 09-én megtörtént.
A fertőtlenítési akció előtt Süliné Forró Zsuzsanna alpolgármester asszony és Szász Zsolt
önkormányzati képviselő úr, a Dél-Békés Mentőcsoport önkéntes tagja kijelölték az akció helyszíneit, ahol a fertőtlenítést tervezték elvégezni az este folyamán. Az akció 18
órakor vette kezdetét, mely során Simonka
György országgyűlési képviselő úr, a Dél-Békés

Mentőcsoport alapítója és Szász Zsolt képviselő úr koordinálásával a mentőcsoport tagjai és az önkéntes segítők permetezőgépekkel
szórták a fertőtlenítőszert a falu közterületein.
A fertőtlenítés többek között érintette a buszmegállókat, a közintézmények környezetét,
a játszóteret, a templomot, a kápolnát, a sportpályát, a piacot, a Fecskeházat és a közterületen található padokat és hulladékgyűjtő edényeket is.
Bízunk benne, hogy mindenki otthon marad,
de amennyiben valakinek mégis szükséges elhagynia az otthonát, ezt biztonságosabb környezetben teheti meg.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!
Továbbra is folyamatosan biztosítjuk a bevásárlást, a postai ügyintézést illetve a gyógyszerkiváltást a 65 év feletti lakosainknak, és azon fogyatékos személyeknek, akik a veszélyhelyzet
időszakában támogatásra szorulnak és nincs az
ő gondozására képes személy, családtag, aki segíteni tud számára.

Minden szabadkígyósi lakosnak szeretném
megköszönni a fegyelmezettségét, az együttműködését ebben a kialakult helyzetben.
Hívjanak bátran, mi segítünk!
Elérhetőségeink: Szociális Alapszolgáltatási
Központot (telefon: 06-66/247-580; 06-70/ 977
6887, 06-70/4595-362, vagy email-en: szak@
oroscom.hu) a nevük és lakcímük megadásával.

A segítségnyújtást az önkormányzati dolgozóinkkal együttműködve végezzük!

Süliné Forró Zsuzsanna intézményvezető
Szociális Alapszolgáltatási Központ

Tájékoztató a Szabadkígyósi Óvodába
a 2020/21-es nevelési évre történő beíratásról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és
még nem járnak óvodába.
Az emberi erőforrások minisztere 7/2020.
(III.25) EMMI határozata alapján a veszélyhelyzetre tekintettel 2020/21-es nevelési évre történő
óvodai beiratkozás eljárásrendje a következő:

• A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020.
április 21-ig hivatalból felvesz minden körzetébe tartozó (Szabadkígyós közigazgatási
területén lakhellyel rendelkező) gyermeket.
Személyes megjelenésre nincs szükség.
• A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételről írásban értesíti a szülőt.
• A beiratkozási iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.
Farkas Mária
óvodavezető

Tájékoztatás
szociális ellátásokkal kapcsolatban
Tájékoztatjuk a szabadkígyósi lakosokat, hogy
a szociális ellátásokhoz tartozó kérelmeket a veszélyhelyzet ideje alatt is benyújthatják hivatalunkhoz. A nyomtatványok elérhetők a www.szabadkigyos.hu honlapon
a Polgármesteri Hivatal, Ügyintézés, Szociális ügyek menüpont alatt, illetve a kérelmek

az ASP rendszeren keresztül elektronikusan is
benyújthatók. Nyomtatvány kipostázására vonatkozó igényüket elküldhetik az igazgatas@
szabadkigyos.hu, szak@oroscom.hu e-mail címekre nevük, lakcímük és telefonszámuk
megadásával, és jelezhetik a 06-66/247-186,
Folytatás a 3. oldalon.

www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
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Folytatás az 2. oldalról.

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) számú Korm. rendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.
Kérjük Önöket, ha van rá lehetőségük, elsősorban az elektronikus ügyintézés lehetőségeit vegyék igénybe! Amennyiben papír alapon nyújtják be kérelmüket, a kitöltött nyomtatványt és a
benyújtás elbírálásához szükséges mellékleteket
(pl.: jövedelemigazolás) helyezzék a Polgármesteri Hivatal (5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.)
bejárata mellett található postaládába.
Megértésüket köszönjük!

06-66/247-580, 06-70/332-3500 telefonszámokon is.
Ezen kívül tájékoztatjuk azon lakosokat, akik
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultak, hogy a Kormány 88/2020.(IV.5)
számú rendelete értelmében, a rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet
alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzet fennállását megállapító határozat
hatályának időtartama meghosszabbodik a

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Házasságkötés időpontja: 2020.03.24.,
menyasszony: Szerb Ilona Katalin szabadkígyósi lakos,
vőlegény: Lipták Richárd szabadkígyósi lakos

A háziorvosok és a békéscsabai
orvosi ügyelet elérhetőségei
Tekintettel a kialakult járványveszélyre kérjük betegeinket, hogy egészségük védelme
érdekében ne menjenek személyesen a háziorvosi rendelőbe. A rendelő előterében kihelyezett dobozokba szíveskedjenek a gyógyszer
igényüket, illetve egyéb üzeneteiket elérhetőségeikkel együtt felírni. Amennyiben elkerülhetetlen a rendelő személyesen történő felkeresése, abban az esetben kérjük Önöket,
hogy egyszerre csak néhány ember tartózkodjon az előtérben egymástól távol! Gyógyszerrendelésre, leletek közlésére az alábbiakban
leírt elérhetőségek használhatók. Megértésüket köszönjük!

Dr. Berczi István háziorvos elérhetősége
e-mail cím: berczi632@gmail.com
mobiltelefonszám: 30/422-3541
rendelő telefonszáma (rendelési időben hívható): 06-66/247-787
Dr. Gurbity Gábor háziorvos elérhetősége
e-mail cím: gurbitygabor@gmail.com
mobiltelefonszám: 30/965-0564
rendelő telefonszáma (rendelési időben hívható): 06-66/247-568
Ügyeleti időben hívható telefonszámok:
Felnőtt ügyelet: 66-555-424
Gyerek ügyelet: 66-555-362
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
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Hirdetési felülettel segíti a helyi termelőket
az Agrárminisztérium és a Nébih
Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi
termelők és potenciális vásárlóik összekötését
az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – jelentette be Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár. A kezdeményezés célja, hogy bővüljenek
a nehéz helyzetbe került magyar termelők értékesítési lehetőségei. A felület elindításának
első lépéseként a termelők regisztrációját várják, ami egy egyszerű űrlap kitöltésével megtehető a hivatal https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalán.

Az érdeklődő őstermelők és kistermelők a
https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalon érhetik el a regisztrációhoz szükséges űrlapot. Nevük és elérhetőségeik mellett az általuk
kínált főbb terméktípusokat, valamelyik szakmai
azonosítójukat kell megadniuk, továbbá, hogy
vállalnak-e kiszállítást. A vásárlók, azaz a lakosok
és szolgáltatók (kereskedők, vendéglátók, étkeztetők) a későbbiekben ugyanezen oldalon tájékozódhatnak arról, hogy kik és mit kínálnak eladásra a környékükön. A kereshető adatbázis
mellett az adatok térképen is megjelennek, még
könnyebbé téve a böngészést.

A magyar termelők segítésének egyik új
eleme a „termelő kereső” felület elindítása.

Agrárminisztérium

TÁJÉKOZTATÓ
A koronavírus járvány miatt
a LOMTALANÍTÁS és a GYŰJTŐPONTOS ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA
2020. április 15-től SZÜNETEL!
A jogszabályban előírt kötelező kommunális hulladék közszolgáltatást,
a házhoz menő szelektív és házhoz menő zöldhulladék gyűjtést
társaságunk továbbra is biztosítja.
A járvány terjedésének megelőzése érdekében kérjük,
az edények kirakása előtt, illetve az ürítést követően minden esetben
VÉGEZZENEK FERTŐTLENÍTÉST az edényeken és tároló helyiségekben!
Ismételten tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálataink 2020. 03. 17-től,
a hulladékudvarok 2020. 03. 23-tól határozatlan ideig zárva tartanak.
Telefonon és e-mailen ügyfélszolgálatunk továbbra is elérhető!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Köszönjük megértésüket!
Békéscsaba, 2020. március 30.

