
Első szavam a köszöneté!
KÖSZÖNÖM, hogy közösen a hivatásos szervek 

munkáját segítve, kiegészítve, sikeresen védtük 
meg DÉL-BÉKÉST (ahol minden települést ellát-
tunk az igényelt fertőtlenítővel és szolgáltatással, 
ingyenesen), sőt, Megyénket és térségünket is! 
(Minden kérést teljesítve.) Büszkén tekinthetünk 
mindannyian Megyénkben országosan is a legke-
vesebb a korona vírus általi megbetegedésék szá-
mára (11 fő), pedig a szomszédos Megyék és a ha-
tár közelsége miatt előre láthatóan nem okozott 
volna meglepetést, ha nálunk váltott volna elő-
ször tömegessé a fertőzöttek száma vidéken; nem 
hiába készült az operatív törzs is erre a Gyulai kór-
ház felkészítésével.

Ezért lépett a DBMCS az elsők között és sike-
rült kiemelkedő módon a járvány terjedését le-
lassítani és a lakosságnak segítséget nyújtani. Te-
hát az első csatát megnyertük, a járványt közös 
erővel megfékeztük! A korona vírus okozta meg-
betegedések száma nem emelkedik, de a védeke-
zést nem hagyhatjuk abba. Hosszú távú védeke-
zésre kell berendezkednünk a veszélyhelyzet teljes 
időszakára! Az elmúlt héten érkezett felkérések és 
megkeresések teljesítésére nem ált rendelkezésre 
elegendő kapacitásunk, ezért több helyszínen is 
meghiúsult a korábban automatikusan és példa-
értékűen működő előállító, kiosztó, fertőtlenítő, 
logisztikai, beszerző, dokumentáló, finanszírozó, 
építő, fertőtlenítő és szakmai illetve kommuniká-
ciós háttér.

Ezúton szeretném kérni minden segítőnket, 
hogy hétfőtől legyetek szívesek újból, az elűző 
időszakhoz hasonlóan biztosítani a DBMCS jár-
vány elleni védekezéséhez, a működéséhez szük-
séges jelenlétet! Hiszen mindannyian tudjuk, hogy 
csak közösen lehetünk eredményesek és néhány 
fő hiánya is ellehetetlenítheti a megkezdett mun-
kánk folytatását! Kérlek titeket, hogy továbbra is 
feltétlenül folytassuk a megkezdett munkát és se-
gítsünk betartani a közösségi szabályokat, hogy 

a kedvező irányba alakuló járványügyi helyzetet 
fent tudjuk tartani!

Dr. Varga Sándor Főorvos úr Európában is egye-
dül álló pozitív példaként jellemezte tevékenysé-
günket, melyben, március közepétől napi több 
száz kérdésre/kérésre válaszoltunk, 90 önkénte-
sünk éjjel-nappal, átlagosan 25 fővel nyújtott se-
gítséget a hozzánk forduló több, mint 1000 in-
tézménynek, rajtuk keresztül pedig több 10.000 
ellátottnak, dolgozónak. A térségben élő lakosok 
ezreinek pedig közvetlenül, az erre a célra kialakí-
tott depóinkban nyújtottunk segítséget. A közös-
ségi médián keresztül, személyesen és levelek szá-
zaival kapjuk a köszönő és elismerő üzeneteket és 
az újabb felkéréseket!

Így több mint 50.000 maszkot és gumikesztyűt, 
több mint 100.000 liter Disinflex 0,2 %-os felület-
fertőtlenítő szert biztosítottunk térítésmentesen 
Békés megyei honfitársaink számára. A veszély-
helyzet kihirdetése óta senkinek sem mondtunk 
nemet a segítségkérésre, pedig számtalan aljas tá-
madással, feljelentések sokaságával hátráltatták 
a munkánkat, miközben a DBMCS önkéntesei, 
vezetősége és az alapítója az emberek életének 
megmentésén fáradozott.

Reméljük, hogy eljön a nap, az önvizsgálat 
ideje, amikor az ál- és rémhírterjesztők levonják a 
megfelelő következtetéseket és megkövetik a vé-
dekezésben önzetlenül közreműködőket. Ezeknek 
az embereknek lehetőségük lesz arra is, hogy jobb 
mintát mutassanak, mint amit eddig ők tettek a 
lakosság védelme érdekében.

Mi, amit saját erőnkből tudtunk, megtettünk 
és mindannyiunkat a jó szándék vezetett és vezet, 
immáron 7 éve. A járvány megfékezéséhez a so-
kak által kért segítség nyújtásával járultunk hozzá. 
A kialakult krízishelyzetben az itt élők életének 
nyugodtabbá tételéhez nyújtottunk segítséget.

Mottónk örök: megmenteni minden megment-
hető életet!

INGYENES 2020. MÁJUS

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Tisztelt Önkéntes DÉL-BÉKÉS 
MENTŐCSOPORT tagok!

Folytatás a 2. oldalon.
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2020. március 16-án egy új és váratlan helyzet 
elé állította a világot, az országunkat, községünket 
„ a COVID” vírus. Erre a kialakult helyzetre senki 
nem volt felkészülve, mindenkit egy nagy feladat 
elé állított, de elmondhatom, hogy itt a helyi kö-
zösség nagyszerűen helytállt. Mindenkit arra kér-
tek, hogy maradjanak otthon, ha tehetik, ezzel 
lassítva a vírus terjedését, hogy a kórházak felké-
szüljenek az esetleges tömeges megbetegedés 
kezelésére.

Kérték, hogy a 65 éven felüliek maradjanak ott-
hon, s kérjenek segítséget az ügyeik intézéséhez. 
Kérték, hogy az óvodák, bölcsődék, és az iskolák 
ne működjenek. Ezzel elkezdődött a digitális ok-
tatás is. 

A váratlan helyzet miatt nem lehetett kapni 
maszkokat, fertőtlenítőszereket sem. Ennek ha-
tására a szociális intézményben kollegáimmal el-
kezdtünk maszkokat varrni a lakosság részére, 
akik igényelték. Ezután többen is jelezték, hogy 
szívesen segítenek anyagban, szabásban, varrás-
ban.

Ezt követően arra gondoltam, hogy az óvo-
dai, iskolai, önkormányzati, szakos dolgozók-
kal és önkéntesekkel felkeresünk minden 65 év 
feletti lakost személyesen, megkérdezve őket, 
hogy amennyiben igénylik, és otthonukból nem 
mennek el, hogy megóvjuk ezzel őket, részükre 

biztosítunk olyan segítségnyújtást mint a bevásár-
lás, postai ügyintézés, gyógyszerkiváltás. 

Március 27-én közel 30 munkatárssal és önkén-
tessel felkerestünk 522 időst. Többen örömmel 
vették, hogy figyelünk rájuk és 45 fő kérte a se-
gítséget. 

A korlátozások feloldása után a mai napig 12 
főnek segítünk folyamatosan, természetesen to-
vábbra is, aki igényli, segítjük.

Szeretném megköszönni az óvodai, bölcsődei, 
iskolai dolgozók önkéntes munkáját, bevásárlás-
hoz nyújtott segítségüket.

Az óvoda, iskola bezárását követően azon szü-
lők, akik igényelték az étkeztetést, részükre kol-
legáim segítségével házhoz szállítjuk az ebédet. 
Mindemellett az idős ellátottjainknak is házhoz 
szállítjuk az ebédet. Itt külön köszönjük a sofőrök 
munkáját.

 A szociális alapszolgáltatási központhoz renge-
teg telefon érkezett útbaigazítás, ügyintézéshez 
segítségnyújtás, lelki tanácsadás és krízishelyzet 
elhárítása miatt.

Április 24-én kb. 500 főnek a piactéren fertőt-
lenítőszert és maszkokat osztottunk, a Dél-Békés 
Mentőcsoport jóvoltából. Szász Zsolt képviselő úr-
nak köszönjük a segítségét a közreműködésben. 

www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu

Folytatás a 3. oldalon.

Köszönet mindazoknak, akik a háttérből önzet-
lenül, áldozatos munkájukkal támogatták tevé-
kenységünket.

Minden, amit ma mondunk vagy teszünk, az 
utókor az alapján fogja megítélni, hogy ki segí-
tette vagy akadályozta a járvány elleni védekezést! 

A DBMCS minden önkéntese és a védekezésben 
egyéb módon résztvevők büszkék lehetnek arra, 
hogy a legkritikusabb pillanatokban a gáton csele-
kedtek! Ezt nem lehet elégszer megköszönni!

Segítsük egymást! Vigyázzunk egymásra!

Fejes Róbertné
a Kuratórium Elnöke 

Kedves Lakosok!

Folytatás az 1. oldalról.
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Ezt követően még két alkalommal volt lehetőség 
az osztásra. Itt szeretném, megköszönni minden 
résztvevő önkéntesnek a munkáját, akik azokon a 
napokon segítették az osztást.

 A bevezetett időkorlát megnehezítette a szo-
ciális gondozóim munkáját is, jelentős átszer-
vezésre volt szükség a személyes gondozásban, 
ezért köszönjük az ellátottak türelmét.

A digitális oktatás új helyzet elé állította a ta-
nárokat, gyerekeket, szülőket is egyaránt. Sze-
retném megköszönni a pedagógusoknak, hogy 
helytálltak és maximálisan segítik a gyerekeket a 
tanulásban. 

Köszönöm a szülőknek is, hogy alkalmazkodva 
az új helyzethez, akár munka után is segítették 
a gyermekeket az új felállás szerinti tanulás sike-
rében. Köszönet a gyerekeknek is, hogy jól véve 
az akadályokat, ügyesen teljesítik a kötelezettsé-
geiket. Tudom, nehezen viselik a korlátozásokat, 

hiányzik nekik a társaság, a csavargás, de remél-
jük, hamarosan helyreáll minden. Mindenkinek 
kitartást kívánunk a közelgő szünetig. 

Köszönjük azon magánszemélyeknek is, akik 
hozzájárultak a gyermekek tanulásához laptop, 
számítógép felajánlásával.

Köszönet a maszkokhoz nyújtott bármilyen se-
gítségért, akik anyaggal, szabással, vagy varrással 
járultak hozzá.

Köszönet a frontvonalban dolgozóknak: el-
adóknak, postásoknak, gyógyszertári dolgozók-
nak, boltosoknak, orvosoknak, közfoglalkoztatot-
taknak, a szociális munkásoknak, kollegáimnak, 
polgárőröknek, önkénteseknek, az önkormányzati 
dolgozóknak és természetesen Önöknek.

Köszönöm Zatykó Katalin jegyző asszonynak és 
Balogh József polgármester Úrnak is a munkáját, 
akik a községünk működését a kialakult járvány-
ügyi helyzetre tekintettel helytállóan kezelték, 
szervezték, vezették. 

Kérem Önöket, hogy az elkövetkezendőkben is 
tartsák be a kért korlátozásokat, hiszen ezzel tud-
juk továbbra is megelőzni a tömeges fertőzést, ha 
Önök fegyelmezetten kezelik a kialakult helyzetet. 

Vigyázzunk továbbra is egymásra!

Süliné Forró Zsuzsanna
alpolgármester

www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu

Folytatás az 2. oldalról.

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGKÖTÉSEK: 

Házasságkötés időpontja: 2020.05.09., 
menyasszony: Gajda Cintia szabadkígyósi lakos, 
vőlegény: Liker Krisztián Pál békéscsabai lakos  

HALÁLESET:
Dunai Antal, volt szabadkígyósi lakos (született: Újkígyós, 1945. február 22.) 

elhunyt 2020. április 20. napján Szabadkígyóson. 

Köszönet. Szabadkígyós Község Önkormányzatának nevében szeretném köszönetemet tol-
mácsolni Tóth Zoltán helyi vállalkozó és Steigervald Tamás gyulai vállalkozó részére, akik felajánlottak 
az önkormányzatunk állattenyésztésének megsegítésére 16 bála szénát, tekintettel arra, hogy idén az 
időjárás miatt gyenge szénatermés várható. Köszönjük a segítséget!

BALOGH JÓZSEF polgármester



A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabá-
lyozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jog-
kör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély 
nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) 
az építtetőnek/tulajdonosnak vízjogi fennma-
radási engedélyt kell kérni. A kormány döntése 

értelmében a fúrt kutakkal kapcsolatos bejelen-
tési kötelezettség határideje meghosszabbításra 
került. Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgaz-
dálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, 
ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély 
nélkül létesített kutakra legkésőbb 2023. decem-
ber 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Tisztelettel tájékoztatom Szabadkígyós köz-
ség lakosait, hogy az évente kötelező módon 
előírt veszettség elleni összevezetéses ebol-
tás a koronavírus járványhelyzet miatt eltoló-
dik, viszont lakásomon hétköznap 07 - 08 óráig 
el tudom végezni az oltást. Kérem, jöjjenek 
el! Korom miatt én nem szívesen megyek ki. 

A járvány elmúltával, előzetes értesítés után 
megtartjuk az összevezetéses kötelező veszett-
ség elleni eboltást. Az oltás díja továbbra is 
ebenként 3500.- Ft + féreghajtó.

Dr. Lami András 
Szabadkígyós, Iskola u. 10.

Tel.: 06 20 5656008

Június 4-én, a Piactéren ruhaosztást tartunk 9 – 15.30-ig. Kérünk minden résztvevőt, 
hogy maszkban jelenjen meg és tartsa be a másfél méteres távolságot. Köszönjük!

Szociális Alapszolgáltatási Központ 

EBOLTÁS

Dr. Bánhegyi Szabolcs ortopéd szakorvossal 2020. július 02-án, 15 órától 17 óráig 
a védőnő székhelyén, az Iskola utca 4. szám alatt. Beutaló nem szükséges!
TAJ kártyáját, illetve közgyógy igazolványát mindenképpen hozza magával!

Kérjük, hogy szájmaszkban jöjjön! A rendelés csak előzetes bejelentkezés alapján történik!
Ficzere Zoltánné Hajni várja hívását (illetve visszahívja)  a 06 20/ 557- 28- 94-es telefonszámon.

ORTOPÉDIAI SZAKVIZSGÁLAT

RUHAOSZTÁS

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy pünkösd 
ünnepére való tekintettel a kommunális (vegyes) 
hulladékszállítás időpontja Szabadkígyóson az 
alábbi rend szerint változik: 

-  Május 30-án, szombaton szállítják el a cég 
munkatársai a kommunális (vegyes) hulladé-
kot június 1-e (hétfő) helyett az I. körzetben.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 
6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az in-
gatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgál-
tatási területen található hulladékudvarok 2020. 
május 18.-tól (hétfő) a megszokott nyitvatartási 
rend szerint üzemelnek, illetve 2020. május 25.-
től (hétfő) a kijelölt gyűjtőpontokon ismételten 
elhelyezhető a zöldhulladék a megszokott rend 
szerint. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt

Tisztelt Ingatlanhasználók!

Tájékoztatás fúrt kutak bejelentési 
kötelezettségéről


