
A Szabadkígyós Szabadidő Sport Club nemcsak 
a pályán, hanem azon kívül is tesz a közösségért. Fo-
cistáink ezúttal a Viharsarki Koraszülöttmentő Ala-
pítványért fogtak össze. A felnőttcsapat két edzője 
testközelből is érintett a témában. 

– Aktívan részt veszünk a falu életében, ahol tu-
dunk, segítünk. Idén először pedig egy jótékonysági 
futóversenyre is beneveztünk, melynek bevételéből 
a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványt támogat-
hatjuk – fogalmazott a Ifj. Szabó Zoltán, vezetőedző. 
Hozzátette, sógornőjének kisfia, Boti is koraszülött-
ként, alig 900 grammal látta meg a napvilágot. Test-
közelből élték át, ahogy napról napra cseperedett, 
erősödött ez az apró kis ember. Látták, mennyit 
küzdöttek érte az orvosok, ápolók, ami erőt adott 
a szülőknek és a családnak. Hála Abdul doktornak 
és csapatának, mára a közel négy éves Boti beérte 
társait.

Tóth Zoltán másodedző kislánya is a tervezett-
nél jóval hamarabb bújt ki édesanyja pocakjából. 
– Még most is előttem van, amikor a feleségem 

alig huszonhárom hetes terhesen felhívott, hogy 
baj van, fájásai vannak. A kórházban azt mondták, 
bármikor jöhet a baba. Végül hat hetet feküdt ott, 
mire megszületett Mila 1400 grammal. Azonnal lé-
legeztetőgépre tették, tele volt csövekkel az apró 
kis teste. De már akkor igazi kis harcos volt, nem 
hagyta magát. Jóval gyorsabban fejlődött, mint 
a többi koraszülött csecsemő az osztályon. Egy hét 
után lekerült a gépről, szépen gyarapodott, két hó-
napra rá pedig elhagyhatták édesanyjával a kórhá-
zat – részletezte az édesapa. A másodedző kilenc 
éven át élt Németországban feleségével, kislányuk 
születése után azonban átértékelődött bennük min-
den. Ahogy tudtak, hazaköltöztek, hogy minél kö-
zelebb legyenek családjukhoz, szeretteikhez. Azóta 
pedig elhatározták, amiben csak tudják, támogatják 
a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány munkáját, 
hiszen megtapasztalták, mennyire fontos ezeknek 
az apró gyermekeknek a megfelelő ellátás.

Szabó Zoltán
Szabadkígyósi Szabadidő SC
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Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

A koraszülöttekért futnak Szabadkígyóson
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Gyönyörű új és modern játszótérrel, terasszal és 
megújult csoportszobákkal, tornateremmel várja 
a gyermekeket idén szeptembertől a Bölcsőde Sza-
badkígyóson. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy egy 80 milllió fo-
rintos TOP-os pályázatnak köszönhetően tovább 
tudtuk szépíteni, bővíteni és modernizálni a tavaly 
30. évét ünneplő Óvodánkat, amelyben immáron 10 
éve Bölcsőde is működik. 

A Területi Operatív Program keretében Sza-
badkígyós Község Önkormányzat a Szabadkígyósi 
bölcsőde épületének férőhely bővítésére kapott 
támogatás összege: 80.000.000 Ft, a támogatás 
mértéke: 100%. Szabadkígyós Község Önkormány-
zata tartja fenn a többcélú köznevelési intézményt, 
a Szabadkígyósi Általános Művelődési Központot, 

melynek keretein belül működik az óvoda és 
bölcsőde.

A projekt fő célja: fejleszteni a 3 éven aluli kis-
gyermekek számára a napközbeni elhelyezést biz-
tosító bölcsődei ellátást, a kisgyermekek számára 
esztétikus és egészséges környezet megteremtése, 
mely által a kisgyermekes szülők a munka világába 
történő visszatérését is segítjük. A megvalósítással 
új férőhelyeket alakítottunk ki, így a bölcsődei el-
látás 12 fővel bővül a projekt eredményeként, azaz 
két külön bölcsődei csoport indítása lehetséges 
a településen.

A pályázatnak köszönhetően tehát az alábbi fej-
lesztésekre került sor: 

• két fedett terasz kialakítása,
• bölcsődei játszótér kialakítása,

A Hortobágyon, a Pusztai Állatparkban került meg-
rendezésre 2020. szeptember 19-én a 24. Or-
szágos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó, ahol 
a szürke marhát vigyázó pásztorok, gulyások köré-
ben még ma is élő hagyományokat mutatják be. 
A találkozón az ország számos pontjáról érkező gu-
lyások versengve bizonyíthatják tudásukat, hiszen 
a főbb versenyszámok a pásztorok mindennapi 

munkájához kapcsolódó feladatokból állnak. A ver-
senyen Szabadkígyósról is képviseltették magukat 
Lehoczki Mátyás és Szeidler István személyében, 
mely során a „Gulyásmesterség” versenyszámban 
III. helyezést sikerült elérni. További sok sikert kívá-
nunk nekik! 

BALOGH JÓZSEF 
polgármester

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

Folytatás a 3. oldalon.

Eredményesen szerepeltünk 
az országos gulyásversenyen

Megújult és kibővült a Bölcsődénk! 



• ősz végére parkosítás,
•  foglalkoztatókhoz tartozó vizes blokkok felújí-

tása, burkolatainak, berendezéseinek cseréje,
•  tornaterem felújítása, gyermekbarát sportpad-

lóval, 
•  akadálymentes vizesblokk kialakítása,
•  akadálymentes rámpa és bejárat kialakítása,
•  akadálymentes közlekedés biztosítása az épüle-

ten belül(nyílászáró csere),
•  vezetői iroda kialakítása,
•  foglalkoztató termek, mosdók, öltözők beren-

dezése,
•  tálalókonyha berendezésének teljes körű be-

szerzése,
•  parkoló és kerékpártároló kialakítása (beszerzés 

alatt),
•  udvari tárolóhely kialakítása (beszerzés alatt).
Az elkészült épületbővítés, felújítás és eszközbe-

szerzés hozzájárul ahhoz, hogy az intézménybe járó 

bölcsődések és óvodások optimális környezetben 
töltsék napjaikat, ergonómiai szempontoknak meg-
felelő bútorok biztosítsák a mindennapi kényelmü-
ket. A gondozó-nevelő munkát végző pedagógusok 
és segítők részére rendelkezésre állhatnak azok az 
eszközök, melyek a kisgyermekek egészséges testi 
fejlődéséhez hozzájárulnak, kiegyensúlyozott sze-
mélyiséggé válhatnak. 

A felújítás idejére ugyan felborult némiképp az in-
tézmény megszokott élete, azonban hála és köszö-
net az Óvoda és Bölcsőde minden dolgozójának, 
azért hogy sikerült mindezt viszonylag zökkenő-
mentessé tenni, majd pedig a szeptemberi kezdésre 
mindennel készen állva fogadni a gyermekeket. 

A bölcsődéseink és óvodásaink pedig már bir-
tokba is vették a megújult intézményt, kívánjuk, 
hogy érezzék nagyon jól magukat az intézményben. 

 Zatykó Katalin 
jegyző 

Folytatás a 2. oldalról.
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Továbbra is minden hónap második szerdáján 
9-11 óráig egyeztetés alapján ingyenes jogi tanács-
adást nyújt Dr. Vári Ádám ügyvéd. 

Minden hónap harmadik keddjén 9-14 óráig in-
gyenes pszichológiai tanácsadást igényelhetnek 
a gyermekjóléti ellátásban részesülő gyermekek és 
családjaik Dr. Rozsnyai Katalin személyében.

Havonta egy alkalommal előzetes egyeztetés 
alapján ingyenes igénybe vehető pszichológia ta-
nácsadás is, melyet az Önkormányzat biztosít ingye-
nesen az Önök részére Kreidl Márta személyében! 

A fenti szolgáltatások a szabadkígyósi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatánál vehetők igénybe, előzetes időpontké-
rés: +36 70/4595362-es telefonszámon és a család-
segítő szabadkígyós messengeren.

A corona vírus terjedésének a megelőzése, és 
mindenki egészségének megőrzése érdekében, 
megkérjük az intézményt felkereső klienseinket, 
hogy szájmaszkot viseljenek kapcsolattartáskor, 
illetve az interjúszobán kihelyezett fertőtlenítőt 
használni szíveskedjenek.

Család –és Gyermekjóléti Szolgálat:

A települési önkormányzatok feladatkörében az 
alábbi általános családsegítői feladatok biztosítot-
tak, mint tanácsadás, segítő beszélgetés, ügyinté-
zés, nyomtatványkitöltésben segítség.

Emellett azon családoknál, ahol zavar keletkezett, a 
családsegítői feladatok mellett, gyermekjóléti szolgál-
tatás során elsődlegesen a gyermek testi, lelki egész-
ségének családban történő nevelésének elősegítése 
a célja, hogy a gyermek a családjában nevelkedhessen. 

Bármi okból kialakult családi akadály esetén, szol-
gálatunk a gyermek/eket szem előtt tartva végzi se-
gítői munkáját. Nem hivatalos szervként, hanem 
család-segítőként tud tanácsot adni,  hogy hová for-
dulhat tovább a család a kialakult probléma meg-
szüntetése érdekében.

Községünkben is (mint mindenhol) működik 
az észlelő- és jelzőrendszer, ahol bármelyik jel-
zőrendszeri tag veszélyeztetettség esetén je-
lezni köteles, mint a háziorvosok, védőnő, iskolai 
és óvodai gyermekvédelmi felelősök, pedagógu-
sok, bölcsődei gondozónők, családsegítő szolgá-
lat, polgármesteri hivatal, polgárőrség, rend-
őrség. A jelzőrendszeri tagok elsősorban saját 
hatkörükben igyekeznek megoldani a jelentkező 
problémákat, s amennyiben már nincs eszköz 
a kezükben, tesznek jelzést. A felmerülő prob-
léma esetén szolgálatunk a jelzőrendszeri ta-
gokkal és a családdal együtt igyekszik segíteni 
(nem megoldani) a kialakult élethelyzetet. 

Veszélyeztetettség észlelése esetén mindenki köte-
les jelezni, aki azt tapasztalja, hogy pl.: idős szomszéd-
ját bántalmazzák, vagy tud olyan kiskorúról, akit elha-
nyagolnak szülei, (alkoholizálnak, nem kap enni, nem 
megfelelően nevelik …stb.) Ne habozzon, ne féljen, ke-
resse, hívja a segítő szakembereket, szervezeteket! Se-
gítsen másoknak, másokon! Mindezt megteheti úgy, 
hogy anonim marad! Hívja a 112-es segélyhívószámot!

 Család és gyermekjóléti szolgálat telefonos elér-
hetőségek 8-16 óráig:

• 06/70/977 6887 
• 06/66/247-580
• Email: szak@oroscom.hu
 Krízis esetén 16 óra után illetve hétvégén a ké-
szenléti szolgálat száma: 
+36 20/801-801-4 telefonszámon hívható.
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A Szociális Alapszolgáltatási Központ 
(továbbiakban: SZAK) tájékoztatása

Antal Margarita Zoé tanácsadó szakpszichológus magánrendelést biztosít az Önök részére!

Rendelési ideje: 
péntek: 15.00- 19.00 óráig a Művelődési ház interjú szobájában.

Előzetes időpontkérés: +36/70 397-18-05-ös telefonszámon.

Folytatás az 5. oldalon.



RUHAFELAJÁNLÁS

Nagyon sok ruhaadomány érkezett szolgálatunk-
hoz az utóbbi időben, sajnos tárolásra nincs lehe-
tőségünk, ezért kérjük Önöket, hogy további ruha-
felajánlását Békéscsaba Fövenyes út 1/A szám alá 
legyen szíves bevinni, ott szívesen fogadják. Érdek-
lődni: 06 20 801-7810.

A meglevő ruhákat 2020. október 07-én a piac-
téren osztjuk. Továbbra is várunk, hűtő, számító-
gép és egyéb működő háztartási gép felajánlást! 
Köszönjük!

Október elseje az idősek világnapja

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletük-
ről szól Tisztele tünk magában foglalja elfogadásukat, 

támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezé-
sét, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai, és 
mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szük-
ségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra 
a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, 
és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek 
bennünket.

Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk 
minden idős embertársunknak!

A jelenlegi covid vírus miatt, kérjük, legyenek elő-
vigyázatosak, türelmesek és vigyázzanak magukra!

Szociális Alapszolgáltatási Központ
Süliné Forró Zsuzsanna
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Anyakönyvi hírek

HÁZASSÁGKÖTÉS: 

Házasságkötés időpontja: 2020. augusztus 28., menyasszony: Csernok Krisztina szabadkígyósi lakos, 
vőlegény: Pallér Sándor Vilmos szabadkígyósi lakos 

Házasságkötés időpontja: 2020. augusztus 29., menyasszony: Bodzás Szabina szabadkígyósi lakos, 
vőlegény: Balázs Lajos újkígyósi lakos 

Házasságkötés időpontja: 2020. szeptember 04., menyasszony: Márkus Emese szabadkígyósi lakos, 
vőlegény: Botyánszki Zsolt szabadkígyósi lakos 

Házasságkötés időpontja: 2020. szeptember 11., menyasszony: Kovács Andrea szabadkígyósi lakos, 
vőlegény: Szerencsés - Fekete Attila István szabadkígyósi lakos 

Házasságkötés időpontja: 2020. szeptember 18., menyasszony: Susánszki Julianna szabadkígyósi lakos, 
vőlegény: Tarsoly Gergő szabadkígyósi lakos 

Házasságkötés időpontja: 2020. szeptember 18., menyasszony: Forcz Anna szabadkígyósi lakos, 
vőlegény: Stir András szabadkígyósi lakos 

SZÜLETÉSEK:

Szűcs Jázmin Katalin, született: 2020. augusztus 13. napján, 
édesanyja: Szűcsné Kóródi Ágnes, édesapja: Szűcs Géza

HALÁLESET: 
Dobák Pálné, volt szabadkígyósi lakos (született: Krizicskó Katalin; Budapest, 1950.12.01.) 

elhunyt 2020. augusztus 26. napján Szabadkígyóson.

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

Folytatás a 4. oldalról.



A kedvtelésből tartott állatok száma nem esik 
korlátozás alá, de gazdáiknak biztosítani kell a tar-
tott állatok részére a megfelelő életfeltételeket, az 
elhelyezést, a táplálást és gondozást a közegész-
ségügyi és állategészségügyi szabályok betartása 
mellett. Az ebtulajdonosnak az ebet úgy kell tarta-
nia, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, testi ép-
ségét és egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt 
ne okozzon. Ha az ebtulajdonos e feltételeket nem 
biztosítja, akkor az ebtartást meg kell szüntetni. 

Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani ti-
los, illetve ebet csak az vezethet, aki azt féken tudja 
tartani. Ebet póráz nélkül közterületre kivinni tilos, 
a harapós, támadó természetű, továbbá a nagy-
testű - 45 cm marmagasság feletti - ebet szájko-
sárral is el lehet látni, illetve bekerített és lezárt 
helyen, szükség esetén megkötve kell tartani. Ha-
rapós vagy támadó természetű eb tartása ese-
tén a lakás, ház, udvar, telek bejáratán a harapós 

Tájékoztatás az ebtartással kapcsolatban

Beszámoló Szabadkígyós Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. évi augusztus havi döntéseiről
Döntöttek a szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtásáról

A képviselő-testület a települési önkormányza-
tok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcso-
lódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás 

alapján benyújtotta támogatási igényét 636 mázsa 
barnakőszénre. Az ehhez szükséges önrészt a 2020. 
évi költségvetése „egyéb az önkormányzat rendele-
tében megállapított juttatás” soron biztosítja. Vál-
lalja, hogy a szociális célú szénben részesülőtől el-
lenszolgáltatást nem kér.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy Sza-
badkígyós településen az avar és kerti hulladék nyílt-
téri égetése – vasárnap és ünnepnapok kivételével – 
március 1-től április 30-ig, október 1-től november 
30-ig hétfőtől szombatig naponta 18.00 – 21.00 óra 
között engedélyezett, más napon és időpontban az 
égetés tilos! Tilos az égetés párás, ködös, esős, erő-
sen szeles időjárás esetén. A megjelölt időpontban 
sem végezhető égetés a település területére is érvé-
nyes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje 
alatt.  A település területén az avar és kerti hulla-
dék ártalmatlanításáról, hasznosításáról elsősorban 
komposztálással kell gondoskodni. Az égetés során 
a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterü-
leten) keletkezett avar és kerti hulladék semmisít-
hető meg. Az égetés folyamatának gyorsítására ég-
hető folyadék, (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, 
vagy bűzös segédanyag nem használható. Az ége-
tést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra 
igénybe venni tilos.  Az égetendő kerti hulladék nem 

tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, vagy veszé-
lyes hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, fes-
téket, vagy ezek maradékait).

Az szabadtéri égetés minden formában nagymér-
tékben környezetszennyező és nagyfokú egészség-
károsodáshoz vezet. 

Továbbá nem csupán a szabadtéri égetés lehet 
káros, hanem a kazánokba, kandallókba való tüzelés 
is az, amennyiben az egészségre és a környezetre 
káros anyagokkal tüzelünk. 

Ezért kérem a Tisztelt Lakosság Minden Tagját, 
hogy kerülje a rongyokkal, műanyaggal, hulladékkal 
való tüzelést!

ÓVJUK MEG A FALU TISZTA LEVEGŐJÉT, VIGYÁZ-
ZUNK EGYMÁS EGÉSZSÉGÉRE!

Zatykó Katalin jegyző

Felhívás
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Folytatás az 7. oldalon.



Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Békés Megyei Kor-
mányhivatal, mint élelmiszerlánc-biztonsági és ál-
lategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák 
veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csa-
létek-vakcina okán állat-járványügyi intézkedésként

Békés megye teljes területére vonatkozóan
2020. október 3-tól 2020. október 23-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Az állat-járványügyi intézkedés hatálya alatt: 
1.  Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg 

megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett 
csalétek-vakcinával ne érintkezhessen. Zárt ud-
varban a kutyák elzárását vagy megkötését mel-
lőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

2.  A település területéről kutyát kizárólag érvé-
nyes veszettség elleni védőoltás megléte ese-
tén, csak a hatósági állatorvos kedvező ered-
ményű vizsgálata után és engedélyével szabad 
kivinni.

3.  Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és 
szájkosárral szabad kivinni.

4.  Az érvényes veszettség elleni védőoltással ren-
delkező vadászebek, a fegyveres erők és fegy-
veres testületek ebei, a katasztrófa-mentő 
ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a lá-
tássérült embereket vezető ebek rendeltetési 
céljuknak megfelelő használatuk idejére men-
tesek a korlátozás alól.

5.  Az ebzárlat alatt a húsevő állatok összevezeté-
sével járó rendezvény nem tartható.

6.  A települési önkormányzat köteles a szabadon 
talált, kóbor ebek befogása iránt intézkedni. 
Az ebzárlat ideje alatt befogott kóbor húsevő-
ket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.

7.  A jelzett időszakban a legeltetés tilos.

Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina 
bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára 
kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni és érte-
síteni kell a népegészségügyi hatáskörben eljáró já-
rási hivatalt.

Szabadkígyósi 
Polgármesteri Hivatal

Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el 
Békés megye területén

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Alföldvíz Zrt. Szabadkígyós településen 
2020. október 6-án a víztorony, október 12-én és 13-án az ivóvízhálózat mosatását végzi. 

A fenti napokon nyomáscsökkenés, esetleg vízhiány várható. 
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!

kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő mó-
don kell elhelyezni. Közterületen őrizetlenül ha-
gyott, illetve kóbor ebet a jegyző a gyepmesterrel 
befogatja, majd a gyepmesteri telepre szállíttatja. 
Az eb őrzéséről a befogást követő 15 nap elteltéig 
a gyepmesteri telepen a gyepmester gondoskodik. 
A tulajdonos ezen időszak alatt a költségek megté-
rítésével az ebet kiválthatja, azonban két hét eltelte 
után az ebet a gyepmester szakszerűen kiirthatja, 
vagy értékesítheti. A jegyző előzetes figyelmez-
tetés után a jogszabálysértő állattartást megtilt-
hatja, illetve szabálysértési eljárást folytat le. Tiltott 

magatartást követ el és legfeljebb ötvenezer forintig 
terjedő igazgatási bírsággal sújtható, aki az ebet úgy 
tartja, hogy az mások nyugalmát tartósan és rend-
szeresen zavarja, illetve bekerítetlen ingatlanon sza-
badon tartja.

Amennyiben az állattartó nem kívánja, vagy nem 
képes az állatot tovább tartani, annak megfelelő el-
helyezéséről gondoskodnia kell. Az állat tulajdonosa 
– egyéb elhelyezés hiányában – köteles felajánlani az 
állatot a legközelebbi állatvédő szervezetnek, illetve – 
ilyen lehetőség hiányában - a jegyző közreműködésé-
vel vagy közvetlenül a gyepmesteri telep részére.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
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Folytatás a 6. oldalról.



2020. évi IV. negyedéves hulladékgyűjtési naptár

2020 kommunális hulladék zöld hulladék szelektív 

40. hét szeptember 28./szeptember 30.

41. hét október 05./október 07 október 08 október 09.

42. hét október 12./október 14.

43. hét október 19./október 21. október 22.

44. hét október 26./október 28

45. hét november 02./november 04.

46. hét november 09./november 11. november 13.

47. hét november 16./november 18. november 19.

48. hét november 23./november 25.

49. hét november 30./december 02.

50. hét december 07./december 09. december 11.

51. hét december 14./december 16. december 17.

52. hét december 21./december 23.

53. hét december 28./december 30.

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
- Szabadkígyós-

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

Ügyfélfogadási idő: 
2020. október Nap megnevgezése Időpont 

5. Hétfő 10:45-12:45h

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: +36/66/447-150

E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. 

(hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy településünkön a 2020. év IV. negyedévében a kommunális, 
szelektív és zöld hulladék elszállítása az alábbi táblázatban megjelölt időpontokban fog történni.


