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Január 21-én meglátogatta a településünket Herczeg Tamás országgyűlési képviselő úr.
Látogatásának egyik célja volt, hogy köszöntötte azt a két helyi lakosunkat, akik a képviselő-testületünk döntése értelmében az elmúlt év végén munkájuk elismeréseként „Szabadkígyós Községért” kitüntetésben részesültek. A képviselő úr személyesen mondott köszönetet Páger Józsefné és Ekker Attila kitüntetetteknek és további jó munkát és jó egészséget
kívánt nekik.
BALOGH JÓZSEF
polgármester

„KÖZÖSSÉGÉRT” díjat alapít
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő
Herczeg Tamás, Békés megye 1. sz. választókerület országgyűlési képviselőjeként kitüntető
díjat alapít a választókerület településein működő civil szervezetek, közösségek tevékenységének elismerésére.
A díjak adományozására minden év február
1-28. között szavazhatnak majd a településen
élők online felületeken és papír alapú szavazással. Településenként évente 1 db díj adományozható. A díjak átadására minden évben
március hónapban kerül sor. Az adományozott díj: 60 ezer Ft pénzjutalom, valamint oklevél és plakett. Egy személy csak egy szavazatot adhat le kizárólag az állandó lakcíme
szerinti településen működő közösségre.
A szavazólapon/internetes felületen a szavazatot leadó személy köteles megadni nevét,

állandó lakcíme szerinti települését (utca,
házszám nélkül) és életkorát.
A Közösségért díjat kaphatják: Az adott településen működő közösségek (jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek), amelyek az előző
évben a legtöbbet tették a kultúra, a közművelődés, a hagyományőrzés, a sport, a képzés, az ismeretterjesztés, a településfejlesztés, a közösségfejlesztés, a szociális tevékenység, a környezet- és
természetvédelem, a polgári védelem területén.
A díj meghirdetése és a szavazás részletei az
interneten, a helyi Polgármesteri Hivatalokban
és a helyi nyomtatott médiában kerülnek majd
közzétételre.
BALOGH JÓZSEF

polgármester

A Szociális Alapszolgáltatási Központ
tájékoztatása
Az önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási
Központ által a szociálisan rászorultak részére a
személyes gondoskodás körében az alábbi alapszolgáltatásokat biztosítja:
• étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• család- és gyermekjóléti szolgáltatás
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
a, Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik
azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A jogosultsági feltételekről (helyi rendelet szerint) illetve az igénybevételről bővebb
felvilágosítás a Szociális Alapszolgáltatási Központban (Művelődési Házban) a 06/66 247580, 06/70 45 95 362 telefonszámokon lehet.
Egy menü ára 650.-Ft, kiszállítással 710 -.

krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.
Gyűjtő doboz
A családsegítő szolgálatunk november - december hónapban a Község boltjaiban adománygyűjtő dobozokat helyezett ki, melybe
tartós élelmiszert gyűjtöttünk azon rászorulóinknak, akik a családsegítő szolgálattal kapcsolatban állnak. Karácsony előtt 10 gyermekes
családnak, és négy házaspárnak tudtunk ezekből az összegyűjtött tartós élelemből segítséget
nyújtani.
Minden család egytől egyig nagyon hálás volt!
Ezúton szeretnénk megköszönni Önöknek,
hogy egy kis örömhöz juttatták őket. Köszönet a
boltvezetőknek, a boltosoknak is a segítségben,
hogy kihelyezhettük az adománygyűjtő dobozokat és képviselő asszony támogatásának, amivel
bővíteni tudtuk e csomagokat.

2020. december 01-től a KUKE Vendéglátó
kft., azaz Kornélia étterem által biztosítjuk az
étkeztetést, ahol kétféle levesből és kétféle másodikból választhatnak az ellátottak.

Továbbra is minden hónap második szerdáján 9-11 óráig ingyenes jogi tanácsadást biztosítunk.

Amennyiben Ön nem szociálisan rászorult, de szeretne a Kornélia étteremből menüt
rendelni, 940 Ft/menü áron rendelheti meg:
06/20 221 5080

Minden hónap harmadik keddjén 9-14 óráig
ingyenes pszichológiai tanácsadást igényelhetnek a gyermekjóléti ellátásban részesülő gyermekek és családjaik.
Az intézmény ingyenes pszichológusi megsegítése és ingyenes jogi tanácsadása előzetes
bejelentkezés alapján történik. (időpontkérés
szükséges)

Ebédhordó szükséges, amennyiben nincs
+120 Ft,-az eldobós csomagolás.
c, A gyermekjóléti szolgálat alapvető célja
a gyermekek családjukban történő nevelkedésének elősegítése. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális
segítőmunkával, valamint más személy, illetve
szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások
közvetítésével látja el.

Havonta egy alkalommal szintén előzetes
egyeztetés alapján ingyenes igénybe vehető
pszichológia tanácsadás is, melyet az Önkormányzat biztosít ingyenesen az Önök részére!

A családsegítő szolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása keretében a települési önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy

Szociális Alapszolgáltatási Központ
Süliné Forró Zsuzsanna

Folytatás a 3. oldalon.
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Kérjük, ne hagyja elveszni a felajánlható
adója 1 %-át, gondoljon egyesületünkre!
Köszönjük!

Folytatás a 2. oldalról.

A szabadkígyósi nagycsaládos egyesület az
előző évhez hasonlóan Karácsonykor tartós élelmiszer csomaggal támogatott 11 olyan nagycsaládost, akik nem tagjai az egyesületnek. Minden
család örömmel vette a kis adományt! A nagycsaládos egyesület szeretné a gyermeknapi programja mellett a karácsonyi ajándékozást is hagyománnyá tenni! Amennyiben Ön is szeretne
ezen apró örömöknek részese lenni, kérjük adója
1 % - val támogassa a Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesületet. Az adóbevallás kitöltésekor Önnek csak be kell jelölnie az 1-% nyilatkozaton,
hogy kinek ajánlaná fel az adója 1 %-át. (vagy
kérje meg erre könyvelőjét)

Adószámunk: 18376696-1-04
Ezúttal szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt évben adója 1%-ával Egyesületünket támogatta!
KÖSZÖNJÜK!

Szabadkígyósi
Nagycsaládos Egyesület
Süliné Forró Zsuzsanna

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS:
Gyöngyösi Attila, született: 2020. december 04. napján,
édesanyja: Karancsi Mónika, édesapja: Gyöngyösi Attila
HALÁLESET:
László Antal volt szabadkígyósi lakos (született: Gyula, 1971. november 08.)
elhunyt 2021. január 18. napján, Szabadkígyóson.
özv. Barta Józsefné volt szabadkígyósi lakos (született: Sipaki Julianna Mária; Gyula, 1940.
október 09.) elhunyt 2021. január 15. napján, Szabadkígyóson.
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2020. december 12.,
menyasszony: Szabó Mariann szabadkígyósi lakos, vőlegény: Bánfi László szabadkígyósi lakos
Házasságkötés időpontja: 2020. december 21.,
menyasszony: Toldi Barbara újkígyósi lakos, vőlegény: Csík Péter szabadkígyósi lakos

Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!
Kérjük, támogassák adójuk 1 %-val a Szabadkígyósi Szabadidő Sport Club-ot.
Adószám: 18371828-1-04
Felajánlásukat köszönjük szépen!
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Tisztelt Lakosság!
Az eddigi támogatást megköszönve, kérjük, Önöket, hogy adójuk 1%-nak a felajánlásával támogassa a Szabadkígyósi Polgárőr Egyesületet. Ehhez csupán annyit kell tennie, hogy az adóbevalláskor
az adó 1%-ról rendelkező papírra a következő adószámot írja rá:
18388714-1-04
Köszönjük segítségét!

Szabadkígyósi
Polgárőr Egyesület

Tisztelt Lakosok!
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával támogassák
a Szabadkígyósi Óvodáért és Iskoláért Alapítványt.
Adószám: 18384387-1-04
Felajánlásukat köszönjük!

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy hamu,
salak gyűjtésére szolgáló konténer kihelyezésére került sor Szabadkígyóson, így településünkön ismét lehetőség nyílik a fűtési szezonban keletkező hamu elszállíttatására. Felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy a Kossuth téren (a Művelődési

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

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes
ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu • Telefon: 66/447-150
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
- Szabadkígyós- hulladékszállítás –
Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
Polgármesteri Hivatal épületében
Ügyfélfogadási idő:
2021. február 1. hétfő 10:45-12:45 óráig • 2021. március 1. hétfő 10:45-12:45 óráig
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.

