
Felkelt a fénylő Nap, a világ is ébred… 
Jöttem köszönteni Édesanyám, téged.
Virág a kezemben, szeretet szívemben,
te általad váltam azzá, aki lettem!
Mosollyal locsoltál, - mint vízzel virágot,
általad ismertem meg a nagyvilágot.
Tőled kaptam erőt, édes anyanyelvet,
tiszta emberséget, angyali figyelmet.
Megköszönöm szépen minden áldozatod,
s tudom, nem vársz hálát, tiszta szívvel adod.
Drága jó anyácskám, - ki világra hoztál,
érjen annyi öröm, amennyit okoztál…

INGYENES 2021. ÁPRILIS

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Aranyosi Ervin
Anyák napi vers

Kedves Édesanyák! A költő szavaival szeretném kifejezni tiszteletemet Önöknek gyermekeik ne-
vében, akiknek életet, szeretetet, tisztességet adtak. Kérem azonban, ne csak egy nap legyen az ün-
nep. Az év minden napján gyermeki hálával köszönjük a sok gondoskodást, szeretetet és féltést. 
Amíg megtehetjük azt! 

Tisztelettel:
BALOGH JÓZSEF

polgármester

Szabadkígyós Község Önkormányzata a Ma-
gyar Falu Program keretében meghirdetett Ön-
kormányzati tulajdonú utak felújítása című, 
MFP-ÖTU/2019. kódszámú pályázaton 29.999.998 
Forintot nyert 2019-ben.

A támogatás összegéből Szabadkígyós bel-
területén 1/1 önkormányzati tulajdonban levő 
közterületen 4 utcában, összesen 1624 m hosz-
szúságban és közel 6500 m2 területen valósult 
meg az útburkolat felújítása. 

A projekt az alábbi utcákat érintette: 
• Bartók Béla utca 400 m 
• Munkácsy utca 740 m 

• Tulipán utca 184 m
• Eötvös utca 300 m
Az idei évben terveink között szerepel a 

Rákóczi utca, az Arany János utca eleje, az Is-
kola utca 2. fele és a Zrínyi utca még le nem 
aszfaltozott szakaszának felújítása. 

Köszönjük a Kormány támogatását! 

Köszönjük a Magyar Falu Program által nyúj-
tott fejlesztési lehetőségeket! 

BALOGH JÓZSEF
polgármester

Önkormányzati tulajdonú utak felújítására 
került sor Szabadkígyóson 

a Magyar Falu Program keretében

Folytatás a 2. oldalon.



Megkezdődött a „Meglévő inkubátorház 
bővítése, korszerűsítése Szabadkígyóson” 

című pályázat kivitelezése

www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
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A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális 
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Ható-
sága, mint támogató Szabadkígyós Község Ön-
kormányzatának „Meglévő inkubátorház bő-
vítése, korszerűsítése Szabadkígyóson” című 
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00007 azonosító számú 
pályázatát 2017. december 20-án kelt támogató 
döntése alapján mindösszesen 126 538 731 

forintnyi támogatásra érdemesnek ítélte. A pá-
lyázat keretén belül az új raktár felépítése elkez-
dődött, mely az alap elkészítése után hamaro-
san megépül. A beruházás tervezett befejezése 
2021. október 31. 

BALOGH JÓZSEF 
polgármester

Folytatás az 1. oldalról.
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 
hatósági házi – COVID19-karantén alatt álló in-
gatlanoktól nem szállítjuk el a lomhulladékot, 
ezért kérjük, hogy ne helyezzék ki!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Non-
profit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy 
társaságunk Szabadkígyóson 2021. május 15-én, 
szombaton, lomtalanítási napot tart.

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

Tisztelt Lakosság!
Az alábbi örömhírrel van szerencsém szol-

gálni Önöknek! Szabadkígyós Község Önkor-
mányzata a Magyar Falu Program keretében 
2021. évben meghirdetett pályázati kiírások kö-
zül eddig az alábbiakban nyújtott be pályázatot: 

1. MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők inf-
rastrukturális fejlesztése 2021. kiírás keretében a 
temetőnk bejáróját, valamint a régi ravatalozó 
előtti területet szeretnénk térkővel ellátni, vala-
mint a ravatalozó hűtőkamrájának gépészeti be-
rendezését korszerűsíteni, és a kapacitását négy 
helyesre bővíteni 5.000.000 Ft összértékben.

2. MFP-OJKJF2021. Közterületi játszótér fejlesz-
tése kiírás keretében pedig a 2019-ben megkez-
dett Bartók utcai játszóteret látnánk el további já-
tékelemekkel 3.000.000 Ft összértékben. 

3. MFP-UHK/2021. Útépítés, felújítás 2021 
kiírás keretében pedig a Zrínyi utca még le nem 
aszfaltozott szakasza kapna szilárd aszfaltburko-
latot, valamint a Rákóczi utca burkolata kerülne 
felújításra összesen 20.000.000 Ft értékben. 

Továbbá pályázatot nyújtottunk be Központi 
Költségvetésből elnyerhető önkormányzati for-
rásra, amelyből az Arany János utca eleje, és 
az Iskola utca 2. fele útburkolati szakaszának 
felújítása valósulhatna meg pozitív elbírálás 
esetén több, mint 17. 000.000 Ft összegből. 

Köszönjük a Kormány támogatását! 
Köszönjük a Magyar Falu Program által nyúj-

tott fejlesztési lehetőségeket! 
Zatykó Katalin

jegyző

Lomtalanítás Szabadkígyóson

Beszámoló a 2021. évben benyújtott 
pályázatokról

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS: 

Pocsaji Ábel, született: 2021. március 08. napján, 
édesanyja: Pocsajiné Varga Brigitta, édesapja: Pocsaji János István

HALÁLESET:
Csík Péter volt szabadkígyósi lakos (született: Újkígyós, 1936. március 09.) 

elhunyt 2021. március 22. napján, Szabadkígyóson. 
Juhász Pál volt szabadkígyósi lakos (született: Gyula, 1951. március 14.) 

elhunyt 2021. március 27. napján. 

Folytatás a 4. oldalon.



Társaságunk, mint közszolgáltató a lomtalanítás 
alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagy-
darabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt 
nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti 
össze és szállítja el. A feleslegessé vált bútoro-
kat, használati tárgyakat, amelyek mások számára 
még használhatóak, azokat pl. a segélyszerveze-
teknél, szociális szolgáltatóknál is leadhatja, így se-
gíthet másokon, ill. csökkentheti a hulladéklerakás 
mennyiségét, ezzel óvva a környezetet. 

Kérjük, hogy a lomokat – a gyűjtési naptárban 
meghatározott napon, reggel 06:00 óráig- a lakó-
háza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól meg-
közelíthető közterületre helyezze ki, ne az úttestre 
tegye, mert akadályozhatják a forgalmat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbiakban az 
elszállítható és az el nem szállítható hulladékok 
köre a teljesség igénye nélkül tájékoztató jelleg-
gel kerültek felsorolásra. 

Lomtalanításkor kirakható hulladék: 
•  bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód) 

szétszerelt, mozgatható állapotban
•  fából készült tárgyak (ablakkeret – üveg 

nélkül, ajtó, kerítés)
• műanyag (linóleum) padló
• kerti bútor
•  ágynemű, textil, ruhanemű (zsákban/do-

bozban kihelyezve)
• matrac (szétvágva/összetekerve)
•  szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapot-

ban)
• hordó (fa/műanyag – üres állapotban)
• virágtartó
•  gyerekjátékok (fajáték, műanyag játék nem 

elektronikus)
• műanyag medence
Lomtalanításkor NEM kerül elszállításra: 
• kommunális hulladék
•  elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveg-, 

papír, műanyag – és fémhulladék (szelektív 
csomagolási hulladék)

• zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű)
•  építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, 

stb., síküveg, ablakkeret üveggel)
•  építési – bontási tevékenységből származó 

hulladék (drótkerítés, fémkerítés, ereszcsa-
torna, egyéb bontásból származó hulladék)

•  fémből készült tárgyak (pl.: fémcső. ágyke-
ret, autóülés)

• fénycső
• gyógyszerhulladékok

•  elektromos háztartási eszköz, elektronikai 
hulladék

• gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi
•  veszélyes és különleges kezelést igénylő 

hulladék (akkumulátor, festék, fáradt olaj, 
hígító, növény-védőszer, szárazelem, stb.)

•  ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevé-
kenység, következtében keletkezett fólia

• sütőolaj, sütőzsiradék
Kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíves-

kedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihe-
lyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat 
a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni 
és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe 
(100 cm x 100 cm x 80 cm).

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:
•  egyes hulladéktípusok esetében, a Társasá-

gunk által üzemeltetett hulladékgyűjtő udva-
rokon. Az igénybevétel részletes feltételei az 
alábbi linken találhatóak: https://www.da-
reh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/

•  a közszolgáltató által nem gyűjthető hulla-
dékok esetében, más vállalkozás által üze-
meltetett hulladékudvarokon.

Továbbá felhívjuk figyelmet, hogy a lomtala-
nítás során kihelyezett hulladék a NHKV Nem-
zeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonát képezi, 
ebből kifolyólag a jogtalan eltulajdonítás ren-
dőri intézkedést vonhat maga után.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
további részletes információk a www.dareh.hu ol-
dalon érhetőek el.

A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kap-
hat részletes tájékoztatást.

Központi ügyfélszolgálat
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.
Tel.:+ 36-66/447-150
E-mail:   • ugyfelszolgalat@grnkft.hu 

• szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Honlap: www.dareh.hu

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá 
a település tisztaságához!

Védje a környezetet Ön is!

Folytatás a 3. oldalról.


