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Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Tóth Gáborné Értékteremtő Díjban részesült

Aranydiplomát vehetett át
Dr. Lami András állatorvos

Békéscsaba központjában immár nyolcadik al-
  kalommal szervezte meg a Közfoglalkozta-

tási Kiállítást a Békés Megyei Kormányhivatal, 
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Dr. Lami András állatorvos éppen 50 éve, 1971. szeptember 25-én
   vehette át diplomáját az Állatorvostudományi Egyetemen. Az

ötven éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elisme-
réseként a közelmúltban aranyoklevelet kapott az Állatorvostudo-
mányi Egyetem nevében.

Édesapja, Dr. Lami Gyula is idén vehette át jubileumi gránit 
diplomáját, aki egyetemi szolgálatát 1945. augusztus 1-jén kezdte, 
1946-ban „bene” jelzésű állatorvosi oklevelet, 1947-ben „summa 
cum laude” minősítésű doktori oklevelet szerzett, 1963-ban kandidá-
tus lett, 1990-ben doctor honoris causa és 1999-ben professor emeritusi elismerésben részesült.

Dr. Lami András 1974-ben pályázta meg Szabadkígyós 
körzeti állatorvosi praxisát, és azóta is itt dolgozik. 53 éve 
aktívan vadászik, ezzel kapcsolatosan több vezető pozíciót 
is betöltött már, egy békéscsabai vadásztársaság elnöke az 
ötödik ciklusban. 2011-ben ment nyugdíjba, mint hatósági ál-
latorvos, azonban az állatorvosi feladatokat, mint szolgáltató 
állatorvos továbbra is ellátja. 1973-ban nősült, feleségével 
azóta is boldogan élnek együtt Szabadkígyóson. Egy lánya 
született, aki férjével és két gyermekével Szentendrén él.

Kívánom, hogy tíz év múlva a gyémántdiploma átvételére 
is ilyen jó egészségben kerüljön sor!

BALOGH JÓZSEF polgármester

melynek keretében másodszor adták át az Ér-
tékteremtő díjat azok részére, akik meghatá-
rozó szerepet töltöttek be az értékteremtő 
munkában.

Tóth Gáborné 30 éve a Szabadkígyósi Polgár-
mesteri Hivatal munkatársa, és immáron 8 éve 
foglalkozik lelkiismeretesen a közfoglalkoztatás-
sal, mely munkája elismeréséül „Békés megye 
értékteremtő közfoglalkoztatásáért” díjban ré-
szesült. A díjat Zalai Mihály, a Békés Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlésének Elnöke, valamint Dr. 
Takács Árpád kormánymegbízott úr nyújtották 
át részére, melyhez ezúton szívből gratulálunk!

BALOGH JÓZSEF polgármester
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

munkatársai
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Ismét eredményesen szerepeltünk
az országos gulyásversenyen

A Nemzeti Lovardában mutatkozott be
a Honvéd Huszár Díszalegység 

Idén immár 25. alkalommal rendezték meg
 2021. augusztus 20–22. között a Hortobágy 

egyik leglátványosabb hagyományőrző rendez-
vényét, az Országos Gulyásverseny és Pásztor-
találkozót a hortobágyi pusztai állatparkban. A 
versenyen tizenegy gulyás- és öt bojtár páros 
vett részt, akik számos versenyszámban mér-
ték össze tudásukat. A versenyen az idei évben 
is képviseltették magukat Szabadkígyósról Le-
hoczki Mátyás és Szeidler István személyében, 
akik Sándor Bálint kíséretében vettek részt a 
versenyen. Szeidler István különdíjat kapott, va-
lamint pányvadobásban II. helyezést ért el. Le-
hoczki Mátyás jubileumi különdíjban részesült, 
mert ő volt az egyetlen versenyző, aki mind a 
25 versenyen részt vett. Gratulálunk az eredmé-
nyekhez, és további sok sikert kívánunk!

BALOGH JÓZSEF polgármester

A Honvéd Huszár Díszalegység kiképzettsé-
   gét és felkészültségét szemlézte Mudra Jó-

zsef ezredes, az MH vitéz Szurmay Sándor Bu-
dapest Helyőrség Dandár megbízott dandárpa-
rancsnoka március 11-én a Nemzeti Lovardá-
ban. A Kincsem Nemzeti Lovas Program kereté-
ben megalakított Honvéd Huszár Díszalegység 
Előkészítő Törzsét kijelölték, és felkészí-
tették a lovakat is február 28-ig. Három 
olyan ló is a Díszalegység tagja, melyek 
itt születtek és itt nevelkedtek az Ókí-
gyósi Aranyménesben. A szemle a lova-
sok, valamint a lovak bemutatkozásával, 
a díszruházat ellenőrzésével kezdődött 
és egy látványos lovas alaki bemutató-
val zárult. Sándor Zsolt őrnagy, az Előké-
szítő Törzs parancsnoka jelentette, hogy 
készen állnak a következő ütem feladata-
inak megkezdésére. Mudra ezredes kö-
szönetét fejezte ki a lelkiismeretes és ki-
tartó munkáért, valamint hangsúlyozta: 

ez egy új kezdet, ahol a magyar katonai lovas-
kultúra és annak szellemisége újra életre kel. 
Ezt követően a parancsnok ajándékot adott át a 
szilvásváradi Állami Ménesgazdaság vezetőinek, 
megköszönve a támogatásukat, mely lehetővé 
tette a sikeres közös munkát.

Forrás: https://nemzetilovarda.hu
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Az iskola hírei
Büszkék vagyunk Faragó Fatima 6. osztályos ta-
nulóra, aki 2021. szeptember 17–18-án a 26. 
Magyar Kick-box Világkupán vett részt az Újkí-
gyósi Királyteam Kick-box Akadémia versenyző-
jeként, ahol Point-fighting Cadet I. kategóriában 
Bronzérmet szerzett. Gratulálunk, és további 
sok sikert kívánunk!

2021. szeptember 15–17. között iskolánkból 60 
felső tagozatos diák vehetett részt Zánkán ott-
alvós Erzsébet táborban. A tábor az Erzsébet 
tábor keretein belül valósult meg, a gyerekek-
nek a táborban való részvétel ingyenes volt, az 
utazást kellett fizetni. A buszos utazás után a 
jó időnek köszönhetően csobbanhattak a gye-
rekek a Balatonban. Haditechnikai bemutató 
keretében a harcászati eszközökkel ismerked-
hettek. Vacsora után Veréb Tamás koncerten 
vehettek részt. Csütörtökön délelőtt interaktív 
bogárkiállításon és bemutatón ismerkedhettek 
meg a gyerekek a világ legkülönlegesebb bo-
garaival. Ebéd után a Szent Imre hajóval hajó-
kiránduláson csodálhatták meg más szemszög-
ből a Balatont és környékét a gyerekek. Vacsora 
után diszkóval záródott a nap. Pénteken reg-
geli után már esős időben indult haza a csapat. 
Összességében elmondhatjuk, hogy sok színes 

programon tudtunk részt venni, és élményekkel 
gazdagon térhettünk haza Zánkáról.

Szeptember 10-én pénteken papírgyűjtés volt 
az iskolában. A gyerekek lelkesen gyűjtötték a 

papírt, ezúton is köszönjük szé-
pen a felajánlásokat. Amennyi-
ben a lehetőségek engedik, ta-
vasszal vagy nyár elején is lesz 
papírgyűjtés.

Az idei eredmények:
Alsó tagozat:

  I.  4. osztály  44,85 kg/fő
 II.  3. osztály  36,46 kg/fő
III.  2. osztály  16,57 kg/fő
IV.  1. osztály  02,58 kg/fő

Felső tagozat:
  I.  6. osztály  64,06 kg/fő
 II.  7. osztály  58,87 kg/fő
III.  5. osztály  44,31 kg/fő
IV.  8. osztály  15,26 kg/fő

Általános
Művelődési Központ
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Folytatás az 5. oldalon.

MINDENNAPJAINKBAN 3…

Ebben a rovatunkban a Szociális Alapszolgál-
  tatási Központban dolgozó szociális szakem-

berek munkájáról olvashatnak, betekintve a 
mindennapi munkájukba abból a célból, hogy 
megismerjék a házi segítségnyújtás lényegét.

Az előző hónapokban is igyekeztünk bemu-
tatni Önöknek, hogy az ellátottaknak saját lakó-
környezetükben milyen segítséget nyújtanak a 
gondozók, amellyel az önálló életvitelük fenn-
tarthatóságának, valamint egészségi-, mentális 
állapotukból, vagy más okból származó problé-
máik megoldására kapnak segítséget az ottho-
nukban.

Varga Katalin gondozó szakmai pályafutását 
Orosházán kezdte egy bentlakásos intézmény-
ben, ahol gyakorlatiasságát megalapozta. Idő-
közben a sors úgy hozta, hogy ideköltözött 
községünkbe azóta elhunyt férjéhez. Közfoglal-
koztatottként segítette a gondozók munkáját, 
majd 2017 szeptemberében csatlakozott hoz-
zánk főállásban – egy állásüresedés által –, s lett 
az intézmény szakgondozója, aki gondozói tudá-
sát azóta nálunk kamatoztatja. Kata jelenleg kisfi-
ával és élettársával él Szabadkígyóson, nagyobb 
gyermekei már saját családot alapítottak. Az 
alábbiakban az elmúlt éveiről szólaltattam meg:

– Miért választottad ezt a szakmát?
– Visszagondolva, 1996-ban érdeklődtem 

Orosházán, amikor még ott éltem, hogy van-e 
szociális gondozó képzés. Mindig is éreztem, 
hogy ez az a hivatás, amit végezni szeretnék. 
Akkor sikerült is elvégeznem ezt a képzést, az-
óta is ebben a szakmában dolgozok.

– Akkor elmondásod szerint úgy érzed, hogy 
kiteljesedtél ebben a szakmában?

– Igen, úgy érzem, ez az én hivatásom, a má-
sokkal való törődés, a másoknak való segítés. 
Azt gondolom, hogy ezt hívjuk elhivatottság-
nak/hivatásnak, amikor az ember teljes szív-
vel-lélekkel végzi azt, amit szeret.

– Hogyan gondolsz vissza az elmúlt éveidre 
a szociális szakmában?

– Az elmúlt éveim alatt igen sokrétűen ta-
lálkoztam a szociális gondozó szakmával. Dol-
goztam idősek otthonában és most házi gon-
dozóként. A két munkakör közti különbséget 

leginkább azzal tudnám érzékeltetni, hogy az 
idősek otthonában az ellátottak java része már 
olyan mértékű segítségre, ápolásra szorul, ami-
ben egy emberként/gondozóként nem tudunk 
segíteni, tehát több gondozó kell, mint itthon a 
saját házában. Persze élnek olyan idősek is, akik 
fittek, kijárnak a városba, élik életüket, csak épp 
intézményben élnek, ahol biztonságot kapnak. 
Ott az élet sokrétű, hiszen vannak foglalkozá-
sok, pl sakkoznak, kártyáznak, hímeznek, és van 
állandó felügyeletük, tehát biztonságos. Én ren-
geteg tapasztalatot szereztem abban az intéz-
ményben, hiszen ott több élet, több élethelyzet 
volt. Házi gondozóként viszont azt érzem, hogy 
itt vagyok igazán „otthon”. Nagyon jó kis csapat 
tagja vagyok, mert itt mindenkire lehet számí-
tani, hiszen egy jó csapatmunka nélkül ez nem 
működne. Ha elakadunk, egymás gyakorlatias-
ságából építkezünk. Persze ehhez szükséges egy 
jó vezető is, aki szintén szívvel-lélekkel támogat 
és erősít minket, hiszen lelkileg sokszor mi is rá-
szorulunk a segítségre.

– Mit tapasztalsz itt helyben az idősekkel 
kapcsolatban a házi gondozás során?

– Az idősek természetesen mind más szemé-
lyiségek, hiszen sajátos életúttal, tapasztalattal 
és élethelyzettel rendelkeznek. Nagyon fontos a 
gondozás során az empátia – a beleérző képes-
ség –, a segíteni tudás és akarás, amit adunk, 
amiért vagyunk. Minden nap várnak, és mi min-
den nap elmegyünk az otthonukba, ahol segíteni 
tudjuk őket azon útszakaszukon is, ahol elakad-
tak. Ezeket valamelyikük könnyebben veszi, de 
találkozunk bizony olyan ellátottal is, aki nehe-
zen kér segítséget, de miután megismer minket, 
és a bizalmába fogad, onnantól kezdve hálás.

– Hogyan zajlik egy napod?
– Munkám során nagyon sok gondozottnál 

szembesülök keringési problémával, amit orvos 
utasítása mellett gyógyszeres terápiával keze-
lünk. Ezen kívül sokszor e végtagokat fizikálisan, 
sebkötözéssel is kezelni kell, amennyiben már 
nem elég a gyógyszeres terápia. Természetesen 
ez is orvosi utasításra történik.
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Folytatás a 4. oldalról.

MINDENNAPJAINKBAN 3…

Itt elmondanám, hogy nagyon örülök, hogy 
egyre több olyan lehetőség van a kötszerek-
kel kapcsolatban (újak), ami segíti a betegséget 
gyógyítani, így szinten tudjuk tartani a gondo-
zottjaink állapotát. Nekem sok olyan gondo-
zottam van, akik javarészt már nem tudják el-
látni magukat. Minden nap várnak, hogy a napi 
higiénéjükben segítsek, bevásároljak nekik, a 
gyógyszerüket kiváltsam, majd kiadagoljam, ne-
hogy rosszul szedjék be. Itt elmondanám, hogy 
nagyon oda kell figyelni, de az orvostól kapott 
terápiás lap alapján ki tudjuk tenni nekik akár 
egy napra, több napra vagy egy hétre, ameny-
nyiben ezt kérik. Van ellátottam, akinek hajat 
mosok hetente kétszer, fürdetem, mosdatom, 
takarítok ott, ahol tartózkodik. Van, hogy elő-
készítem az ételt számára, elmosogatok, vagy 
éppen havat lapátolok télen, hogy ne csússza-
nak el a havas járdán. Mindig egy adott élet-
helyzetre adott tevékenységi köröket végzünk, 
és mindig személyre szabottan. Úgy veszem 
észre, hogy ezzel a „kis besegítéssel” nagyban 
segítjük őket. Amikor bajt észlelek, mert úgy 
látom, hogy nem olyan a gondozottam, mint 
lenni szokott, akkor jelzem a hozzátartozóknak, 
hogy jobban figyeljenek rá, vagy ha annyira vé-
szes az ellátott állapota, akkor hívom az orvost. 
Volt már rá példa, hogy életet mentettem az-
zal, hogy kijárok gondozni hozzájuk. Ezért is jó a 
mindennapos találkozás velük, hogy ezeket ész-
revegyük, és emellett legyen kihez egy-két szót 
szóljanak, mert ez is nagyon hiányzik nekik.

IDŐSEK VILÁGNAPJA

Kedves Szabadkígyóson élő idős Lakótársaink!
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket 

október 1-jén az Idősek Világnapja alkalmából!
Köszönjük Önöknek, hogy életet adtak ne-

künk, mutatták a helyes utat, tanították érté-
kelni a jövőt, és kívánjuk mindazoknak, akik 
sok-sok éven át dolgoztak, hogy most nyugod-
tan élvezzék a megérdemelt nyugdíjas éveiket!

Az élet megy tovább, de nem mindegy, ho-
gyan. Éljünk továbbra is békében, szeretetben, 
azokkal az értékekkel, amiket Önöktől kaptunk, 
melyeket viszünk tovább.

Most már rád vár a feladat,
nyisd hát meg a szívedet!

Jusson nekik gondoskodás,
melegítő szeretet.

Ne azért, mert elvárható,
ne azért tedd Ővelük.

Csak emlékezz, te rólad szólt
sokáig az életük.

Légy mellettük, ha teheted,
– kis világuk oly rideg.
Öleld Őket szeretettel,
melegítsen a szíved...

(Részlet Aranyosi Ervin: Amikor megöregednek
című verséből.)

Kívánunk Önöknek hosszú boldog,
egészséges éveket!

Süliné Forró Zsuzsanna
és a Szociális Alapszolgáltatási

Központ dolgozói

•  Házasságkötés időpontja: 2021. augusztus 14., menyasszony: Czifra Emese létavértesi 
lakos, vőlegény: Tóth Mihály szabadkígyósi lakos

•  Házasságkötés időpontja: 2021. szeptember 4., menyasszony: Lippai Marianna sza-
badkígyósi lakos, vőlegény: Pocsai János szabadkígyósi lakos

• Házasságkötés  időpontja: 2021. szeptember 18., menyasszony: Grim Anita szabadkí-
gyósi lakos, vőlegény: Juhász András szabadkígyósi lakos.

Anyakönyvi hírek HÁZASSÁGKÖTÉSEK: 
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Közművesített utcában
belterületi építési telek
eladó

Beszámoló Szabadkígyós
Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
2021. szeptember havi 
döntéseiről

Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat

Elfogadták a Gördülő Fejlesztési Tervet

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az AL-
FÖLDVÍZ Zrt., mint vízközmű-szolgáltató 2022–
2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Tervét elfogadja. Továbbá felhatalmazta a Pol-
gármestert a további szükséges intézkedések 
megtételére.

Döntöttek a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

történő csatlakozásról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Szabadkí-
gyós Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához. A 
képviselő-testület fenti rendelkezése szerint a 
2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-terve-
zet előkészítésekor a beérkezett igények alapján 
a támogatás alapjául szolgáló összeget 2022. évi 
költségvetéséből biztosítja. Továbbá felkérte a 
Polgármestert az önkormányzati csatlakozási nyi-
latkozat aláírására és a pályázat meghirdetésére.

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képvise-
  lő-testülete 21/2021. (IX. 13.) számú hatá-

rozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi 
fordulójához való csatlakozásról.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati for-
dulója:
1.  Szabadkígyós Község Önkormányzata az Em-

beri Erőforrás Támogatáskezelővel együttmű-
ködve ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók szá-
mára a 2021/2022. tanév második és a 
2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan. 
(„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS).

2.  Szabadkígyós Község Önkormányzata az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelővel együttmű-
ködve ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára („B” TÍPUSÚ 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS).

A két pályázat esetében használatos kötelező 
nyilatkozat minta (Nyilatkozat szociális rászo-
rultság igazolására) a www.szabadkigyos.hu 
oldalról letölthető, illetve személyesen a Pol-
gármesteri Hivatalban (5712 Szabadkígyós, 
Kossuth tér 7.) igényelhető. A pályázatokat 
az adott kiírásnak megfelelően az EPER-Bursa 
rendszerben elektronikusan, illetve a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva a kötelező mel-
lékletekkel együtt papír alapon a települési ön-
kormányzatnál is be kell nyújtaniuk a pályázók-
nak. Kérjük, figyelmesen olvassák el a kiíráso-
kat! A pályázat elektronikus rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyújtásának ha-
tárideje: 2021. november 5.
A pályázattal kapcsolatos további információ az 
alábbi linken érhető el: www.emet.gov.hu.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szabadkígyós Község Önkormányzata a Vágó-
híd utcában 2 darab építési telket értékesí-
tésre meghirdet. A kivett beépítetlen területek 
övezeti besorolása falusias lakóterület. A telkek 
helyrajzi száma 1102/1. és 1102/2., területük 
1258 m² és 1253 m². Vételár: 800 000 Ft. Ér-
deklődni személyesen a Szabadkígyósi Polgár-
mesteri Hivatalban Zatykó Katalin jegyzőnél, il-
letve a 06-66/247-186 telefonszámon, valamint 
a jegyzo@szabadkigyos.hu e-mail címen lehet.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt
Szabadkígyósi Lakosok!

Tisztelt Lakosság!

Ivóvízhálózat-mosatás

Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok! Tájékoztat-
juk Önöket, hogy az Alföldvíz Zrt. Szabad-

kígyós településen 2021. október 5-én a víz-
torony, október 11-én az ivóvízhálózat mosatá-
sát végzi. A fenti napokon nyomáscsökkenés, 
esetleges vízhiány várható.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

A Békés Megyei Kormányhivatal bővítve az
  ügyfélszolgáltatás lehetőségét, a kormány-

ablakkal nem rendelkező településen is bizto-
sítja a helybeni ügyintézést a Békéscsabai Járási 
Hivatal Mobil Ügyfélszolgálata keretében.

Tájékoztatjuk leendő Ügyfeleinket,
hogy 2021. október 6. (szerda) 11 és 17 óra
közötti időben Szabadkígyós, Kossuth tér 5.

szám előtt a Kormányablak Busz
a lakosság szolgálatára áll.

Az akadálymentesített Mobilizált Ügyfélszolgá-
laton lehetőség van számos, a Kormányablakok-
ban intézhető ügytípus intézésére, így többek 
között személyazonosító igazolvány, lakcímkár-
tya, útlevél, vezetői engedély, ügyfélkapu vagy 
akár mozgáskorlátozott parkolási igazolvány 
ügyintézésre is. 2021. május 3. napjától a vé-
dettségi igazolvány státuszának lekérdezésével is 
fordulhatnak az ügyfelek a kormányablakokhoz, 
így ebben az ügyben is tájékoztatást nyújtunk a 
kitelepülés során. Amennyiben a gépjármű ügy-
intézés keretében rendszámtábla kiadásával járó 
ügyintézési szándékuk van – a szükséges rend-
számtábla típus rendelkezésre állásának teljes 
körű biztosítása érdekében –, azt előzetesen szí-
veskedjenek jelezni 2021. október 5-én (kedd) 
12 óráig a 66/528-324-es telefonszámon. A Mo-
bilizált Ügyfélszolgálaton biztosított a bankkár-
tyás fizetés, de a bankkártyával nem rendelkező 
ügyfelek az esetleges eljárási költséget akár pos-
tai csekken is megfizethetik a helyi postán.

Kérjük, szíveskedjenek ellenőrizni okmányaik
érvényességét, hogy a fenti ügyfélszolgálati

időben helyben elintézhessék ügyeiket!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabadkígyósra 
költöző új lakosok számára a magánszemé-

lyek kommunális adójára való bejelentkezés 
benyújtható ügyfélkapun keresztül adásvételi 
szerződés becsatolásával, illetve a nyomtatvány 
letölthető a www.szabadkigyos.hu honlap ról is. 
A kitöltött nyomtatvány az adásvételi szerző-
dés másolatával a Polgármesteri Hivatal 4-es 
számú irodájában is benyújtható, illetve elhe-
lyezhetik a hivatal bejárata melletti postaládá-
ban is. Kommunális hulladéktároló edényt a 
DAREH ügyfélszolgálatán igényelhetnek, szelek-
tív edény és komposztáló edény igényüket a hi-
vatal titkárságán is benyújthatják.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás
menetrend módosításról

Szív- és érrendszeri
betegségek szűrővizsgálata

Szabadkígyóson

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Volánbusz 
Zrt. 2021. október 15-től az alábbi menet-

rend módosítás bevezetését tervezi: Iskolai 
előadási napokon a 6:40 órakor, valamint a 6:50 
órakor Újkígyósról Békéscsabára induló járatok 
módosított útvonalon, Békéscsaba, Petőfi liget 
megállóhely érintésével közlekednek a diákok 
kedvezőbb eljutása érdekében.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2021. októ-
ber 2-án, szombaton 8–17 óráig a házior-

vosi rendelő épületében szív-érrendszeri be-
tegségek szűrővizsgálatát lehet igénybe venni 
az I.C.C. Kft. által, mely 5 vizsgálatot tartalmaz. 
A szűrésre csak időpontra lehet érkezni, elő-
zetes regisztráció a 30/5888-243-as telefon-
számon lehetséges. A vizsgálatok együttes díja 
18 000 forint.



A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket,
hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton

történő ügyintézést részesítsék előnyben!

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
– Szabadkígyós –

– hulladékszállítás –

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

Ügyfélfogadási idő:
2021. október 4., november 8., december6., hétfő 11–13 óráig

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: +36 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, uzletiugyfel@grnkft.hu,
 szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton:  5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.

(hétfőn és szerdán 8–15 óráig, csütörtök 7–19 óráig)

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

DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

2021. kommunális hulladék zöld hulladék szállítás szelektív

40. hét október 4. / október 6. október 8.
41. hét október 11. / október 13. október 14.
42. hét október 18. / október 20.
43. hét október 25. / október 27. október 28.
44. hét november 1. / november 3.
45. hét november 8. / november 10. november 12.
46. hét november 15. / november 17. november 18.
47. hét november 22. / november 24.
48. hét november 30. / december 1.
49. hét december 6. / december 8. december 10.
50. hét december 13. / december 15. december 16.
51. hét december 20. / december 22.
52. hét december 27. / december 29.

2021. évi IV. negyedéves hulladékgyűjtési naptár


