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Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Futóversenyt rendeztek
a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványért

Online futóversenyt rendeztek szeptember
  24. és 26. között a Viharsarki Koraszülött-

mentő Alapítványért. A Linamar Jótékonysá-
gi Futóversenyre a Szabadkígyósi Szabadidő SC 
több mint harminc résztvevőt regisztrált, amely 
nagyságrendileg a futók tíz százalékát jelentet-
te. A résztvevők végül vasárnap délután négy-
kor gyülekeztek a megbeszélt ponton, majd 
együtt futották le az ötkilométeres távot.

„Ifistáink úgy vettek részt rajta, hogy éppen 
egy meccsről érkeztek haza. Még sérült csapat-

társunk is lefutotta a távot. Volt olyan, aki mun-
kából sietett, volt pedig, aki a családi progra-
mot tette félre.” – mondta ifj. Szabó Zoltán, a 
Szabadkígyósi SZSC alelnöke, vezetőedzője.

Köszönjük Balogh József polgármester úr-
nak és az Önkormányzatnak, hogy idén is tá-
mogatták futóink és segítőink megvendégelé-
sét a futás után. Köszönjük Abdul doktoréknak, 
hogy idén is időt szakítottak arra, hogy meglá-
togassanak minket személyesen. Köszönjük Dr. 
Böröcz Istvánnak, Sebestyén Antalnak és fele-

ségének Anikónak, hogy tá-
mogató jegyekkel segítet-
ték ezt az ügyet. Köszönjük 
Martinecz Mártának, aki 
idén is megcsinálta a re-
gisztrációs munkákat és tar-
totta a kapcsolatot Abdul 
doktor és a Club között. Kö-
szönjük MINDENKINEK, aki 
részt vett ezen az esemé-
nyen és lefutotta a távot.

Szabadkígyósi
Szabadidő SC
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Sajtóközlemény

Komplex turisztikai projekt valósul meg Szabadkígyóson és környékén.
2021/10/

Európai Uniós támogatás felhasználásával sikeresen elindult az „Kulturális-, ökoturisztikai- és 
örökségi helyszínek fejlesztése Szabadkígyóson” című, TOP-1.2.1-16-BS1-2021-00014. számú 
projekt. A pályázatot Szabadkígyós Község Önkormányzata Újkígyós Város Önkormányzatával, 
valamint a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal közösen, konzorciumi formában valósítja 
meg, mely projekt 100%-os, vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból, összesen 580 millió 
Ft támogatásban részesült.

Szabadkígyós Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program, TOP-1.2.1-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfej-
lesztés” tárgyú felhívásra.
A projekt célja a Szabadkígyósra érkező látogatók számának növekedése, a turisztikai mutatószámok 
emelkedése és a szezonalitás hatásainak mérséklése, a település szolgáltatási kínálatának bővítése, 
amelyek a jelenlegi kínálattal összekötve, a meglévő és az új célcsoportot megcélozva önálló szolgál-
tatásként is megállja helyét a turizmus kínálati piacán.
A pályázat során megvalósul
• Postamúzeum kialakítása
• Kastély személyzetének életét bemutató termek kialakítása
• Állatsimogató, tanyasi életet bemutató udvar
• Településtörténeti kiállító terem kialakítása
• Istálló és kocsimúzeum kialakítása
• Parkolók kialakítása
• Kerékpárút kialakítása, építése, illetve meglévő fejlesztése:

a.  Szabadkígyóst Újkígyós várossal összekötő meglévő nyomvonalon 1500 méternyi szakaszon
új pályaszerkezettel történő kerékpárút építése.

b.  Szabadkígyós belterületén 2900 méter hosszan a meglévő kerékpárút fejlesztése 2 méterre
történő kiszélesítésével.

c. Szabadkígyós külterületén 220 méter hosszan új kerékpárút építése.
d.  A Wenckheim kerékpárút Szabadkígyóson végződő pontjához a Kastély utcában csatlakoznánk, 

ahol kerékpáros nyom kialakításával és az érintett útburkolati szakasz felújításával 400 méter
hosszúságban összekötnénk az Ókígyósi úti főúton haladó kerékpárúttal.

•  Tematikus játszótér, kerékpáros szerviz- és pihenőpontok, valamint madármegfigyelő helyek
kialakítása

•  Gazdagon felszerelt, egyedi gyakran tájspecifikus termékekkel ellátott ajándékbolt filmvetítő
és információs pont kialakítása

• Látogatóbarát szolgáltatások (kávézó, gyermekfoglalkoztató, ingyenes WIFI)
A beruházás több helyszínen valósul meg Szabadkígyós bel- és külterületén.
A beruházás fizikai befejezésének időpontja: 2022. 12. 15.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
További információ található a www.szabadkigyos.hu oldalon.
További információ kérhető:
Koszna Tünde  •  E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu  •  Telefonszám: (66) 247-186/11
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Iskola hírei

Szeptember 24-én volt a Magyar Diáksport
  napja, melynek alkalmából diákjaink sport-

délutánon vehettek részt Szabó Zoltán, Ifj. 
Szabó Zoltán és Szabóné Martinecz Melinda 
szervezésében.

Hagyományosan szeptember utolsó hetében 
szoktuk megtartani a futás hetét. Ennek kereté-
ben több mozgásos tevékenységet építünk be a 
gyerekek hétköznapjaiba fittségük és állóképes-
ségük növelése érdekében.

A nyolcadikosok számára ez az év a tovább-
tanulásról szól. Szeptember hónap folyamán 
pályaorientációs kérdőíveket töltenek ki, és is-
kolánk fogad minden olyan középiskolát, aki 
bemutatja a továbbtanulási lehetőségeket a 
diákoknak. Szeptemberben a Vásárhelyi Pál 
Technikum tanárát hallgathatták meg a 7. és a 
8. osztályos diákok. Folyamatosan fogadjuk más 
iskolák tájékoztató anyagát is. Októberben pá-
lyaválasztási vásáron vettek részt a 7-8. osztá-
lyos gyerekek Békéscsabán. Bízunk benne, hogy 
minden tanulónak sikerül majd a neki megfe-
lelő középfokú intézménybe továbbtanulni.

Szeptember 30-a, Benedek Elek születés-
napja 2005 óta a Magyar Népmese napja. Ez al-
kalomból mesemondó versenyt rendeztünk az 
alsó tagozaton. I. helyezett lett: Szabó Senon (2. 
osztály), II. helyezett lett: Simonka Zója Zsófia 
(1. osztály). Különdíjat kapott Alb Anna Réka (4. 
osztály) és Dobróczki Donát Zoltán (4. osztály).

A Magyar Népmese napja alkalmából rajzver-
senyt hirdetett az IKSZT, melyen kiemelkedően 
teljesítettek: Virág Tibor (2. osztály), Mihu Kitti 
(4. osztály) és Szkaliczki Áron (7. osztály).

Az állatok világnapja alkalmából rendezett 
rajzversenyen elért helyezések:

•  1. osztály: 1. helyezett: Farkas Gábor,
2. helyezett: Simonka Zója Zsófia;

•  2. osztály: 1. helyezett: Zsótér Martin,
2. helyezett: Varga Hanna;

•  3. osztály: 1. helyezett: Such Jázmin,
2. helyezett: Pallér Csenge;

•  4. osztály: 1. helyezett: Bohus Kira,
2. helyezett: Szula Dorka.

Október 12-én a felső tagozaton diákok részt 
vettek a Budapesten megrendezett Vadászati és 
Természeti Világkiállításon. A rendezvényre való 
belépés és a vonattal történő utazás mindenki-
nek ingyenes volt. A gyermekek élményekkel és 
ajándékokkal gazdagon tértek haza.

Október 18-án iskolánk is részt vett az orszá-
gos TE-SZEDD szemétszedési akcióban. Szeren-
csére az iskola területén nagyon kevés szeme-
tet találtak a gyerekek, az iskola környékét is 

Folytatás a 4. oldalon.



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

– 4 –

Folytatás a 3. oldalról.

MINDENNAPJAINKBAN 4...

Iskola hírei

megtisztították a szeméttől. Az akcióban a szer-
vezők szemeteszsákot és gumikesztyűt biztosí-
tottak a munkához.

Az iskolai büszkeség falunk már október ele-
jére tele lett. Gratulálunk a versenyzőknek, és 
további sok sikert kívánunk.

Őszi szünet: október 25–29-ig, utolsó tanítási 
nap: október 22., péntek, első tanítási nap no-
vember 2., kedd.

Szabadkígyósi Általános Iskola

E havi rovatunkban Ragályiné Szűcs Andrea
  kollegánkat szeretném bemutatni Önöknek.

Andrea szabadkígyósi lakos, itt nőtt fel és jelen-
leg is itt élnek férjével és két kisgyermekükkel. 
Mielőtt hozzánk érkezett, Békéscsabán dolgo-
zott egy nyomdában, ezt követően gyesen volt. 
Időközben hozta a sors intézményünk felé, miu-
tán 2019 őszén állásüresedés lett nálunk.

Andrea, te hogyan tudnád szemléltetni a 
hétköznapjaid, mint szociális gondozó? Mi az, 
amit az ellátottaknak nyújtasz a mindenna-
pokban?

Azért jelentkeztem a Szociális Alapszolgálta-
tási Központhoz, mert elsősorban nem az volt 
az életcélom, hogy egy gyárban dolgozzak több 
műszakban. Mivel édesanya vagyok, így több 

időt szerettem volna a gyermekeimmel tölteni, 
másrészt tévesen azt gondoltam, hogy a szoci-
ális gondozók csak kerékpároznak erre-arra, és 
ebédet hordanak, amit én is meg tudok tenni. 
Nem utolsó sorban pedig az a legfontosabb, 
hogy szeretek az embereken segíteni.

Emlékszem, amikor felkerestem az intézmény-
vezetőt, hogy szeretnék itt dolgozni – ameny-
nyiben lesz álláslehetőség –, akkor elmondtam, 
hogy úgy gondolom, ennek a könnyű munkának 
az elvégzésére biztosan alkalmas vagyok. Kicsit 
azonban elbizonytalanodtam, amikor felvilágo-
sított, hogy ez a munka nem csupán erről szól, 
a gondozási munka nem ebédkihordás – bár az 

Folytatás az 5. oldalon.
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Folytatás a 6. oldalon.

emberek úgy látják –, hanem egy felelősségtel-
jes, bizalmi, nehéz feladatkör.

Miután idekerültem, akkor szembesültem 
azzal, hogy ez a munka tényleg nem arról szól, 
aminek kívülről látszik. Nem a kerékpározásról. 
Egyszerűbbnek gondoltam a szociális szakmát! 
Az első nap megfordult a fejemben, hogy fel-
mondok, mert nem fogom bírni, de a kollega-
nőim segítettek ezen túllépni. Hálásan köszö-
nöm nekik, hogy segítettek, és megtanítottak a 
szakmaiságra.

Két év után elmondhatom, hogy nem egy-
szerű szociális gondozónak lenni, de nem bán-
tam meg. Az első pár hónap nehéz volt szá-
momra, hiszen első körben az volt a feladat, 
hogy el kellett fogadtatni magam az idős gon-
dozottjaimmal, hogy megismerjenek, és a bi-
zalmukba fogadjanak, hiszen ilyen idős korban 
már nehezen tolerálják a változást. Megszoktak 
egy gondozót, akit a bizalmukba fogadtak, és 
attól tartottam, hogy engem nehezen fogadnak 
el. Ezzel a gondolattal jártam hozzájuk, és meg-
mondom őszintén, nehéz volt. Sokszor éreztem 
gombócot a torkomban. De miután elvégeztem 
a szociális gondozó és ápoló tanfolyamot, sok 
olyan dolgot tanultam, ami nagyban segítette a 
beilleszkedési folyamatot. Jártunk bentlakásos 
otthonba is, ahol igazán meg lehetett tanulni a 
személyes gondozás/ápolás teendőit.

Nagyon sok olyan teendő van a mindenna-
pokban körülöttük, ami nem könnyű és nem 
hálás feladat. Viszont én szeretem, ha örülnek 
valaminek, például amikor sikerélménye van 
az ellátottnak, mert hozzásegítem valamihez, 
amire vágyik. Nekik ez nagyon fontos! Több 
esetben a hozzátartozóik dolgoznak, nem tud-
nak velük lenni, ilyenkor mi segítünk nekik. Az 
egyik feladatkörünk a vásárlás, ami szerintem 
nagy segítség egy olyan ellátottnak, aki anyagi 
nehézséggel küzd, vagy egészségügyi prob-
lé ma miatt nem tud eljutni a boltba. Ilyenkor 
együtt osztjuk be a pénzét, és odafigyelek, hogy 
mit vásárolok, azért, hogy elég legyen a pénze 
egész hónapra. Több boltba is elmegyek, bár a 

vírushelyzet alatt, egészégük megőrzése miatt 
az otthonukhoz legközelebb eső boltba járunk, 
ezzel is csökkentve a fertőzés elkerülését. Vi-
gyázunk rájuk, minden óvintézkedést betartunk 
a járvány elkerülése végett, és őket is megtaní-
tottuk arra, hogyan vigyázzanak magukra ebben 
a kialakult helyzetben.

Azt is tapasztalom, hogy mennyire jó annak, 
akinek a szomszédai figyelmesek és segítenek a 
másiknak, például, amikor valaki nem tudja ki-
vinni a kukáját vagy kinyitják neki a kaput, mert 
sérült, nehezen mozog. Munkám során a gon-
dozási tevékenységem szerteágazó, van, hogy 
sebet kötözök, fürdetek, hajat mosok, bőrápo-
lást végzek, valamint feliratom, kiváltom, kiada-
golom a gyógyszereket. Egyénfüggő, hogy kinek 
mi az igénye, kérése, miben kell segítenünk.

A fő feladatunk, hogy hozzásegítsük az ön-
álló életvitelük fenntartását a mindennapi szük-
ségleteiknek megfelelően az otthonukban, attól 
függően, milyen az egészségi állapotuk, életko-
ruk, élethelyzetük, tehát mindezt személyre 
szabottan végezzük. Mindennapos az ellátott 
megfigyelése, egészségi állapotának figyelem-
mel kísérése, és a némi magányoldás.

Vannak olyan napok is, amikor az időjárás vi-
szontagságai miatt (frontok) az ellátotthoz egy 
kicsit más hozzáállással kell fordulni. Ezeken a 
napokon a gondozónak észlelnie kell, hogy nem 
megszokott az ellátott viselkedése, ezért neki is 
más irányból kell megközelítenie a mindennapi 
teendőket. Előfordul, hogy az ellátott úgy gon-
dolja, hogy bevette a gyógyszereit, de mégsem, 
és olyan is előfordul, amikor nem is akarja be-
venni a szükséges és szokásos gyógyszereket. 
Mindemellett, ha valami szokatlant észlelünk, 
azonnal segítséget tudunk nyújtani. Szoros kap-
csolatban állunk az egészségügyi szolgáltatók-
kal is.

Összegezve elmondanám, hogy bár én is azt 
gondoltam kívülállóként, hogy mennyire köny-
nyű ez a munka, de ma már tapasztaltan mond-
hatom, hogy egyáltalán nem az. Nem csak ke-
rékpározunk ide-oda, hanem felelősségteljesen 
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dolgozunk az idősekért! Úgy érzem, más em-
ber lettem azóta, amióta idős emberekkel fog-
lalkozom, hiszen nagyon sokat tanultam tőlük. 
Amikor az ember ad, akkor kap is. A rengeteg 
élettapasztalat, élethelyzet megtanított más 

szemmel látni a világot, úgy érzem, hogy felnőt-
tem! Szeretem őket, és azt érzem, hogy min-
dennap várnak, és ez egy jóleső érzés, egy visz-
szajelzés arról, hogy jól beletanultam ebbe a 
szakmába.

Süliné
Forró Zsuzsanna

SZAK intézményvezető

  SZÜLETÉS: Valentinyi Leon, született: 2021. szeptember 23. napján, édesanyja: Ancsin 
Erika, édesapja: Valentinyi Gábor Zsolt  •  Török Levente Szabolcs, született: 2021. ok-
tóber 9. napján, édesanyja: Tóth Szimonetta Dóra, édesapja: Török Sza bolcs.

  HÁZASSÁGKÖTÉS: Házasságkötés időpontja: 2021. szeptember 24., menyasszony: Ben-
csik Csilla szabadkígyósi lakos, vőlegény: Bohus József szabadkígyósi lakos  •  Há zas-
ságkötés időpontja: 2021. szeptember 25., menyasszony: Csatlós Katalin Ilona szabad-
kígyósi lakos, vőlegény: Hajdu Mihály Imre szabadkígyósi lakos.

  HALÁLESET: Özv. Lezinyi Istvánné volt szabadkígyósi lakos (született: Újkígyós, 1939. 
április 21.) elhunyt 2021. október 2-án, Békéscsabán.

Anyakönyvi hírek

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. szeptember havi döntéseiről

Folytatás a 7. oldalon.

Elfogadták a 2021. évi költségvetés
I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót

A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés 
I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfo-
gadta. Az első félév gazdálkodási tapasztalatait 
az II. félévi gazdálkodás során figyelembe kell 
venni.

Helyi védelem törléséről döntöttek

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a he-
lyi védelem törlését rendeli el az Uradalmi mű-
helyek gyűjtőnév alatti épületegyüttes közül 
az alábbi helyrajzi számok vonatkozásában: a 
055/28., 055/29., 055/30. és 055/31. számú in-
gatlanok. Felhatalmazta a képviselő-testület a 
Polgármestert, hogy e döntésről tájékoztatni 

szíveskedjen a Békés Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Osztályát, valamint az érintett in-
gatlanok tulajdonosát.

Elfogadták a 2021. évi közbeszerzési tervet

A képviselő-testület elfogadta Szabadkígyós 
Község Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési 
tervét.

Módosították az ÁMK alapító okiratát

A képviselő-testület az Általános Művelődési 
Központ alapító okiratának módosítását, vala-
mint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát elfogadta.
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Tájékoztatás
szociális célú tüzelőanyaggal kapcsolatban

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. szeptember havi döntéseiről
Folytatás a 6. oldalról.

Módosították a SZAK alapító okiratát

A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási 
Központ alapító okiratának módosítását, vala-
mint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát elfogadta.

Módosították
a 2021. évi költségvetési rendeletet

A képviselő-testület módosította Szabadkígyós 
község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. 
(II. 22.) számú önkormányzati rendeletét, mely-
nek értelmében a Szabadkígyós Község Önkor-

mányzatának 2021. évi költségvetését 873 984 
842 Ft Költségvetési bevétellel 873 984 842 Ft 
Költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiány-
nyal állapította meg.

Módosították
a Helyi Építési Szabályzatot

A képviselő-testület módosította Szabadkígyós
Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2005. 
(IV. 26.) számú önkormányzati rendeletet.

Szabadkígyós Község Önkormányzatának helyi 
rendeletei a Nemzeti Jogszabálytár oldalán (or.
njt.hu) évszám, sorszám, témakör szerint szűr-
hetők, kereshetők.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy ház-
  tartásonként szociális célú tüzelőanyag – 

BARNAKŐSZÉN – iránti kérelmet nyújthatnak 
be a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban a 
rendelkezésre álló barnakőszén mennyiség 
erejéig, legkésőbb 2021. november 15. nap-
jáig. A szociális célú tüzelőanyag támogatásként 
megállapított mennyiségű tüzelőanyag átadása 
átvételi elismervény ellenében történik, a kére-
lem benyújtásához jövedelemigazolás szüksé-
ges. A tüzelőanyag háztartásonként kizárólag 
egy alkalommal igényelhető.

–  A tüzelőanyag biztosításával nyújtott szociális 
célú tüzelőanyag támogatás megállapításakor 
előnyt élveznek azok a kérelmezők, akik
a) aktív korúak ellátására
b) időskorúak járadékára
c) lakásfenntartási támogatásra
d) gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
e)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket 
nevelnek.

–  Nem jogosult a szociális célú tüzelőanyag tá-
mogatásra az a kérelmező, akinek a háztar-
tása egyáltalán nem fűthető az odaítélhető 
tüzelőanyaggal.

–  Nem részesülhet szociális célú tüzelőanyag 
támogatásban az a személy:
a)  akinek a családjában az egy főre jutó ha-

vi jövedelem meghaladja az 57 000 Ft-ot, 
egyedül élő esetén a 71 250 Ft-ot,

b)  olyan vagyontárggyal rendelkezik, amely-
nek értéke az 1 425 000 Ft-ot meghaladja, 
és amelynek hasznosítása nem veszélyezte-
ti a vagyonnal rendelkező lakhatási és meg-
élhetési feltételeit.

–  Ha a kérelmező – vagy a háztartásában élő 
személy – bizonyítottan létfenntartását veszé-
lyeztető helyzetben van és ezt hitelt érdem-
lően igazolja, a „szociális célú tüzelőanyag 
támogatás” kérelem mellékleteként, akkor 
egyedi elbírálással jövedelemhatártól függet-
lenül is jogosult lehet szociális célú tüzelő-
anyagra.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal



Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

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 együtt-
működve 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 együtt-
működve 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 pályá-
zati űrlapot kinyomtatva és aláírva a kötelező 
mellékletekkel együtt papír alapon a települési 
önkormányzatnál is be kell nyújtaniuk a pályá-
zóknak. Kérjük, figyelmesen olvassák el a kiírá-
sokat! A pályázat elektronikus rögzítésének és 
az önkormányzathoz történő benyújtásának 
határideje: 2021. november 5.

A pályázattal kapcsolatos további információ az 
alábbi linken érhető el: www.emet.gov.hu.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonpro-
  fit Zrt. tájékoztatja Önöket, hogy Szabad-

kígyóson a kommunális hulladékgyűjtés a no-
vember 1-ji munkaszüneti naptól függetlenül, a 
megszokott rend szerint történik.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 
6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az in-
gatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni.
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes infor-
mációkról, ügyintézésről a www.dareh.hu olda-
lon tájékozódhat. Együttműködésüket ezúton is 
köszönjük.

DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

ORTOPÉDIAI
SZAKVIZSGÁLAT

2021. november 8-án 16 órától
a védőnő székhelyén,

az Iskola utca 4. szám alatt.
Beutaló nem szükséges.

TAJ-kártyáját, illetve közgyógyigazolványát
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.

Ünnepi
hulladékszállítási

rend Szabadkígyóson

RUHAOSZTÁS

2021. november 3-án GYERMEKRUHAOSZTÁST tartunk a Művelődési Ház üveges termé-
ben 9–17 óráig. Várunk Mindenkit szeretettel.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat


