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Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

INGYENES

2022. február

Kedves Kislányok, Nagylányok,
A
Fiatalasszonyok, Anyukák,
nőnap
alkalmából
Nagymamák és Hölgyek
a mi falunkból!

tisztelettel köszöntöm
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Egyben
szeretettel meghívom
2022. március 4-én
16 órára
egy nőnapi műsorra
a helyi
művelődési házba.

Közeleg a tavasz, és hamarosan újra eljön
háztiszteletteljes
minden
a Nőnap. Ebből az alkalomból aismét
szeretettel köszöntöm Önöket. Ez a nap alkalom
hölgy tagját!
arra, hogy ismét rácsodálkozhassunk Önökre,
mint az életünk fele részére, lelkünk jobbik felére.
Ez a nap arra való, hogy újra rájöjjünk,
Önök mennyire fontosak a számunkra nemcsak
március 8-án, hanem az év minden napján.
Isten éltesse Önöket továbbra is –
nekünk, férfiaknak!
Tisztelettel:
Balogh József
polgármester

„A női lélek nem alkot, hanem megért,
nem okoskodik, hanem megérez,
nem tud, hanem megsejt.”
– Csáth Géza –

„Belvízelvezető árokrendszer
korszerűsítése Szabadkígyóson”
(azonosítószám: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00031) kódszámú pályázatban megvalósult projekt

S

zabadkígyós Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16
kódszámú pályázati felhívás keretében „Belvízelvezető
árokrendszer korszerűsítése Szabadkígyóson” címmel, mely pályázat 100%-os támogatás intenzitás
mellett 120.000.000,- Ft támogatást nyert el.
A csapadékvíz elengedhetetlenül fontos a felszín
alatti vízkészletek megújításban, ugyanakkor háztartásainkban is adottak felhasználásának lehetőségei.
Napjainkban a csapadék eloszlása sajnos egyenetlenné vált, az aszályos időszakokat hirtelen lezúduló,
olykor nagy vízmennyiséggel érkező zivatarok szakítják
meg, amelyek igencsak próbára teszik belvízelvezető

rendszereinket.
A mai világban már az olyan gazdasági egységeké
a jövő, amely jó gazdája mindannak, amit számára
a természet nyújt. Mindannyiunkon múlik, hogy
mindazon elvi és gyakorlati ajánlások valósággá
váljanak egy még modernebb, élhetőbb település
jövőképért.
A projekt fizikai befejezése megtörtént. A megvalósítás eredményeképpen a belvízelvezető rendszer
hiányából, illetve nem megfelelő működéséből származó károkozás a projekt által közvetlenül érintett

– Csáth Géza –

„A női lélek nem alkot, hanem megért,
nem okoskodik, hanem megérez,
nem tud, hanem megsejt.”

Folytatás a 2. oldalon.
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területeken megszűnik. Mindezek következtében
a település kármentesítéssel kapcsolatos költségei
csökkenhetnek. Ennek következménye, hogy a belvízelvezető rendszer üzemeltetése a következő 10 évben
várhatóan pozitív hatással lesz a település életére.
A projekt Szabadkígyós község belterületén a
879; 919; 958; 427 hrsz-ú területeken valósult meg
4 308 méter csatornahosszon.
Az átfogó cél Szabadkígyós településen a csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, fejlesztése és
ezzel a veszélyeztetett területekről a vízelvezetés
megoldása. Specifikus cél a környezetbiztonság
növelés, környezeti állapot javítása, ár-, belvíz és
helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, a csapadékvíz elvezetése, biztonságos és egészséges
lakókörnyezet megteremtése.
A projekt közvetlen célja, hogy a jelenlegi belterületi csapadékvízelvezető-rendszer képes legyen
ellátni a megnövekedett vízmennyiség megfelelő
kezelését és elvezetését a megjelölt közúti szakaszok
mentén, a megfelelő csapadékvízelvezető- rendszer
kialakítása és ezzel a veszélyeztetett területről
a vízelvezetés megoldása és a csapadékvíz okozta
károk megelőzése révén. Közvetett célként lehet
megnevezni a belterületi létesítmények veszélyeztetettségének megszüntetését, a településrészben
az életminőség javulását és a jelentős anyagi károk
kivédését, amely az önkormányzatot, a lakosságot
ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt terheli.
A projekt közvetve további települési fejlesztései (rész)célok eléréséhez is hozzájárul, mint a természeti értékek védelme a károk enyhítésén keresztül, a települési (közlekedési) alapinfrastruktúra
fejlesztése, meglévő infrastruktúra megóvása,
a közterületek állapotának javítása, (gondozása,
tisztántartása) meglévő állapot megóvása, esélyegyenlőség biztosítása.
A vízelvezetők a meglévő rendszerhez illeszkedően elválasztó rendszerűek, csak belvizek, csapadékvizek elvezetésére szolgálnak. (Az elvezető
rendszeren kizárólag tiszta csapadékvíz kerül elvezetésre a befogadókba, szennyezett felületről
elfolyó vizet, szennyvizet elkülönítetten kell elvezetni. A belvízcsatornába, csapadékvíz-csatornába,
csapadékvíz-elvezető árokba tisztítatlan települési
szennyvizet vagy szervestrágyát tartalmazó vizet
tilos bevezetni.)
Fontosnak tartottuk, hogy a Szabadkígyóson élő
gyerekek mihamarabb megtanulják, hogy mennyire

fontos egy hosszú távú, élhetőbb jövőkép kialakítása.
Abból a célból, hogy a gyermekek mihamarabb
megértsék ennek a nemes célnak a fontosságát,
Szabadkígyós Község Önkormányzata rajzpályázatot
hirdetett a TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00031 azonosító
számú, „Belvízelvezető árokrendszer korszerűsítése
Szabadkígyóson” című projekt keretein belül. Ezen
projekt célja a szemléletformálás, Szabadkígyós
település belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, a tudatos víztakarékosság kialakítása a lakosság körében az esővíz összegyűjtésével,
és az így nyert víz további hasznosításával.
A rajzpályázat témája: „Hogyan hasznosítsuk
az esővizet”
A rajzpályázat óvodás és 1-4. osztályos korcsoportban lett meghirdetve. A gyerekeknek olyan rajzokkal kellett nevezniük, amelyen az esővíz hasznosítását ábrázolják. A jelentkezők közül mindkét
korcsoportban az első öt helyezettet és további
három-három különdíjas rajzot is díjaztunk fejlesztő, természetismereti, bolygónkhoz, vizekhez, időjáráshoz kapcsolódó könyvekkel, valamint rajzhoz
kapcsolódó eszközökkel.

Folytatás a 3. oldalon.
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A rajzpályázat helyezettjei:
Iskola:
Szkaliczki Ábel 3.o. I. helyezett
Alb Anna Réka 4.o. II. helyezett
Gazsó Gergő Bendegúz 1.o. III. helyezett
Zsótér Martin 2.o. IV. helyezett
Szirák Viktória Hanna 4.o. V. helyezett
Pataki Viktor Norbert 4.o. Különdíj
Simonka György Máté 3.o. Különdíj
Lipták Henrietta Kíra 3.o. Különdíj
Óvoda:
Tóth Dénes nagycsoportos I. helyezett
Balogh Bendegúz nagycsoportos II. helyezett
Urbán Petra nagycsoportos III. helyezett
Domokos Nikolett nagycsoportos IV. helyezett
Bereczki László nagycsoportos V. helyezett
Koszna Dániel nagycsoportos különdíj
Ragályi Izabella nagycsoportos különdíj
Misota Orsolya nagycsoportos különdíj
A Szabadkígyósi Általános Iskola és a Szabadkígyósi Óvoda értékes ajándékokat is kapott. Felmérést végeztünk a tanítók és óvónők között, hogy mire
lenne szükségük, és olyan fejlesztő, a gyermekek
tanulását segítő eszközöket és játékokat vásároltunk, amelyekre elengedhetetlen szükségük volt.

Az önkormányzat továbbá kézműves foglalkozásokat is szervezett az alsós és óvodás korcsoportok részére. A foglalkozás keretében a témával
kapcsolatban TOTÓ-t töltöttek ki, mézeskalácsokat díszíthettek kedvükre. Nagy lelkesedéssel és
jókedvvel készítettek vízhez kapcsolódó képeket
és tárgyakat különböző kreatív anyagokból.

Felhívás
Szabadkígyós Önkormányzata egy nagyszabású kiállítást szeretne létrehozni a település történetéről.
Ezúton kérjük a tisztelt lakosságot, ha őriznek otthon régi fényképeket családjukról, régi eseményekről
(iskolai, munkahelyi, közösségi, családi), vagy épületekről, szíveskedjenek behozni a Polgármesteri Hivatalba.
A fényképeket lemásoljuk, és visszaadjuk a tulajdonosának.
Bízunk benne, hogy sok értékes kép fog összegyűlni, és a kiállítást együtt fogjuk tudni megalkotni.
Köszönettel:
Balogh József
polgármester

ANYAKÖNYVI HÍREK

HALÁLESET:
Perza Jánosné, volt szabadkígyósi lakos (született: 1946.09.01.)
elhunyt 2021. december 18. napján, Békéscsabán.
Benkő László, volt szabadkígyósi lakos (született: 1949.11.22.)
elhunyt 2022. január 06. napján, Gyulán.

www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
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Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. január havi döntéseiről
• Döntött a testület a közvilágítás energiatakarékos átalakítására vonatkozó árajánlatról
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Mezei-Vill Kft. ajánlatát, mely alapján a településen található közvilágítást felújítják: 362 darab új lámpatestet szerelnek fel a településen
található lámpaoszlopokra.
• Megállapították a Polgármester 2022. évi szabadságát
A képviselő-testület Balogh József polgármester 2022. évi szabadságát 71 napban állapította meg,
szabadságtervét elfogadta.
• Elfogadták az általános iskolai körzethatárok tervezetét
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértett a Szabadkígyósi Általános
Iskola Szabadkígyós település közigazgatási területére kiterjedő kötelező felvételi körzetével.
• Döntöttek a képviselők Szabadkígyós helytörténeti kiadványának elkészítéséről
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Szabadkígyós Község
alapításának 625. évfordulójára tervezett kiadvány egyes fejezeteinek elkészítésével több, egymástól
független szerzőt bíz meg.
• Támogatást nyújt a testület egy film készítéséhez
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Wenckheim családról készülő film létrejöttét támogatja.
• Megtárgyalták a képviselők a Magyar Falu Program keretén belül kiírt pályázatokon való részvételt
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy
a Magyar Falu Program keretében nyújtson be pályázatot a jogszerű határidőn belül: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztésére,
Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatására, Kommunális eszköz beszerzésére, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítására.

2022. évi március havi hulladékgyűjtési naptár
2022.

kommunális hulladék

zöld hulladék szállítás

szelektív
/minden hó második péntekén/

9. hét

február 28./március 02.

10. hét

március 07./március 09.

11. hét

március 14./március 16.

12. hét

március 21./március 23.

13. hét

március 28./március 30.

március 11.
március 24.

