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Édesanyámnak

„Amikor édesanyád szemébe nézel,
biztos lehetsz benne,
hogy a legtisztább szeretetet látod a Földön.”
(Mitch Albom)

Anyák napján azok nevében, akik olyan szerencsések,
hogy van még szerető édesanyjuk,
köszöntöm az anyákat, nagymamákat.
Isten éltesse őket sokáig szerető gyermekeik,
unokáik körében. Örömöt, szeretetet, boldogságot
kívánok az év minden napjára!
Balogh József
polgármester

Az iskola hírei
NYÍLT NAP AZ ISKOLÁBAN

a lovardáról. A hetedik és a nyolcadik osztályosok a Szent Anna kápolnát és a majort látogatták
meg, ahol Lánczi Ildikó ismertette meg a major
és a régmúlt történéseit a gyerekekkel. A diákok
fotókkal dokumentálták, hogy a helyszínen jártak.
Az értéktár túra májusban az iskolában vetélkedővel
folytatódik majd.

Április 6-án volt nyílt nap a szabadkígyósi iskolában.
A másodikosok örömmel fogadták és gardírozták
a leendő elsősöket az iskola birodalmában, ahová a kicsik szüleikkel és az óvónénikkel érkeztek. Betekinthettek az iskolai mindennapokba, megismerhették
a leendő tanító néniket, Horváth Diánát és Szabóné
Martinecz Melindát.

POSZTOLJ VERSET AZ UTCÁRA!
2022-ben, két év kihagyás után immár negyedik
alkalommal vettünk részt az általános iskola tanulóival a „Posztolj verset az utcára!” elnevezésű mozgalomban. Idén nemcsak a nyolcadik, hanem a hetedik osztályos diákok is kivették a részüket a versek
posztolásából.
A „Posztolj verset az utcára!”- megmozdulás
egy világraszóló költészeti akció a magyar költészet
napján, József Attila születésnapján, április 11-én. Ez
a nap a magyar versé, ezért elárasztottuk a hirdetőoszlopokat, valódi üzenőfalakat, járdákat, és más posztolható felületeket versekkel. Megleptük egymást
és magunkat valami igazán értékessel: a kedvenc
verseinkkel.
A versposztolás egy olyan rendhagyó ünneplés, ami
végre összeköt minket. Minden résztvevő egy kicsit
hozzátesz a nagy ünnephez, éljen bárhol a világon.
Az elmúlt években a világ több mint 20 országában
élő magyarok posztoltak verset több száz helyszínen,
elképesztő kreativitással.
Akit érdekelnek a tanulók által kiposztolt versek,
látogasson el a posztoljverset.hu oldalra, ahol térképpel, illetve fotóval együtt megtekintheti a gyerekek
segítségével kihelyezett verseket.

SZAVALÓVERSENY JÓZSEF ATTILA
SZÜLETÉSNAPJÁN
Április 11-én a Költészet napja alkalmából szavalóverseny volt az iskolában. A sok jó szavalat közül
a legjobbak:
1-2.osztályos kategória:
I. helyezett: Nagy Rebeka 2.o
II. helyezett: Simonka Zója 1.o
III. helyezett: Bohus Alexandra 1.o
3-4. osztályos kategória:
I. helyezett: Pallér Csenge 3.o
II. helyezett: Bohus Kira 4.o
III. helyezett: Bodzás János 3.o
Különdíjas: Simonka György Máté 3.o

Nagypál Márta

ÉRTÉKTÁR TÚRA
Április 13-án délután értéktár túrán vettek részt
az általános iskolás gyermekek. Az első és második
osztályosok a Munkás Szent József templomot
tekintették meg, a harmadik és negyedik osztályosok
a Kastélyparkba mentek. Az ötödik és hatodik osztályosok a lovardában megnézték a Lipicai ménest,
valamint Lipták Imre adott rövid tájékoztatást

Folytatás az 3. oldalon.
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TI ÍRJÁTOK!
A költészet napja alkalmából versíró versenyt
hirdettek az általános iskola felső tagozatos diákjai
körében „Ti írjátok!” címmel. A beérkezett pályázatok egytől egyig szívet melengető írások voltak.
A következő eredmények születtek:
I. helyezett: Balogh Alexandra (8. osztályos tanuló)
II. helyezett: Lehoczki Luca (7. osztályos tanuló)
III. helyezett: Nagy Roland (6. osztályos tanuló)
Külön díjazták Mórocz Nikoletta 6. osztályos
tanuló versét is.

NYELVÉSZ

Íme, a győztes vers Balogh Alexandra tollából:

A 2021-2022-es tanévben több általános iskolai
tanuló is jelentkezett levelezős versenyre. A Bendegúz
Gyermek- és Ifjúsági Akadémia által meghirdetett
Tudásbajnokság nyelvÉSZ elnevezésű háromfordulós anyanyelvi versenyére összesen öt felsős diák
nevezett: ötödik osztályból Ekker Dávid és Szabó
Adrián, hatodik osztályból Mecskó Márk, hetedik
osztályból pedig Ecker Barbara Flóra és Nagy Ágnes.

Egyedül
Remeg a kezem, s a földön ülve zokogok,
a könnyeimtől már szinte nem is látok.
Csak jönnek és jönnek szépen, sorban és csendben,
a lelkemben, ott bent semmi sincsen rendben.
Sötét minden, és csendes a táj,
már csak néhány macskabagoly motoszkál.
A hold fénye gyenge, és a csillagok is elhaltak,
az ég beborult, a növények megfagynak.

Az első forduló eredményei alapján a megyei
döntőbe Nagy Ágnes jutott be, aki végül sajnos
nem sokkal, de lecsúszott az országos döntőbe
való bejutásról. Békés megyében ő lett a 9. legjobb
versenyző olyan békéscsabai iskolákat maga mögé
utasítva, mint a Belvárosi, az Evangélikus, a Kazinczy,
a Jankay vagy a Petőfi utcai Általános Iskola.

S én újra itt vagyok, de engem már senki sem lát,
én csak szellem vagyok, ki szenvedett egy életen át.
Bár az életem hamarabb véget ért, mint hittem,
Isten magához hívott, s én egyből jöttem.
Nem találkoztam még itt fent senkivel,
senki sincs itt, aki engem valaha is ismert.
Egyedül vagyok ismét, és talán nem is bánom,
mert egyedül kell ezt az utat is végigjárnom.

Nagyon büszkék lehetünk az elért eredményre,
ezúton is még egyszer szeretettel gratulálunk Neked,
Ági!
Nagypál Márta

Balogh Alexandra

Hulladékgyűjtés
A Szabadkígyósi Általános Iskola május végén
tartja a szokásos hulladékgyűjtést. A szorgos
gyermekek nevében kérjük, hogy a háztartásában
összegyűlt papírt ajánlják fel a hulladékot gyűjtő
tanulóknak.
Ezzel az akcióval hívják fel a gyerekek a lakosság
figyelmét is a szelektív hulladékgyűjtésre, és
a tiszta környezet fontosságára.
A hulladékgyűjtésből befolyt összeget a hagyományoknak megfelelően a szabadidős programok
lebonyolítására fordítják.
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EBOLTÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 164/2008.(XII.20.) sz. FVM rendelete
a veszettség elleni védekezés részletes szabályai alapján

MINDEN 3 HÓNAPOSNÁL IDŐSEBB EBET

az állat tartójának, tulajdonosának évente saját költségére
veszettség elleni oltásban kell részesítenie.

VESZETTSÉG ELLEN OLTANI CSAK CHIPPEL MEGJELÖLT EBET LEHET!
AZ OLTÁS HELYSZINÉN A CHIPPEL VALÓ JELÖLÉS TILOS!
A 2022. évi oltás ideje és helye:
2022. 05. 06. (péntek): 17.00 – 19.00 a Polgármesteri Hivatal belső udvarában
2022. 05. 07. (szombat): 07.00 – 10.00 a Polgármesteri Hivatal belső udvarában.
		
11.00 – 12.00 a Majorban.
Az oltás díja:
Ebenként az oltás helyén: 4000.-Ft
Hívásra, háznál történő oltás esetén 500.- Ft kiszállási díj fizetendő házanként.
Féregtelenítés az oltással egy időben: 100.-Ft/db/10 kg-ként
Új típusú oltási könyv, mely 2010. január 1-től minen eb tulajdonosnak kötelező: 500-Ft/db.

AZ OLTÁSI KÖNYVEKET KÉREM HOZZÁK MAGUKKAL !
Pótoltás:
2022. 05. 21. (szombat): 08.00-10.00 a Polgármesteri Hivatal udvarában
Aki az ebeket nem oltatja be, a 218/1999. XII.28.) Korm. sz. rendelet 113. § (1)
értelmében szabálysértést követ el, amelynek következményeként
50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Dr. Lami András
szolgáltató állatorvos
tel.: 06 20 / 565-6008

Tájékoztatás
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Dareh Bázis Zrt. elszállította a salakgyűjtő konténert a településről.
A lakossàgnak április 29-ig volt lehetősége a háztartásokban összegyűlt salakot a konténerben elhelyezni.
Kérjük Önöket, a továbbiakban NE HELYEZZÉK EL a konténer helyére a salakot, mert azt nem tudjuk
elszállíttatni. Köszönjük!
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
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Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. március havi döntéseiről
• Tájékoztató a község lakosságának egészségügyi helyzetéről
Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testülete a márciusi testületi ülésen tájékoztatót hallgatott
meg a község lakosságának egészségügyi helyzetéről. Boldoczkiné Lóczi Anikó védőnő, dr. Berczi István
és dr. Gurbity Gábor háziorvosok az elmúlt év tapasztalatairól számolt be. A képviselők a tájékoztatót
elfogadták.
• Állategészségügyi tájékoztató
Dr. Lami András állatorvos a 2021-es évben tapasztaltakról számolt be. A részletes tájékoztató alább
olvasható. A testület az állategészségügyi tájékoztatót elfogata.
• Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása
A közbeszerzésekről szóló rendelkezés szerint az Önkormányzat, mint ajánlatkérő szervezet az adott
évre tervezett közbeszerzéseiről összesített közbeszerzési tervet, valamint a közbeszerzések lefolytatásához közbeszerzési szabályzatot köteles készíteni. A Képviselő-testület az ülésen elfogadta Szabadkígyós Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervét.
• Tűzi víz tározó telepítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tűzi víz tározó telepítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához szükséges ajánlati felhívás tervezetét elfogadta, a közbeszerzési eljárást
megindította, a beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására bíráló bizottságot állított fel,
valamint az eljárás lefolytatása során gazdasági szereplőket hívott meg.
• Javaslat a Szabadkígyósi NACSE támogatásának elszámolására
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete múlt év novemberében tartott ülésén 250.000
forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesülete részére.
A támogatásból egy Karácsonyi előhangolódás című programot szerveztek. A képviselők a pályázati
elszámolását jóváhagyták.

Állategészségügyi tájékoztató

A

z elmúlt évek során járványos, tömeges,
nagy gazdasági kárt okozó állatbetegség
semmilyen állatfajnál nem fordult elő a községben.
2021-ben 22 udvarban 109 db sertés /ebből
tenyészállat 40 egyed/ vérvételezése történt Brucellózis, Aujeszky és PRRS betegségekre - fertőzött
egyedet nem találtunk. A község sertés állománya kb.
400 db, ebből tenyészkoca kb. 35 egyed. Beteg a kis
létszám miatt alig van. Nagyüzemi sertésállomány
/100 egyed felett/ nincs a községben.
A szarvasmarha létszám 2021 tavaszán 16 gazdánál /kislétszámú/ 320 db volt. Tizenegy gazdánál
/nagylétszámú/ még van 1254 db szarvasmarha.
Az összes állományból 1102 db tehén, 159 db üsző

és 313 db növendék jószág. Élelmiszer tejet előállító
tehén nagyon kevés van. Az egész marha állomány
Gümőkór mentes. Brucellózisra, Leukózisra, IBR-re
irányuló vérvizsgálatra 1251 db nőivarú állat vére
került, mind negatív eredményt adott.
A községben kevés juhot tartanak, az állományok
egészségesek. 6 juhtartóról van tudomásom, kb. 500
juhot tartanak. A juhoknál is bevezették az ENAR
rendszert.
2021-ben 550 db ebet vakcináztam veszettség
ellen, más kolléga által közel 100 eb lett oltva, igazoltan elpusztult, eladott, elajándékozott, menFolytatás az 6. oldalon.
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helyre került eb kb. 80 db volt. Az eboltási morál
nem javult, sajnos mindig marad oltatlan és jelöletlen eb. Kóbor állat is akad bőven. Az eb létszám csökkent, bár így is több, mint a sertés állomány. A veszettség elleni oltás várható időpontja május hónap, díja
4000,- Ft.
2013. január 1-ig a jogszabály szerint el kellett
volna látni minden 4 hónaposnál idősebb ebet
mikrochippel /transponder/. A behelyezést és
az ehhez kapcsolódó adminisztrációs munkát 2012
november közepétől végzem. A mai napig 1050 ebet
jelöltem meg mikrochippel. A jogszabály szerint
veszettség ellen oltani csak chippel megjelölt ebet
lehet. Az Állatorvosi Kamara által előírt minimál
díjtételért tudom a chipet behelyezni /4000 Ft/db,
háznál 5000 Ft/db/, rendelési időben vagy telefonon
egyeztetett időpontban. A megtagadókkal szemben
kilátásba helyezték a büntetést is.
Tavaly is megtörtént, az idén is lesz, a rókák repülőgépről történő veszettség elleni orális immunizálása. Kérem, hogy a hirdetménybe foglaltakat mindenki tartsa be /ebzárlat, legeltetési tilalom stb./,
erről külön értesítés lesz.
Már senki sem foglalkozik liba töméssel, az ismert
piacgazdasági, uniós és egyéb okok miatt.
A baromfi ágazat továbbra is hullámvölgyben
van. Okai genetikai hibákra, nem jó minőségű,- nem

megfelelő tápokra, takarmányokra, magas energia
árakra, rossz tartási körülményekre, állategészségügyileg ellenőrizetlen keltetőkből történő származásra
vezethetők vissza. Nem beszélve az egyre gyakoribb
fertőző betegségekről, melyeket szinte mind meg
lehet előzni, de gyógyítani is lehet. A legtöbb hibát
a fertőtlenítések hiánya, a higiéniai szabályok be
nem tartása, különböző fajú és korú állatok együtt
tartása okozza.
Sajnos ismét várható a madárinfluenza megjelenése a költöző madarak visszatérése miatt. A betegség
nem gyógyítható. Aki tömeges baromfi elhullást észlel, kérem sürgősen jelezze. Megyénkben már ebben
az évben is észleltek madárinfluenzát, Újkígyóson
két nagy lúdtelep állománya került leölésre a betegség miatt.
A Békés Megyei Kormányhivatal, ahol 10 évig
hatósági állatorvosként tevékenykedtem, koromnál
fogva 2011. május 21-től nyugdíjazott. Szabadkígyóson továbbra is el tudom látni a beteg állatok
kezelését, de most már csak reggel 7-8 óráig rendelek hétköznapokon, kérem a falu lakosságát, hogy
a rendelési időt szíveskedjen betartani. Mobil telefonon általában elérhető vagyok 06 20 / 565-6008.
Dr. Lami András
szolgáltató állatorvos

Tájékoztatás
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az egyetemes szolgáltatói, valamint az elosztói
engedélyesekkel együttműködve évről évre országos Felhasználói Elégedettségi Felmérést készít. Az idei
évben a földgáz egyetemes szolgáltatással és földgázelosztással kapcsolatos felhasználói elégedettségi
felmérésre kerül sor. A felmérés keretében 2022. április és július hónapok között a kutatással megbízott
Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány munkatársai lakossági ügyfeleket keresnek fel otthonaikban
és kérdeznek meg a földgázelosztással kapcsolatos elégedettségükről. A kutatás anonim és önkéntes,
az ügyfelek kérdésekre adott válaszait a hatályos adatvédelmi rendeletnek megfelelően használják fel.
Ügyfeleik a kutatással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak:
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.:
e-mail-cím: info@mvmedgazhalozat.hu
telefonszám: 06 96 / 616-316
		
06 20 / 615-6666
		
06 30 / 640-6666
		
06 70 / 640-6666
A lakosság segítő közreműködését az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. előre is köszöni.
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Tízezer e-kerékpárt vehetnek támogatással

I

smét lehet pályázni elektromos rásegítésű kerékpár beszerzésére az egymilliárd forint támogatási keretösszeg erejéig. Most nem csak munkavállalók, hanem akár kismamák, diákok és nyugdíjasok
is igényelhetnek támogatást elektromos rásegítésű
kerékpárok vásárlásához. A hajtási rendszertől függően 100 ezer, illetve 180 ezer forint támogatást
kaphat egy biciklivásárló. Az új konstrukcióban
egyszerűbb lesz a jelentkezés, a korábbi szakaszos
helyett folyamatosan lehet benyújtani a pályázatokat,
melyre a keretösszeg kimerüléséig van lehetőség.

A vásárláshoz nincsen szükség munkaadói igazolásra, így kismamák, diákok, nyugdíjasok is igényelhetik a támogatást. Legfeljebb egy pedálszenzoros
vagy nyomatékszenzoros hajtási rendszerrel felszerelt
pedelec kerékpár utófinanszírozott támogatására
lehet pályázni, a kereskedelmi forgalomban megvásárolható kerékpárok legnagyobb folyamatos
névleges teljesítménye 250 W vagy annál kisebb
lehet.
A pályázat itt érhető el: https://elektromobilitas.
humda.hu/pedelec2022/

JELZŐRENDSZER
A szociális alapszolgáltatási központ család és
gyermekjóléti szolgálatának
agyermekeket érintő feladatáról szeretnénk
Önöknek tájékoztatást nyújtani.
A gyermekek védelme a gyermek családban
történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére,
valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének
biztosítására irányuló tevékenység.

Helyi szinten Szabadkígyós önkormányzata által
biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a szünidői
gyermekétkeztetés, a babakelengye.
Szabadkígyós önkormányzata által biztosított
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások a gyermekjóléti szolgáltatás,
a gyermekek napközbeni ellátása,(bölcsőde).
A gyermekvédelmi szakellátások, melyeket a gyámhivatal lát el - tehát nem az Önkormányzat és nem
a szolgálat - keretében kell biztosítani az otthont
nyújtó ellátást, az utógondozói ellátást, a területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatást.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. 64.§ (2) bek. szerint a családok
segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény deklarálja, hogy a gyermekjóléti
szolgáltatás tartalmát képezi a gyermekek veszélyezettségének megelőzése érdekében a veszélyezettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése.
Tehát, a fenti törvények rendelkeznek arról, hogy
a gyermekek védelmére észlelő jelzőrendszert kell
működtetni.

A gyermekvédelmi rendszer az alábbi intézkedésekből tevődik össze:

Folytatás az 8. oldalon.
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A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni
a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni
a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása
vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása,
továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos
veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és
kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

mulasztás vagy körülmény következtében kialakult
állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi
vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
Ezek lehetnek:
• anyagi problémák (munkanélküliség, alacsony
jövedelem);
• lakhatási problémák (hajléktalanság,
• rossz lakáskörülmények, kilakoltatás, vándorló életvitel, kényszerű együttélési körülmények);

A jelzőrendszer tagjai:
• az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen
a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,

• családszerkezeti, kapcsolati problémák
• (árvaság, megbomlott család, megromlott

• a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így
különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő
központ,

• családi viszonyok, rossz szülő-gyermek kapcsolat);
• szülői elhanyagolás, elhagyás (egészségügyi-, gondozás, gondoskodás-, iskoláztatás-, érzelmi elhanyagolás, felügyeletnélküliség, veszélyeztető
magatartás, elhagyás, lemondás a gyermekről);

• a köznevelési intézmények,
• a rendőrség,
• az ügyészség,

• gyermekbántalmazás (fizikai-, érzelmi-,szexuális
bántalmazás, magzat-, újszülött károsítása, kényszerítés koldulásra, prostitúcióra, gyermekmunka, rendszer-abúzus);

• a bíróság,
• a pártfogó felügyelői szolgálat,
• az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó
szervezetek,

• szülői devianciák (alkohol-, drog-, játékfüggőség,
bűnelkövetés, öngyilkosság, prostitúció);

• a menekülteket befogadó állomás, a menekültek
átmeneti szállása,

• gyermeki devianciák (alkohol-, drog-, játék-függőség, bűnelkövetés, öngyilkosság,

• az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi
személyek,

prostitúció, agresszivitás, magatartás problémák,
csavargás);

• a munkaügyi hatóság,

• egészségügyi problémák (mentális betegség,
fogyatékosság, gyermek állapota);

• a javítóintézet,
• a gyermekjogi képviselő

• egyéb veszélyeztető tényezők (családon kívüli
veszélyeztetés, kiskorú szülő, illegális bevándorlás).

• gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

Ezek a problémák, tünetek, amelyek a protokoll
szerint jelzést érdemelnek.
A fent nevezett tagok az alaptevékenységének
ellátása során figyelemmel kísérik a családok, gyermek helyzetét és jól-létét befolyásoló körülmények
alakulását. Amennyiben e körülményekben a család/
gyermek számára hátrányos változásokat észlel,
úgy felelős magatartással, szakterületének szakmai
módszereit használva (pedagógiai, tanácsadás
stb.) szükséges beavatkoznia, és saját kompeten-

• az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv,
• a települési önkormányzat jegyzője,
• a büntetés-végrehajtási intézet,
• a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők.
A jelzőrendszer tagjainak feladata a gyermek
veszélyeztetettségének figyelése, kezelése, feltárása.
Gyvt 5.§ n,: a veszélyeztetettség olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás,

Folytatás az 9. oldalon.
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ciáin belül mindent meg kell tennie a problémák
megszüntetése, súlyosbodásának megelőzése
érdekében. És amennyiben Ön, mint felelős szülő
nem fogadja meg a szakember javaslatait, nem
működik együtt, akkor nekik törvényben előírt
kötelezettségük, hogy jelezzenek a gyermekjóléti
szolgálat felé, vagy a gyámhatóság felé. Tehát
a szakember igyekszik elsőkörben a szülővel felvenni a kapcsolatot, átbeszélni az észlelt problémát.
Amennyiben a szakember a kompetenciáin belüli
beavatkozásával a gyermek problémája nem megoldható, és/vagy felmerül a gyermek veszélyeztetettsége
(mert a szülő nem vitte el a megbeszélt tanácsadásra, terápiára vizsgálatra,) ilyenkor a szakemberek
kötelesek jelzéssel élni a gyermek a gyermekjóléti
szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, hatósági eljárást
kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve
súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos
veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek
önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel
bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit
képviselő társadalmi szervezet is élhet.
Munkánk során amennyiben a családsegítői szolgálathoz jelzőrendszer általi jelzés érkezik, a családsegítő személyesen felkeresi a családot, tájékoztatja a jelzés tartalmáról, céljáról, majd a szülővel

együtt feltárt elakadást átbeszélve döntik el, hogy
szükséges-e a családsegítő kontrollja, segítsége,
vagy a szülő megoldotta a kialakult ok fennállását,
és az eset lezárható, vagy amennyiben nem, akkor
milyen hatósági intézkedés szükséges a továbbiakban.
Tehát akkor beszélünk hatósági intézkedésről, ha
a kialakult veszélyezettséget a család nem tudja /
nem akarja megoldani. Ilyen hatósági intézkedés
például, a védelembe vétel, a családba fogadás,
(amikor egy közeli családtaghoz kerül) vagy nevelőszülőhöz kerül a gyermek. Természetesen ezekben
az esetekben is a helyi családsegítő, a központi családsegítő és a szakemberek együtt azon fáradoznak
a családdal, hogy a kialakult helyzet minél hamarabb
megoldódjon, és visszakerüljön a gyermek a családjába.
A gyermekjóléti szolgálat nem az intézmény, amely
megold minden problémát, hanem egy fontos információt hordozó és közvetítő bázis a gyermekvédelem „résztvevői” között.
Tehát nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy
helyi szinten a bölcsődei; óvodai; iskolai pedagógusok; a háziorvosok; a védőnő; rendőrség,
NEM az Önök ellenségei, hanem segítői.

Építési telek értékesítés

K

özművesített utcában belterületi építési
telket értékesít Szabadkígyós Község Önkormányzata

Vételár: 800.000 Ft
Érdeklődni személyesen a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban Zatykó Katalin jegyzőnél,
illetve a 06-66/247-186 telefonszámon, valamint
a jegyzo@szabadkigyos.hu email címen lehet.

Szabadkígyós Község Önkormányzata a Vágóhíd
utcában 2 darab építési telket értékesítésre meghirdet. A kivett beépítetlen területek övezeti besorolása falusias lakóterület. A telkek helyrajzi száma
1102/1 és 1102/2, területük 1258 m2 és 1253 m2.

Tájékoztatás
A Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. májusi ügyfélfogadási rendje Szabadkígyóson:
Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:
Ügyfélfogadási idő: 			

5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
2022. május 02. (hétfő) 11.00-13.00-ig
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LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ - lakossági ügyfelek részére
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. értesíti Önöket, hogy társaságunk Szabadkígyóson 2022. május 21-én,
szombaton lomtalanítási napot tart.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a lakosságnál (természetes személy
ingatlanhasználók háztartásában) feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el. A Közszolgáltató gazdálkodó szervezetektől, egyéb intézményektől, lomhulladékot nem szállít el.
Kérjük, hogy a lomokat, reggel 6:00 óráig, a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki, ne az úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat.
LOMTALANÍTÁSKOR KIRAKHATÓ HULLADÉK

LOMTALANÍTÁSKOR NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA

bútorok
(asztal, szék, szekrény, ágy, komód) szétszerelt, mozgatható állapotban

kommunális hulladék

fából készült tárgyak,
(ablakkeret – üveg nélkül, ajtó, kerítés)

elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveg-,
papír, műanyag- és fémhulladék (szelektív csomagolási hulladék)

műanyag (linóleum) padló

zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű)

kerti bútor

építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., síküveg, ablakkeret üveggel)

ágynemű, textil, ruhanemű
(zsákban/dobozban kihelyezve)

építési – bontási tevékenységből származó hulladék
(drótkerítés, fémkerítés, ereszcsatorna, egyéb bontásból származó hulladék)

matrac (szétvágva/összetekerve)

fémből készült tárgyak – (pl.: fémcső, ágykeret, autóülés)

szőnyeg, padlószőnyeg (kötegelt állapotban)

fénycső

hordó (fa/műanyag – üres állapotban)

gyógyszerhulladék

virágtartó

elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék

gyerekjátékok (fajáték, műanyag játék nem elektronikus)

gumiabroncs, traktorgumi, kerékpárgumi

műanyag medence

veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék
(akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-védőszer, szárazelem, stb.)
ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett fólia
sütőolaj, sütőzsiradék
ömlesztett módon kihelyezett hulladék

Felhívjuk figyelmüket, hogy a táblázatban az elszállítható és az el nem szállítható hulladékok köre a teljesség igénye nélkül tájékoztató jelleggel kerültek felsorolásra.

A lomhulladékot kézzel helyezik a járműbe, ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, és kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihelyezett 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).
A meghirdetett időponton túl, valamint az ömlesztett módon kihelyezett hulladék, vagy lomhulladéknak nem minősülő hulladék (gumihulladék, elektronikai hulladék, építésből, bontásból származó hulladék, veszélyes hulladék, stb.) illegálisan kihelyezett hulladéknak minősül, így azokat a továbbiakban sem áll módunkban elszállítani. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az illegális hulladék elhelyezése hatóságilag tilos, mely hatósági eljárás megindítását vonhatja maga után!
Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:
· egyes hulladéktípusok esetében, a Társaságunk által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon. Az igénybevétel részletes feltételei
az alábbi linken találhatóak: https://www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/
· a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.
A lomtalanításról ügyfélszolgálatunktól kaphat részletes tájékoztatást.
Központi ügyfélszolgálat
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6.
Tel.: + 36-66/447-150 I E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu I Honlap: www.dareh.hu
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló további részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.
Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá a település tisztaságához! Védje a környezetet Ön is!

