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Önkormányzatának Lapja

INGYENES 2022. június

Az iskola hírei

PAPÍRGYŰJTÉS AZ ISKOLÁBAN

Május 20-án volt az idei tavaszi papírgyűjtés. Na- 
gyon lelkesek voltak a gyerekek, és az alábbi ered-
mények születtek: 

Alsó tagozat: 
I. 4. osztály - fejenként 60 kg papírt gyűjtöttek
II. 1. osztály
III. 3. osztály 
IV. 2. osztály

Felső tagozat: 
I. 7. osztály - fejenként 85,9 kg papírt gyűjtöttek
II. 6. osztály
III. 5. osztály
IV. 8. osztály

MAGYAR NYELV HETE

Május 16-20 között rendeztük meg a Magyar 
nyelv hete programsorozatot, melyet Nagypál Márta 
tanárnő szervezett a felső tagozatosok számára. Egész  
héten érdekes, nem szokványos, kutatást igénylő fe- 
ladatokat oldhattak meg a gyerekek. 

Régi, elfeledett szavaink jelentését kellett meg- 
keresni, oda-vissza is értelmes szavakat keresni vagy  
mondásokra ráismerni. 

A hetet egy “kincskereső” program zárta, melynek 
keretében Márti néni hat szót rejtett el Enikő néni 
segítségével a faluban. A helyszínekre gps koor-
dináták és találós kérdések segítségével lehetett 
rátalálni, s a megtalált szavakból egy értékes idézetet 
tudtak összeolvasni a kincskeresők. A megtalált 
idézet: “Egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv.”

Sokan részt vettek a feladatok megoldásában. 
A legtöbb jó megoldást adata le, és

1. helyezett lett: Szkaliczki Áron 7. osztályos tanuló
2. helyezett lett: Balogh Alexandra 8. osztályos tanuló
3. helyezett lett: Lehoczki Luca 7. osztályos tanuló.
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Családi nap a bölcsődében

Gyermek-, és családi nap az óvodában
2022. június 7-9. között

2022. július 3-án családi és gyermeknapot tar-
tottunk bölcsődénkben, melyen szinte kérés nélkül 
minden bölcsődés gyermekünk részt vett szüleivel 
együtt. Színes programokkal vártuk a gyerekeket: ug- 
rálóvár, csillámtetoválás, rengeteg játék, és Bodrog-
közi Rita zenés műsorával színesítettük meg a délelőtt 
hangulatát. A szülői közösséget összefogva Szabóné 
Martinecz Melinda segítségével az aznapi ebédet ők 
szervezték, melyen az apukák is aktívan részt vettek.

Köszönjük az összes szülőnek, akik ezen a napon 
részt vettek és segítettek.

A 2021/2022. nevelési évet vidám családi- és 
gyermeknappal zártuk. A gyerekek szüleik 

körében felszabadultan játszhattak a biztonságos 
óvodai környezetben. A Szülők Közösségének Tag-
jaival (SZKT) terveztük a programokat és sorban 
jöttek az ötletek, felajánlások. 

Köszönjük az óvodás gyermekek szüleitől kapott 
anyagi támogatást, a sós süteményt, pattogatott 
kukoricát. Köszönöm az SZKT segítségét, felajánlá- 
sát: Balogh család, Borsos család, Bozsó család,  
Forgács család, Lászkné Pribojszki Krisztina, Pintér 
család. A főzőcsapatnak köszönjük az előkészületek-
ben nyújtott segítséget, a szakácsnak – Krucsai János 

– a finom ebédet, Pataki Daninak a lufihajtogatást 
és mindenkinek aki segítségünkre volt a három 
nap sikeres lebonyolításában. 

A délelőtt folyamán egy rövid videó összeállítás-
ban nézhettek meg a szülők képeket, történetet, ese- 
ményeket gyermekükről, amit a kisgyermeknevelők 
készítettek, hogy a szülők is betekintést nyerhessenek 
a mindennapjaikban. Majd egy apró búcsúajándékkal 
elköszöntünk az óvodába készülő gyermekeinktől.

Köszönjük az Intézményvezetőnknek az egész 
éves támogatását, a közös munkát, és hogy ez a nap  
létre jöhetett.

Makra Mónika

A megvalósult programok:

2022. június 7. kedd: Csillámtetoválás,  óriás szappan- 
buborék-készítés, pattogatott kukorica, mozgásos 
játékok, akadálypálya

2022. június 8. szerda: Ugrálóvár, 10.30-tól Hevesi 
Imi bácsi zenés gyermekműsora

2022. június 9. csütörtök: Ugrálóvár, kézműves 
foglalkozás, csillámtetoválás, paprikás krumpli 
főzés, közös ebéd az óvoda udvarán.

Köszönöm az óvoda dolgozóinak 
egész éves munkáját, segítségét!

A 2022/2023. nevelési évre  
sikeres felkészülést kívánok!

Farkas Mária
óvodavezető
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„BILLEGÜNK-BALLAGUNK…”

A szabadkígyósi óvoda nagycsoportosai ballagtak 
2022. június 10-én és kezdik meg szeptembertől 
iskolás éveiket. Nagy változás ez az életükben, az első 
komolyabb mérföldkő, hogy óvodásokból iskolások 
lesznek. Emellett nekünk is újdonság lesz, hogy idő- 
vel új kiscsoportosok lépnek a ma ünnepeltek helyé- 
re. Eme jeles napra feldíszítettük óvodánkat, elő- 
készítettük a vendégek fogadására. A ballagási 
ünnepség délutánján az időjárás nem volt kegyes 
hozzánk; 5 óra előtt viharos erejű szél borította fel 
a vendégeknek előkészített székeket, a dekorációt. 
A gyermekek és a vendégek biztonsága érdekében 
az iskola tornatermében kezdődhetett meg a balla- 
gási ünnepség, melyen a szülők, nagyszülők, rokonok,  
barátok is részt vettek. 

Köszönöm a bölcsőde és az óvoda dolgozóinak 
a gyors átszervezésben nyújtott segítségét.

Tizenkét ünneplőbe öltözött, mosolygó gyermek  
vonult be hangos énekszóval és köszönte meg a sok 
törődést, gondozást! Búcsúversekkel, dalokkal 
köszöntek el a bölcsőde és az óvoda dolgozóitól 
és apró ajándékkal kedveskedtek. Szüleik minden-
napos törődését hálaverssel és egy csokor virággal 
köszönték meg. Az ajándékok készítésében, a virág- 
csokrok kötésében Maulis Hajnalka és Szlovákné 
Géczei Beáta segédkezett. A nevelőtestület nevé-
ben köszönetemet fejeztem ki a szülői közösség 
képviselőinek; Baloghné Zsigovics Anett és Lászkné 
Pribojszki Krisztina szülőknek, akik az óvodás évek 
alatt segítségünkre voltak. 

Bízom benne, hogy a szülők is szeretettel gondol- 
nak majd vissza az elmúlt évekre, ahogyan az óvoda 
pedagógusai és dajkái is. Közös munkájuk gyümölcse 
beérett, hiszen a gyerekek színes élményekkel gazda-
gon kezdhetik meg az iskolás éveket. Az ünnepség 
végén az óvoda udvarán a ballagó óvodásokkal 
emlékfát ültettünk. 

„Ültess fát! Ha törődsz vele, ő is törődni fog veled. 
Éltető oxigénnel lát el és kerted-udvarod dísze lesz. 
Gyűjtsd ősszel a színes leveleit, játssz az árnyékában, 
majd idősen egy padon pihenj meg, és emlékezz 

vissza arra a napra, mikor elültetted.”  
- ismeretlen szerző- 

A ballagó óvodásoknak sikeres és 
boldog iskolás éveket kívánok!

Egy fa tanácsaival köszönök el tőletek:

Igyál sok vizet.
Emlékezz a gyökereidre.

Legyél képes a megújulásra.
Légy hálás a gondoskodásért.

Állj büszkén, egyenes derékkal.
Kínáld gyümölcsödet önzetlenül.

Légy elégedett azzal, amiv-
el a természet megáldott.

Élvezd a kilátást.
Szeretettel: 

Marcsi óvó néni

Ünnepeltek a nyugdíjas klubosok
Kedves kürtösi, mezőmegyeri, nagykamarási, 

csorvási, újkígyósi, békéscsabai, gerendási, magyar-
bánhegyesi, gerlai, kétegyházi vendégeink, kedves 
Ragály Lajosné elnökasszony és kedves ünneplő Sza- 
badkígyósi Barátság Nyugdíjas Klub tagjai szeretettel 
köszöntöm mindannyiukat!

Ünnepelni jöttünk. Ünnepelni azt, hogy 30 évvel  
ezelőtt, 1992-ben néhány szépkorú szabadkígyósi 
asszony és férfi úgy döntött – Ecker Jánosné veze- 
tésével – hogy nyugdíjas szervezetet hoznak létre  
azért, hogy rendszeresen találkozzanak, hogy meg- 
szervezzék szabadidejüket, hogy közös tevékeny- 

ségeikkel hasznára legyenek egymásnak és a falu-
nak. Ennek az önzetlen önszerveződésnek immár  
három évtizede. Ez már történelem! (Talán az is, hogy  
polgármesterként már 24 éve kísérhetem figye-
lemmel a klub életét.)

Az idő múlásával tapasztalhatjuk, hogy a csoport-
tagok közül egyeseket elszólított a sors. Szomorúan, 
kegyelettel és jószívvel emlékezünk rájuk. Nem 
szabad elfelejtenünk az emléküket. De azokra 
az élőkre is szívesen, szeretettel emlékezünk, akik 

Folytatás az 4. oldalon.
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Új helyszínen  
az Anna-napi Búcsú
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az Anna- 

napi Búcsút 2022. július 31-én, vasárnap rendezzük 
meg a megszokott módon, ám ezúttal új helyszínen, 
a Majorban. 

Várunk mindenkit szeretettel!

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

egészségügyi okokból vagy személyes érzékenységi 
okokból hagyták el a csoportot. Nagyon sok értékes 
ember volt és van ma is a Szabadkígyósi Barátság 
Nyugdíjas Klub tagjai között. A mai tagoknak, és 
akik már nem járnak közénk, meg azoknak, akik 
már csak onnan fentről figyelik a mai ünnepséget, 
egyaránt tisztelettel köszönök mindent. A maiaknak 
további sikeres évtizedeket kívánva, Isten éltesse 
a 30 éves születésnapon Önöket!

Ez a 30 szál rózsa jelképes köszönet a 30 év 
kitartó munkájáért.

Balogh József
polgármester

Beszámoló Szabadkígyós Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. május havi döntéseiről
• Beszámoló a közbiztonságról

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közbiztonságának helyze- 
téről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről hallgatott meg beszámolót, melyet 
egyhangúlag elfogadtak.

• Tájékoztattak a tűzoltók is
A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről hangzott el beszámoló 
a májusi testületi ülésen, melyet szintén egyhangúlag fogadott el a testület.

• Polgárőrök beszámolója
A Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület 2021. évi munkájáról hallgatott meg beszámolót a testület. A pol-
gárőrök a múlt évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról is tájékoztatták a képviselőket, 
valamint újabb támogatást kaptak működési költségeik fedezéséhez.

• Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi értékelés
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi fe-
ladatok 2021. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést is megtárgyalta, melyet elfogadott.

• Napirenden a költségvetés és a zárszámadás
A testület módosította a múlt évi költségvetést, megalkotta az előző évről szóló zárszámadást, és 
módosította az idei költségvetési rendeletet.

• Szabadkígyósi Szabadidő SC támogatásának elszámolása
Az SC a februárban kapott támogatás elszámolásáról tájékoztatott, és újabb támogatást ítélt meg 
számukra a testület.

• Tiszteletdíjakról mondtak le képviselők
Egy úgynevezett „Boldogság kapu” létrehozásához járultak hozzá képviselők azzal, hogy egy-egy havi 
tiszteletdíjukról lemondtak a megvalósítás érdekében.
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Felhívás emlőszűrésre!
Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően 

a második leggyakoribb halálok.
2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre 

kapnak meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba 
tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba  tartozó hölgyek kapnak 
névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor vár-
ják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor lehetősége van az időpont módosítására 
a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket 
lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális 
legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.

Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.
Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti 

életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is igaz 
az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül 
a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki 
az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél 
inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen 
ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel 
a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.

Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, 
a megbetegedés miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése 
megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel 
korai stádiumban a betegséget.

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért. 
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2022. évi III. negyedéves hulladékgyűjtési naptár

A körzetek részletes utcajegyzéke a www.dareh.hu honlapon található.

2022. kommunális hulladék zöld hulladék szállítás szelektív 
/minden hó második péntekén/

27. hét július 04. / július 06. július 08.

28. hét július 11. / július 13.

29. hét július 18. / július 20. július 21.

30. hét július 25. / július 27.

31. hét augusztus 01. / augusztus 03.

32. hét augusztus 08. / augusztus 10. augusztus 12.

33. hét augusztus 15. / augusztus 17. augusztus 18.

34. hét augusztus 22. / augusztus 24.

35. hét augusztus 29. / augusztus 31.

36. hét szeptember 05. / szeptember 07. szeptember 09.

37. hét szeptember 12 / szeptember 14.

38. hét szeptember 19. / szeptember 21. szeptember 22.

39. hét szeptember 26 / szeptember 28.

Dr. Kovács B. Zoltán ügyvéd
Ügyvédi megbízás Békéscsabán és megbeszélés szerint Szabadkígyóson

Iroda: Békéscsaba, Szabadság tér 16-18. I/2.
Mobil: 70/367-4298, email: kovacsdr23@gmail.com

Már bringázhatunk az új kerékpárúton
Befejeződött a Modern Városok Program ke- 

retében a kormány támogatásából megvalósuló 
Wenckheim turista- és kerékpárút építése a jami- 
nai bányatavak és a szabadkígyósi kastély között.

Az elkészült rész mezőgazdasági útnak számít, 
azon a kerékpárosok mellett az út melletti ingat-
lanok tulajdonosai közlekedhetnek, valamint cél-
forgalomra gépjárművek, mezőgazdasági vontatók 
és lassú járművek számára vehető igénybe. Hogy 
védhessék a bicikliseket, a Kerekegyházi úthoz 
hasonlóan 30 kilométer/órás sebességkorlátozás 
lesz érvényben, és ellenőrzik is majd a létesítmény 
helyes, jogszerű használatát. 

A létesítmény mentén útba igazító, tájékoztató 
és információs táblákat helyeznek ki. Az erre vonat-
kozó kiviteli tervek elkészültek, a beszerzési eljárás 
most zajlik, így a táblák még nyáron kikerülhetnek. 

Térfigyelő kamerákat ugyancsak felszerelnek több 
helyszínen, így a bányatavaknál, a kilátónál – mely-
eknek villámvédelmére szintén gondot fordítanak –; 
Gerlán, a Wenckheim Károly téren; valamint Póste-
leken, a tervezett a kronoszkópnál, a kastélyromnál 
és a komplex fedett pihenőhelynél, a pumpapályá- 
nál. A berendezések kivitelezésére a beszerzési 
eljárás ebben az esetben is folyamatban van.



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., Polgármesteri Hivatal épületében

Ügyfélfogadási idő: 

Rendkívüli közlemény
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2022. június 27. napjától 

(hétfő) - előreláthatólag - 2022. augusztus 31. napjáig, a hőségre való tekintettel 04:00 órától 
kezdi el a településeken a hulladék begyűjtését.

Kérjük, hogy a hulladékot – a gyűjtési napot megelőző este helyezzék ki az ingatlan elé. 

Megértésüket köszönjük!

2022. július 2022. augusztus 2022. szeptember Nap megnevezése Időpont

4. 8. 5. Hétfő 11:00-13:00

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. 
              (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.


