
Ünnepi műsorral emlékeztünk meg az 1956-os  
forradalom és szabadságharcról a Művelődési Ház- 
ban. A Szabadkígyós Község Önkormányzatának Kép- 
viselő-testülete és az Általános Művelődési Központ 
által szervezett ünnepség Lehoczki Luca és Nagy Ágnes  
citerajátékával kezdődött. Felléptek a nyolcadik osz- 
tályos tanulók, és Nagy Ágnes ejtette ámulatba cso- 
dás énekével a közönséget.

Balogh József, településünk polgármestere, egy- 

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja
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Október 23.
kori történelem tanár, személyes hangvételű ünnepi 
gondolatokkal köszöntötte a vendégeket. 

Hagyományosan sor került a „Szabadkígyósért” 
emlékplakett átadására is. A képviselő-testület dön- 
tése alapján két elismerést nyújtott át Balogh József 
polgármester. 2022 díjazottjai: Tábor Istvánné és 
Gyebnár Károly.

Szeretettel gratulálunk az elismerésekhez, további 
tevékeny életet és jó egészséget kívánunk!

Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!
Településünk több utcájában problémát jelent az ingatlanok beazonosítása, tekintettel arra,  

hogy a házszámok egyáltalán nem, vagy nem megfelelő módon kerülnek kihelyezésre. A házszámtábla  
hiánya, vagy nem megfelelő elhelyezése megnehezíti a betegszállítók, a mentőszolgálat, a tűz- 
oltóság, a rendőrség, a postai szolgálat, valamint a többi közszolgáltató munkáját. A beazonosí- 
thatóság a lakosság érdekeit, valamint a közbiztonság megteremtését is szolgálja. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a házszámtáblák szükség szerinti pótlásáról, kihelyezéséről 
haladéktalanul gondoskodni szíveskedjenek.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statiszti- 
kai Hivatal Szabadkígyós településen kötelező adat- 
szolgáltatáson alapuló mezőgazdasági összeírást 
hajt végre. 

Az adatfelvétel célja, hogy nyomon kövesse a mező- 
gazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, 
illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai 
gazdaságirányítás, az EU, valamint a gazdálkodók 
számára, amihez az adatszolgáltatók részvételükkel 
és a pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárul-
nak. A felvétel nem teljes körű, a minta kiválasztása  
matematikai-statisztikai módszerrel történt, a válasz- 
adás azonban az adatfelvételre kijelöltek számára 
kötelező. Az adatszolgáltatói terhek mérséklése ér- 
dekében a 2020. évi Agrárcenzust követően a hivatal 
nagymértékben csökkentette az adatszolgáltatók 
számát és a kérdőív terjedelmét is, amit az adminisz- 
tratív adatforrások (pl. Magyar Államkincstár, Nemzeti  
Agrárgazdasági Kamara) információinak átvétele, 
illetve a kérdőíven előnyomtatva szereplő admin-
isztratív azonosítók ellenőrzése tesz lehetővé.

Valamennyi adatszolgáltatónak biztosítják az on-
line önkitöltési lehetőséget 2022. november 14. és 
25. között, amely időszak alatt a számukra legalkal-
masabb időpontban teljesíthetik adatszolgáltatási 
kötelezettségüket. Erről e-mailben vagy postai 
úton küldtek névre szóló tájékoztatást. A kérdőívet 
november 25-ig kitöltők között egy 50 000 forint 
értékű ajándékutalványt sorsolnak ki. Az önkitöltés 

Tájékoztatás mezőgazdasági összeírásról
lehetőségével nem élőket összeírók keresik fel sze- 
mélyesen 2022. november 26. és december 15. között.

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek 
Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) alkalma- 
zásában álló összeírók végzik, akik fényképes iga-
zolványukat az adatfelvétel megkezdése előtt köte-
lesek felmutatni. A felvétel elektronikusan, a KSH által  
biztosított tableteken történik. Az összeírók nem 
a teljes települést, kizárólag csak a konkrét, címlistán 
szereplő címeket keresik fel.

A korábbi gyakorlatnak megfelően ennél az össze-
írásnál is szorgalmazzák az internetes kitöltés alkal- 
mazását, ami az adatszolgáltatás gyors és kényelmes  
módja, továbbá a személyes kikérdezés mellett lehe- 
tővé teszik a telefonos kikérdezést is az összeírók 
számára.

A felvétel során nyert információkat kizárólag sta- 
tisztikai célra használják fel, azokat más szervek, sze- 
mélyek részére nem adják ki, az eredményeket pe- 
dig összesítve közlik a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió 
2016/679. sz. Általános adatvédelmi rendeletének 
(GDPR) megfelelően.

A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/mezogaz-
dasagi_osszeirasok oldal nyújt további tájékoztatást.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Minél többet adsz egy embernek, 
annál jobban fogod szeretni őt.

	 	 (Kristin	Newman)

A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége 
1997-ben jelölte meg november 12-ét a szociális  
munka napjaként. Az Országgyűlés 2016-ban döntött 
arról, hogy november 12-ét a szociális munka napjá- 
vá nyilvánítja, ez munkaszüneti nap az ágazatban 
dolgozóknak.

Minden év november 12-én azoknak, akik az el- 
esettekért, kirekesztettekért, támogatásra és segít- 

Szociális munka napja

ségre szorulókért – legyen az gyermek, felnőtt, idős- 
korú, fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai 
beteg, hajléktalan – dolgozó szakembereknek mon- 
dunk köszönetet, akik nap, mint nap felelősségtel-
jesen, hitükkel és meggyőződésükkel, szakmai alá- 
zattal végzik segítő tevékenységüket.
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A rendőrségi hírlevelek címlistáin szereplő ter-
mészetes és jogi személyek adatainak

kezelésével kapcsolatos 29000-148/242-2/2018.
RAV számon nyilvántartott „Érintetti

tájékoztató”-t a következő linkre kattintva tekint- 
heti meg: http://www.police.hu/adatvedelmitaje-
koztatok/hu!a-rendorsegrol!adatvedelem!bunugy!- 
bunugyi-szakterulethez-kapcsolodoadatkezelesek!

bunugyi-hirlevel

Eladni is csak óvatosan!

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

Amennyiben a jövőben nem kívánja igénybe venni  
az ELBIR szolgáltatást, abban az esetben kérheti e-mail  
címe törlését a teleknefm@bekes.police.hu e-mail 
címre megküldött válaszlevélben.

Telekné Furák Mónika 
r. alezredes osztályvezető

Cím: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. 
5601 Békéscsaba Pf.: 124

Telefon: (06-66) 523-707; (33) 23-17 
E-mail: teleknefm@bekes.police.hu

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban 2022. december 22-től 

(csütörtök) 2023. január 8-ig (vasárnap) igazgatási szünet lesz, a hivatal zárva tart, az ügyfél-
fogadás szünetel.

A szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap:  
2022. december 21. (szerda):  8:00 – 12:00 óráig; 13:00 – 16:00 óráig

A szünet utáni első ügyfélfogadási nap:
2023. január 9. (hétfő): 8:00 – 12:00 óráig; 13:00 – 16:00 óráig

Megértésüket köszönjük!
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal



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

5

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉS:

Kertész Helena, született: 2022. október 17. napján, 
 édesanyja: Kertész-Juhász Kinga, édesapja: Kertész Béla.

Tóth Alina, született: 2022. október 10. napján, 
 édesanyja: Tóth-Mekis Anita, édesapja Tóth András.

HÁZASSÁGKÖTÉS: 
Házasságkötés időpontja: 2022. október 29., 

menyasszony: Sáros Bernadett szabadkígyósi lakos, 
vőlegény: Mohácsi Attila Gábor szabadkígyósi lakos

HALÁLESET: 
Madarasi Mónika volt szabadkígyósi lakos  

(született: Békés, 1989. november 29.) elhunyt 2022. október 23. napján, Szabadkígyós. 
Martinecz Pál volt szabadkígyósi lakos 

 (született: Békéscsaba, 1956. december 09.) elhunyt 2022. október 12. napján, Szabadkígyóson. 

Mesterecset rajzpályázat
Kedves Szülők! 

A Magyar Államkincstár ismét meghirdeti a Mes-
terecset rajzpályázatot a pénzügyi tudatosság jegyé-
ben, ahová óvodások, általános-és középiskolások 
alkotásait várjuk. A pályázó gyerekek bármilyen tech- 
nikát választhatnak – akár szépen tudnak festeni, akár 
szívesen készítenek fényképeket – a lényeg, hogy most  
bátran megmutathatják tehetségüket a nagyvilágnak.

Idén két téma közül lehet választani: 

1. Családom és a Kincstár

2. Így takarékoskodik egy szuperhős

A beérkező műveket szakmai zsűri értékeli, a ka- 
tegóriánkénti első helyezettek 150.000 Forint, a má- 
sodik helyezettek 100.000 Forint, míg a harmadik he- 

lyezettek 50.000 Forint értékű, országos műszaki áru- 
házban levásárolható utalványt kapnak. 

A pályaműveket a pályázat weboldalára, a www.
mesterecset-palyazat.hu -ra lehet feltölteni, ahol 
további információk is találhatóak. 

A pályázatokat 2022. december 31-ig várjuk. 

A pályázattal kapcsolatos hírekért, friss informá- 
ciókért kövesse a pályázat Facebook és Instagram 
oldalát is. 



ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
- Szabadkígyós -

- hulladékszállítás –

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

Ügyfélfogadási idő: 

2022. december Nap megnevezése Időpont

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.

2022. évi december havi hulladékgyűjtési naptár
2022. kommunális hulladék zöld hulladék szállítás szelektív 

/minden hó második péntekén/

48. hét november 28./ november 30.

49. hét december 05./ december 07. december 09.

50. hét december 12./ december 14. december 15.

51. hét december 19./ december 21.

52. hét december 23./ december 28.


