
Hamarosan végére érünk a 2022-es esztendőnek. 
Háború és válság sújtja az életünket egész Európában, 
és csak remélhetjük, hogy nem lesz ennél nagyobb baj.  
Vágyunk a békére, a jó életre, a biztonságra. De ilyen ag- 
godalmak közepette is itt az ideje annak, hogy vissza- 
tekintsünk az elmúlt esztendőre.

Nekünk szép tavaszunk kerekedett, mert március 
19-én befejeződött a Wenckheim kastélyunk felú- 

jítása. Uniós és hazai forrásból 3,2 milliárd forintot 
költöttek az épületre. Nagyon remélem, hogy a vihar- 
felhők elmúltával folytatódni fog a folyamat, és tovább  
növekszik a turisztikai vonzerőnk, és tovább növekszik 
a kastély munkahelyteremtő képessége. Szomorú va- 
gyok ugyan, hogy az ígéret ellenére nem mi kaptuk  
meg az épület üzemeltetési jogát, de a fő cél a felújí- 
tás volt, és az megvalósult. (Hiszem, hogy lesz ez még  
másként.)

Az év másik eredménye, hogy turisztikai fejlesz- 
tésre nyertünk egy 580 milliós pályázatot, ami a két  

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

INGYENES 2022. december

Köszöntő
Kígyós közötti kerékpárút átépítésére és a majori épü- 
letegyüttesünk részbeni fejlesztésére használható. 
Építettünk ebből egy autóparkolót a kastély bejára- 
tához, kialakítunk egy kávézót és bemutatótermet  
a svájcerájban, postamúzeumot hozunk létre a Posta- 
házban, bővítjük a múzeumunk kínálatát a Majorban.  
Megjavítottuk a Kastély utca burkolatát, és az új ke- 
rékpárút segíti a két Kígyós és Békéscsaba közötti ke- 
rékpárforgalmat.

Azon túl, hogy több kisebb fejlesztésünk történt, 
amit most még nem soroltam fel, megállapítható, hogy  
nagyon sokat gyarapodtunk 2022-ben. Legyen ez így  
ezután is! Segítse az Isten a mi kis falunkat, meg a ben- 
ne élő lakosainkat továbbra is. 

Kedves Kígyósiak, áldott karácsonyt és boldog, bé- 
kés új esztendőt kívánok mindannyiunknak!

Balogh József
polgármester

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben

Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,

Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,

A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben.

(Juhász Gyula)
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„Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe. És a szív 
érzi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, 

akiket a szemeddel nem látsz, és az eszeddel nem hiszel.” 

Müller Péter

Az adventi időszak és a karácsony

Az advent a mai ember életében a szó szoros 
értelemben vett várakozás időszakává vált, az ünnep-
kör advent első vasárnapjától kezdődően egészen 
vízkeresztig tart.

A karácsonyt már nem csak a hívő emberek 
körében nevezik a szeretet ünnepének, felerősödött 
a családi vonatkozása, a karácsony megünneplése 
az egész világon jelképpé vált. A városok utcái, terei 
fényárban úsznak, az áruházak kirakatait égősorok 
és gömbök díszítik.

Az otthonunk díszítését is megkezdjük az adventi 
időszak beköszöntével. Adventi koszorút készítünk, 
gyertyákkal és égősorokkal dekoráljuk lakásunkat, 
karácsonyfát állítunk.

Azonban a legszebb ünnep napjaiban sem szabad 
megfeledkeznünk a ránk leselkedő veszélyekről.

Mit tegyünk az ünneprontó tűzesetek  
elkerülése érdekében?

• Az adventi koszorút helyezzük nem éghető anyagú 
felületre, és közvetlen közelébe se helyezzünk 
más éghető anyagokat! 

• A gyertyák, mécsesek csak nem éghető anyagú 
tartóban legyenek elhelyezve és rögzítve a ko-
szorún! 

• Az égő gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút 
ne tegyük huzatos helyre! 

• A gyertya, mécses égésekor ügyeljünk a kanóc 
hosszúságának helyes megválasztására (ne le-
gyen túl hosszú)! 

• A gyertyát, mécses soha ne hagyjuk teljesen 
leégni! 

• A gyertyákat, mécseseket, csillagszórókat csak 
felügyelet mellett égessük, mielőtt elhagyjuk 
a helyiséget, fújjuk el a lángot! 

Tűzvonalban
A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzvédelmi hírlevele

• A gyertyákat ne használjuk függönyök közelében! 

• Az égő gyertya, mécses oltására mindig tartsunk 
a közelben megfelelő eszközt (tűzoltó készülék, 
víz)! További teendők a tűzesetek elkerülése 
érdekében www.wpi.edu

• Részesítsük előnyben a nem éghető anyagú 
dekorációs elemek használatát a fa díszítésére! 

• Csak megfelelő műszaki állapotú, minőségi 
tanúsítvánnyal rendelkező izzósort és elektromos 
díszítőelemeket használjunk! 

• A korábban már üzemeltetett izzósort és elektro-
mos díszítőelemeket a felhelyezés előtt mindig 
vizsgáljuk át! 

• Az izzósorokat és elektromos díszítőelemeket 
éjszakára vagy hosszabb távollét idejére se hagy-
juk bekapcsolva! 

• Az égősorok és a villamos díszek elektromos 
táplálásához legfeljebb 1 db, gyárilag szerelt 
hosszabbítót használjunk! 

• A használatban lévő elektromos hosszabbítók 
teljesítménye igazodjon az elektromos díszek 
teljesítményéhez. 

A legrosszabb, ami történhet velünk, hogy alvás 
közben keletkezik tűz a környezetünkben. Mivel a 
füstmérgezés tünetei a szédülés, álmosság, émelygés, 
zavartság, így könnyen kerülhetünk olyan helyzet-
be, hogy a füstben fel sem ébredünk, egyszerűen 
elkábulunk, és meghalunk. Ennek elkerülése az 
egyik legfontosabb feladat: szerezzünk be egy 
füstérzékelőt, ami a tűz nagyon korai szakaszában 
hangos sípolással jelzi, hogy bajban vagyunk. 

A gyors riasztás fontossága

Az őszi és téli időszakban naponta átlagosan 
harminc lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, vagyis 
átlagosan 45 percenként kigyullad egy lakás. Elég 
egy kis tűz is ahhoz, hogy annyi mérgező füst kelet- 
kezzen, ami már ölni képes. A tűz korai jelzése 
életet menthet. 
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Alvás közben a füstre nagy valószínűséggel 
nem ébred fel az ember. Az égés során keletkező 
mérgező gázok az ébren lévőket is rövid időn belül 
cselekvőképtelenné tehetik, a korai riasztás kiemel- 
ten fontos! 

Az idős, egyedül élő személyek fokozottan ki 
vannak téve a tűz veszélyeinek. Ezt a veszélyt 
csökkenthetjük a füstérzékelővel, ami már a tűz 
kezdeti szakaszában jelzést ad!

A füstmérgezés hatása

A szervezetet a füst belélegzése kétféleképpen 
is károsíthatja:

1. A forró füst megégetheti a légcsövet, ennek 
hatására az megduzzad és elzárja a levegő áram-
lásának az útját a tüdő felé. 

2. A füstben lévő mérgező anyagok (Pl.: sósav, kén 
dioxid, ammónia stb.) megduzzasztják a légcsövet 
és a tüdőt, majd a tüdőbe vezető légcsövek 
beszűkülnek, ez nehéz légzést eredményez. A 
füst által tartalmazott szén-monoxid, vagy cián 
a sejteket is károsítja. 

A füstmérgezésben elhunyt személyek jelentős 
részét az ajtó közelében találják meg. A korai 
tűz észleléssel meg lehetett volna előzni a 
tragédiát,- erre szolgál a füstérzékelő! Időt biz-
tosít a menekülésre! 

Ha minden otthonban lenne legalább egy 
füstérzékelő, a tragédiák jelentős része meg- 
előzhető lenne. 

A füstérzékelő időben jelez, így megelőzhetőek 
vele a nagyobb tüzek, sérülések. 

Ha biztonságban akarjuk tudni a szeretteinket 
és otthonunkat, vegyünk otthonra füstérzékelőt.

„Közeleg a tél…”avagy mire figyeljünk  
a téli hónapokban

Az idei telünk sok új dolgot hozhat az eddig 
megszokott életünkbe. Lássuk, mire érdemes figyelni:

• Amennyiben olyan téli időjárási körülmények 
adódnak, hogy más településen rekedünk, jó, ha 
tudjuk, erre az esetre minden településen vannak 
kijelölt melegedő helyek, melyeket ilyenkor kinyit-
nak. Erről a település honlapján tájékozódhatunk. 

• Ha úton rekedtünk az időjárási körülmények 
– hóvihar, hótorlaszok – miatt, ne essünk kétségbe, 
a területi védelmi bizottság rendelkezik mentési 
tervvel, érkezni fog a segítség. Ha biztosra szeretnénk 
menni, hosszabb útra mindig induljunk tele tankkal, 
legyen pokróc, hólánc az autóban. 

• Napjainkban egyre elterjedtebbek a tisz-
tán elektromos meghajtású járművek. Aki ilyen 
modellt használ, legyen tisztában azzal, hogy a téli 
hónapokban a járműve több energiát fogyaszt, és 
egy esetleges úton rekedéskor a telepek lemerülése 
esetén nem lesz fűtés az autóban.

„A télre felkészültünk,  
de hóra nem számítottunk…” 

az önkormányzatok téli felkészülési feladatai

Nem csak a lakosságnak, de az önkormányzatok-
nak is fel kell készülnie az esetleges rendkívüli téli 
időjárással kapcsolatos teendőkre. Melyek is ezek:

• hó-eltakarítási feladatok ellátására szerződések, 
megállapodások megkötése a közlekedés- és 
gyalogos forgalom biztosítása érdekében; 

• településeken meg kell szervezni az ügyeleti 
szolgálatokat a lakossági bejelentések fogadására; 

• melegedő helyek és ellátási lehetőségek biztosí- 
tása; 

• a rendkívüli téli időjárási körülmények kezelésé-
ben használható járművek felmérése a településen; 

• lakosság tájékoztatása a várható rendkívüli 
időjárási viszonyok során alkalmazandó helyes 
magatartási formákról. 

Hogy az Új év kezdete ne váljon rémállomá…

Az új év hangulata egy kis odafigyeléssel igazi 
ünnep lehet csak tartsuk be az alábbi szabályokat!

• Petárda birtoklása és használata tilos! 

• Az 1. (pl: tortagyertya, recsegő labda, sárkánytojás, 
durrancs) és 2. (pl: sikoly, pillangó, varázsvirág, 
tűzijáték telepek 500 grammig) pirotechnikai 
osztályba tartozó eszközök egész évben szabadon 
megvásárolhatók, a háztartásban tarthatók és a 

Folytatás a 4. oldalon.
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biztonsági szabályok betartásával felhasználhatók. 

• A 2. kategória 16 éves kortól és kültéren használ-
ható. Ebből egy helyen maximálisan nettó 1 kg 
mennyiség tárolható. 

• A 3. kategóriába (pl: nagyobb kaliberű és méretű 
tűzijátékok, kisbombákat tartalmazó telepek 1000 
grammig) tartozó termékek minden év december 
28-a és 31-e között történő megvásárlásához a 
nagykorú személynek nem kell engedély. 

• A 3. kategóriájú termékek december 31-én 18:00-
tól a következő év január 1-én 06:00 óráig fel-
használhatók a használati és kezelési utasításban 
meghatározottak szerint. 

• A kategória besorolást a csomagoláson mindig 
feltüntetik. 

• A 3. pirotechnikai osztályba tartozó fel nem használt 
vagy hibás tűzijáték terméket január 5-ig a vevő 
köteles a forgalmazónak (eladónak) visszaszállítani, 
aki ezt köteles térítésmentesen és költség fel- 
számítása nélkül visszavenni. 

A végéhez közeledik a József Attila utcai játszótér 
építése, felújítása. Az említett területen már koráb- 
ban is volt játszótér, amelyet a Széchenyi 2020 pro-
gram keretében a TOP-1.2.1-16-BS1-2021-00014 
azonosítószámú, „Kulturális-, ökoturisztikai- és örök- 
ségi helyszínek fejlesztése Szabadkígyóson” című 
projektnek köszönhetően bővíthettünk ki közel 30 
millió forintból. Számtalan új játszóeszköz, kicsik és  
kicsit nagyobbak szórakozását biztosító hinta, kötél- 

Játszótér
pálya, mászóka, haragjáték és xilofon, különböző inter- 
aktív elemek telepítése történt meg. A szülők pihené- 
sét új asztalok, padok segítik. 

A játszótér elkészült, azonban nyomatékosan felhív- 
juk a szülők figyelmét, hogy a játszóeszközöket a gyer- 
mekek életkoruknak megfelelően használják. Vigyáz- 
zunk a játszótérre, hogy azt hosszú időn keresztül hasz- 
nálhassa minél több szabadkígyósi és Szabadkígyósra 
érkező gyermek.

2022. december 04-én „Mikulás Bál” keretén belül  
tartotta meg a tagoknak az egyesület az évzárót. 

2022. december 18-án a Piactérre vártunk min- 
den odalátogatót a Karácsonyi előhangolódás prog- 
ramunkra, ahol forraltborral, meleg teával és az Idő- 
sek közreműködésével zsíroskenyérrel készültünk. 
A meghitt pillanatról a Békéscsabai Napsugár Bábszín-
ház művésze Soós Emőke gondoskodott, aki Menny- 
béli történet címmel mesélt nekünk.

Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület hírei
Az idén egy fenyőfát is ültettünk, melyre szívesen 

várjuk az Ön díszét is.

Köszönjük Igazgató asszony és a képviselő- testü- 
let támogatását a bálhoz, és külön köszönjük Szász Zsolt  
képviselő úr felajánlását.

Süliné Forró Zsuzsanna
NACSE

TÁJÉKOZTATÁS
Az újíkígyósi körzeti megbízotti csoport minden hónap második csütörtökén fogadóórát tart  

9.00 és 10.00 óra között Szabadkígyóson, a Polgármesteri Hivatalban (5712 Szabadkígyós, Kos- 
suth tér 7. sz.). 

Elérhetőségük: +36 30 / 633-7226
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A MAGYAR KÖZLÖNY 2022. ÉVI 197. SZÁMÁBAN 
(2022. NOVEMBER 30.) AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓ- 
DOSULT Az 1993. évi III. törvény:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  
1993. évi III. törvény 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„2. § (1) Mindenki felelős önmagáért.

(2) Ha az egyén önmagáról gondoskodni nem ké- 
pes, őt – a képességeik és lehetőségeik szerint, a Pol- 
gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a to- 
vábbiakban: Ptk.) rokontartásra vonatkozó szabályai 
szerinti sorrendben – a hozzátartozók segítik.

(3) Ha az egyén önmagáról gondoskodni nem ké- 
pes és a hozzátartozók (2) bekezdés szerinti gondos- 
kodásra vonatkozó kötelességüket nem teljesítik, az  
egyén lakóhelye szerinti települési önkormányzat jog- 
szabályban meghatározott feltételek szerinti gon-
doskodási kötelezettsége áll fenn.

(4) Ha az egyén önmagáról gondoskodni nem ké- 
pes, és a hozzátartozók a (2) bekezdés szerinti, a tele- 
pülési önkormányzat pedig a (3) bekezdés szerinti gon- 
doskodásra vonatkozó kötelességet nem teljesítik, 
az államnak jogszabályban meghatározott feltételek 
szerinti kötelezettsége áll fenn.

(5) Az állam és a települési önkormányzat a szociá-
lis gondoskodás feltételeinek biztosításával összefüg-
gő feladatainak ellátása során együttműködik az egy- 
házi és civil szervezetekkel.

(6) A szociális intézmények és intézkedések rend- 

szerének kialakítása és működési kereteinek biztosí- 
tása az állam és a települési önkormányzat feladata 
e törvényben meghatározott módon.”

KRÍZIS megelőzés

A közelgő téli időszakban, aki olyan élethelyzetbe  
kerül, hogy nem tudja lakását fűteni, és olyan testi ép- 
séget, egészséget veszélyeztető lakhatási körülmények  
közé kerül, tehát kritikus élethelyzetbe, hívja a lentebb  
megadott családsegítői telefonszámot. 

Megelőzve a krízishelyzetet kérjük, amennyiben elő- 
reláthatóan nem tud Önmagáról gondoskodni - fűtés- 
élelem - jelezze azt a családsegítő szolgálat felé.

Munkatársuk igyekszik elsősorban a rendelkezésre  
álló eszközeivel segíteni (tanácsadás, információnyújtás) 
 – adott esetben a bejelentő vagy hozzátartozó szociális  
kapcsolatainak bevonásával. Kritikus élethelyzet ese- 
tén, amely a fenti módon nem kezelhető, társszervek  
bevonásával intézkedik. 

Önkormányzatunk, lehetőséget biztosít nappali me- 
legedő igénybevételére azoknak, akik krízishelyzetbe  
kerültek. 8-16 óra között a helyi IKSZT-ben lehet igény- 
be venni, amelyhez előzetes kérelem szükséges a csa- 
ládsegítő szolgálattól.

Kérjük, amennyiben Önnek tudomása van lakó- 
környezetéből olyan személyről - szomszéd, ismerős 

- aki ilyen élethelyzetbe került, és nincs családja, je- 
lezze azt felénk.

Szabadkígyós Község Képviselő -testülete

Sok embernek az élelem megvásárlása is gondot 
jelent a fűtés mellett, így ha módjában áll segíteni, tar- 
tós élelmiszereket fogadunk a családsegítő irodában.

Telefonos elérhetőségek 8-16 óráig:
06 70 / 459-5362 
06 66 / 247-580 
Email: szak@oroscom.hu

Gyermekkel kapcsolatos krízishelyzet esetén 
továbbra is a békéscsabai Család és gyermekjóléti 
Központ  hívható 16 óra után. A készenléti szolgálat: 
+36 20 / 801-8014 telefonszámon hívható.

Szociális Alapszolgáltatási Központ

Orvosi elérhetőségek:  

Dr. Berczi István: 
06 66 / 248-787 és a 06 30 / 422-3541

Dr. Gurbity Gábor: 
06 66 / 247-568 és a 06 30 / 965-0564

16 óra után és hétvégén: 
Ügyelet 06 66 / 555 424

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Hajléktalan 
embereket segítő Regionális Diszpécserszolgálata: 

06 70 / 505-8080
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Beszámoló Szabadkígyós Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. november havi döntéseiről
• Napirenden a költségvetés 

A testület módosította az idei költségvetési rendeletet, és meghallgatta a 2022. évi költségvetés három- 
negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót.

• Rendeletet módosítottak a képviselők
Módosította a testület Szabadkígyós Község Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezésről szóló  
22/2000. (IX.18.) önkormányzati rendeletét.

• Döntés a beérkezett Bursa Hungarica pályázatokról
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor- 
mányzati Ösztöndíjpályázat keretében 6 fő „A” típusú pályázatát támogatásban részesítette, számukra 
egységesen havi 4000 Ft támogatást állapított meg. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egy- 
mást követő tanulmányi félév: 2022/2023. tanév második (tavaszi), illetve a 2023/2024. tanév első (őszi)  
féléve (6 x 4000 Ft x 10 hó) = 240 000 Ft a 2022. évi önkormányzati költségvetés terhére.

• A Nyugdíjas Apartmanház társasházzá nyilvánításának kezdeményezése
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Major 4. szám alatt levő ingatlan társasházi alapítási eljárását 
elindítja, és felhatalmazta a polgármestert a szükséges eljárások lefolytatására.

• Jóváhagyták a képviselők a Major 6. szám alatti ingatlan adásvételi szerződését
A képviselő-testület az ingatlan értékesítési szándékáról szóló a 25/2022. (III.31.) határozatát fenntart- 
ja, és az adásvételi szerződést jóváhagyta. A testület felhatalmazta a polgármestert az adásvétel vég- 
rehajtására.

• Döntöttek az Ókastély előtti park kialakításáról
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Major 13. szám alatt levő  
ingatlan – Ókastély körüli földterület – délkeleti széléből közpark létesüljön, a földterület használati jo- 
gának, majd tulajdonjogában megszerzését követően. Az ehhez szükséges kiadásokat a költségvetés 
terhére biztosítja az Önkormányzat. 

• Döntés született az általános iskolai körzethatárok tervezetéről
A testület egyetért a Szabadkígyósi Általános Iskola Szabadkígyós település közigazgatási területére 
kiterjedő kötelező felvételi körzetével.

• Elfogadták a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program két- 
évente előírt felülvizsgálatának eleget tett, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot jelen határozat mellék- 
lete szerinti tartalommal (melynek része az Intézkedési Terv) elfogadta.

• A Szabadkígyósi Szabadidő Sport Club elszámolt a támogatással
Szabadkígyós Község Képviselő-testülete a 2022. május 25-én megtartott ülésén döntött a Szabadkígyó-
si Szabadidő Sport Club támogatásáról 500.000,- Ft-os összegben vissza nem térítési kötelezettséggel 
és előfinanszírozása, mely a benyújtott beszámolójuk alapján kerül elszámolásra. A képviselő-testület 
a pályázati elszámolást jóváhagyja, a pályázatot lezártnak tekinti.

• Támogatásokról döntött a testület
A képviselő-testület a Szabadkígyósi Szabadidő Sport Club számára a helyi fiatalok sportolási lehető- 
ségének biztosítására 2x500.000.-Ft-os, a Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület számára a kérelemben 
szereplő célok megvalósítására 250.000.-Ft-os vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

• Döntés született a szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjairól
A képviselő-testület módosította Szabadkígyós Község Önkormányzatának a szociális alapszolgáltatá- 
sok igénybevételéről és a térítési díjakról szóló 13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendeletét.

Szabadkígyós Község Önkormányzatának helyi rendeletei a Nemzeti Jogszabálytár oldalán  
(https://njt.hu/) évszám, sorszám, témakör szerint kereshetők, és megtekinthetők. 
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Tisztelt Szabadkígyósi Ingatlanhasználó!

Békés megyében az ingatlanhasználók által kötelezően igénybeveendő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. látja el.

A közszolgáltatásban biztosított házhoz menő hulladékgyűjtés és szállítás 2023 évben ter- 
vezett rendjét, naptári formában a 2022. III. negyedéves hulladékgazdálkodási számla mellék- 
leteként megküldjük. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a tervezettől eltérünk, előzetesen értesít-
jük a Tisztelt Ingatlanhasználókat a www.dareh.hu honlapunkon.

A naptár jelöléseinek magyarázata:
Kommunális hulladék K, Zöldhulladék hulladék Z, Szelektív hulladék SZ, Lom hulladék L

A négyzetekben található jelölések, a körzetszámra utalnak. Az egyes települések körzetbe- 
osztásáról (utcalisták) szóló részletes információk a www.dareh.hu oldalon az „Ürítési naptár” 
hulladék gyűjtése-és szállítása aloldalain találhatóak meg. Kérjük, hulladék fajtánként tekintsék át  
a körzetek beosztását, mivel azok eltérhetnek. A zöldhulladék gyűjtésére gyűjtőpontokat jelöltünk 
ki (a házhoz menü gyűjtés mellett), amelyekről részletes információk találhatóak a www.dareh.hu  
„Ürítési naptár” hulladék gyűjtése-és szállítása aloldalon.

Kérjük, hogy a kukákat rendeltetésszerűen szíveskedjen használni!

Szelektív hulladék: kiöblített/szennyeződésmentes: PET palack, műanyag flakon (pl. mosószeres, 
öblítős, stb.), műanyag zacskó, műanyag fólia, fém konzervdoboz, üdítős doboz (pl. tetrapack), üres  
fémflakon, kartondoboz, újságpapír, irodai papírhulladék.

Zöldhulladék: lakossági, nem mezőgazdasági tevékenységből származó zöldhulladék (pl. fa- 
levél, fű, gally) szállítási naponként legfeljebb kb. 240 liter/ingatlan.

Kommunális hulladék: minden háztartásban képződő egyéb hulladék, kivéve: gumiabroncs, ve- 
szélyes hulladék, elektronikai hulladék.

Lom hulladék: a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék.

Kérjük, hogy a kukát, minden esetben reggel 6:00 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az in- 
gatlan elé, vagy gyűjtőpontra kihelyezni.

A természetes személy ingatlanhasználó (lakosság) ügyfélszolgálaton benyújtott kérelmére, in- 
gyenesen biztosítunk szelektív kukát és komposztáló edényeket, ill. díj ellenében zsákokat a kom- 
munális többlet hulladékhoz. Védje a környezetet Ön is! Szelektáljon! Komposztáljon!

Tájékoztatjuk, hogy a szabadkígyósi lakosságnak lehetőségében áll igénybe venni a közszolgá- 
ltatásban üzemeltetett Gyulai hulladékgyűjtő udvart.

Hulladékgyűjtő udvar címe: 5700 Gyula, Külterület 0567/1/c hrsz. (Kígyósi út)

Folytatás a 8. oldalon.
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DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Ünnepi hulladékszállítási rend  
Szabadkígyóson

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy 
Szabadkígyóson a karácsonyi ünnepekre való tekintettel a hulladékszállítás időpontja, az alábbi 
rend szerint változik: 

Az I. körzetben 2022. december 23-án, pénteken lesz a kommunális (vegyes) hulladékgyűj- 
tés, december 26. hétfő helyett.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az in- 
gatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu ol- 
dalon tájékozódhat. 

Az igénybevétel részletes feltételeiről, a hulladékgyűjtő udvar nyitva tartási rendjéről és az ud- 
varon leadható hulladékok típusáról és mennyiségéről, honlapunkon, a „Létesítmények/Hul-
ladékgyűjtő udvarok” menüpont alatt nyújtunk tájékoztatást.

A közszolgáltatással kapcsolatos hivatalos és részletes információk (pl. lomtalanítási akció, vál- 
tozás az ürítési naptárban, stb.) minden esetben a www.dareh.hu oldalon találhatóak.

Elérhetőségeink:
Központi ügyfélszolgálat címe: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. 
Telefon: +36 66/447-150 
E-mail: 
ugyfelszolgalat@grnkft.hu – lakossági ügyintézés (pl.: számlaügyintézés, egyenleglekérdezés, 
szüneteltetés, adatmódosítás) 
uzletiugyfel@grnkft.hu – közületek – gazdálkodó szervezetek ügyintézése (pl.: szerződéskötés, 
számlaügyintézés, egyenleglekérdezés) 
szallitasi-informaciok@grnkft.hu – hulladékszállítással kapcsolatos információk Ügyfélfog-
adási rend: Hétfő és Szerda: 8:00-15:00; Csütörtök: 7:00-19:00 Kedd és Péntek: ZÁRVA

Helyi ügyfélkapcsolati irodák: https://www.dareh.hu/ „Ügyintézés/Ügyfélszolgálat” menüpont

Együttműködését ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
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2023. évi hulladékgyűjtési naptár
2023. kommunális hulladék zöld hulladék szállítás szelektív 

/minden hó második péntekén/

1. hét január 02. / január 04.

2. hét január 09. / január 11. január 12. (csak fenyő) január 13.

3. hét január 16. / január 18

4. hét január 23. / január 25. január 26. (csak fenyő)

5. hét január 30. / február 01.

6. hét február 06. / február 08. február 10.

7. hét február 13. / február 15. február 16.

8. hét február 20. / február 22.

9. hét február 27. / március 1.

10. hét március 6. / március 8. február 10.

11. hét március 13. / március 15. (ünnep)

12. hét március 20. / március 22. március 23.

13. hét március 27. / március 29.

14. hét április 03. / április 05. / április 08.

15. hét április 12. április 14.

16. hét április 17. / április 19. április 20.

17. hét április 24. / április 26.

18. hét május 01. (ünnep) / május 03.

19. hét május 08. / május 10. május 12.

20. hét május 15. / május 17. május 18./ május 20.

21. hét május 22. / május 24.

22. hét május 29. (ünnep) / május 31.

23. hét június 05 / június 07. június 09.

24. hét június 12 / június 14.

25. hét június 19 / június 21. június 22.

26. hét június 26 / június 28.

27. hét július 03. / július 05.

28. hét július 10. / július 12. július 14.

29. hét július 17. / július 19. július 20.

30. hét július 24. / július 26.

31. hét július 31. / augusztus 02.

32. hét augusztus 07. / augusztus 09. augusztus 11.

Folytatás a hátoldalon.



Lomtalanítás a 19. héten, május 20.-án.

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

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a TELEPÜLÉSI ügysegéd ügyfélfogadása Szabadkígyóson 2022. szeptember 1-től megszűnt.  

Ügyintézés céljából várjuk Önöket az ország bármely kormányablakában. Az újkígyósi 
kirendeltségen (Petőfi u. 40, a Mozi melletti épületben) hétfőn és szerdán 8-12-ig és 13 - 16 
óráig intézhetik ügyeiket, vagy keressék fel a Békéscsabai Járási Hivatal (Szabadság tér 11-17) 
Hatósági Osztályát ügyfélfogadási időben, 8-12-ig.

Illetve keressék a Békés megyében is rendelkezésre álló Mobilizált Kormányablak Ügyfélszol-
gálatokat (Kormányablakbusz). A buszok menetrendje az alábbi útvonalon érhető el online: 
https://kormanyablak.hu/hu > Mobilizált Kormányablakok > Békés megye

Megértésüket köszönjük!
Békéscsabai Járási Hivatal

2023. kommunális hulladék zöld hulladék szállítás szelektív 
/minden hó második péntekén/

33. hét augusztus 14. / augusztus 17.

34. hét augusztus 21. / augusztus 23. augusztus 24.

35. hét augusztus 28. / augusztus 30.

36. hét szeptember 04. / szeptember 06. szeptember 8.

37. hét szeptember 11. / szeptember 13.

38. hét szeptember 18 / szeptember 20. szeptember 21.

39. hét szeptember 25. / szeptember 27.

40. hét oktober 02. / október 04.

41. hét oktober 09. / október 11. október 13.

42. hét oktober 16. / október 18. október 19.

43. hét oktober 23. (ünnep) / október 25.

44. hét október 30. / november 01. (ünnep)

45. hét november 06. / november 08. november 10.

46. hét november 13. / november 15.. november 16.

47. hét november 20. / november 22.

48. hét november 27. / november 29. november 30.

49. hét december 04. / december 06. december 08.

50. hét december 11. / december 13.

51. hét december 18. / december 20.
december 22.

december 21.

52. hét december 27.


