
Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

INGYENES 2023. január

Január 22-e a magyar kultúra napja. 1989 óta 
ünnepeljük annak tiszteletére, hogy Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon tisztázta le és jelölte meg 
dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. A Hymnus, 
a’ Magyar nép zivataros századaiból (röviden, mai 
helyesírással Himnusz) Kölcsey Ferenc költeménye, 
amely Magyarország alaptörvénybe iktatott állami 
himnusza. A „Hymnus” a költő legnagyobb hatású 
verse, 1823-ban a nemzeti újjászületés hajnalán 
írta szatmárcsekei magányában. Először Kisfaludy 
Károly Aurora című almanachjában jelent meg, 
kötetben pedig 1832-ben. A költemény a romantika 
ismertetőjegyeit hordozza magán és felépítését 
tekintve keretes szerkezetű.

A magyarságnak a 19. századig nem volt önálló 
nemzeti himnusza, mind a katolikusoknak, mind a 
reformátusoknak saját néphimnuszuk volt. Kölcsey 

Magyar kultúra napja
mintegy 30 nyelvre lefordított és Erkel Ferenc által 
1844-ben megzenésített, össznemzeti imádsággá 
váló műve, több próbálkozás után végül 1989-ben 
került jogszabályi védelem alá, hiszen ekkor lett 
az Alkotmány szövegének része. Magyarország 
2012. január 1-jén életbe lépett Alaptörvényének 
preambuluma a Himnusz modernizált első sorával 
kezdődik: „Isten, áldd meg a magyart!”

 

LLoovvaassookkttaattááss  ééss  KKééppeessssééggffeejjlleesszzttőő  
lloovvaass  ffooggllaallkkoozzáássookk    

Szabadkígyóson    
az Ókígyósi  Aranyménes II.  

Lipicai lovain 

Várjuk a kedves lovagolni vágyókat előzetes 
bejelentkezés és időpont egyeztetés után! 

NNÉÉMMEETTII  AABBIIGGÉÉLL  

Lovasedző, Lovasterapeuta 

TTeell::  ++3366  3300  220000  88770077  

 

Tisztelt Lakosság!

Az eddigi támogatást megköszönve, kérjük, 
Önöket, hogy adójuk 1%-nak a felajánlásával 
támogassa a Szabadkígyósi Polgárőr Egyesüle-
tet. Ehhez csupán annyit kell tennie, hogy 
az adóbevalláskor az adó 1%-ról rendelkező 
papírra a következő adószámot írja rá:

18388714-1-04

Köszönjük segítségét!

Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület
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A vízmérők, vízmérőaknák fagy elleni védelme

Nagyon fontos, hogy a vízmérő akna tetejét fedjük 
be fóliával, hogy ne fújhasson be a szél a réseken 
keresztül az aknába. Ezután borítsuk be a vízmérőak-
nát valamilyen hőszigetelésre alkalmas anyaggal 
(pl.: hungarocell, nikecell, polifom, nádpalló). Ügyel-
nünk kell arra, hogy ez a hőszigetelés a vízmérő 
leolvasásakor károsodás nélkül eltávolítható, majd 
visszahelyezhető legyen. A vízmérőaknák fentiek 
szerinti védelme különösen fontos ott, ahol a vizet 
nem használják rendszeresen. Abban az esetben, 
ha a vízmérő talajvízzel érintett aknában, vagy 
fagyveszélyes helyiségben van, magát a mérőt és 
a szabadon lévő csöveket is ajánlatos hőszigetelő 
anyaggal körbetekerni úgy, hogy a vízmérő számlapja 
szabadon maradjon.

Udvari kifolyó fagy elleni védelme

Ha az ingatlan udvarán kifolyó van, annak víztelenítő 
földalatti csapját az első fagy bekövetkezése előtt 
zárjuk el. Az elzárást követően mindig győződjünk 
meg arról, hogy a föld alatti csapot teljesen - ütközésig 

- elzártuk-e, mivel ha az nincs rendesen elzárva, a 
víz a víztelenítő nyíláson elfolyhat. A földalatti csap 
rendes elzárását ellenőrizhetjük a vízmérőn is úgy, 

GONDOSKODJUNK A FAGY ELLENI VÉDELEMRŐL!
A vízmérők elfagyása sajnos igen gyakori jelenség, hiszen minden télen 

százával, hidegebb években ezrével fagynak el a vízmérők. A hideg idő beáll-
tával fontos, hogy ne feledkezzünk meg a vízórák, kerti csapok, a téli időszakban 
használaton kívüli ingatlanok fagy elleni védelméről. Némi gondoskodással kön-
nyen elkerülhetjük a vízmérők, vízvezetékek szétfagyását, valamint az ezzel járó 

többletterheket is. Ugyanis a jogszabályok értelmében az elfolyt vízmennyiség, a 
mérőcsere alkalmával felmerülő költségek, továbbá a szétfagyott, nem javítható 

vízmérő költségei a felhasználót terhelik. Bár jelenleg enyhe az idő, az előrej-
elzések alapján ez hamarosan változni fog, így jobb előre gondoskodni a fagy el-
leni védelemről. És hogy hogyan gondoskodjunk vízóránk, udvari kifolyónk fagy 

elleni védelméről? Az alábbi összefoglalóval segítséget nyújtunk Önöknek

hogy - természetesen erre az időre megszüntetve a 
többi fogyasztást - a mérő számlapján a számok vagy 
a csillagkerék mozdulatlanságáról meggyőződünk. A 
föld alatti csap elzárását követően a kifolyó szelepet 
ki kell nyitni, ekkor történik meg a víztelenítés, me-
lynek során jellegzetes hangot hallatva levegő kerül 
a kerti csap föld feletti részébe. Amennyiben ezt a 
hangot nem halljuk, a földalatti csap nem működik, 
ebben az esetben mindenképpen kérjünk szakem-
bertől segítséget, és szükség esetén cseréltessük ki. 
A föld alatti csapot körülvevő védőcsövet lássuk el 
eltávolítható, ún. szigetelő dugóval. A csapszár és a 
védőcső közötti részt tömködjük be szigetelőanyaggal 
(pl. rongycsík, szivacs) oly módon, hogy tavasszal az 
kiszedhető legyen.

Házi vízhálózat víztelenítése

Ha tartósan nincs az ingatlanon vízfelhasználás (pl. 
üdülők, hétvégi házak, garázsok, zártkertek, lakatlan 
ingatlanok) vagy a vízmérő nem aknában, hanem 
fűtetlen helyiségben van, a fagyást csak úgy akadály-
ozhatjuk meg teljes biztonsággal, ha az ingatlan belső 
vízhálózatának, szennyvízhálózatának (bűzelzárók) 
víztelenítését szakemberrel elvégeztetjük. Ennek 
során ügyeljünk arra, hogy a vízmérő plombája és 
a műanyag záró-bilincs ne sérüljön meg.

Tisztelt Lakosok!
Kérjük, Önöket, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával támogassák a 

Szabadkígyósi Óvodáért és Iskoláért Alapítványt.
Adószám: 18384387-1-04

Köszönjük!
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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 várják a 
szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor lehetősége van az időpont módosítására a meg-
adott 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 in-
gyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.

Felhívás emlőszűrésre!
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Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. december havi döntéseiről

• Jóváhagyta az önkormányzat az éves ellenőrzési tervét

A képviselő-testület úgy döntött, hogy elfogadja 2023. évi ellenőrzési tervét, továbbá a terv meg-
valósításához szükséges költségvetés forrást 2023. évi költségvetése terhére biztosítja.

• Elfogadta a testület az éves munkatervét

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a testület 
2023. évi munkatervére vonatkozó javaslatát.

• Megalkották a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet

A képviselő-testület megalkotta Szabadkígyós Község Önkormányzatának rendeletét a 2022. évi 
átmeneti gazdálkodásról.

• Megállapították a lovagoltatás díjtételét

A képviselők úgy döntöttek, hogy 2023. január 1-től a lovagoltatás díja helybélieknek 1500 forint/30 
perc, nem helybélieknek 3000 forint/30 perc lesz.

Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!
Kérjük, támogassák adójuk 1 %-val a Szabadkígyósi Szabadidő Sport Club-ot.  

Adószám: 18371828-1-04
Felajánlásukat köszönjük szépen!
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ANYAKÖNYVI HÍREK
HALÁLESET: 

Szlyukáné Szilágyi Piroska volt szabadkígyósi lakos
(született: Medgyesegyháza, 1966. május 08.) elhunyt 2022. december 07. napján, Békéscsabán. 

Behán István volt szabadkígyósi lakos  
(született: Szabadkígyós, 1952. január 29.) elhunyt 2022. december 27. napján, Békéscsabán. 

 

Tisztelt Lakosok!
Kérjük, adója 1 % - val támogassa a Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesületet!
 Az adóbevallás kitöltésekor Önnek csak be kell jelölnie a nyilatkozaton, hogy 

kinek ajánlaná fel az adója 1 %-át. (vagy kérje meg erre könyvelőjét)
Kérjük, ne hagyja elveszni a felajánlható 1 %-ot, gondoljon egyesületünkre! 

Adószámunk: 18376696-1-04

Ezúttal szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt 
évben adója 1%-ával egyesületünket támogatta. 

KÖSZÖNJÜK! 
Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület

Felnőtt és gyermek ügyeletet ellátó: Csaba Ügyeleti Kft.

Felnőtt ügyelet: Békéscsaba, Gyulai út 18.
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

Belgyógyászati tömb, földszint
Telefonszám: 66/555-424

Gyermek ügyelet: Békéscsaba, Gyulai út 18.
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet

Belgyógyászati tömb, földszint
Telefonszám: 66/555-362

Mindkét ügyelet a Réthy Pál Kórház központi telefonszámain 
keresztül is elérhető 16 óra után és hétvégén: 66/441-411, 66/555-555

Mentőszolgálat telefonszám: 112

ORVOSI ÜGYELET



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

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 01.

2023. évi február havi hulladékgyűjtési naptár

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
- Szabadkígyós -

- hulladékszállítás –

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

Ügyfélfogadási idő: 
2023. február Nap megnevezése Időpont

13. 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.

KUKA KISOKOS
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt azt 
kéri a lakosságtól, hogy a kukákat rendeltetésszerűen 
szíveskedjen használni! 

Ehhez adunk egy kis segítséget: mit és hová dobjunk?

Szelektív hulladék: kiöblített/szennyeződésmentes: PET 
palack, műanyag flakon (pl. mosószeres, öblítős, stb.), 
műanyag zacskó, műanyag fólia, fém konzervdoboz, 
üdítős doboz (pl. tetrapack), üres fémflakon, karton-
doboz, újságpapír, irodai papírhulladék. 
Zöldhulladék: lakossági, nem mezőgazdasági tevéke-
nységből származó zöldhulladék (pl. falevél, fű, gally) 
szállítási naponként legfeljebb kb. 240 liter/ingatlan. 
Átlátszó zsákba helyezve vagy maximum egy méter 
hosszúságú kötegbe kötve.
Kommunális hulladék: minden háztartásban képződő 
egyéb hulladék, kivéve: gumiabroncs, veszélyes hul-
ladék, elektronikai hulladék. 
Lom hulladék: a háztartásban feleslegessé vált 

nagydarabos hulladék.
A Kossuth téren, a Művelődési Ház mellett található 
hamu, salak gyűjtésére szolgáló konténerbe kizárólag 
zsákokban összegyűjtött, kihűlt állapotú hamut, 
salakanyagot lehet lerakni. Az ürítésről a DAREH Bá-
zis Zrt. gondoskodik. Kérjük, zsák nélküli, ömlesztett 
salakot, hamut ne borítsanak a konténerbe!
Szintén a Kossuth téren, a Művelődési Ház mellett 
található az üveggyűjtő konténer. Gyakran előfor-
dul, hogy kommunális hulladékot, sörösdobozokat, 
üdítős, energiaitalos alumínium dobozokat találunk 
a konténerben. Ezek nem ebbe a gyűjtőedénybe 
valók, kérjük, ide csak és kizárólag üvegeket hely-
ezzenek: kimosott, tiszta üdítős, italos üvegeket, 
befőttesüveget, háztartási tört üveget, stb. Ezeket 
azonban zsák, szatyor és minden nélkül, ömlesztve 
helyezzék a kukába.
Köszönjük minden lakos megértését és együtt-
működését!


