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Ó, drága Nő! Én mindennap csodállak,
és fejet hajtok szépséged előtt!
Belőled jön az éltető varázslat,
Te adod nekem a teremtő erőt!

Nélküled, bíz’ a férfi gyenge lenne,
érzések nélkül, anyagból teremt.
Mindaz, mi szépség, élő csoda benne,
azt tőled kapja, s ez oly sokat jelent.

A múzsa nélkül, a vers dallamtalan lesz,
az élet sivár, az otthon meg kihalt.
Kiszáradt magra, életvizet öntesz,
és lám az élet virágja kihajt.

Dalos madár vagy, ki puha fészket bélel,
- gondoskodással tölti napjait.
Általad készül a mindennapi étel.
S lelked, mi annyi szépre megtanít.

Aranyosi Ervin: Mindennap Nőnap

A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 
a TOP-1.2.1-16-BS1-2021-00014 azonosítószámú, 

„Kulturális-, ökoturisztikai- és örökségi helyszínek 
fejlesztése Szabadkígyóson” című projekt. A kom-
plex beruházás nemcsak kulturális és ökoturizmus 
területén hozhat minőségi fejlődést, hanem a 
kerékpáros turizmus fellendítéséhez is hozzájárul.

A projekt célja a Szabadkígyósra érkező láto-
gatók számának növekedése, a turisztikai mu-
tatószámok emelkedése és a szezonalitás hatásainak 
mérséklése, a település szolgáltatási kínálatának 
bővítése, amelyek a jelenlegi kínálattal összekötve, 
a meglévő és az új célcsoportot megcélozva önálló 

szolgáltatásként is megállja helyét a turizmus 
kínálati piacán.

Folytatás a 2. oldalon.

Komplex turisztikai célú fejlesztés valósul 
meg Szabadkígyóson

Ó, drága Nő! Soraim hozzád szállnak,
minden szavam lelked simítja meg.
Hálás vagyok, és örökké csodállak,
nekem minden nap Nőnap, – nem csak egy!
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A projekt keretében újult meg Újkígyós és Szabad- 
kígyós között a kerékpárút. A két települést összekötő, 
meglévő nyomvonalon 1500 méternyi szakaszon 
új pályaszerkezettel történt a kerékpárút építése. 
Szabadkígyós belterületén 2900 méter hosszan 
a meglévő kerékpárút fejlesztése történt meg oly 
módon, hogy az utat 2 méterre szélesítették ki. 
Szabadkígyós külterületén pedig 220 méter hosszan 
új kerékpárút épült, így egészen az Anna kápolnáig 
tudnak védett útvonalon eljutni a kerékpárosok. 

A Wenckheim kerékpárút Szabadkígyóson végződő 
pontjához a Kastély utcában csatlakozik a megújult 
kerékpárút, ahol egy kerékpáros nyom kialakításával, 

és az érintett útburkolati szakasz felújításával 400 
méter hosszúságban kötötték össze az Ókígyósi úti 
főúton haladó kerékpárúttal.

A turisztikai célú fejlesztés keretében megújult 
illetve épült kerékpárutakat január 26-án adta át a 
közlekedőknek Herczeg Tamás, a térség országgyűlé-
si képviselője, a Nemzeti Összetartozás Bizottság 
alelnöke, Zalai Mihály, a Békés Vármegyei Ön- 
kormányzat elnöke és Balogh József, Szabadkígyós 
község polgármestere.

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület 
új képzési felhívása

Egyesületünk 12 népi kézműves szakágban hirdeti 
meg államilag elismert szakképesítésre felkészítő 
képzéseit, továbbá várunk jelentkezőket a népi 
játék és kismesterségek oktatója képzésre, illetve 
a népi játszóházvezetői tanfolyamra is. A 12 szakág 
a következő: csipkekészítő, faműves, fajátékkészítő, 
fazekas, gyékény-, szalma-, csuhétárgykészítő, 
kézi- és gépi hímző, kosárfonó, mézeskalács díszítő, 
nemezkészítő, népi bőrműves, szíjgyártó-nyerges, 
szőnyegszövő, takács.

A képzések célja, hogy a népi kézművesség 
területén az évszázadok alatt felhalmozott tudás 
átöröklőd-jön a mai kor embere számára, így tovább 
tudjuk adni a hagyományos népi kézműves örökség 
szakmákat. Meggyőződésünk, hogy e tudás sok 
ember számára jelent kikapcsolódást, élményt, 
és egyben alkotási lehetőséget is.

A békéscsabai népi kézműves oktatás filozófiája 
a kezdetektől változatlan maradt. Ez a hitelesség, a 
szakszerűség, a gyakorlatorientáltság, a pontosság 
és az emberség. Erről sok száz végzett szakember 
tanúskodhat, akik rendszeresen visszajárnak az alma 
materbe különböző továbbképzésekre.

2018-tól egyesületünk szervezi a tudásátadás 
különböző formáit, ebben benne vannak a szak-
képesítést nyújtó képzések, az akkreditált tanfolya- 

mok, a különböző időtartamú műhelyfoglalkozások 
és a nyári táborok. Referenciának tekintjük, hogy 
a felsorolt formákban az elmúlt négy év alatt 247 
csoportban 3025 fő vett részt. A szakképesítést nyúj-
tó kurzusokban 11 szakágban – bőrműves, faműves, 
fazekas, hímző, kosárfonó, mézeskalács-készítő, 
nemezes, népi játék kismesterségek oktatója, 
szíjgyártó, szőnyegszövő és takács - eddig 164-en 
tettek sikeres vizsgát. Jelenleg 12 csoportban 122 
résztvevő sajátítja el a népi kézművesség szakma 
fortélyait.

A képzések jelentkezési feltételeit, bemeneti 
követelményeit, részletes szakmai tartalmát, kép-
zési díját, annak fizetési módját, rendszerességét 
a csatolt részletes felhívásunk tartalmazza. Arra 
törekszünk, hogy megfizethető áron, méltányos 
részletfizetési lehetőségekkel elérhetővé tegyük 
képzéseinket az érdeklődők számára.

A képzéseket minimum 8 fő jelentkezése esetén 
indítjuk.

A képzésekre jelentkezni 2023. április 30-ig a 
jelentkezési lap kitöltésével lehet:

A részletes felhívás és a jelentkezési lap A Békés 
Megyei Népművészeti Egyesület új képzési felhívását 
olvashatják. - BÉKÉS MEGYEI NÉPMŰVÉSZETI 
EGYESÜLET (bmne.hu) felületen érhető el.
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Tisztelt Ebtartók!

Szabadkígyós Község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve 

2023. március 1. – 2023. április 30. között ebösszeírásra kerül sor.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú 
adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen munkaidőben a Polgármesteri Hivatal 10-es számú 
irodájában, vagy a 247-186/18 telefonszámon kérhető.

Az ebösszeírás az alábbi módok egyikeként teljesíthető:
• elektronikus űrlapon - https://e-onkormanyzat.gov.hu/ - kitöltve
• személyesen a Polgármesteri Hivatalban 

 
A leadásra biztosított helyszíneken az adatlap is beszerezhető!

Felhívom egyúttal a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy:
• A korábbi ebösszeírásban bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!
• Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, 

szaporulatot írásban bejelenteni.
Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye - az állatvédelmi 
bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján - minimum 30.000 forint pénzbírság.

Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, hogy:
• A négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. 
• Az állattartó köteles a három hónapos kort elérő ebét a három hónapos kor betöltésétől számított

30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként veszettség ellen 
saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal veszettség 
ellen beoltatni! 

Kérem, hogy amennyiben a kutyájuk érvényes transzponderrel, oltással nem rendelkezik, ezeket a be-
jelentőlap kitöltése előtt pótolni szíveskedjenek!

Szabadkígyós, 2023. február 
                                 Zatykó Katalin
           jegyző

FELHÍVÁS 
Szabadkígyós Község

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VALÓ
EBÖSSZEÍRÁSRA
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Kedves Szabadkígyósiak!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy ebben az évben is meghirdetem a Közösség díjat!

Rengeteg civil szervezettel, aktív csoporttal dolgoztam együtt életemben, és magam is soknak voltam 
tagja. Hiszem, hogy a közösségek ereje mindannyiunk számára fontos érték! Ezért döntöttem úgy 2023-
ban is, hogy – immár a  hagyományoknak megfelelően - az adózott képviselői jövedelmemből Békés 
megye 1. sz. választókerületének országgyűlési képviselőjeként kitüntető díjat adományozok a válasz-
tókerület településein és a szülőfalumban működő civil szervezetek, közösségek tevékenységének elis-
merésére.

A 50 ezer Ft pénzjutalommal járó díjat azoknak a szervezeteknek, önszerveződő csoportoknak szeret- 
ném adományozni, amelyek az előző évben a legtöbbet tették a kultúra, közművelődés, egészség-
védelem, hagyományőrzés, sport, képzés, ismeretterjesztés, településfejlesztés, közösséggondozás, 
szociális tevékenység, mentáhigiéné, környezet- és természetvédelem, állatvédelem, polgárőr mozga-
lom, illetve egyéb tevékenységek területén.

Arról, hogy kik kapják a díjat, nem én, hanem az itt élők, Önök dönthetnek! A Szabadkígyóson állandó 
lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező polgárok véleményét kérem, hogy mely közösség érde-
melte ki leginkább az elismerést és a vele járó pénzjutalmat.

A díjjal és a szavazással kapcsolatban további információk a honlapomon érhetők el ezen a címen: 
https://herczegtamas.hu/kozossegert-dij 

Szavazni a honlapomon, továbbá a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett nyomtatott szavazólapon le-
het 2023 március 31-ig. Fontos, hogy az elmúlt két évben díjazott közösségekre (Szabadkígyósi Szabad- 
idő Sport Klub, Szabadkígyósi Polgárőr Szervezet) idén nem lehet voksolni!

Herczeg Tamás 
Szabadkígyós országgyűlési képviselője
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A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Magyarország egyik legnagyobb gyermekvédelmi 
intézménye. Jelenleg több, mint 6 000 vér szerinti családjukból kiemelt gyermekről és fiatalról 
gondoskodik. 

A szolgáltató célja az, hogy számukra megfelelő környezetet találjon, ahol szeretet és biz-
tonság veszi őket körül. 

Sajnos még mindig sok a családjából kiemelt gyermek, aki elhelyezésre vár. Ezért van szükség 
új nevelőszülőkre.

Tudjon meg Ön is többet a nevelőszülői hivatásról, ha a szeretet erejével segítene családjuk-
ból kiemelt gyermekeken! A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató várja az új nevelőszülők 
jelentkezését!
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ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETÉS:
Frankó Norina, született: 2023. január 12. napján, édesanyja: Frankó Cynthia, édesapja: Frankó András

HALÁLESET: 
Szanyi Mihály volt szabadkígyósi lakos

(született: Gyula, 1956. szeptember 29.) elhunyt 2023. január 26. napján, Békéscsabán. 
Pádvai Péterné Gaburi Ilona volt szabadkígyósi lakos

(született: Zsujta, 1933. február 08.) elhunyt 2023. január 24. napján, Mezőhegyesen.  
 

Ünnepi hulladékszállítási rend Szabadkígyóson

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy 

Szabadkígyóson a kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés a március 15-i nemzeti ünneptől 

függetlenül, a megszokott rend szerint történik.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az 

ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu 

oldalon tájékozódhat. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!



2023. kommunális hulladék zöld hulladék szállítás
szelektív 

/minden hó második péntekén/

9. hét február 27./ március 01.

10. hét március 06./ március 08. március 10.

11. hét március 13./ március 15. március 23.

12. hét március 20./ március 22.

13. hét március 27./ március 29.

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
- Szabadkígyós -

- hulladékszállítás –

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

Ügyfélfogadási idő: 

2023. március 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.

2023. évi március havi hulladékgyűjtési naptár


