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Szabadkígyósi lányok, asszonyok gyülekeztek 
március 8-án délután a helyi művelődési házban. 
Balogh József, a község polgármestere hívta 
meg a hölgyeket egy nőnapi műsorra, hagyo-
mány ez már a településen. A meghívást sokan 
elfogadták, kíváncsiak voltak az idei meglepetés 
fellépőre. Ezúttal a Csillag Musical Társulat négy 
tagja érkezett: Viktor és Csilla énekét a két tán-
cos produkciója egészítette ki. Ismert énekesek 
táncdalai csendültek fel, többek között Zalatnai 
Sarolta, Szűcs Judit, Koós János, Szécsi Pál, Máté 
Péter dalai hangzottak el. A közönség vastapssal 
köszönte meg a jó hangulatú délutánt. 

A nemzetközi nőnap a női egyenjogúság és 
a nők emberi jogainak napja, amelyet 1917 óta 
minden év március 8-án tartanak, az ENSZ is a 
világnapok közt tartja számon. A nőnap eredetileg 
munkásmozgalmi eredetű, a nők egyenjogúsá-
gával és szabad munkavállalásával kapcsolatos 
demonstratív nap volt. 1857-ben New Yorkban 
negyvenezer textil- és konfekcióipari munkásnő 

lépett sztrájkba a béregyenlőségért és a munkaidő 
csökkentésért. 

A nemzetközi nőnap létrehozói szerint az egy-
szerű, de mégis történelmet alakító nők napja, ami 
a nők évszázados küzdelmét eleveníti fel, melyet 
az egyenlő jogokért és lehetőségekért vívtak.

Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-
ban csatlakozott, amikor az Országos Nőszervező 
Bizottság röplapokat osztott. A következő évben, 
1914-ben már országszerte rendezvényeket szer-
veztek. A Rákosi-korszakban a nőnap ünneplése 
kötelezővé vált, és az eredetileg különböző idő-
pontokban rendezett nőnapot 1948-tól szovjet 
mintára március 8-án tartották meg. A rendszer- 
váltást követően a nőnap Magyarországon is 
elvesztette eredeti munkásmozgalmi hangulatát.

Manapság a férfiak virággal, édességgel, apró 
meglepetésekkel kedveskednek a számukra fontos 
nőknek, a családjuk hölgytagjainak, munkatársnőik- 
nek, nőismerőseiknek.

Nőnap a művelődési házban
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Árpád Pálinkatanya ajánlata

Mai közömbös, rohanó világunkban a szeretteinkkel, barátainkkal  eltöltött minőségi idő elenged-
hetetlen a kiegyensúlyozott mindennapokhoz. Egyre jobban előtérbe kerül a „ vissza a gyökereinkhez 
elv”, ahol még fontos szempont volt az egymás felé szeretettel fordulás, a közös asztalnál étkezés és 
beszélgetés -egy bátorító mosoly vagy egy finom itallal való koccintás.  Legyen Ön az, aki barátait, 
üzleti partnereit, családtagjait egy pohár minőségi pálinka társaságában egy asztalhoz ülteti!

Kérem engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam Árpád Pálinkatanyánkat, ahol mindenkit szívesen 
látunk, nemcsak a pálinka szerelmeseit, de azokat  a kedves érdeklődőket is akik egy picit többet 
szeretnének tudni a pálinkakészítésről.

Ajánlatunk kiváló kisebb csoportok számára (minimum 4 fő-maximum 18 fő) egy kellemes beszélge-
téshez, névnapozáshoz, születésnapra, leány-vagy legénybúcsú állomásaként, nőnap vagy akár apák 
napi meglepetés ajándékként.

Pálinkatanyánkon díjnyertes pálinkáink és párlataink készítéséről kaphatnak ízelítőt különböző 
pálinkák kóstolása mellett barátságos környezetben.

Tekintse meg ajánlatunkat: https://arpadpalinka.hu/palinkakostolo-berfozes/palinkatanya/

34. NYÁRI NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK 
BÉKÉSCSABÁN

FELHÍVÁS
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a Békés Megye Népművészetéért Alapítvány, különböző 

partnerszervezetekkel közösen 1989 óta szervez nyári népművészeti táborokat,
melyet az idén 34. alkalommal valósítunk meg.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a foglalkozások helyszíne
egyesületünk alkotóháza – Békéscsaba, Orosházi út 32.

Terveink szerint júliusban ÖT héten keresztül táborozunk, vagyis július 03-tól folyamatosan
hirdetünk gyermekek, fiatalok és felnőttek részére népi kézműves alkotóborokat, képzéseket,

és műhelyfoglalkozásokat.

Jelentkezés: 2023. május 20-ig

Mind a gyermekek, fiatalok, mind a felnőttek együttlétének célja a tárgyformálás,
a népi kismesterségek tudásátadása.

A résztvevők a választott idő alatt megismerkednek a magyar népművészet számukra még ismeretlen 
területeivel, illetve meglévő tudásukat, gyakorlati jártasságukat bővíthetik.

A részletes felhívás az alábbi linken érhető el:
https://www.bmne.hu/dokumentumok/2023/34_nyari_nepmuv_taborok_bcs_2023_felhivas.pdf

Nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik a választott népi kézműves szakmát
szeretnék megismerni, vagy meglévő tudásukat elmélyíteni!

Elnök: Pál Miklósné
Telefon: +36 30 299-7789

Székhely: 5600 Békéscsaba, Luther utca 6.
Telephely és levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.

Web: www.bmne.hu; e-mail: info@bmne.hu
Felnőttképzési engedély: E/2020/000137; Bejelentés: B/2020/001387
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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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Beszámoló Szabadkígyós Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

2023. február havi döntéseiről

Költségvetési rendeletet alkottak a képviselők
A képviselő-testület megalkotta Szabadkígyós Község Önkormányzatának 4/2023. (II.23.) számú ön-

kormányzati rendeletét Szabadkígyós Község 2023. évi költségvetéséről.

Döntött a testület a helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 
igényléséről

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet szerinti támogatási előirányzatokra 

vonatkozóan igényelhető támogatásra támogatási igényét benyújtotta.

Közbeszerzéssel kapcsolatos döntéseket hozott a testület
A képviselő-testülete elfogadta az idei évre vonatkozó közbeszerzési tervet. A turisztikai pályázat ke-

retében készülő kiállítások bemutathatóságát segítő eszközök beszerzésével összefüggő közbeszerzési 
eljárás elindításáról, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges bíráló bizottság felállításáról és 

az ajánlati felhívás tervezetének elfogadásáról is döntöttek a képviselők.

Tájékoztatás a fúrt kutak bejelentése ügyében

Ez év végéig meghosszabbították a fúrt kutak bejelentésének, engedélyeztetésének időpontját. Az el-
fogadott módosítás alapján az mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, aki 2023. december 
31-ig kérelmezi az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti 
vízkivételt biztosító vízi létesítményt.
A türelmi idő meghosszabbítása a házi vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú fúrt kutakra 
egyaránt vonatkozik. Magyarországon minden kutat engedélyeztetni köteles az építője, azokat is, ame-
lyek korábban engedély nélkül (illegálisan) épültek, vagy a létesítési engedélyt megkapták ugyan, de a 
tervektől eltérő műszaki tartalommal és paraméterekkel valósultak meg végül.
Aki legkésőbb 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy eltérően 
létesült kútra, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

Zatykó Katalin 
jegyző



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

5

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjó-
léti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól szóló 15/1998. 
( IV.30. ) NM rendelet 9. § (5.) bekezdése alapján 
a család- és gyermekjóléti szolgálatnak éves szak-
mai tanácskozást kell szervezni minden év február 
28-áig, és arra meg kell hívni: 
• a települési önkormányzat polgármesterét, 
• a képviselő-testület tagját (tagjait) és a jegyzőt, 
• a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alap-
szolgáltatást nyújtó szolgáltatások fenntartóit, 
• a településen szociális, gyermekjóléti, gyermek-
védelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit, 
• a jelzőrendszer tagjainak képviselőit, 
• a gyámhivatal munkatársait, 
• a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző 
pártfogó felügyelőjét, és 
• a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalban mű-
ködő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.”

A tanácskozásra 2023. február 16.  13 00 órakor 
került sor.  

Az éves szakmai tanácskozáshoz éves jelzőrend-
szeri intézkedési tervet is kell készíteni, minden 
év március 31-éig, amely tartalmazza a jelzőre-
ndszeri tagok (köznevelési intézmények veze-
tői/képviselői; egészségügyi ellátók képviselői; 
a család és gyermekjóléti szolgálat és központ 
munkatársai illetve a rendőrség munkatársai) 
írásos beszámolójának tanulságait, az előző évből 
megvalósult elemeket, az évi célkitűzéseket, és a 
célok elérése és a jelzőrendszeri működés haté-
konyságának javítása érdekében tervezett lépé-
seket.

A tanácskozás elkészített beszámolója lesz a 
települési önkormányzat beszámolója, melyet a 
képviselő testület értékelése és megtárgyalást 
követően – megküldi a gyámhatóságnak május 
31.-ig.
Az éves szakmaközi tanácskozáson elhangzott 
főbb adatok, mely alapján végezték munkájukat 
a szakemberek:

Demográfiai adatok
Szabadkígyós Község állandó népessége: 2017. 

január 1-jén 2671 fő, 2018. január 1-én: 2651, 
2019. január 1-jén: 2637 fő, 2020. január 1-én: 
2627 fő, 2021 január 1-én: 2579 fő, 2022 január 
1-én: 2558 fő, 2023 január 1-én 2607 fő.

A gyermekek száma 0-18 éves korig 434 fő. A 
település összlakosságához képest a gyermekek 
aránya kb. 20%. A korábbi évhez képest kis mér-
tékben ugyan, de nőtt. A nemek aránya 1286 fő 
férfi, 1321 fő nő, kicsivel több a nő.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, ter-
mészetbeni ellátások

A pénzbeli és természetbeni ellátásokat, azok 
igénybevételének módját, illetve a jogosultsági 
feltételeket az önkormányzat helyi rendeletben 
szabályozta. E szabályokat Szabadkígyós Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének a. 2/2008. 
(III. 18.) Önkormányzati rendelete, és a telepü-
lési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról 
szóló 2/2020. (II. 28.) Ör. rendelete tartalmazza.A 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságról, szóló döntés előkészítését a Pol-
gármesteri Hivatal szociális előadója végzi. 
2022. évben a kedvezményben részesült gyer-
mekek száma: 27 fő. 2022. december 31. napján 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesített gyermekek száma életkor szerint

Szünidei gyermekétkeztetés
2016. január 1. napjától a gyermekek védelmé-

ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 
önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés ke-
retében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a 
déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyer-
mek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. 11 
hátrányos helyzetű gyermekből az alábbi elosztás 
szerint kérelmezték ezt a lehetőséget a szülők:

Szociális Alapszolgáltatási Központ
Tájékoztatása

 0-2 3-5 éves 6-13 éves 14-17 éves 18- 25 
éves 

Összesen 

Gyerekek 
száma 

 
3 2 10 2 1 18 
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Egyéb a Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli 
vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó ada-
tok
Tájékoztató adatok a támogatásokról 2022. évben

Szabadkígyós önkormányzata által biztosított 
személyes gondoskodás keretébe tartozó 
»» Gyermekjóléti alapellátások: 

- a gyermekjóléti szolgáltatás,
- a gyermekek napközbeni ellátása, (bölcsőde)

Alapellátásban részesülők száma
Családsegítői és gyermekjóléti szolgálat  meg-

állapodással 36 klienst, 15 családot gondozott: 
ebből családsegítői körben 3 családot, gyermek-
jóléti körben 12 családot. 
Családsegítő egyszeri esetkezeléssel 122 klienst 
gondozott. 
Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozá-
sa 1 esetben volt.
Gyermekjólétben 16 gyermeket gondozott az 
alábbi alap problémákkal: szülők életvitele, el-
hanyagolás (fizika), szabálysértés,  anya mentális 
betegsége, egyéni tanrendes tanuló kötelezett-
ségének elmulasztása, szülők közötti konfliktus, 
bántalmazás gyanúja, szexuális bántalmazás gya-
núja.

Gyermekek veszélyeztetettségének okai:
Elhanyagolás (fizikai): 6 gyermek esetében
Szülők életvitele: 5 gyermek esetében
Szabálysértés (jogosítvány nélküli vezetés): 1 
gyermek esetében

Fizikai bántalmazás gyanúja: 1 gyermek esetben
Szexuális bántalmazás gyanúja: 1 gyermek eseté-
ben
Anya mentális betegsége miatt: 1 gyermek ese-
tében

2022-ben 6 esetben érkezett jelzés a szolgálathoz:
• 2 esetben igazolatlan hiányzás
• 1 esetben engedély nélküli vezetés miatt
• 1 esetben kapcsolattartási, fizikai elhanyago- 
   lás miatt
• 1 esetben fizikai bántalmazás gyanúja
• 1 esetben egyéni tanrendes gyermek a foglal- 
   kozáson nem jelent meg

2022-ben új esetek száma: 4
•  1 egyéni tanrendes tanuló kötelezettségének  
   elmulasztása
•  1 esetben szexuális bántalmazás gyanúja
•  1 esetben fizikai bántalmazás gyanúja
• 1 esetben szabálysértés elkövetése miatt 
   (jogosítvány nélküli vezetés)

Év végére megszűnt, lezárt esetek száma: 6
• 4 esetben fizikai elhanyagolás (4 gyermeket  
   érint)
• 1 esetben szabálysértés elkövetés (1 gyerme- 
   ket érint) 
• 1 esetben szülők életvitele (1 gyermeket  
   érint) 

2022. december 31-én nyilvántartott kiskorúak 
száma: 10 gyermek
 
Védelembe –vétel keretein belül nyújtott szociá-
lis segítői munka:

Egyéni tanrendes tanuló kötelezettségének el-
mulasztása: 1 gyermek esetében
2 esetben (2 gyermek) a védelembe-vételi tár-
gyalás lefolytatása után nem került sor hatósági 
intézkedésre, így alapellátás keretein belül folyta-
tódott a segítő munka.
1 esetben (1 gyermek) a védelembe-vétel meg-
szűnt, alapellátás keretein belül folytatódik szoci-
ális segítő munka 

 Tavaszi szünet Nyári szünet Őszi szünet Téli szünet 
Étkeztetésben 
részesülő 
gyermekek 
száma 

3 8 0 2 

 

Támogatás jogcíme 

Támogatásban 
részesítettek átlagos 

száma 

Támogatásra 
felhasznált 

összeg (E Ft) 

2022 évben 

Települési lakásfenntartási támogatás  37 1280 

Rendkívüli települési/létfenntartási 
támogatás eseti 50 820 

Rendkívüli települési/létfenntartási 
támogatás rendszeres 17 1169 

Babkelengye támogatás 18 900 

Bursa Hungarica 6 240 
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A településre vonatkozó célok elérése és a jelző-
rendszeri működés hatékonyságának javítása ér-
dekében tervezett lépések 2023 évre: 

• A Család –és Gyermekjóléti Szolgálat 2023-es 
évben is legalább hat alkalommal szervez ész-
lelő- és jelzőrendszeri találkozót.
• A jelzőrendszeri tanácskozások alkalmával 
gyakrabban történjen esetbemutatás, amely 
mentén az adott jelzőrendszeri tagok megis-
merhetik egy-egy területen végzett munka fon-
tosságát eredményességét. Kiemelten a már 
meglévő esetekben tett intézkedések ered-
ményességére vonatkozóan, ami a jövőbeni 
ügyeknél is követendő példa lehet. 
• A jelenleg is fennálló, és sajnos már évek óta 
aktuális vírushelyzet ne adhasson okot a jelző-
rendszer sérülésére, hogy rés keletkezzen a há-
lón, és ezáltal gyerekek, családok sodródjanak 
el. A jelzőrendszeri tagok munkája ugyanolyan 
fontos, ha nem fontosabb, hiszen egy olyan 
világot idézett elő a vírushelyzet, ahol az em-
berek frusztrációja nő, hamarabb egymásnak 
feszülnek.
• A jelzőrendszeri tagot is érheti támadás, ke-
rülhet konfliktusba. Ennek kezelése, feldolgo-
zása, megbeszélése sem elhanyagolandó kér-
dés.
• Az iskolai bűnmegelőzési programok folyta-
tásával a gyermekek biztonságáért továbbra is 
tartanak foglalkozást a rendőrség részéről.

Ahhoz hogy a jelzőrendszer hatékonyan tudja be-
tölteni rendeltetését az együttműködés továbbra 
is elengedhetetlen.
Egyéb célkitűzések 
A jelzőrendszer munkájának megismertetése a 
helyi lakossággal, a bizalom kialakítása Intézmé-
nyünk felé, illetve a szemléletformálás érdekében 
a saját honlapunkon, és facebook oldalunkon 
kívül szeretnénk a rólunk szóló ismeretanyagot 
Szabadkígyósi Önkormányzat honlapjára, és face-
book felületére is feltenni. A lakosság tájékoztatá-
sa helyi Krónika újságban megjelenhetne egy-egy 
cikk az intézmények működése mellet pszicho-
lógiai szolgáltatásainkról, tájékoztató készítése 
a válás problémaköréről, hogy ilyen esetben 

konkrétan milyen szakemberhez fordulhatnak a 
rászoruló kliensek, a jelzőrendszerről, az óvodai 
és iskolai szociális segítő tevékenységről, A jelző-
rendszeri tagok is elhelyezhetnek intézményünk-
ben szórólapokat, melyeket az ügyfelek elvihet-
nek magukkal.

A tanácskozáson szóba került az alábbi program, 
amelyről a https://www.police.hu/hu/ugyinte-
zes/telefontanu  oldalon tájékozódhatnak bőveb-
ben.
Telefontanú Program

” hogy a bűn ne maradjon büntetlenül!”
Neve bemondása nélkül hívhatja a Telefontanú 
ingyenes telefonszámát!
06-80-555-111

A Telefontanú Program Magyarországon 2001. 
január 15-én kezdte meg működését az Országos 
Rendőr-főkapitányságon belül.

A program azoknak az állampolgároknak nyújt 
lehetőséget, akik információval rendelkeznek 
már megtörtént vagy tervezett bűncselekmé-
nyekről, bűnelkövetőkről, körözött személyek 
tartózkodási helyéről, de valamely méltányolha-
tó okból nem kívánnak a rendőrséghez fordulni, 
személyazonosságukat a hatóság előtt felfedni.

A 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámon a nap 
24 órájában fogadják a bejelentéseket.
A bejelentéseket névtelenül tehetik meg. 

A névtelenség azonban nem jelenti azt, hogy a 
bejelentő e mögé bújva bűncselekményt követ-
het el. Pld: a közveszéllyel fenyegetés (valamely 
iskola, üzem, pénzintézet stb. felrobbantása), 
vagy súlyos bűncselekmény elkövetése esetében 
a hatóság félrevezetése bűncselekmény, ezen 
esetekben a nyomozó hatóságok, illetve a nyo-
mozó ügyészségek eljárást kezdeményeznek a 
bejelentő azonosítására, felelősségre vonására.

Jelzőrendszeri felelősként elmondhatom, hogy 
helyi szinten a jelzőrendszeri tagokkal az együtt-
működés megfelelő, hatékony és folyamatos a 
kapcsolat.  A tagok egymás közötti együttműkö-
désé is hatékonyabbá vált. 
 

Süliné Forró Zsuzsanna  
Intézményvezető
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TÁJÉKOZTATÁS GÁZSZÜNETRŐL

Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Békéscsabai Üzemegysége tájékoztatja a fogyasztókat, 
hogy Szabadkígyóson, a gázfogyasztókat érintően az FGSZ Földgázszállító Zrt. az üzemeltetésé-
ben lévő földgázszállító rendszeren

2023. 04.24-én 09.00 óra és 2023. 04. 24-én 13.00 óra közötti időszakban

gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez, amelynek következtében a fenti 
időszakban a gázszolgáltatást nem tudja a társaság biztosítani. 

A meghatározott gázszüneti időszakban a vészhelyzetek megelőzése és a szolgáltatás zavar-
talan újraindítása érdekében a gázmérő előtti főcsapot zárva kell tartani, és a gázvételezést 
szüneteltetni szükséges. 

A segítő együttműködést köszönik, bíznak benne, hogy a gázszolgáltatási szünet nem okoz 
fennakadást a település életében.

Megértésüket köszönjük! 
Polgármesteri Hivatal

Tervezett menetrend módosítás

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. április 2-tól Szabadkígyós települést érintően menetrend módosítások be-
vezetését kezdeményezi a szolgáltatást megrendelő ellátásért felelős minisztériumnál.

4897 Gyula – Szabadkígyós – Újkígyós autóbuszvonalakon

• Munkanapokon 4:20 órakor Gyuláról Újkígyósra új 857 sz. járat közlekedik kísérleti jelleggel

• Munkanapokon 5:00 órakor Újkígyósról Gyulára új 858 sz. járat közlekedik kísérleti jelleggel

• Iskolai előadási napokon, kivéve a hetek utolsó iskolai előadási napján 13:20 órakor Gyuláról 
   Szabadkígyósra induló 891 sz. járat kísérleti jelleggel 10 perccel később közlekedik.

• Iskolai előadási napokon, kivéve a hetek utolsó iskolai előadási napján 13:45 órakor Szabadkígyósról  
   Gyulára induló 892 sz. járat intézményi kérésre kísérleti jelleggel 25 perccel később közlekedik.

ANYAKÖNYVI HÍREK
HALÁLESET: 

Hegedűs Imréné Nagy Magdolna volt szabadkígyósi lakos (született: Gyula, 1956. július 12.) elhunyt 
2023. február 26. napján Békéscsabán.

Novák György volt szabadkígyósi lakos (született: Szabadkígyós, 1953. július 20.) elhunyt 
2023. március 09. napján Békéscsabán.  
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Szabadkígyóson a szokásokhoz híven Kossuth Lajos 
szobrához várták a szervezők a megemlékezőket. 
Pelyhéné Lipták Gabriella a helyi általános iskola 
igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Felelevení-
tették a 175 évvel ezelőtti történéseket, felcsendült 
Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményének 

megzenésített változata Tóth Katalin és Láda Mihály 
tolmácsolásában. Majd közös éneklésre hívták a 
résztvevőket, elhangzott a Kossuth Lajos táborában 
című magyar népdal, végül a szobor előtt elhelyezték 
az emlékezés virágait.

Közösen emlékeztek 1848. március 15-re

A napokban egyre több szabadban keletkezett 
tűzhöz riasztják a tűzoltókat, amelyek oka általában 
kerti zöldhulladék-égetésre vezethető vissza. Március 
1-je óta, vagyis a két tavaszi hét alatt országosan 
már 543 alkalommal keletkezett tűz a szabadban, a 
leégett terület pedig akkora, mint 603 futballpálya.
Ha valaki a saját kertjében, a szőlőjében, a telkén az 
összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, 
azt csak akkor teheti meg, ha az adott településnek 
van erről szóló önkormányzati rendelete. Az össze-
gyűjtött zöldhulladékot kizárólag az önkormányzati 
rendeletben meghatározott időben szabad elégetni.
Nem minden önkormányzat engedi ezt. Ahol az 
önkormányzat nem alkotott erről rendeletet, ott 
tilos a zöldhulladék-égetés. Az önkormányzati ren-
delet csak az összegyűjtött zöldhulladék elégetésére 
vonatkozik, tarlót, nádast égetni tilos.
Tűzvédelmi szempontból biztonságosabb komposz-
tálni vagy elszállíttatni a zöldhulladékot. Ha valaki 

mindenképp égetéssel szeretne megszabadulni a 
zöldhulladéktól, az alábbiakra figyeljen:

• A tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül  
   hagyni.
• Legyen oltóvíz a közelben.
• Legyen kéznél egy szerszám, amivel kordában  
   lehet tartani a tüzet.
• Ha feltámad a szél, az égetést abba kell hagyni.
• Csak akkora tüzet szabad gyújtani, amekkorát  
   el is tudunk oltani.

A szabadtéri tüzek gyakori kiváltó oka az eldobott, 
még parázsló cigarettacsikk. A tüzek megelőzése és 
a természet védelme érdekében a csikkeket gyűjt-
sük össze. Tábortüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyen 
szabad gyújtani és csak akkor, ha nincs elrendelve 
tűzgyújtási tilalom.

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Egyre több a szabadtéri tűz



2023. kommunális hulladék zöld hulladék szállítás
szelektív 

/minden hó második péntekén/

14. hét április 03./ április 05.   

15. hét április 08./ április 12.  április 14.

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

17. hét április 24./ április 26.  

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
- Szabadkígyós -

- hulladékszállítás –

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

Ügyfélfogadási idő: 

2023. április Nap megnevezése Időpont

03. 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 április havi hulladékgyűjtési naptár


