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Szelektív hulladék begyűjtés

Honismereti Napot tartottunk a Tájháznál, melyre régi, kedves vendégeinket is meghívtuk. Egyrészt viszonozták a mi tavaszi látoga-
tásunkat, másrészt egymás tapasztalatait kicseréltük, illetve további ismerkedésre adott alkalmat.

Ibrányi János tájékoztatást adott az elkövetkezendő időszak legfőbb feladatairól. 45 év után elértük, hogy van olyan helyünk, ahol 
berendezkedhetünk az igazi egyesületi célunk megvalósítására. Anyagainkat így biztonságosan tudjuk tárolni, rendszerezni, feldolgozni. 
A Kossuth utca 6. szám alatti, volt gyógyszertári, szolgálati lakást kaptuk meg, melyet már kifestettük, jelenleg a legnagyobb helyiség 
parkettájának javítása van folyamatban. Ezek a munkák sokba kerülnek úgy is, hogy az önkormányzati cég emberei végezték el a festés, 
mázolási munkát, illetve Földi József tagunk végzi el a parketta javítását. Az idén már nem jut pénz arra, hogy a parkettát csiszoljuk, 
lakkozzuk, de legalább a parketták közötti, itt-ott jelentős hézagok eltűnnek. Valamilyen formában szeretnénk biztosítani 30 négyzetmé-
ternyi padlószőnyeget vagy még használható szőnyeget a parketta takarására. Ebben a helyiségben kell megoldanunk egy célszerűen 
megtervezett Állandó Helytörténeti Kiállítást, illetve e mellett a nagyobb létszámú összejöveteleinket is. Városunk 2019-ben fogja ünne-
pelni fennállásának 800. évfordulóját, mely kötelez bennünket is a méltó megemlékezésre. A tájház épülete már 138 éves. Már nagyon 
szükséges a nádtető felújítása, illetve az egyéb avulások kijavítása, hogy régi pompájában láthassuk az épületet.

Bozó Vilmos, a Békés Megyei Honismereti Baráti Kör elnöke sokéves tapasztalatait osztotta meg a honismereti mozgalomról, taná-
csokat adott, hogyan pályázhatunk még eredményesebben. A tagság elkötelezett a helytörténeti munka végzésére, hisz most már van a 
honismereti munkának „háza”, mely a jövőt jelképezi. Hiszünk abban, hogy a lakosság látja, nagy erőfeszítéseket teszünk Füzesgyarmat 
múltjának feltárására és az ifjúság alapvető hazafias nevelésében is. Ibrányi János elnök

Kovács Rékának sokan szurkoltunk személyesen és itthon is szeptemberben, hi-
szen ő az a fiatal, gimnazista lány, aki részt vett Budapesten a Nemzeti Vágtán, a Hő-
sök Terén. Az, hogy idáig eljusson Réka, hosszú évek kitartó munkájára volt szükség.

2004-ben kezdett lovastornával, majd 2007-ben a lovaglást választotta. Nádud-
varon képezte magát, és közben számos versenyen részt vett. Többek közt 2010-ben 
országos 2. helyezett lett Díjlovaglásban, valamint ugyancsak ebben az évben a 
póni vágtára is bejutott, és a legjobb 6 között szerepelt. 2011-ben díjugratásban 
országos 3. helyezett lett. A Nemzeti Vágtán való indulását megelőzte a Sarkadi 
Vágta, ahol 12 lovas közül ő jutott be a célba elsőként. Budapesten 72 település 
képviseltette magát, ahol Réka a 9. előfutamban indult, és ott 4. helyezést ért el. 
Az összesített időmérések alapján pedig a már említett 72 településből a 37. lett. 
További célja, hogy jövőre már Füzesgyarmat város színeiben indulhasson a 

Nemzeti Vágtán! Gratulálunk Rékának és további eredményeket, sikereket kívánunk! Suchné Szabó Edit önkormányzati képviselő

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi időpontokban 
házhoz menő zöldhulladék begyűjtésre kerül sor:

November 7., 21.
A zöldhulladékot az adott napokon reggel 6:30-ig helyezzék ki az 
ingatlan elé úgy, hogy ezzel a közlekedés biztonságát ne zavar-

ják, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, ne 
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az időben ki nem helyezett 
hulladékért nem áll módunkban visszamenni!

Házanként 1 köbméter hulladék kihelyezésére van lehetőség. 
A lehullott faleveleket és egyéb kerti zöldhulladékot (levágott 

fű, avar, lehullott lomb, egyéb növényi részek) lehetőség szerint 
műanyag átlátszó zsákokban, a faágakat és nyesedékeket maximum 
1 méteres darabokra vágva, kévébe kötegelve és átkötve kell előké-
szíteni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem szállítható el a veszé-
lyes hulladékkal, háztartási hulladékkal, építési törmelékkel, egyéb 
hulladékkal kevert vagy szennyezett, valamint a nem megfelelően 
előkészített, biztonságos rakodásra nem alkalmas zöldhulladék!

Tisztelettel megkérjük Önöket, hogy a kommunális hulladékgyűjtő 
kukába a továbbiakban zöldhulladékot ne helyezzenek el, mert 

akkor az nem kerül elszállításra!

DAREH Bázis NZRT.

Honismereti Nap

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS Füzesgyarmaton

„A ló megtanít szeretni, érezni és küzdeni a céljaidért!”

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk a követke-
ző lakossági szelektív hulladék begyűjtéseket az alábbi idő-
pontokban fogja elvégezni Füzesgyarmaton:

2018. 11. 14. (szerda) 2018. 12. 12. (szerda)

Kérjük Önöket, hogy ezeken a napokon a sárga szelektív 
hulladékgyűjtő edényeket reggel 6:30-ra ugyanarra a helyre 
szíveskedjenek kitenni, ahova a vegyes hulladék gyűjtésére 
használt fekete kukát helyezik ki.

Továbbá kérjük Önöket, hogy a szelektív kukát szívesked-
jenek rendeltetésszerűen használni, azaz csak szelektív hulla-
dékot tároljanak benne (papír, műanyag, fém)!

Amennyiben a gyűjtőedény más idegen anyagot tartalmaz, 
úgy az nem kerül elszállításra!

DAREH Bázis NZRT.
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‒ Tudta, hogy a kéményseprés már minden magányszemély 
számára ingyenes?

A kémények időszakos ellenőrzése a magányszemélyek szá-
mára már több mint két éve ingyenes. Amennyiben családi ház-
ban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a 
kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot 
foglal.

‒ Miért szükséges a kéménysepréssel már nyáron foglalkozni?
A fűtési szezon végeztével, amikor az otthoni tüzelő-fűtőbe-

rendezéseket már nem, vagy csak alkalmanként használjuk, ér-
demes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel 
kapcsolatos feladatokat. Nem célszerű ugyanis ezeket a teendő-
ket a következő fűtési szezon előtti utolsó napokra halasztani. A 
kéményseprő a füstelvezető épségét, valamint a fűtésrendszer 
működését ellenőrzi. Célja az esetleges problémák kiszűrése, a balesetek megelőzése. A vizsgálat során a szakemberek alaposan átné-
zik az égéstermék-elvezetőket, ellenőrzik azok műszaki állapotát, megvizsgálják, hogy biztosított-e az adott helyen a fűtés biztonságos 
működéséhez szükséges mennyiségű levegő, illetve annak utánpótlása, emellett elemzik a tüzelőberendezésből távozó égéstermék 
összetételét. Amennyiben a vizsgálat problémát tár fel, fontos a mihamarabbi javításról intézkedni.

‒ Mi a menete, ha szeretném kitakaríttatni a kéményemet?
Aki az online ügyintézést választja, a www.kemenysepres.hu honlapon előre megadhat két-három, kéményellenőrzésre megfelelő 

napot – ebben az esetben a kéményseprők telefonon felveszik az ügyféllel a kapcsolatot és közösen megállapodnak az ellenőrzés 
pontos dátumáról és idejéről. 

A katasztrófavédelem kéményseprői gyakran tájékoztató levelekkel járják végig a településeket. Ilyenkor lehetőség van az ellenőrzés 
azonnali elvégeztetésére is, de ennek igénybevétele ekkor sem kötelező.

Akik a telefonos ügyintézést kedvelik, ők az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as számot hívják. Rövid adatvédelmi informáci-
ók után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak 
felvételével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és megbe-
szélik az ellenőrzés napját és idejét.

Emellett fordulhatnak a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetéhez
•	 e-mailben,	a	levelet	a	kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu	címre	küldve
•	 postai	úton	a	BM	OKF	GEK	részére	címzetten,	1903	Budapest,	Pf.:	314.	címre	küldve
•	 személyesen,	ügyfélfogadási	időben	várjuk	a	megyei	ellátási	csoportjainknál
•	 a	külföldön	tartózkodó	állampolgárok	a	+36	(1)	550	1858	helyi	díjszabással	hívható	telefonszámon	érik	el	ügyfélszolgálatunkat.
•	 A	Békés	megyei	kéményseprőipari	csoportot		a	+36	(70)	330	4703-as	telefonszámon	érik	el.

‒ Milyen gyakran ellenőriztessem a kéményemet? 
Ez attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha 

gázzal, akkor kétévente egy alkalommal ingyenes a felülvizsgálat.
A társasházban élő magánszemélyekhez írásbeli értesítést követően hívás nélkül érkezik a kéményseprő és ingyenesen elvégzi a 

sormunkát.

‒ Mi a teendő, ha gazdálkodó szervezet működik a házban vagy a társasházi lakásban?
Amennyiben családi házban él és a házba gazdálkodó szervezet van bejegyezve, akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente köte-

lező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezések kéményeit évente, a gázzal működőket 
kétévente. A kéményseprésért fizetni kell. A www.kemenysepres.hu honlap Ügyfélszolgálat oldalán irányítószáma megadásával kikeres-
heti, hogy az ország adott településén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a munkát. 

A társasházban működő gazdálkodó szervezetekhez a kéményseprő hívás nélkül érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakás-
nak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső 
részét kell kifizetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj egytizedét. 

Fontos tudni!
A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. Ezen fel kell tüntetnie az utolsó műszaki vizsgálat évét, valamint az ellenőrzés 

során elvégzett műszeres mérések eredményét. A katasztrófavédelem kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek, nem fogadhatnak el. 
Végeznek díjköteles munkát is, azonban ezeket előre, írásban meg kell rendelni és a munka elvégzése után, számla ellenében, átuta-
lással kell a díjat megfizetni.

A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel 
és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelé-
sük korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított.

A kéményseprő kívánsága: Ne kelljen aggódni a biztonságért


