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Karácsonyi
go n d o l ato k
Ha eljön az advent időszaka, ha egyre közeledik a nagy ünnepünk, fokozatosan
eltölti a lelkünket a várakozás ugyanúgy, mint a gyermekkorunkban. Akkor azt számoltuk izgalommal, hogy „hányat alszunk még addig ...”, most meg azt tapasztaljuk, hogy milyen gyorsan rohannak a decemberi napok. Egymás után meggyúlnak
az adventi gyertyák, lassan megszólalnak a karácsonyi dalok, és egyre több helyen
világítanak az ünnepi fények. Mindez azt jelzi, hamarosan itt van a karácsony, a
szeretet, a boldogság ünnepe. Boldog az, aki ilyenkor a családja, a szerettei körében töltheti a legnagyobb ünnepünket. Boldog az, akinek van kinek ajándékot adnia, akit még körülölelnek a hozzátartozói, aki ilyenkor szeretetet adhat és kaphat.
Az egészséges családban az év minden napján szeretik egymást az emberek, de
a karácsony ünnepi formába öltözteti a szeretetünket. Ilyenkor mindannyian jók,
és jobbak akarunk lenni. Áthatja a szívünket a szándék, hogy örömet okozzunk másoknak és ez az öröm visszahat a mi érzéseinkre is. Karácsonykor azt kívánom mindenkinek, hogy tudjunk szeretetet nyújtani az embertársainknak, és kapjunk is belőle vissza minél többet, de ebből a szeretetből maradjon még valamennyi az év
többi napjaira is, mert „több nap, mint karácsony”.
A legbensőségesebb ünnepünkhöz kívánok minden
kígyósi embernek áldott karácsonyt és boldog új esztendőt.
Balogh József
polgármester

Életesemények

2014. október 21-én ünnepelte

2014. november 24-én ünnepelte

90. születésnapját Varga Andrásné

95. születésnapját Klekner Nándorné

Ezúton is kívánunk nekik, boldog egészséges éveket!

A Szociális Alapszolgáltatási Központ (SZAK) az alábbiakról ad tájékoztatást:

A gyermekek védelmi rendszerét a 1997. évi XXXI. tv.
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról1 szóló
törvény határozza meg.
A gyermekek védelmének rendszere
14. §

c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése.
(5)84 A gyermekvédelmi rendszer része a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt, illetve előzetes
letartóztatásba helyezett fiatalkorúak intézeti ellátása. A fiatalkorúak javítóintézeti neveléséről
külön törvény rendelkezik.

(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő
védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
(2) A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni
és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjó
léti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szak
ellátások, valamint e törvényben meghatározott
hatósági intézkedések biztosítják.

17. §
(1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el
– a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése és megszüntetése érdekében – a
törvényben meghatározott alaptevékenység keretében
a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a
házi gyermekorvos,
b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a
családsegítő központ,
c)99 a köznevelési intézmények,
d) a rendőrség,
e) az ügyészség,
f) a bíróság,
g)100 a pártfogó felügyelői szolgálat,
h)101 az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait
ellátó szervezetek,
i)102 a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
j)103 az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
k)104 a munkaügyi hatóság.
(2)105 Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek
a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége
esetén a gyermekjóléti szolgálatnál,

A pénzbeli és természetbeni ellátások célja, hogy
megelőzze és csökkentse a gyerekek anyagi típusú veszélyeztetettségét, megakadályozza azt, hogy
egy gyereket kizárólag a család rossz anyagi helyzete miatt kelljen kiemelni a családból.
15. §
(1)78 Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b)79
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
(2) A
 személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása:
pl. Bölcsőde
c) a gyermekek átmeneti gondozása.
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b)81 az utógondozói ellátás,
c)82 a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
83
(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b) a védelembe vétel,
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A gyermekek védelmi rendszerét a 1997. évi XXXI. tv.
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról1 szóló
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tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételez
hető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a
családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi.
(2)450 A gyámhatóság – a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével – védelembe veheti továbbá
a)451 a szabálysértési hatóság értesítése alapján
a szabálysértési tényállást megvalósító gyermeket és a szabálysértést elkövetett fiatalkorút,
b) a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó
határozata alapján a tizennegyedik életévét
be nem töltött gyermeket,
c) a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság
jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút.

• Folytatás a 2. oldalról •

b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek
bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása
vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok
fennállása, továbbá a gyermek önmaga által
előidézett súlyos veszélyeztető magatartása
esetén.
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely
állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.
106
(2a) A gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság
a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt
jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény,
személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan (titkosan) kezeli.
A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a
gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének
elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

Az alapellátás Önkéntes, a védelembe vétel pedig
kötelezettségekkel jár!
Jó, ha tudjuk!
A legtöbbször előforduló kialakult veszélyeztetettség a 15-17 évesek körében az „iskola elkerülése”.

Tájékoztatom Önöket, hogy a gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszerrel együttműködve dolgozik. A
jelzőrendszer tagjai: rendőrség, iskola, óvoda, védőnő, magánszemély. Ha jelzés érkezik a jelzőrendszerből, nekünk fel kell venni a kapcsolatot a családdal, és családgondozás keretén belül segítünk
megoldani a kialakult problémát. Tanácsadással,
segítő beszélgetéssel. Nem vagyunk hatóság, a célunk a problémák megoldása, a segítségnyújtás.

Igazolatlan mulasztás esetén a következmények:
Tanköteles korú tanuló esetében
• az első igazolatlan mulasztás → a szülő értesítése
ellenőrző útján
• ismételt igazolatlanul mulasztás → a gyermekjóléti szolgálat értesítése
• 10 igazolatlan óra → a gyermekjóléti szolgálat értesítése
• 30 igazolatlan óra → az általános szabálysértési
hatóság és gyermekjóléti szolgálat értesítése
• 50 igazolatlan óra → a tartózkodási hely szerint
illetékes gyámhivatal értesítése (amely fél évre
véglegesen megvonja a családi pótlékot, és védelembe is veheti a tanulót).

Itt szeretném kihangsúlyozni, hogy akire jelzés érkezik, az nem feljelentésnek minősül!
Gyermekvédelmi gondoskodás
Hatósági intézkedés
68. §448

Tanácsok:
Legalább havonta egyszer érdeklődjön az iskolá
ban arról, hogyan tanul a gyermeke, és eleget

(1)449 Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a
gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem
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Hatósági intézkedéseket Békés Megyei Kormányhivatal Járási Gyámhivatal tehet (védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése, iskoláztatási
támogatás szüneteltetése).
A Gyámhivatal ügyfélfogadási ideje: hétfőn 8.30–
12.00 és 12.30–17.00 óráig, kedden nincs ügyfélfogadás, szerdán 8.30–12.00 és 12.30–16.00 óráig,
csütörtökön és pénteken 8.00–12.00 óráig fogadja
az ügyfeleket.
A gyermekjóléti szolgálat nem azért működik, hogy
a gyermekét kiemelje a családból, célja, hogy a
gyermek kikerüljön a veszélyeztető tényező alól, és
biztonságban élhessen a családjában.

• Folytatás a 3. oldalról •

tesz-e iskolai tankötelezettségeinek. Sok esetben
az iskola, az 5 perces hiányzást 1 óra igazolatlannak
számítja be. Beszélje meg gyermekével, ha a busz
közlekedése miatt elkésik, aznap kérjen igazolást a
Volántól. Ha pedig rendszeresen a késés várható a
busz közlekedése miatt, akkor a szülő írjon igazolást
az ellenőrzőbe, hogy a buszközlekedés miatt a gyermekének pár perces késése várható egész évben.
A válási probléma miatt a kapcsolattartást a legtöbb esetben nem tudják a szülők megoldani.
Ilyen esetekben, fontos lenne gyermekét beavatni (a gyermek értelmi szintjén) az aktuális problémába. Nagyon fontos az is, hogy tudatosítsák, hogy
a probléma nem őmiatta alakult ki a vita a szülők
között folyik, a problémát ők maguk egymás közt
megoldják. Beszéljék meg mindannyian a kapcsolattartást, amíg a Bíróság nem hozott végzést a
gyermekelhelyezésről.

Azoknak, akiknek életük irányításával vannak gondjaik például tartósan munkanélküliek, adhat támaszt a családsegítő szolgálat. Mazula Hajnalka
családgondozó irányításával lehetőség van önéletrajzírásra, a Munkaügyi Központ által közzétett aktuális álláslehetőségek megtekintésére vagy egyszerűen csak egy jóleső beszélgetésre, hogy a napi
gondok könnyebben kezelhetővé váljanak.

Tanácsok:
Ne veszekedjenek a gyermek előtt, mert lelkileg,
érzelmileg bántják ezzel, amely rossz kihatással lesz
a későbbi életére! Próbálják kihagyni őt a kettőjük
vitájából. Törekedjenek a kulturált válás megoldására. A békéscsabai Bíróságon, pénteken, ingyenes
ügyfélfogadást tartanak. Pszichológiai tanácsadó:
66/447-334

Szeretetteljes, Békés Boldog Karácsonyt,
és Új Évet Kívánnak a Szociális Alapszolgáltatási
Központ dolgozói.
Süliné Forró Zsuzsanna
intézményvezető

Fel h í vá s!
Tisztelt idősek!
Az októberi képviselő-ülésén említést tettem arra vonatkozóan, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ elmúlt évek tapasztalatai alapján változást tervez az idősek ellátásával kapcsolatban, azon idősek részére, akiknek nincs családi támasza, segítsége. Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy munkatársaink, decemberben (fényképes igazolvánnyal) fel fogják keresni otthonukban, és kérdéseket fognak
feltenni. A kérdések az Önök megsegítésére készültek.
Amennyiben nem biztos a megjelent munkatárs kilétével kapcsolatban kérem, hívjon a 66/247-580as telefonszámon.
Süliné Forró Zsuzsanna
Tisztelettel:
SZAK intézményvezető / képviselő
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SZABADKÍGYÓSI

KIS KAR ÁCSONY
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
2014. december 19-én, (pénteken) 16 órától
az Általános Iskolában és az előtte lévő parkolóban tartandó

Szabadkígyósi Kis Karácsonyra!
Programok:
16.00 órakor: Adventi Negyedik Gyertyagyújtás
16.30 órakor: Tücsök Peti műsora
17.30 órakor: Ünnepi műsor (tornateremben)
Fellépnek az óvodások, az általános iskola dráma csoportja
és a Lastovicke citera együttes
Versenyek eredményhirdetése
Ajándékosztás a gyerekeknek
Megvendégelés

Karácsonyi forgatag (Általános Iskola előtti parkoló) 16.00 órától
– Helyi termelők, árusítók portékái
– „Cipősdoboz-akció” (december 8-tól gyűjtjük a felajánlásokat az IKSZT-ben)
– Játékok csereberéje
– Vendéglátás a Civil szervezetek együttműködésével
(sütemények, lángos, sült krumpli, forralt bor, tea stb.)
– Zsákbamacska
Szívesen várjuk a következő felajánlásokat:
játékok, a Mindenki Karácsonyi Asztalára sütemény, üdítő, gyümölcs,
bármilyen sütemény és lángos alapanyag.
Az ajándéknak szánt játékokat dobozban becsomagolva gyűjtjük
(nem és kor megjelöléssel) december 8-tól az IKSZT-ben.
Pályázni is lehet Karácsonyi ételek, Karácsonyi díszek kategóriában!
A nevezett díszeket, karácsonyi ételeket december 19-én 8.00 órától az IKSZT-ben várjuk.

A rendezvények ingyenesek, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
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SZABADKÍGYÓSI

KIS KARÁCSONY
Tisztelt szabadkígyósi lakosok!

A tavalyi évben nagy népszerûségnek
örvendõ „cipõsdoboz-akciót” idén is
szeretnénk folytatni.
Ezért kérünk mindenkit,
aki teheti és szeretne a gyerekeknek
egy kis meglepetést szerezni, játékokat,
ruhákat vagy bármilyen olyan dolgot,
amit úgy érez, hogy más számára
hasznos lehet, azt tegye be egy dobozba,
csomagolja be (nem és kor megjelöléssel
ellátva), hozza be az IKSZT-be.

„A MI KARÁCSONYUNK”

RAJZVERSENY
ÓVODÁSOKNAK
ÉS ISKOLÁSOKNAK
Kedves gyerekek!
Nálatok milyen a Karácsony?
Korcsoportok:
3-6 éves, 7-10 éves, 11-14 éves.
2014. december 12-ig várjuk
a rajzaitokat az IKSZT-ben.

December 8-tól gyûjtjük a felajánlásokat.

A rajzokat kiállítjuk,
és a Facebookon is bemutatjuk.
Itt lehet szavazni rájuk.

Ezeket az ajándékokat
2014. december 19-én osztjuk ki
az ott megjelent gyerekek között.

A zsûri és a szavazatok által
legjobbnak ítélt rajzok jutalmazásra
kerülnek.

Szerezzünk együtt örömet
a szabadkígyósi gyerekeknek!

Eredményhirdetés december 19-én,
a Szabadkígyósi Kis Karácsonyon.

Havi ügyeleti beosztásOK
2014. December
1. Dr. Gurbity Gábor
2. Dr. Berczi István
3. Dr. Hunya Sarolta
4. Dr. Marossy László
5. Dr. Berczi István
6. Dr. Berczi István
7. Dr. Berczi István
8. Dr. Gurbity Gábor
9. Dr. Berczi István
10. Dr. Hunya Sarolta
11. Dr. Marossy László
12. Dr. Hunya Sarolta
13. Dr. Hunya Sarolta
14. Dr. Hunya Sarolta
15. Dr. Gurbity Gábor
16. Dr. Berczi István

17. Dr. Hunya Sarolta
18. Dr. Marossy László
19. Dr. Gurbity Gábor
20. Dr. Gurbity Gábor
21. Dr. Gurbity Gábor
22. Dr. Gurbity Gábor
23. Dr. Marossy László
24. Dr. Marossy László
25. Dr. Berczi István
26. Dr. Gurbity Gábor
27. Dr. Marossy László
28. Dr. Marossy László
29. Dr. Gurbity Gábor
30. Dr. Berczi István
31. Dr. Berczi István

2015. Január
1. Dr. Hunya Sarolta
2. Dr. Hunya Sarolta
3. Dr. Berczi István
4. Dr. Berczi István
5. Dr. Gurbity Gábor
6. Dr. Berczi István
7. Dr. Hunya Sarolta
8. Dr. Marossy László
9. Dr. Hunya Sarolta
10. Dr. Hunya Sarolta
11. Dr. Hunya Sarolta
12. Dr. Gurbity Gábor
13. Dr. Berczi István
14. Dr. Hunya Sarolta
15. Dr. Marossy László
16. Dr. Gurbity Gábor

17. Dr. Gurbity Gábor
18. Dr. Gurbity Gábor
19. Dr. Gurbity Gábor
20. Dr. Berczi István
21. Dr. Hunya Sarolta
22. Dr. Marossy László
23. Dr. Marossy László
24. Dr. Marossy László
25. Dr. Marossy László
26. Dr. Gurbity Gábor
27. Dr. Berczi István
28. Dr. Hunya Sarolta
29. Dr. Marossy László
30. Dr. Berczi István
31. Dr. Berczi István

