
Ingyenes 2016. szeptember

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Szavazzanak Szabadkígyósra!

• Folytatás a 2. oldalon •

Az Origo szerkesztősége egy országos versenyt indított, 
melyben keresi a legszebb fekvésű magyar falut Magyar-
országon. Szabadkígyós felkerült arra az 57 falut tartalma-
zó listára, amely ezen a versenyen elindul. Az 57 telepü-
lésből álló lista úgy alakult ki, hogy minden egyes Megyei 
Önkormányzatot megkerestek, s arra kérték őket, hogy 
saját megyéjükben nevezzék meg az általuk legszebb-
nek tartott három falut. A 19 Megyei Önkormányzat ál-
tal küldött három-három falu adta ki a legjobb 57-et. Így 
került fel Szabadkígyós is erre a listára. Az első körben 
az Origo oldalán lesz majd a szavazás a következő linken 

található cikkben: http://m.origo.hu/utazas/magyaror-
szag /20160921-utazas-magyarorszag-legszebb-fekvesu-
fal vai-jatek-keressuk-a-gyoztest.html. A szavazáson bárki 
részt vehet. Itt alakul ki az a sorrend, amely után min-
den megye legjobbja kerül be a második fordulóba. Ek-
kor az 57-es lista 19-re szűkül tehát. A verseny és a szava-
zás szeptember 25-én reggel elindul. Szavazni egy héten 
át, ok tóber 2-án éjfélig lehet a cikkben lévő szavazódo-
bozban az Origón. Minden egyes megye külön szavazó-
dobozt kap.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Bemutatkozik az IKSZT
(Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér)

Az IKSZT az iskola épületéhez kapcsolódik, az iskola mö-
gött található. Megközelíthető az iskola nyugati oldalán 
kialakított járdán keresztül. Többfunkciós épület, a föld-
szinten biztosított a teljes akadálymentesí tés.
A kialakított főbb helyiségek: előtér, ügyféltér, könyvtár, 
csoportszobák, iroda, raktár, teakonyha, mosdók.
Az épületben nyújtott térítésmentes (INGYENES)
szolgáltatások:
  Számítógép- és internet-használat.
  Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vi-

déki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez: FA-
LUGAZDÁSZ.

Településünk képei közül ezt választották
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Szabadkígyósi Általános Iskola hírei

• Folytatás az 1. oldalról •

Az Általános Iskola fenntartója és működtetője a Kle-
bersberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai 
Tankerülete.
A szünetek rendje:
Az őszi szünet 2016. november 2-től 2016. november 
4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. októ-
ber 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. 
november 7. (hétfő). A téli szünet 2016. december 22-
től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítá-
si nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első 
tanítási nap 2017. január 3. (kedd).
A tanév szorgalmi időszaka
A szorgalmi időszak első féléve 2016. január 20-ig tart. 
Az első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót, 
illetve gondviselőjét 2016. január 27-én tájékoztatjuk 
a félévi értesítő által. Utolsó nap: 2017. június 15.
Az éves tervezett programok havonkénti bontásban:
Szeptember:
•  Évnyitó (Pallérné Nagypál Márta)
•  26–30-ig: Zárd a napot futással – pontgyűjtés osztá-

lyonként (Kovács Dorottya)
•  30-án: A diáksport napja (Kovács Dorottya)
•  Nevezések a Diákolimpiára (Kovács Dorottya)
•  Gesztenyegalopp-verseny (Andor Szilárd)
•  A Jókai Színház látogatás indítása
Október:
•  3-án: Összevont szülői értekezlet
•  Október első hete: szülői értekezletek

•  6-án: Megemlékezés az Aradi-vértanúkról (osztályfő-
nöki órákon)

•  7-én: Nevelési értekezlet
•  7-én: Őszi természetjárás (Regőnyei Imre)
•  Állatok Világnapja rajzpályázat – pontgyűjtés (Pelle 

Rita)
•  Tudásbajnokság I. félév 3. forduló (Andor Szilárd)
•  Természetismeret levelezős verseny (Tóth Éva)
•  Osztályok közötti bajnokságok meghirdetése és elin-

dítása különböző sportágakban (Kovács Dorottya)
•  Tanulmányi séta a lovardába (Pelle Rita)
•  14-én: A hulladékgyűjtés tervezett időpontja

(Kovács Dorottya)
•  15-én: Áthelyezett munkanap
November:
•  Egészségvédelmi vetélkedő (Tóth Éva)
•  Egészségvédelmi plakát készítése (Pelle Rita)
•  Osztó-fosztó bajnokság (Gáborné Kiss Anita)
•  Természetismeret levelezős verseny (Tóth Éva)
•  Osztályok közötti sportbajnokság (Kovács Dorottya)
•  Egészségügyi vetélkedő és rajzpályázat (Gyüréné Ró-

naky Ildikó, Gönczné Reck Ágnes)
•  25-én: Az első adventi gyertya gyújtása (Gönczné 

Reck Ágnes)
•  26-án: Alsótagozatos sportdélután (Szalontai János-

né, Regőnyei Imre)
A programok kedvezőtlen időjárás vagy nem várt ese-
mény miatt változhatnak.

  Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfej-
lesztési folyamatok generálása és folyamatköveté-
se, ifjúsági információs pont működtetése.

  Közművelődési programok szervezése.
  Helyszín biztosítása civil szervezetek számára.
  Egészségfejlesztési programok.
  Állami Foglalkoztatási Szolgálat információs pont.
  Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása.
Az épületben nyújtott térítéses (FIZETŐS)
szolgáltatások:
Színes nyomtatás, fénymásolás
•  Színes kép nyomtatása: 25% lefedettség esetén: 

80 Ft/lap; 50% lefedettség esetén: 120 Ft/lap; több 
mint a fele színes kép: 150 Ft/ lap.

•  Színes szöveg kép nélkül: ha több, mint a fele színes: 
40 Ft/lap; ha kevesebb, mint a fele színes: 20 Ft/lap.

• Színes fénymásolás: 120 Ft/lap.
Fekete-fehér kép nyomtatása: 25% lefedettség ese-
tén: 20 Ft/lap; 50% lefedettség esetén: 30 Ft/lap; több 
mint a fele kép: 45 Ft/lap.
Szkennelés: 15 Ft/oldal.
Laminálás: névjegy méret: 40 Ft/db; A5-ös méret: 60 
Ft/db; A4-es méret: 100 Ft/db; A3-as méret: 200 Ft/db.
Spirálozás átlátszó előlappal, egyszínű hátlappal: 1–25
lap esetén: 120 Ft; 26–60 lap esetén: 150 Ft; 61–120 
lap esetén: 180 Ft; 121–200 lap esetén: 200 Ft.
Egyéb szolgáltatásaink: A4-es fekete szöveg nyomta-
tása, fénymásolása: 15 Ft; A3-as fekete szöveg nyom-
tatása, fénymásolása: 50 Ft.

ELÉRHETŐSÉGEK: Telefon: 66/554-414, 70/387-0960 
• E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com • Facebook: 
https://www.facebook.com/ikszt.szabadkigyos

IKSZT

Bemutatkozik az IKSZT
(Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér)
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Általános Művelődési Központ hírei

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet
a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába

Járőrtárs beosztás betöltésére

Az étkezési térítési díj befizetés időpontjai 2016-ban
(iskola, óvoda, bölcsőde):
• 2016. október 10., hétfő 8–12 és 14–17 óráig
• 2016. október 13., csütörtök 14–17 óráig
• 2016. november 14., hétfő 8–12és 14–17 óráig
• 2016. november 17., csütörtök 14–17 óráig
• 2016. december 12., hétfő 8–12 és 14–17 óráig
• 2016. december 15., csütörtök 14–17 óráig
A térítési díj befizetésének helye az általános iskola 
IKSZT épülete.
Az óvoda hírei
Szeptember 1-jén megkezdődött a nevelési év az óvo-
dában. A 66 beíratott gyermeket 3 csoportban fogad-
ja az 5 óvónő és a 3 dajka néni. Munkánkat közfoglal-
koztatottak segítik. Az idei nevelési év első programja 
a Mihály-napi vásár. Szeptember 29-én, csütörtökön 
Mihály-napi vásár lesz a gyermekek részvételével. Ez 

a rendezvény betekintést enged a régi hagyományok-
ba, mely szerint Mihály-napkor hajtották be régen az 
állatokat a mezőről, és vitték piacra a termékeket az 
emberek. November hónapban rendezzük meg az ovi-
bálat, melynek előkészületei folyamatban vannak. Kér-
jük, figyeljék a plakátokat. Az idei nevelési évben is lesz 
színházlátogatás a középső és nagycsoportosoknak, je-
lentkezni az óvodában kifüggesztett lapon lehet. Az 
óvodában nap közben csak az iskola felőli kiskapu van 
nyitva, kérjük, ha ilyenkor szükséges ügyet intéznie, 
ezen a kapunk közelítse meg az óvoda épületét.
Elérhetőségeink:
• Az óvoda telefonszáma: 70/3383-357
•  A konyha telefonszáma ebéd lemondása céljából (is-

kolásoknak): 70/334-8163
•  Az iskola telefonszáma: 66/554-410
•  Az IKSZT telefonszáma: 70/387-0960

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, 
a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állam-
polgárok jelentkezését várják.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú kép-
zésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizs-
ga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést szereznek. 
A résztvevők a képzés első két hónapjában munkavi-
szonyban állnak, majd a második hónap végén – si-
keres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti 
Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próba-
idő kikötésével kerülnek kinevezésre. Az őr-járőrtárs 
rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú 
járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatai-
nak ellátásában vesznek részt.

Felvételi követelmények:
• betöltött 18. életév,
• cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• állandó belföldi lakóhely,
• érettségi bizonyítvány,
• büntetlen előélet,
• fizikai, pszichológiai és egészségügyi alkalmasság,
•  pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minő-

sítése,
•  kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a 

szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgá-
lati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.

Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázó lakóhelye sze-
rint illetékes rendőri szervnél folytatják le.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  gépjárművezetői engedély megléte,
•  angol, német, francia, kínai, arab, orosz nyelvekből 

államilag elismert nyelvvizsga,
•  harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sport te-

vékenység, jelentős sporteredmények.

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A 
képzések várhatóan 2016. novemberétől indulnak, a 
későbbiekben a jelentkezők létszámától függően fo-
lyamatosan.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
•  a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,
•  a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhe-

tőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),
•  a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvá-

nyok másolatát,
•  az érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erköl-

csi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított 
igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként az Or-
szágos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szol-
gálatát kell megjelölni).

• Folytatás a 4. oldalon •
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2016. OKTÓBER

Szabadkígyós Község Önkormányzata pályázatot hir-
det Szabadkígyós, Major 4. szám alatti Nyugdíjasház-
ban megüresedett:
2. számú 27 m²-es alapterületű, 1 szobás, komfortos

lakás határozatlan idejű bérbevételére.
Pályázati feltételek:
•  A nyugdíjasházba csak rendszeres nyugellátásban ré-

szesülő pályázhat.
•  A beköltöző lakástulajdonnal, vagy 50%-os lakásra 

vonatkozó tulajdoni joggal, illetve haszonélvezettel 
nem rendelkezhet.

•  A bérleti szerződés megkötésekkor a bérlő egysze-
ri közérdekű kötelezettségvállalás címén 1 fő esetén 
600 000 Ft, 2 fő esetén 800 000 Ft-ot fizet, mely ha-
tározatlan idejű bérleti jogviszonyt biztosít.

•  A havi bérleti díj + rezsi költség 1 fő esetén 28 000 Ft, 
2 fő esetén 44 800 Ft.

Bővebb információt nyújt Tóth Gáborné, a Polgármes-
teri Hivatal 12-es irodájában.
A pályázatok benyújtásának határideje:

2016. október 20.
A pályázatok elbírálásának időpontja:

2016. október havi Képviselő-testületi ülés.
A lakások megtekinthetők Szabadkígyós, Major 4. szám 
alatt (időpont-egyeztetés alapján).

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statiszti-
kai Hivatal 2016-ban mikrocenzust, más néven kis nép-
számlálást tart.

A mikrocenzus végrehajtását a 2015. évi X. törvény 
rendelte el, az adatfelvétel részleteit pedig a 65/2015. 
(III. 25.) számú kormányrendelet tartalmazza.

Az adatfelvételre 2016. október 1. és november 8. 
között kerül sor.

A minta a lakások 10%-ára terjed ki, és 2148 telepü-
lésen mintegy 440 000 háztartást és kb. egymillió em-
bert érint. A mintába került háztartásokban élők szá-
mára a válaszadás kötelező.

Szabadkígyós település bekerült a 2016. évi mikro-
cenzus mintájába.

2016. október 1. és 9. között a kijelölt címeken élők-
nek lehetőségük lesz arra, hogy a kérdőívet interneten 
keresztül, önállóan töltsék ki.

Amennyiben az önkitöltés lehetőségével nem élnek, 
akkor 2016. október 10. és november 8. között a szám-
lálóbiztos keresi fel a háztartásokat, hogy felvegye az 
adatokat.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztus hónapban az 
Árpád utcán és a Bem utcán egy-egy kulcscsomót ta-
láltak, melyeket a tulajdonosaik átvehetnek a család-
segítő szolgálatnál (Szabadkígyós, Kossuth tér 7., Mű-
velődési Ház).

Családsegítő Szolgálat

Nyugdíjasház
pályázati felhívása

• Folytatás a 3. oldalról •

A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fi-
zikai alkalmassági vizsga követelményei a rendőrség 
www.police.hu honlapján a Határvadász-képzés me-
nüpontban érhetők el.

A pályázatot elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.
police.hu címre, postai úton az Országos Rendőr-fő-
kapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (1139 
Budapest, Teve u. 4–6.) lehet megküldeni, vagy sze-
mélyesen bármely rendőri szervnél le lehet adni. A 
borítékra kérjük, írják rá: „Határvadász”.

Országos Rendőr-főkapitányság

Az Országos Rendőr-főkapitányság 
pályázatot hirdet a Készenléti 

Rendőrség Határvadász Bevetési 
Osztályainak állományába

Járőrtárs
beosztás betöltésére

HÁZIORVOSOK TELEFONSZÁMAI:

• Dr. Berczi István: 06-30/422-3541
• Dr. Gurbity Gábor: 06-30/965-0564
• Dr. Hunya Sarolta: 06-30/985-0816
• Dr. Marossy László: 06-30/262-4335


