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Önkormányzatának Lapja

Újra indult
„Az év praxisa a Kárpát-medencében”

pályázat!

Nyolcadik alkalommal indult újra decem-
  ber 20-án „Az év praxisa a Kárpát-me-

dencében„ pályázat. A meghirdető az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért 
Felelős Államtitkársága.

A kiíró célja most is ugyanaz, mint az előző 
években: helyreállítani, erősíteni a háziorvo-
sok és a nővérek megbecsülését, presztízsét. 
Az orvosokat betegeik ajánlhatják.

Az elmúlt években, hét esztendő alatt, 
több mint 1400 hazai és határon túli remek 
háziorvos, és legalább ennyi nővér élvez-
hette páciensei és tágabb környezete elisme-
rését, vehetett részt a nemes versengésben. 
Közülük száznegyvenen kapták meg „Az év 
praxisa a Kárpát-medencében” kitüntető el-
ismerést Budapesten, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma épületében.

A szervezők idén is az emberséges és szak-
mailag is elhivatott gyógyítókra, a példa-
értékű orvos-beteg kapcsolatokra és a há-
ziorvosok kitartó, szolgálatkész munkájára 
szeretnék irányítani a szélesebb nyilvános-
ság figyelmét. A hálás páciensek mellett 
egyének, de kollektívák – kórházak, kórházi 
osztályok, önkormányzatok, polgármesteri 
hivatalok, civil szervezetek, szakmai érdek-
képviseletek, idős otthonok, iskolák, plébá-
niák, egyházkerületek – ajánlásait is várják.

A hetedik alkalommal kiírt pályázatot Dr. 
Ávéd János hazai és Dr. Kovács Rozália hatá-
ron túli háziorvos nyerte meg Mindszentről, 
illetve Madéfalváról, Erdélyből. Összesen 90 
ezer szavazat érkezett a TOP 20-ra, a portált 
375 300 érdeklődő olvasta, látogatta meg. 
A voksok Magyarországról, Erdélyből, Ukraj-
nából, Szlovákiából, de Norvégiából, Hollan-
diából, Írországból, az Amerikai Egyesült 

Államokból, Franciaországból, Svédországból 
is érkeztek.

A szavazáshoz legnagyobb forgalmat ge-
neráló portálok: a www.evpraxisa.hu, a pá-
lyázat Facebook oldala: facebook.com/azev-
praxisa, a Webbeteg, a Minap.hu, a Felvidék.
ma, a Csiki Hírlap, a Székely Kalendárium, az 
Udvarhelyi Híradó, az Erdélyi Napló, a Vásár-
helyi Hírlap, a Krónika, a Gyergyói Hírlap, a 
Székelyhon.ro, valamint a Kárpáti Igaz szó, és 
a Kárpátalja.ma hírportálok.

Tavaly a legtöbb szép és megható történet 
a hálás betegektől érkezett. Akadt családor-
vos, aki az utolsó percben is ott ült rákos be-
tege mellett és fogta a kezét, olyan is, aki a 
kórházban is felkeresi betegét, másoknak be-
tegei életműdíjat javasoltak, és olyan is volt, 
akinek szellemi fogyatékos gyerekek neve-
lői köszönték meg, hogy meleg szívvel bá-
nik velük. A hazai nyertes Dr. Ávéd János volt 
Mindszentről, a határon túli Dr. Kovács Rozá-
lia Madéfalváról, Erdélyből.

A beérkezett pályázatokat értékelő zsűri 
elnöke: Dr. Ónodi Szűcs Zoltán egészség-
ügyért felelős államtitkár, társelnöke Dr. 
Szentes Tamás Országos Tisztifőorvosi felada-
tokért felelős helyettes államtitkár. Tagjai: 
Berszán Lajos atya, gyimesfelsőloki plébános, 
Béres Klára, a Béres Gyógyszergyár kommu-
nikációs igazgatója, a Béres Alapítvány el-
nöke, Tóth Róbert, az Egis kereskedelmi igaz-
gatója, Dr. Horváth Ildikó, Dr. Farsang Csaba, 
Dr. Kásler Miklós és Dr. Rurik Imre professzo-
rok, valamint Debreceni Mihály az MTVA fe-
lelős szerkesztője és Sztankó Péter a Webbe-
teg ügyvezető igazgatója.

Ajánlásaikat 2018. május 10-ig küldhetik be 
háziorvosukról és a vele dolgozó nővérről!
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Folytatás a 3. oldalon.

A labdarúgás múltja Szabadkígyóson

Szabadkígyóson a labdarúgás múltja egészen
  1945 tavaszáig nyúlik vissza. Ekkor a kastély 

új lakói, diákjai birtokba vették a grófi repülő-
teret, ahol sportpályát alakítottak ki. Kis idő-
vel a majori fiatalokhoz csatlakoztak a tanyáról 
bejövők, jöttek a diákok, indultak a nagy der-
bik. Idővel rendszeressé váltak az összejövete-
lek, „edzések”. Az egyesület megalakításához 
nagy lendületet adott, hogy az 1949-es Buda-
pesti Világ Ifjúsági Találkozóra (VIT) készülő vá-
logatott közel két hetet a kastélyban töltött, itt 
készült fel a nagy találkozókra. A csapat veze-
tője, edzője Bukovi Márton volt, de a csapattal 
készült a későbbi Arany-csapat tagja, Czibor Zol-
tán is. A Gépállomás, a Tangazdaság és a Tanács 
biztatására és támogatásával 1953-ra csapattá 
alakultak, és Szabadkígyósi Traktor SK néven el-
indultak a gyulai járási bajnokságban. A csapat 
mindenese ekkor Andrási Mihály volt. Ő volt az 
edző, az elnök, a szertáros, az intéző és még já-
tékos is, tehát szó szerint a „mindenes”. A csa-
pat erősségei Pelyhe János, Pelyhe Antal, Pauló 
Pál, Frankó János, Göncz Frigyes, Judik János 
voltak, és hozzájuk csatlakoztak a diákok: Stefa-
nik, Vékony, Gazsó, Fekete.

1957-58-ra kicserélődött a csapat, a diákok 
végeztek, elmentek, helyettük fiatalok érkez-
tek: Sisák, Bús, Bomba, Bacsa, Filó, a Mazán 
testvérek Apátiról Ruck, Forrás, Murvai, Orbán 
fivérek, és a csapatba bekerült egy-két diák is: 
Pelle, Gyarmati, Lócskai, Denucz. Veiner sze-
mélyében már képzett edző vezette a csapatot, 
Filó pedig játékosként és edzőként segített. Két 
számjegyű győzelmekkel vonultak le a pályáról, 
fölényesen nyerték a járási bajnokságot. Min-
denki meglepetésére szeptemberben a békés-
csabai Városi Bajnokságban folytatta tovább a 
csapat.

Nem csak a játékos állomány, a vezetés is vál-
tozott. Karácsonyi J., Petrina J., Kovács M., Már-
ton L. váltották egymást az elnöki székben. A 
csapat visszakerült a járási bajnokságba, ahol 
Köves László irányításával ismét bajnokságot 
nyertek. A csapat gerince Zsótér, Lipták, Nagy 
Jóska, Mohácsi, Stégermájer, Domokos, Veszpi, 
Kun, Ragály, Krajcs és Bánfi voltak.

1961-ben a termelőszövetkezet vette át az 
egyesületet. A 60-as évek elején a Tanács és 
a TSZ egyetértésével a Zrínyi utcában községi 
sporttelepet alakítottak ki, majd 1965-ben fel-
épült az új öltöző is. A kastélypályának búcsút 
intett a csapat, és az új sportpályára költöztek. 
A vezetés Bánfi Józsefet bízta meg a pályagond-
noki teendők ellátásával. 1969-ben a gyulai kör-
zeti bajnokságot Szabadkígyós nyerte. A bajnok-
csapat Pelyhe, Szabó, Nagy, Prókai, Sté germájer, 
Mohácsi, Kiszely, Krajcs, Börcsök, Ba csa és Be-
hán volt. Az egyesület elnöke ekkor Murvai Ist-
ván volt, akinek irányítása alatt anyagilag is 
megerősödött az egyesület. A csapat a Tanács 
hathatós támogatásával új zöld-fehér szerelés-
ben futott ki a pályára Sarkadkeresztúron. Jól in-
dult a megye II., Bronzérmes lett a csapat. Köves 
edző elköszönt, helyére Vandlik János érke-
zett. Háromévi jó szereplés után a csapat ismét 
a gyulai körzeti bajnokságban folytatta 1972–
1975 között. Kibérelték a dobogó második fokát.

1976-ban Szabadkígyós társközség lett. A kö-
zös tanács továbbra is támogatta a labdarú-
gást, de csak egy csapatot, így Szabadkígyóson 
megszűnt a foci. A pálya „átalakult” legelővé, 
az öltözőt az erőemelők vették birtokba. Lab-
darúgóink Újkígyós színeiben folytatták. Erősí-
tést jelentettek, hisz a kígyósi csapat felkerült 
a Megye I.-be. A serdülő csapatot szabadkí-
gyósi gyerekek alkották. Az ifi is főként szabad-
kígyósiakból állt, sőt a felnőtt csapat gerincét is 
szabadkígyósiak alkották: Borbély, Burkus, Du-
nai, Filó, Séner és Sárosi.

1990-ben Szabadkígyós visszanyerte önálló-
ságát, a sportot fel kellett éleszteni! Nagy mun-
kálatok során a pályát, az öltőzőt újra használ-
hatóvá tették, a focistákat hazahívták.

1992 februárjában megalakult a Szabadkí-
gyósi Szabadidő Sport Club, melynek szertárosa 
Ecker Ferenc lett. Öttagú vezetőséget válasz-
tott a tagság. Elnök: Molnár Lajos, elnökhelyet-
tes: Veszpi László, elnökségi tagok: Séner János, 
Burján Béla, Ecker György voltak. Négy szakosz-
tály alakult: labdarúgás – vezetője: Séner János, 
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Folytatás az 5. oldalon.

Folytatás a 2. oldalról.

A labdarúgás múltja Szabadkígyóson

sakk – vezetője: Balogh András, természetjá-
rók – vezetője: †Zatykó Pál, erőemelők – veze-
tője: Sisák Attila. A legaktívabbak a labdarúgók 
voltak. A felnőtt és ifjúsági csapat leadta a ne-
vezést a körzeti bajnokságba. A csapat edzője 
ekkor †Szeles István volt. Egy év után, Szeles 
István halálát követően változás történt a veze-
tésben. Az egyesület elnöke Veszpi László lett, a 
szakmai munkát Ecker József irányította. A két 
éves munka meghozta gyümölcsét, az 1995–96-
os körzeti bajnokságot Szabadkígyós nyerte. A 
felnőtt és az ifi csapat is aranyérmes lett.

Két év másodosztályú szereplés után a csa-
pat kiesett. A következő bajnokságban (1997–
98) Soós Sándor személyében új edzője lett a 
csapatnak.

1998. újabb forduló. Új elnökség került az 
egyesület élére. Elnök: Tóth Attila, elnökség: 
Molnár Lajos szakosztályvezető, Tóth Lajos in-
téző, Filó János elnökhelyettes, Purecse István 
pénztáros, Mekis Pál fegyelmi felelős és Bozsó 
András csapatkapitány. Az egyesület munkáját 
új alapokra helyezték, felkarolták az utánpót-
lást. Gábor György iskolaigazgató segítő támo-
gatását élvezte az ügy. Az 1-2. osztályt Ecker Jó-
zsef (Susánszki János) irányította, a 3-4. osztály 
edzését Leszkó Sándor vezette, az 5-6. osztály 
ifj. Filó János kezébe került, a 7-8. osztály mun-
káját Filó János irányította.

A szervezett utánpótlás nevelésre, tehetség-
gondozásra felfigyelt a Megyei Labdarúgó Szö-
vetség, és ezért Szabadkígyóson szervezték meg 
a nyári focitábort. Évente több mint 200 gyer-
mek kis csoportokban ismerkedett a labdarúgás 
szépségeivel. A focitáborba érkezők 2 hetente 
váltották egymást, szállást a Kastély nyújtott 
számukra. Komoly szakemberek, edzők vezet-
ték a foglalkozásokat: Marosvölgyi, Kovács, Ec-
ker, Bélteki és Kajlik.

A fürdőket, öltözőket felújították. Új búto-
rokat, függönyöket szereltek fel, bevezették a 
gázt, a szertáros automata mosógépet kapott. 
A pálya köré új padokat raktak, a nézősereg pe-
dig fedett lelátót kapott.

A csapat irányítását 1999-ben Nemes László 
vette át, Veszpi visszakerült az elnöki székbe. 
Az edző lelkesedése, szakértelme magával ra-
gadta a csapatot. Évenként osztályt váltottak. 
2001-től a Megyei I. osztályban szerepelt a csa-
pat. Nemes Lászlót Kiss László és Ekker Attila já-
tékos edzők váltották. Egy év múlva Ekker már 
egyedül vezette a csapatot, mely folyamatosan 
az első 10-ben végzett.

2007-ben Veszpi László elnök lemondott, he-
lyét Eperjes István vette át egy évre.

2008-tól a csapat egykori játékosa, Bánfi Ró-
bert irányította az egyesületet. 2009-ben csat-
lakozott Gera Imre támogatóként, neki nagyon 
sokat köszönhet az egyesület. Az új elnök és a 
támogató munkájának köszönhetően a pálya vi-
lágítást kapott.

2009-ben az önkormányzat, különösen Ba-
logh József polgármester úr támogatásának és 
a szabadkígyósi lakosok társadalmi munkájának 
köszönhetően elkezdődött az új öltöző építése. 
A hivatalos átadó 2010. május 1-jén volt.

Közben az utánpótlás is fejlődött, minden 
korosztályban versenyeztettek csapatokat. Ovi-
focitól az U-19-ig több mint 100 fiatal labda-
rúgó rúgta a bőrt az egyesület színeiben. A gye-
rekek rengeteg korosztályos tornán vettek részt 
hol kisebb, hol nagyobb sikerrel.

2010. év aranyszínnel kerül a Klub króni-
kás könyvébe: A felnőtt csapat Ekker Attila já-
tékos-edző nagyszerű szakmai munkájának és 
lelkesedésének köszönhetően nagy fölénnyel 
megnyerte a Békés Megyei I. osztályt. Az önkor-
mányzat és a támogatók segítségével elindultak 
az NB III. Alföld csoportjában.

A bajnok csapat: Farkas Zsolt, Steigerwald 
Ernő kapusok, Lászk Péter, Berczi Dániel, Bozsó 
András, Bánfi András, Bozsó Zoltán, ifj. Szabó 
Zoltán, Rattai Zsolt, Murvai Dávid, Kovács Pé-
ter, Ekker Attila, Ekker Gábor, Tóth Zoltán, He-
gedűs Csaba, Piti László, Dani Péter, Burkus Ró-
bert, Vandlik Attila, Török Attila, Sztankó Ákos.

A serdülő csapat nagy fölénnyel került a Me-
gyei U-16 Gyulai csoportjának élére, a budapesti 
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UTE Kupán 3. helyezést ért el, megelőzve töb-
bek között a Debreceni Olasz Focisuli, USD San 
Nicola, Újpest ’95 csapatait.

Az U-14-es csapat harmadik helyezést ért el a 
Megyei U-14 Gyulai csoportjában, 2 ponttal el-
maradva az első helyezettől.

2010 júniusában Gera Imre elköszönt a csa-
pattól, mivel a Békéscsabai Előre FC elnökévé 
választották. Az egyesület új elnöke Dr. Paro-
nai János lett. Az edzői posztra az egykori Előre 
edzője Silviu Iorgulescu került.

A vezetőség és az addig sikeres játékosok kö-
zött törés történt a bajnokság kezdete előtt. Az 
új vezetőség más koncepció alapján kezdte el 
vezetni a klubot. Ennek eredményeként megha-
tározó játékosoknak kellett távoznia. Az egye-
sület bajnokként sok év után vállalta az NB 
III-as megmérettetést a megyei csapatok kö-
zül, ami komoly feladatot vont maga után az 
önkormányzat, a vezetőség és a játékosok ré-
széről is. Ezzel a feladattal nem bírt megbir-
kózni a csapat. Két év alatt 2 osztályt estek visz-
sza. A Dr. Paronai János által vezetett elnökség 
az NB III-as szezont követően lemondott. Rövid 
ideig Murvai István volt az elnök, majd Krizsán 
Pál vette át az egyesület irányítását. Az egye-
sület Megyei II. osztályban kezdte meg a kö-
vetkező szezont, Ekker Attila edző felkészítése 
mellett, az előző évek vesszőfutása után ismét 
helyi játékosokra alapozva. A csapat sikeresen 
szerepelt és feljutott a Megyei I. osztályba. Az 
I. osztályban tovább erősítették a csapatot, kö-
szönhetően a vezetőségnek – Krizsán Pál, Su-
sán József, Zsótér László –, és az általuk biztosí-
tott támogatásoknak. A csapat a bajnokságban 
sikeresen szerepelt, és szinte egyedüli kis tele-
pülésként végig verte a megye I. osztályú csa-
patokat, és veretlen bajnok lett a 2013–14-es 
bajnoki évben.

Elnökség tagjai: Krizsán Pál (elnök), Susán Jó-
zsef (elnökhelyettes), Zsótér László (elnökhe-
lyettes), Nemes Gábor, Borbély Ákos (technikai 
vezető). Vezető edző: Ekker Attila. Pályaedző: 
Futaki Krisztián. Kapusedző: Széplaki Sándor.

Játékosok: Farkas Zsolt, Engelhardt János, Ek-
ker Attila, Futaki Krisztián, Farkas Ferenc, Ekker 
Gábor, Cseke Tamás, Murvai Dávid, Tóth Attila, 
Ferenczi Attila, Burkus Róbert, Juhász Patrik, 
Vandlik Attila, Farkas Viktor, Bozsó Zoltán, Piti 
László, Borbély Bálint, Tolnai Ferenc, Szegfű Ti-
bor, Frankó Márk, Kindel Sándor, Lászk Péter.

Krizsán Pál munkahelyi elfoglaltság miatt le-
mondott, és átadta helyét a korábbi remek lab-
darúgónak, Tolnai Ferencnek. A bajnokságban a 
csapat az élbolyban végzett. A 2015/16-os sze-
zont az egyesület Ekker Attila vezető edző és 
Futaki Krisztián pályaedző mellett kezdte meg, 
de az őszt már az ideiglenesen kinevezett Futaki 
Krisztián, Cseke Tamás játékosok vezetésével fe-
jezték be. A téli felkészülést már Pozsár Gábor 
felkészítése mellett kezdték a játékosok. A csa-
pat meghatározó tényezőt játszott az osztály-
ban, folyamatosan az élbolyban szerepelt. A ve-
zetőség a szezont követően lemondott, a klub 
házon belül oldotta meg a vezetőség kérdését. 
A viszonyokat jól ismerő Murvai Dávid vette át 
a klub irányítását, akit később elnöknek is meg-
választottak. A vezető edzői posztot továbbra is 
Pozsár Gábor látta el. A csapat továbbra is az él-
bolyban szerepelt. A bajnokság végén bronzér-
met szerzett, illetve a klub történetében első 
alkalommal elhódította a megyei kupát. Kis te-
lepülés révén a szponzorok hiánya miatt kizáró-
lag önkormányzati támogatásra hagyatkozva az 
egyesület nem tudja felvenni a versenyt az osz-
tály meghatározó csapataival. Időközben több 
idősebb játékos is visszavonult, a fiatalabb, ak-
tív játékosok más csapatoknál folytatták pálya-
futásukat, így már alacsonyabb osztályban is 
kérdésessé vált a felnőtt csapat indítása.

Az elnökség tovább folytatja munkáját. Az 
egyetlen sportegyesületként a településen be-
lül tovább biztosítja a helyi és környékbeli gye-
rekek sportolását. Az egyesület színeiben közel 
80 gyerek és közel 30 fő öregfiú sportol tovább 
heti rendszerességgel. A vezetőség az Önkor-
mányzat költségviselése és támogatása mellett, 
a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO támogatá-
sával kiegészítve működteti jelenleg az U7, U9, 
U11, U13, U16, U19 és az Öregfiúk csapatokat.

A labdarúgás múltja Szabadkígyóson
Folytatás a 3. oldalról.
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szükséges ellátással. A szolgáltatás jelenleg közsé-
günkben térítésmentes (ingyenes)!

Gondoskodni kell:

•  azokról az idős személyekről, akik önmaguk ere-
jéből saját ellátásukra nem képesek, róluk nem 
gondoskodnak;

•  a pszichiátriai betegekről;
•  a fogyatékos személyekről, valamint szenvedély 

betegekről, akik állapotukból adódóan önálló 
életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásához 
segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk 
ellátására képesek;

•  azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló 
személyekről, akik ezt igénylik (Egészségi ál-
lapota miatt átmeneti jelleggel – időszakosan 
vagy tartósan – a lakását nem képes kíséret nél-
kül elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, 
vagy részlegesen képes ellátni. Az egészségügyi 
állapot miatti igénylés esetében kórházi, illetve 
háziorvosi javaslat szükséges.);

•  illetve beutalásos intézményi elhelyezésre vár-
nak.

REUMATOLÓGIAI KEZELÉS
2018. évben is lesz lehetőség kezelést igénybe 
venni a gyulai hőforrásnál. Idén már fürdőzni is 
lehet! Aki szeretne menni, kérjük, jöjjön be a csa-
ládsegítő szolgálathoz feliratkozni! A kezelések in-
gyenesek.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Minden hónap második szerdáján 9–11 óráig 
ingyenes jogi tanácsadást nyújt Dr. Vári Ádám 
ügyvéd a Szabadkígyósi Szociális Alapszolgálta-
tási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgála-
tánál (Művelődési Ház). A szolgáltatást a Család 
és Gyermekjóléti Központ (Békéscsaba) bizto-
sítja intézményünknek. Ha igénybe akarja venni 
a szolgáltatást, (Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat) egy-két héttel a tanácsadás előtt fáradjon be 
hozzánk, mert egy kérelmet kell kitöltenie nálunk.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Önkormányzatunk házi segítségnyújtás feladata 
keretében, gondozási szükséglettel rendelkező 
szociálisan rászorult személyek ellátásáról köteles 
gondoskodni. A házi segítségnyújtást az igénybe 
vevő személy saját lakó környezetében kell bizto-
sítani az önálló életvitel fenntartása érdekében 

Szociális Alapszolgáltatási Központ tájékoztatója

Kedves szabadkígyósi lakosok!
A nagy érdeklõdésre való tekintettel infor-
matikaképzésbõl újabb csoportok indí-
tását tervezzük FEBRUÁRTÓL!
A képzésen azon felnõtt emberek vehetnek 
részt, akik betöltötték a 16. életévüket, de 
nem érték el a 65-öt.
A képzés idõtartama: 35 óra
A képzés INGYENES!
–  Alapfokú képzés, ahol a résztvevõk meg-

ismerkedhetnek az alapvetõ számítógép- 
használattal, az internet világával.

–  Haladó képzés, ahol a résztvevõk a MS 
Office Word, Excel, PowerPoint progra-
mokkal ismerkedhetnek meg.

Minden résztvevõ önállóan dolgozhat az ál-
talunk biztosított számítógépen, így a tanul-
takat a gyakorlatban is alkalmazhatja.

A felmerülõ kérdéseket azonnal felteheti az 
oktatónak és arra gyakorlati választ is kap.
Mindkét képzésre várjuk a jelentkezõket.
Idõpont: szervezés alatt.
A helyszín: IKSZT.
Kérjük, hogy részvételi szándékát az alábbi 
elérhetõségek egyikén szíveskedjen jelezni: 
70/387-0960 telefonszámon vagy személye-
sen az IKSZT-ben.

Folytatás a 7. oldalon.
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A házi segítségnyújtást az Önkormányzat által 
fenntartott Szociális Alapszolgáltatási Központnál 
lehet igényelni egy kérelem benyújtásával. Ezt kö-
vetően az Intézmény vezetője, elvégzi az igénylő 
gondozási szükségletének vizsgálatát egy köz-
pontilag kiadott értékelő adatlapon, mely kitölté-
sében az Ön háziorvosa a megjelölt orvosi szak-
kérdésekben közreműködik. Ezt követően kerül 
megállapításra, hogy Önnek szociális segítés vagy 
személyi gondozás indokolt.
1.) Amennyiben Ön személyi gondozásra lesz jo-
gosult, az alábbi gondozási és ápolási feladatok 
tartoznak a feladatkörökbe: mosdatás, fürdetés, 
öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere, inkontinens 
beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése, haj 
és arcszőrzet ápolása, száj, fog és protézis ápo-
lása, körömápolás, bőrápolás, folyadékpótlás, ét-
keztetés (segédeszköz nélkül), mozgatás ágyban, 
decubitus-megelőzés, felületi sebkezelés, sztó-
mazsák cseréje, gyógyszer adagolása, gyógyszere-
lés monitorozása, vérnyomás és vércukor mérése, 
hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson be-
lül és kívül, kényelmi és gyógyászati segédeszkö-
zök beszerzésében való közreműködés, kényelmi 
és gyógyászati segédeszközök használatának be-
tanítása, karbantartásában való segítségnyújtás, 
a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia kö-
vetése (a tevékenység elvégzéséhez való kompe-
tencia határáig).
Ezen felül a szociális segítésre vonatkozó felada-
tokra is jogosult, mint: takarítás a lakás életvitel-
szerűen használt helyiségeiben (hálószobában, 
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben), 
mosás, vasalás, bevásárlás (személyes szükséglet 
mértékében), gyógyszer kiváltása, segítségnyúj-
tás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, 
mosogatás, ruhajavítás, ágyazás, ágyneműcsere, 
közkútról és fúrt kútról vízhordás, tüzelő behor-
dása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve 
ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát 
igényel), télen hóeltakarítás és síkosságmentesí-
tés a lakás bejárata előtt, kísérés, segítségnyújtás 
veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és 
a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, szükség 
esetén a bentlakásos szociális intézménybe tör-
ténő beköltözés segítése.

Szociális Alapszolgáltatási Központ tájékoztatója
2.) Amennyiben Ön szociális segítésre lesz jogo-
sult, akkor az alábbi segítői tevékenységek tar-
toznak a feladatkörbe: takarítás a lakás életvitel-
szerűen használt helyiségeiben (hálószobában, 
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben), 
mosás, vasalás, bevásárlás (személyes szükséglet 
mértékében), gyógyszer kiváltása, segítségnyúj-
tás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, 
mosogatás, ruhajavítás, ágyazás, ágyneműcsere, 
közkútról és fúrt kútról vízhordás, tüzelő behor-
dása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve 
ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát 
igényel),  télen hóeltakarítás és síkosságmentesí-
tés a lakás bejárata előtt, kísérés, segítségnyújtás 
veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és 
a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, szükség 
esetén a bentlakásos szociális intézménybe tör-
ténő beköltözés segítése.

A gondozási és ápolási feladatok, természetesen 
egyénre szabottak, és az igénylő egészségügyi ál-
lapotához igazodnak. 

Ha Ön úgy érzi, vagy úgy gondolja, hogy a szom-
szédja, hozzátartozója, nehezen bírja már a min-
dennapi teendőit elvégezni, vagy kórházba készül, 
és a háziorvos javasolja egészségügyi állapota mi-
att a gondozást, keressen! Várunk  minden olyan 
szociálisan rászorulót, akik a következő területe-
ken szorulnak segítségre, mint: bevásárlás, taka-
rítás a lakás életvitel szerűen használt helyiségei-
ben, fürdetés, mosdatás, sebellátás, gyógyszerek 
felíratása, kiváltása és beadása, vérnyomás- és 
vércukormérés… stb., keressenek bővebb felvilá-
gosításért a SZAK-ban.

Az 1993. III. szociális tv. lehetőséget biztosít arra, 
hogy aki szociális segítést igényel, de nem rendel-
kezik gondozási szükséglettel, személyi térítési díj 
megfizetése ellenében ellátható! E térítési díj je-
lenleg községünkben 500 Ft/óra.

RUHAOSZTÁST TARTUNK
2018. február 1-jén csütörtökön 9–17 óráig!

SÜLINÉ FORRÓ ZSUZSANNA
Szociális Alapszolgáltatási Központ

Kossuth tér 7.
(Művelődési Házon belül)
70/459-5362, 66/248-580

Folytatás a 6. oldalról.



2018. évi kéményseprőipari sormunka ütemterve

Elfogadták a 2018. évi munkatervet

A képviselő-testület elfogadta saját, 2018. évi 
munkatervét. A 2018. év január hónapra beüte-
mezett 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelet megalkotását törölte a munkatervből, és 
beütemezte december hónapra a 2019. évi átme-
neti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotását.

Jóváhagyták a 2018. évi ellenőrzési tervet

A képviselő-testület a 2018. évi ellenőrzési tervét 
jóváhagyta, továbbá úgy határozott, hogy a terv 
megvalósításához szükséges költségvetés forrást 
a 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.

Elfogadták
a Településképi Arculati Kézikönyvet

A képviselő-testület Szabadkígyós Község Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyvét jóváhagyta. Felhatal-
mazta a Polgármestert, hogy a kézikönyv elfoga-
dását követő 15 napon belül tegye közzé és küldje 
meg az elfogadásról szóló határozattal együtt a 
Lechner Tudásközpontba, az állami főépítészi ha-
táskörében eljáró Békés Megyei Kormányhiva-
talnak valamint a Békés Megyei Kormányhiva-
tal Békéscsabai Járási Hivatala Hatósági Főosztály 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának.

Jóváhagyták a Körös-völgyi HRT 2018. évi
működési hozzájárulásának összegét

A képviselő-testület a Körös-völgyi Hulladékgaz-
dálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa által meghatározott 2018. évi 
működési hozzájárulást 16 Ft/lakos arányban el-
fogadta.

A Szabadkígyósi Szabadidő SC
támogatási kérelmét elfogadták

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Sza-
badkígyósi Szabadidő SC számára a helyi fiatalok 

sportolási lehetőségének biztosítására 500 000 
Ft-os vissza nem térítendő támogatást nyújt előfi-
nanszírozással. A képviselő-testület felhatalmazta 
a Polgármestert a támogatási szerződés megköté-
sére és aláírására.

Tárgyaltak
a közvilágítás fejlesztéséről

A képviselő-testület úgy döntött, hogy elfogadja a 
Délvill Kft. árajánlatát az Eötvös és Munkácsy utca 
sarkán 36 W lámpatest felszerelésére meglévő 
oszlopra. Felhatalmazta a Polgármestert a Megbí-
zási szerződés aláírására.

Döntöttek
a Szabadkígyós közigazgatási területén

kívül eső buszmegálló áthelyezési ügyével
kapcsolatban

A képviselő-testület hatályon kívül helyezte a 
Szabadkígyós közigazgatási területén kívül eső 
buszmegálló áthelyezési ügyével kapcsolatos 
106/2017. (X. 20.) számú képviselő-testületi ha-
tározatát, melyben arról döntöttek, hogy Szabad-
kígyóson a 4431. számú közúton lévő – Újkígyós 
felé az utolsó – buszmegállóját áthelyezik, és bel-
jebb hozzák a település lakott része felé kb. 70 
méterrel.

Megalkották
a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló

rendeletet

Szabadkígyós Község Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésének elfogadására várhatóan 2018. 
február hónap végén kerül sor, így az Önkormány-
zat 2018. év eleji működőképességének megőr-
zése érdekében a képviselő-testület megalkotta 
az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati 
rendeletet.



A kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015.
  évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari 

tevékenység ellátásának szakmai szabályairól 
szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben meghatá-
rozott közfeladat elvégzése érdekében a BM Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazda-
sági Ellátó Központ a 2018. évi kéményseprőipari 

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. december havi döntéseiről

sormunka ütemterveit megyei bontásban elké-
szítette. Békés megyére vonatkozóan a 2018. évi 
kéményseprő-ipari társasházi sormunka ütem-
terve alapján Szabadkígyóson 2018. január 15. 
és 2018. február 28. közötti időpontban kerül sor 
az ellen őrzésre.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal


