
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani elő-
ször is Herczeg Tamás Országgyűlési Képvi-
selő Úrnak, hogy megalapította elismerésként 
a „KÖZÖSSÉG-díjat”, hiszen így a Szabadkígyósi 
Szabadidő Sport Club is nevezhetett az idén. 

Másodszor pedig azoknak vagyunk hálásak, 
akik úgy gondolták, hogy érdemesek vagyunk a 
szavazatukra és ezzel együtt elismerésként erre a 
Díjra. Ez egy visszaigazolás számunkra is, hogy jó 
úton haladunk. 2020-ban igyekeztünk nem csak 
a Sportpálya környezetét szebbé tenni, a lelá-
tót megépíteni, betonozni, öltözőket festeni, ha-
nem Szabadkígyós járdafelújításában (Ókígyósi úti 
szakasz) is segédkeztünk például felszedni azt. Az 
idén is próbálunk hasonlóan cselekedni. 

Az Oklevélnek méltó helyet keresünk a Sport-
pályán, ezzel is ösztönözve magunkat és Min-
denkit, hogy a közösségért tenni kell sokszor az 
időnket és energiánkat nem sajnálva.

A 60.000 forintos pénzjutalmat szintén kör-
nyezetünk fejlesztésére fordítjuk, hiszen tervbe 
van véve a kültéri már meglévő Teqball pálya 
alapjának lebetonozása, hogy esős időkben se 
a sárban kelljen játszania a sport kedvelőinek.

ifj.Szabó Zoltán 
Szabadkígyósi Szabadidő SC alelnöke

A mi trombitásunk, „Az év juhtenyésztője” 
(2005), Tóth Lajos és felesége 2021. március 27-
én ünneplik házasságuk 50. évfordulóját. 

Sok boldogságot kívánok!

BALOGH JÓZSEF
polgármester

INGYENES 2021. MÁRCIUS

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Köszönet

Köszöntés
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Szabadkígyóson évtizedek óta 
2 háziorvos végzi a gyermek 
és felnőtt háziorvosi alapellá-
tást, valamint egy fő a védő-
női alapellátást. Az alapellá-
tások mindegyikében régiek 
a mindennapi használatban 

lévő eszközök, ezért a Magyar Falu Program-
nak köszönhetően e projekt keretében sikerült 

lecserélni a legszükségesebb elavult eszközök 
nagy részét.
A projekt keretén belül irodabútorokat (iroda-
széket, íróasztalt, polcokat), számítógépet, hal-
lásvizsgáló készüléket, és egyéb modernebb 
vizsgálati eszközt sikerült biztosítani a védő-
nőnk számára. A fejlettebb számítástechnikai és 
vizsgálati eszközök segítségével rövidebb lett az 
adminisztrációra fordított idő, és ezáltal több, 

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

Folytatás a 3. oldalon.

Több jelzés érkezett, hogy sokaknak nincs a bir-
tokukban a COVID-19 elleni védőoltáshoz szük-
séges regisztrációs nyomtatvány vagy nincs 
e-mail címük és elég sokan vannak, akik nem 
tudják elektronikus felületen elvégezni a vé-
dőoltáshoz szükséges regisztrációt. 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a fentiekben jel-
zett problémák megoldásában segítséget nyújt a
Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 
(a továbbiakban: Civil Központ). A Civil Központ se-
gítséget nyújt mindazon személyek részére, akik a 
védőoltáshoz szükséges regisztráció technikai lebo-
nyolításában erre igényt tartanak. 

A Civil Központ munkatársai munkanapokon 
8:00-tól 16:00 óráig személyesen, továbbá te-
lefonos elérhetőségeiken fogadják a megkere-
séseket. 
A Civil Központ az alábbi helyszínen várja a re-
gisztrálni kívánókat, amennyiben személye-
sen szeretnének segítséget kérni: Békéscsaba, 
Bankó András utca 44. 
Telefonos technikai segítségnyújtás az alábbi el-
érhetőségek valamelyikén lehetséges: 
(06-20) 264-4463; (06-20) 329-0201; (06-20) 
282-5224 

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGKÖTÉS: 

Házasságkötés időpontja: 2021. február 19., 
menyasszony: Csatlós Edit szabadkígyósi lakos, vőlegény: Hocz Gergő szabadkígyósi lakos 

SZÜLETÉSEK:

Bánfi Olivér Péter, született: 2021. január 23. napján,
édesanyja: Vidovenyecz Éva, édesapja: Bánfi Péter

Botás Léna, született: 2021. február 13. napján, 
édesanyja: Botásné Juhász Katalin, édesapja: Botás István Roland

Védőnői eszközbeszerzés történt 
a Magyar Falu Program keretében



– 3 –

Bölcsőde nyári nyitva tartása
Tájékoztatjuk Önöket, hogy bölcsődénk a fenn-
tartó által jóváhagyott nyári nyitva tartási rend 
alapján – a gyermekek nyári ellátásának bizto-
sítása mellett- 2021.07.26-2021.08.29. napjáig 
zárva tart.
Bölcsődénk 2020 nyarán nagy változáson esett 
át. Új csoportszobát alakítottunk ki, és mind-
két csoportszoba fedett terasszal bővült. En-
nek a terasznak az az előnye, hogy bizton-
ságos, körbehatárolt területen, de a szabad 
levegőn lehetnek a kisgyermekek a nap na-
gyobb részében. Jó idő esetén akár a dél-
utáni altatást is le lehet bonyolítani a szép te-
raszon. A csoportszobák laminált parkettával 
burkoltak, a berendezések teljesen az életkor-
nak megfelelő méretben, minőségben és szín-
világgal kerültek kiválasztásra. Sok új játékkal 
ismerkedhetnek meg a gyermekek, melye-
ket szintén most szereztünk be. Ezek a játékok 
nemcsak az önfeledt kikapcsolódást, hanem 
a gyermekek tematikus fejlesztését is szolgál-
ják. A csoportszobákhoz tartozó vizesblokkok 
megfelelő méretű berendezésükkel és vidám 
színvilágukkal szolgálják a gyermekeket és te-
szik könnyebbé a kisgyermeknevelők munká-
ját. Az óvodával közösen használt tornatérben 
a már nehezen tisztítható és karbantartható 
parkettát vidám színű sportpadlóra cserélték. 
Az épület akadálymentes feljárón közelíthető 
meg, a kiszolgáló helyiségek jelentős része is 
felújításra került. A nyugati homlokzaton lévő 
két csoportszoba előtti udvarrészt teljesen a 

bölcsődések játszóudvarává varázsoltuk. A ki-
helyezett játékok a bölcsődések méretéhez 
igazodnak, és természetesen megfelelnek az 
elvárt szabványoknak. A zöld terület kialakí-
tása is megtörtént az ősz folyamán. Biztonsá-
gos környezet elkerítésére a régi kerítés he-
lyett új jól karbantartható kerítést építettek a 
szakemberek. 
Mindezek biztosítják annak a feltételét, hogy 
szeptembertől az eddigi egy csoport helyett 
mostmár két bölcsődei csoporttal állunk a kis-
gyermekes családok rendelkezésére. 
Folyamatosan várjuk a jelentkezéseket. A meg-
újult bölcsődébe elsősorban szabadkígyósi 
lakcímkártyával rendelkező 6 hónapnál idő-
sebb gyermekeket tudunk fogadni, de az üres 
helyekre egyéb lakcímről is jelentkezhetnek. 
A bölcsődei ellátás feltétele, hogy a szülő el-
járó munkaviszonnyal rendelkezzen, illetve 
egyes esetekben szociális alapon is igénybe ve-
hető a szolgáltatás.  
Bölcsődénkről szóló bemutatkozó kisfilmünket a 
Szabadkígyós Község Önkormányzata Facebook 
oldalán tekinthetik meg „Bölcsőde hívogató” 
címmel. 

Általános Iskola
Az Általános Iskolába a 27/2020 (VIII.11) EMMI 
rendelet szerint 2021. április 15-16-án lesz az 
első osztályosok beíratása. A beíratásra le-
hetőség lesz online formában is. Részletek-
ről a Szabadkígyósi Általános Iskola honlapján 

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

Folytatás a 4. oldalon.

minőségi idő jut a vizsgálandó gyermekekre, a 
velük és a szüleikkel való kommunikációra, és 
a vizsgálatok is elviselhetőbbek a kicsiknek, ha 
kevesebb ideig tartanak. A korszerűbb eszközök 
pedig lehetőséget biztosítanak a minőségibb ta-
nácsadásra, egyes esetekben a prevencióra.
Továbbá, bár Szabadkígyós településen mindig 
zavartalan és kifogástalan volt az egészségügyi 

alapellátások biztosítása, hiszen megfelelően 
képzett szakemberek állnak a település lakói 
rendelkezésére, és a beszerzett eszközök se-
gítségével néhány olyan vizsgálatot is el tud 
végezni a védőnő a helyszínen, amelyet ed-
dig nem. Nagyon nagy köszönet a Magyar Falu 
Programért!

Zatykó 
Katalin jegyző

Általános Művelődési Központ tájékoztatása

Folytatás a 2. oldalról.



illetve facebook oldalán fogunk tájékoztatást 
adni. 
Iskolánk várja a szabadkígyósi lakhellyel ren-
delkező gyermekeket, akik 2021. augusztus 
31-ig betöltik a hatodik életévüket. A tankö-
teles gyermeket a szülők kötelesek beíratni az 
általános iskola első osztályába. Szeretnénk 
figyelmükbe ajánlani iskolánkat. Minden év-
folyamon egy osztályunk működik, az osztá-
lyok átlag létszáma 16 fő. Az alsó tagozaton 
az osztályokhoz két tanító tartozik. 8-16 óráig 
tartjuk foglalkozásainkat. Akik eljáró munka-
viszonnyal rendelkeznek, azok gyermekei pe-
dagógus felügyelete mellett 7 órától itt le-
hetnek az iskolában. A 16 órakor befejeződő 
napközi után 17 óráig még felügyeletet biz-
tosítunk azoknak, akik munkájukból adódó-
nak 16 óra után tudnak gyermekükért jönni. 
Az osztályokban a kis létszámnak köszönhe-
tően családias hangulatban minden gyermek 
egyéni igényeit hangsúlyosabban figyelembe 
véve folyik az oktató-nevelő munka. Iskolánk-
ban minden tantárgyat a megfelelő végzett-
séggel rendelkező pedagógus tanítja, amely 
a mai pedagógus hiányban igen nagy előny. 
A megsegítésre szoruló gyermekeket két fej-
lesztő pedagógus és egy gyógypedagógus 
tudja fejleszteni helyben, akik iskolánk főál-
lású alkalmazottai. A kis korban fontos moz-
gásfejlesztést nemcsak a testnevelés órákon 
valósítjuk meg, hanem a célzott SZIT terápiát 
is alkalmazzuk amennyiben szükséges. Saját 
SZIT fejlesztő teremmel rendelkezünk (má-
szófal, labdafürdő, csepphinta, trambulin). 
A fizika, kémia, matematika tantárgyak el-
mélyítését természettudományos szaktan-
terem segíti. Tágas tornaterem helyet bizto-
sít a mindennapos testneveléshez. A kötelező 
tanórai és napközis foglalkozásokon kívül tö-
rekszünk a szabadidő hasznos eltöltésre is. 
Igény szerint szakköröket szervezünk (rejt-
vényfejtő, angol, technika, tömegsport, stb). 
Iskolánk a Gyulai Művészeti Iskolával együtt-
működve néptáncoktatást is folytat, heti két 
órában testnevelés óra keretében az alsó ta-
gozaton. Ezentúl igény szerint a tanulók hang-
szeres oktatásra járhatnak, képzőművészeti 

tanszakra iratkozhatnak be, illetve nagy ha-
gyománya van a társastáncnak is. A min-
dennapok jól felszerelt iskolai környezetben 
telnek. Iskolánk szaktanteremi rendszerrel 
működik (informatika, technika, természet-
tudományos szaktanterem). Az osztályok ál-
landó tantermükben tanulnak, melyekben 
digitális tábla áll rendelkezésre. A pedagógu-
sok egyre több órán és feladatnál teszik szí-
nesebbé a mindennapi tanórai munkát az új 
módszerekkel és eszközökkel. Minden peda-
gógusunk megfelelő IKT kompetenciával ren-
delkezik az eszközök használatát illetően. Tá-
gas udvarunk van, ahol a tanórák után és 
az órák közti szünetekben megfelelő tér jut 
a gyermekeknek a levegőzésre. Az idei tan-
évben a járványügyi helyzet nem engedi meg 
a nyílt napok szervezését, ezért ajánljuk fi-
gyelmükbe kisfilmünket, melyet a Szabadkí-
gyósi Általános Iskola facebook oldalán te-
kinthetnek meg. 
Szeretettel várjuk a leendő elsősöket a Szabad-
kígyósi Általános Iskolába. 

Büszkeségeink:

Büszkék vagyunk a központi írásbeli feladatokat 
kiemelkedő eredménnyel megírt  nyolcadikos 
tanulóinkra. Az idei tanévben két nyolcadikos 
tanuló választott olyan középiskolát, amely-
nek feltétele a központi írásbeli feladatsorok 
megírása. Külön öröm számunkra, hogy mind-
két tanulónk kiemelkedő teljesítményt nyújtott 
magyar nyelv és irodalom, és matematika tan-
tárgyból is.  
Az országos átlag az elérhető 50 pontból: magyar-
ból 24 pont, matematikából pedig 22 pont volt.
Varga Zsuzsanna magyarból 40 pontot, mate-
matikából 45 pontot ért el. 
Seres Bálint magyarból 35 pontot, matematiká-
ból 44 pontot ért el. 
Mindkét tanuló pontszáma kimagasló, büszkék 
vagyunk rájuk és gratulálunk a szép eredmé-
nyekhez nekik is és felkészítő tanáraiknak, Gá-
borné Kiss Anita és Nagypál Márta tanárnők-
nek is. 

Általános Művelődési 
Központ

Folytatás a 3. oldalról.

www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
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Fenntartói közlemény a 2021/2022. nevelési év 
óvodai beiratkozás rendjéről

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. 
nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
BEIRATÁSA a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat 
értelmében az alábbiak szerint történik:
 •  A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintet-

tel az óvodába elektronikus úton lehet beirat-
kozni a 2021/2022. nevelési évre. 

•  Felvételi kérelmüket a szkigyosovi@gmail.com 
címre küldjék, a gyermek adatainak feltünte-
tésével. (Név, lakcím, szül. hely, idő, TAJ szám, 
édesanyja neve)

•  Abban az esetben, ha a szülőnek/gondviselő-
nek nincs lehetősége elektronikus formában 
elküldenie a felvételi kérelmet, a 0670/338-32-
57-es óvodai telefonszámon a beiratkozás idő-
pontjában megtörténhet a jelentkezés.

Kötelező beíratni azt a gyermeket aki a harmadik 
életévét 2021. augusztus 31-ig betölti, illetve 
betöltötte.
Az óvodai beiratkozás időpontja:
2021. április 19-20-21. napja (hétfő, kedd, 
szerda) 8:00-12:00 óra 
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése 
esetén alkalmazható jogkövetkezmények
Az 3. életévet betöltött gyermek beíratásának el-
mulasztását a szabálysértésekről, a szabálysér-
tési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint 
az a szülő vagy törvényes képviselő
•  aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 

gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az 
iskolába nem íratja be,

•  aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan 
fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító ne-
velésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

•  akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt 
álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési 
évben igazolatlanul a jogszabályban megha-
tározott mértéket vagy annál többet mulaszt, 
szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal 
sújtható.

Teendők külföldön tartózkodó óvodaköteles 
gyermek esetén
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 
felügyelete vagy gyámsága alatt álló az óvodai 

nevelésben való részvételre kötelezett (3 éves) 
gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köte-
les arról a beiratkozás idejének utolsó határnap-
ját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni 
a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózko-
dási helye szerint illetékes jegyzőt.
Integrált nevelés
A Szabadkígyósi Óvoda az integráltan nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, 
óvodai nevelésének biztosítására jogosult.  
A sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon 
gyermekről gondoskodik, akik a szakértői bi-
zottság szakértői véleménye alapján egyéb pszi-
chés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés 
közlésének határnapja:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi ké-
relemnek helyt adó döntését jelen helyzetben 
elektronikus formában, a kérelem elutasítására 
vonatkozó döntését határozati formában közli 
a szülővel legkésőbb 2021. május 20. napjáig.
A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői 
felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől szá-
mított tizenöt napon belül illetékmentes felleb-
bezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz az 
óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző 
jár el és hoz másodfokú döntést.
Az óvodai beiratkozás rendjére irányadó jogsza-
bályok:
•  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény
•  a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

•   a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárás-
ról és a szabálysértési nyilvántartási rendszer-
ről szóló 2012. évi II. törvény

•  a 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat a 
2021/2022. nevelési, illetve tanévre tör-
ténő óvodai, valamint általános iskolai be-
iratkozásról

Farkas Mária óvodavezető

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



2021. évi II. negyedéves hulladékgyűjtési naptár

2021 kommunális hulladék zöld hulladék szelektív lomtalanítás

14. hét április 05. helyett 
április 03./ április 07. április 09.

15. hét április 12./ április 14.

16. hét április 19./április 21. április 22.

17. hét április 26./április 28.

18. hét május 03./május 05.

19. hét május 10./május 12. május 14. május 15.

20. hét május 17./május 19. május 20.

21. hét május 24./május 26.

22. hét május 31./ június 2.

23. hét június 7./június 9. június 11.

24. hét június 14./június 16. június 17.

25. hét június 21./június 23.

26. hét június 28./június 30

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Sza-
badkígyóson, a húsvéti ünnepekre való tekin-
tettel, a hulladékszállítás időpontja, az alábbi 
rend szerint változik: 
- Az I. körzetben 2021. április 3-án, szombaton 
lesz a kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés, 
2021. április 5. hétfő helyett.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 
óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingat-
lan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes infor-
mációkról, ügyintézésről a www.dareh.hu olda-
lon tájékozódhat. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a Dareh Bázis Zrt. elszállította a salakgyűjtő konténert a telepü-
lésről. A lakossàgnak március 18-ig volt lehetősége a háztartásokban összegyűlt salak konténerben tör-
ténő elhelyezésére. Kérjük Önöket, a továbbiakban NE HELYEZZÉK EL az elszállított konténer helyére 
a salakot, mert nem kerül elszállításra. Köszönjük!

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Ünnepi hulladékszállítási rend Szabadkígyóson

Tájékoztatás


