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Új hírek, jó hírek!
1.) Összesen 36,6 millió forintot kaptunk belterületi útépítésre, útfelújításra. Ebből a pénzből a Zrínyi utca végén lévő útalapos szakaszt
fogjuk aszfaltburkolattal ellátni. Ezen kívül új
aszfaltréteget kap a Rákóczi utca, az Iskola utca
belső szakasza és az Arany János utca Kastély
utcától a Széchenyi utcáig tartó része. Öröm,
hogy a kormány Magyar Falu Programja lehetőséget biztosít a falvak belső úthálózatának javítására is.
2.) Belvízcsatorna felújítására is nyertünk 120
millió forintot! Bizonyára sokan emlékeznek
még, hogy 2000 és 2001 fordulóján hatalmas
esőzések tették nehézzé az életünket. Hatalmas
belvízmennyiség lepte el tartósan a Munkácsy,
a Bartók, a Jókai utcák nagy részét, de volt belvíz az Ókígyósi úton és az Árpád utca egy részén
is. Sok épület megrongálódott, némelyek öszsze is dőltek. Településünkön nyolc házat kellett
újra felépíteni, de sok lakóépületben keletkeztek jelentős károk. A kormány akkori intézkedései segítettek a károk kijavításában, vagy új házak felépítésében is. Aki nem tudta vállalni az
építkezés nehézségeit, az lakásvásárlásra kapott
támogatást.
De először rendezni kellett a sok belvíz elvezetését is. Adódott a lehetőség az Ókígyósi út két
oldalán egy belvízcsatorna – földmedrű – építésére, ugyanis a falunk nyugati vége (Medgyesi
utca) 2 méterrel magasabban van, mint a keleti
Beharangozó

Államalapító
Szent István Ünnepe
Az Általános Művelődési Központ szervezésében
az idei évben is megrendezésre kerül

Államalapító Szent István Ünnepe
Egy kis ízelítőt a két napos programból a második
oldalon olvashatnak!

rész (Major), úgyhogy a víznek nem kellett megmondani, hogy a Nagy-gyöp felé folyjon, tudta
ő azt magától is. A megépített csatorna viszonylag gyorsan tette a dolgát, ezért hát megindulhatott a fertőtlenítés után a károk helyreállítása.
Nehéz idők voltak azok, de az akkori Fidesz kormány anyagi támogatásával, az emberek szorgos
munkájával rendbejöttünk.
Azóta eltelt több mint húsz esztendő. Sokszor gondoltam aggódva arra, hogy mikor
hoz az időjárás hasonló megpróbáltatást számunkra. Hál’ Istennek eddig megúsztuk! A mostani pályázat lehetővé teszi számunkra, hogy
a földmedrű árkot betonvályúval tegyük teljes
hosszában vízelvezetőbbé, hogy gyorsabban lefolyhasson egy hatalmas vízmennyiség is a tárolóba. Kiegészül a terv azzal is, hogy a Medgyesi,
a Bartók, a Jókai utcák lefolyói is betonmedret kapnak a gyorsabb vízelvezetés érdekében.
Nyilván lehetne a tervet még tovább finomítani, de a jelenlegi pénzügyi keretből erre futotta. A biztonságunk védelme a legfontosabb,
különösen a mostani szélsőséges viszonyok között. Ha ez a beruházás elkészül, nekem nagy kő
esik majd le a szívemről, mert én még nem felejtettem el, mit éltünk át akkor 2000 és 2001
fordulóján. Soha többé ne éljük át azt a belvízküzdelmet!
BALOGH JÓZSEF
polgármester

Államalapító Szent István Ünnepe
• 15.30 órától
Kenyérszentelés és kenyérosztás

Folytatás az 1. oldalról.

2021. augusztus 19., csütörtök

• 18.00 órától
Purecse István bűvész varázsolja el
a közönséget.

• Operett-est az Anna kápolnánál
Az operett-est után szeretettel várjuk vendégeinket egy kellemes nyár esti koktél-kóstolóra a múzeum tornácán.

• 19.00 órától
Mindenki vendégünk egy tányér
paprikás krumplira!

2021. augusztus 20., péntek

• 20.00 órától
Fergeteges utcabál veszi kezdetét.
A talpalávalót a BiBuCzi együttes szolgáltatja.

A rendezvény helyszíne a PIACTÉR
• 15.00 órától
Gyerekprogramokkal várjuk a hozzánk kilátogatókat: Bábika játszóház, lovaskocsizás, Disney-dallamok, Buborék-csoda: mesekoncert
óriás buborékokkal.
És míg a gyerekek élvezik a programokat, a
családokat és baráti társaságokat főzőversenyre invitáljuk.

A helyszínen büfé, kézműves vásárok, vattacukor és popcorn várja a közönséget.
Töltsük együtt ezt a két kellemes délutánt!
Ünnepeljenek velünk!
A részletes programot hamarosan megtalálják
postaládájukban és a facebook-on.

Az iskola hírei

A

nyár folyamán június 21-től két héten keresztül az 1-2-3. osztályosoknak nyílt lehetőségük helyi napközis táborban részt venni.
Változatos programok, kirándulás, versenyek,
alkotási lehetőség várta a gyerekeket. Kirándultak a Csaba Parkba, és a Szegedi Vadasparkba.
Július 5–9-ig és július 12–16-ig 47 fő, illetve
43 fő tanuló vehetett részt napközis Erzsébet
táborban. Az első héten Szarvasra kirándultak
a gyermekek, ahol megtekintették
a Mini-Magyarországot, és az Állatparkot. A második héten Kecskeméten az állatkertbe látogattak, és a
Planetáriumban érdekes csillagközi
utazáson vettek részt. Mindkét héten
voltak angol foglalkozások, kézműves
és sportfoglalkozások. Mindkét héten ellátogattak a Csaba Centerben
található Center moziba, ahol a Nyúl
Péter II. és a Raya az utolsó sárkány
című filmeket tekintették meg a gyermekek, akik változatos programokon
vehettek részt a négy hét során.

Az iskolát érintő információkat közzé tesszük
a Szabadkígyósi Általános Iskola Facebook oldalán. A szükséges felszerelések listáját is itt találják meg.
Hivatalos ügyeleti napok az iskolában: július
28.; augusztus 11.; augusztus 25. Tanévnyitó:
szeptember 1. (szerda) 8 óra
Általános
Művelődési Központ
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MINDENNAPJAINKBAN...

E

bben a rovatunkban a Szociális Alapszolgáltatási Központban dolgozó szociális szakembereket szeretném bemutatni az elkövetkezendő
időszakban.
Intézményünk 2008. január 1-jén nyitotta
meg a kapuját a településen, és áll a lakosság
rendelkezésére, mint család és gyermekjóléti
szolgálat, házi segítségnyújtás és szociális étkezés formájában.
Az időskorúak gondozásában a fiatalabb generációk szerepvállalása csökkenő tendenciát
mutat, amely különböző társadalmi és gazdasági problémára vezethető vissza, jellemző a különböző generációk külön élése, így az időskorúak többségében egyedül élnek, önmagukra
vannak utalva. Ehhez nyújt segítséget a Házi segítségnyújtás, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségi-, mentális állapotukból vagy más
okból származó problémáikat megoldhassák.
Településünkön a szolgáltatást igénybevevők
90%-a egyedül élő nő és 80 év feletti. A férfiak
többsége 60-75 év közötti. Közülük sokan krónikus betegségük mellett mentális, vagy más fizikai problémával küzdenek.
A járványhelyzet alatt a gondozónők jelenléte nagyon meghatározó volt, ők jelentették
a kapcsolatot a külvilággal, ugyanis a családtagok nem tudtak kellő jelenlétet vállalni az idősek életében, így mindez a gondozónőkre hárult. Voltak, akik szüneteltették az ellátást, de
legtöbben kérték a segítséget továbbra is, hiszen mi jelentettük, jelentjük nekik a mindennapi segítséget.
A segítő szociális munka egy folyamat, ahol
a bizalom kialakulásához idő kell, de miután ez
megvan, az idősek nyitottabbak lesznek és ezután fogadják el segítséget. Az idősek hálásak,
megköszönik munkánkat, a törődést, a biztonságot, amit adunk.
A mindennapos legfontosabb gondozási tevékenységeink:
Gondozási feladatok körében: mosdatás; fürdetés; öltöztetés; ágyazás, ágyneműcsere; inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása,
kezelése; haj- és arcszőrzet ápolás; száj-, fog- és

protézis ápolás; körömápolás, bőrápolás; folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül); mozgatás ágyban; decubitus megelőzés; felületi
sebkezelés; gyógyszer kiváltása; gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása; vérnyomás
és vércukor mérése; hely- és helyzetváltoztatás
segítése lakáson belül és kívül; kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés; kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában
való segítségnyújtás; a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).
Szociális segítés keretében: A lakókörnyezeti
higiénia megtartásában való közreműködés körében takarítás a lakás életvitelszerűen használt
helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában,
konyhában és illemhelyiségben); mosás; vasalás.
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: bevásárlás (személyes szükséglet mértékében); segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében; mosogatás;
ruhajavítás; közkútról, fúrtkútról vízhordás; tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai
kompetenciát igényel); télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt; kísérés.
Mindemellett elmondhatom, hogy egy segítő
beszélgetés sokszor többet jelent a tényleges
tevékenységnél.
A házi segítségnyújtásban a gondozók hétfőtől péntekig 8–16 óráig napi nyolcórás munkavégzéssel – melyet a törvény napi hét órás gondozásra szűkít – végzik. Ez idő alatt látogatják
meg az igénylőt az otthonában, és végzik az általuk igényelt gondozási tevékenységeket.
Ágoston Ferencé, Ilike 2011 óta meghatározó
szereplője az intézményünknek. Ilike, miután
három gyermekét felnevelte, útnak indította,
döntött úgy, hogy jelentkezik intézményünkhöz.
Nem állt messze tőle a gondozói pálya, hisz többek közt kisgyermekgondozó is. Időközben elvégezte a szociális gondozó és ápoló tanfolyamot,
ezáltal szakképzett gondozóvá vált.
Folytatás a 4. oldalon.
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MINDENNAPJAINKBAN...
Vannak, akik otthonba kerültek, és vannak, akik
sajnos eltávoztak, akikre időközönként jó szívvel emlékezünk. Van olyan bácsi, aki mindig felvidít, pedig számos egészségügyi baja van, de
ezek azok a pillanatok, amik erőt adnak nekem
is, és persze élettapasztalatot.
Mit adsz – Mit kapsz az idősektől?
Én azt gondolom, a segítség mellett szeretetet, bizalmat adok, ők pedig ezt viszonozzák. Ha
beteg vagyok, ők is érdeklődnek felőlem, hiányzom nekik, ami nekem nagyon megható.
Elmondhatom, hogy a mindig mosolygós Ilikét szeretettel várják gondozottjai, és igen szomorúak, ha valami oknál fogva más gondozóhoz
kerülnek. Sajnos vannak élethelyzetek, amikor
ez elkerülhetetlen, hiszen a napi 7 óra gondozási idő hamar eltelik, de a korlátozott idő miatt
a munkatársakat reaálisan kell leterhelni. Több
ellátott kéri a mindennapi higiéniás teendőket, amelyet az idő szabályoz, ezáltal korlátoz is,
hogy több ellátott segítésében tevékenykedjenek. Ragaszkodnak egymáshoz. Ilikéről elmondhatom, hogy ő az, aki, ha bármi gondja is van,
mosolyogva érkezik a munkahelyére, és látogatja az ellátottjait. Igyekszik helytállni minden
helyzetben, segítőkész, barátságos, empatikus.
A mindennapi törődés nagyon fontos az ellátottak életében, akik szeretettel várják a gondozókat, hiszen nekik ők jelentik a mindennapi törődést.

Folytatás a 3. oldalról.

Az alábbiakban az elmúlt éveiről próbáltam
megszólaltatni:
Miért választottad e pályát?
Hirtelen döntés volt, ha jól emlékszem, kerestek gondozót, én épp gyes után voltam, és
mivel kisgyermekgondozó is vagyok, gondoltam
megpróbálom, nem áll tőlem messze a gondoskodás, de nagyon megszerettem.
Mit szeretsz ebben a szakmában?
Szeretek törődni az emberekkel, szeretek segíteni, szeretek szeretetet adni. Igaz, lelkileg nagyon megterhelő, néha fizikailag is, de inkább
azt mondom, hogy leginkább érzelmileg, hisz a
sok emberi sors ?! néha igazán megvisel, de ennek ellenére úgy gondolom a szakma szépsége
az, hogy „adni jó”.
Hogyan telt el ez a 10 év?
Rettenetesen gyorsan elröpült. Voltak nehézségek is, de idővel ezek eltörpültek. Mindent
meg lehet szokni, tanulni. Nagyon szeretek itt
dolgozni, jó a vezetés, jó a kollektíva, ami igazán
fontos, én úgy gondolom. Összetartó a csapat,
mindenkire lehet számítani.
Mit tapasztalsz az idősek körében?
Sokan megfordultak az ellátásban ez idő
alatt. Mindenkit nagyon megszerettem. Sajnos
azt tapasztalom, hogy egészségügyileg és mentálisan is romlik az állapotuk. A fizikai állapotromláson „könnyebb” segíteni, értem ez alatt,
hogy egy fürdetés, hajmosás, sebkezelés felfrissíti őket. Többségük egyedül él, családjuktól
messze, így alig várják, hogy menjek hozzájuk.

Süliné Forró Zsuzsanna
intézményvezető

Az intézmény elérhetőségei:
66/247-580, 70/977-6887, 70/459-5362
E-mail címe: szak@oroscom.hu

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGKÖTÉS: Házasságkötés időpontja: 2021. június 30., menyasszony: Vidovenyecz Éva szabadkígyósi lakos, vőlegény: Bánfi Péter szabadkígyósi lakos. • Házasságkötés időpontja: 2021. július 8., menyasszony: Bognár Nikoletta szabadkígyósi lakos,
vőlegény: Nagy Norbert szabadkígyósi lakos.
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Beszámoló
Szabadkígyós
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
2021. június havi
döntéseiről

Tisztelt
Szabadkígyósi
Lakosok!

T

öbb bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalba, hogy nagyon sok ház előtt nem lehet gyalogosan eljárni, mert a járda be van
nőve fűvel, gyomnövénnyel, a járda melletti fák
ágai, gallyai behajlanak a járda felé, ami akadályozza, veszélyezteti a gyalogosan közlekedőket. A köztisztasággal és a települési szilárd
hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló
1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet 6.
§ (1) bekezdésében foglaltak szerint az ingatlan
tulajdonosa köteles gondoskodni:
„a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes
épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.”

 Megtárgyalták a civil szervezetek
2020. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatókat
A képviselő-testület a Szabadkígyósi Nagycsaládosok Egyesületének és a Szabadkígyósi Szabadidő SC-nek a 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóit megtárgyalta és elfogadta.
 Pályázatot nyújtanak be
a települési önkormányzatok
rendkívüli költségvetési támogatására
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet szerinti támogatási előirányzatokra vonatkozóan igényelhető támogatásra
benyújtja támogatási igényét.

Ezért kérünk minden ingatlan tulajdonost, hogy
az ingatlana előtti területet tartsa rendben. A
járdára nyúló fák ágait embermagasságig vágja
le, és gondoskodjon a járda tisztán tartásáról,
fokozott figyelemmel a lehullott gyümölcsök
eltakarítására is, mert az csúszásveszélyes. Kérünk minden utcasarki kereszteződésben élő ingatlan tulajdonost, hogy az utcára ültetett bokrokat, fákat olyan módon nyessék meg, hogy az
autósok, illetve a kerékpárosok részére is belátható legyen az útszakasz, mert balesetveszélyes. Továbbá kérjük, hogy a postaládákban
megbúvó darázsfészkeket rendszeresen távolítsák el.

Tisztelt
Ügyfeleink!

T

ájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatalban takarítási és karbantartási munkák miatt 2021. augusztus 23tól (hétfő) augusztus 27-ig (péntek) igazgatási
szünet lesz, a hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel.

Felhívjuk a lakosság fokozott figyelmét a rendelkezések betartására!

Megértésüket köszönjük!
Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal

Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal
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Használt sütőolaj
gyűjtőpont létesült
Szabadkígyóson

T

ájékoztatjuk a Lakosságot, hogy településünkön használt sütőolaj gyűjtőpont létesült a
„CseppetSem!” Program keretén belül a Polgármesteri Hivatal udvarán. A gyűjtésre szolgáló
edény a szelektív konténer mellett található.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyűjtőedénybe KIZÁRÓLAG CSEPPMENTESEN ZÁRT, MŰANYAG
PALACKBAN adható le a használt étolaj, sütőolaj, kókusz- és pálmaolaj korlátlan mennyiségben, díjmentesen.
A használt sütőolaj a környezetbe jutva súlyos szennyezéseket okoz, jelentős része a települési csatornahálózatba kerül, mely dugulást
okozhat, táplálja az élősködőket, patkányokat,
a szennyvíztisztítókat pedig leterheli. Egyetlen
liter használt sütőolaj 1 000 000 liter ivóvizet
képes beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni. Az összegyűjtött olaj 100%-ban újrahasznosításra kerül, a feldolgozás során biodízel alapanyag készül belőle.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a környezettudatosság jegyében vegyék igénybe a gyűjtőpont nyújtotta lehetőséget!
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

A járványügyi helyzetre való tekintettel
kérjük ügyfeleinket, hogy
a személyes ügyintézés helyett
az elektronikus formában, postai úton
történő ügyintézést részesítsék
előnyben!
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
– Szabadkígyós –
– hulladékszállítás –
Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.,
a Polgármesteri Hivatal épületében
Ügyfélfogadási idő:
2021. augusztus 2., hétfő 11–13 óráig
2021. szeptember 6., hétfő 11–13 óráig
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon:
+36 66/447-150
E-mail-ben:
ugyfelszolgalat@grnkft.hu
uzletiugyfel@grnkft.hu
szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton:
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.
(hétfőn és szerdán 8–15 óráig,
csütörtök 7–19 óráig)
A hulladékszállítási információkról
és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon
tájékozódhat.
DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.

