
INGYENES 2021. augusztus

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Kulturális ágazatot érintő
támogatásban részesültünk

Nyertes pályázatok
a Magyar Falu Programban

Szabadkígyós Község Önkormányzata Magyarország 2020. évi
  központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.

melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/9 
– Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása 
megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatából 5 000 000 forint 
vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás a 2020–2021. évi kulturális feladatok zavar-
talan ellátására szolgál, az alkalmazottak bérére fordítható. A támogatás hozzájárul a kiegyensúlyo-
zott feladatellátáshoz és a munkahelyek megőrzéséhez.

Szabadkígyós Község Önkormányzata

Magyarország Kormánya eltökélt a magyar
  vidék fejlesztése és fejlődése mellett, ezért

2018-ban meghirdette a Magyar Falu Progra-
mot, ami egy olyan lehetőség, mellyel az 5000 
fő alatti települések élhetnek. A program célja 
a kis lélekszámú települések infrastrukturális 
fejlesztése és szolgáltatási lehetőségeinek bő-
vítése. A Magyar Falu Program keretében leg-
utóbb 27 Békés megyei pályázat kapott pozitív 
elbírálást több mint 175 millió forint értékben 
az alábbi alprogramokban – tudatta Zalai Mi-
hály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke.

Önkormányzati járdaépítés/felújítás

–  Békésszentandrás Község Önkormányzata, 
megítélt támogatás: 4.692.030 forint

–  Geszt Község Önkormányzata, megítélt támo-
gatás: 4.999.071 forint

–  Kétsoprony Község Önkormányzata, megítélt 
támogatás: 1.979.993 forint

–  Kondoros Város Önkormányzata, megítélt tá-
mogatás: 1.999.850 forint

–  Pusztaföldvár Községi Önkormányzat, meg-
ítélt támogatás: 2.931.490 forint

–  Pusztaottlaka Község Önkormányzata, meg-
ítélt támogatás: 4.186.872 forint

–  Telekgerendás Község Önkormányzata, meg-
ítélt támogatás: 3.105.695 forint

Tanya- és Falugondnoki buszok beszerzése

–  Biharugra Község Önkormányzata, megítélt 
támogatás: 14.989.999 forint

–  Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata, meg-
ítélt támogatás: 13.949.998 forint

–  Pusztaföldvár Községi Önkormányzat, meg-
ítélt támogatás: 14.999.998 forint

–  Pusztaottlaka Község Önkormányzata, meg-
ítélt támogatás: 12.908.239 forint

–  Szabadkígyós Község Önkormányzata, meg-
ítélt támogatás: 14.999.998 forint

Kommunális eszköz beszerzése

–  Doboz Nagyközség Önkormányzata, megítélt 
támogatás: 4.499.617 forint

–  Gerendás Község Önkormányzata, megítélt 
támogatás: 15.000.000 forint

–  Geszt Község Önkormányzata, megítélt támo-
gatás: 2.598.902 forint

–  Hunya Község Önkormányzata, megítélt tá-
mogatás: 14.452.600 forint

–  Kötegyán Község Önkormányzata, megítélt tá-
mogatás: 1.499.798 forint

–  Magyardombegyház Község Önkormányzata, 
megítélt támogatás: 14.423.396 forint

Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.

Nyertes pályázatok
a Magyar Falu Programban

–  Mezőgyán Község Önkormányzata, megítélt 
támogatás: 3.499.997 forint

–  Pusztaföldvár Községi Önkormányzat, meg-
ítélt támogatás: 10.147.300 forint

–  Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata, meg-
ítélt támogatás: 3.762.629 forint

Orvosi eszköz beszerzése

–  Ecsegfalva Község Önkormányzata, megítélt 
támogatás: 1.997.839 forint

–  Gádoros Község Önkormányzata, megítélt tá-
mogatás: 1.998.375 forint

–  Gerendás Község Önkormányzata, megítélt 
támogatás: 1.000.627 forint

–  Kétsoprony Község Önkormányzata, megítélt 
támogatás: 1.569.999 forint

–  Méhkerék Község Önkormányzata, megítélt 
támogatás: 1.975.866 forint

–  Telekgerendás Község Önkormányzata, meg-
ítélt támogatás: 999.989 forint

A pályázati felhívások elérhetőek a kormány hi-
vatalos felületein, a kormany.hu oldalon vala-
mint a Magyar Államkincstár honlapján a folya-
matosan frissülő információkkal együtt.

Békés Megyei Önkormányzat

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. július havi döntéseiről
Elfogadták a Szabadkígyósért Közalapítvány

beszámolóját
A képviselő-testület a Szabadkígyósért Közala-
pítvány 2020. évi tevékenységéről szóló beszá-
molóját megtárgyalta és elfogadta.

Megtárgyalták az ÁMK beszámolóját
A képviselő-testület az Általános Művelődési 
Központ munkájáról szóló beszámolóját meg-
tárgyalta és elfogadta.

Elfogadták a kintlévőségekről
és az adóbevételek alakulásáról szóló

beszámolót

A képviselő-testület a Szabadkígyós Község Ön-
kormányzat Adóhatóságának 2020. évi kintlévő-
ségeiről és adóbevételei alakulásáról szóló be-
számolóját megtárgyalta és elfogadta.

Folytatás a 3. oldalon.

KÖSZÖNET

Köszönetünket fejezzük ki elsősorban a
  tűzoltók áldozatos munkájáért, akik se-

gítettek megfékezni a Nagy-gyepen ismétel-
ten feléledt tüzet.

Köszönjük a helyi és újkígyósi vállalkozók 
segítségét, a polgárőrök és az önkormány-
zati dolgozók lelkiismeretes munkáját, vala-
mint a helyi lakosok segítő hozzáállását.

Köszönet ifj. Tóth Lajosnak és Murvai Ist-
vánnak, akik lajtoskocsit bocsátottak a ren-
delkezésünkre, Ekker Györgynek és Tóth 
Zoltánnak a szénaszállításért, valamint Ha-
rangozó Lászlónak és Süli Gábornak a tár-
csázásért.

Lipták Imre
közbiztonsági referens
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Folytatás a 2. oldalról.

Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. július havi döntéseiről

Döntöttek a szociális célú
tüzelőanyag támogatással kapcsolatban

A képviselő-testület a települési önkormányza-
tok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kap-
csolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályá-
zati kiírás alapján benyújtotta támogatási igényét 
624 mázsa barnakőszénre. Az ehhez szükséges 
396 240 Ft önrészt a 2021. évi költségvetés bizto-
sítja. Vállalta, hogy a szociális célú tűzifában, vagy 
szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület
támogatásáról döntöttek

A képviselő-testület a Szabadkígyósi Polgárőr 
Egyesület számára az egyesület fenntartási 
költségeinek biztosítására, klíma beszerzésére 
500 000 Ft-os vissza nem térítendő támogatást 
nyújtott, Szabadkígyós Község 2021. évi költ-
ségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) számú ön-
kormányzati rendeletének „Működési célú tá-
mogatások államháztartáson kívülre” (rovat: 
K512) előirányzat terhére, előfinanszírozással. 
Felhatalmazta a Polgármestert a támogatási 
szerződés megkötésére és aláírására.

Megtárgyalták a Szabadkígyósi Szabadidő SC
támogatásának elszámolását

A képviselő-testület a 2021. február 22-én tar-
tott ülésén döntött a Szabadkígyósi Szabadidő 
SC támogatásáról 2 000 000 Ft-os összegben 
vissza nem térítési kötelezettséggel és előfi-
nanszírozással, mely a benyújtott beszámolójuk 

alapján negyedévente kerül elszámolásra. A be-
nyújtott elszámolás megfelel a támogatási szer-
ződésben foglaltaknak, a benyújtott számla má-
solatokban szereplő kiadások a szervezet fela-
datainak megvalósítására kerültek felhaszná-
lásra, tevékenységének megfelelő tartalmúak. 
A képviselő-testület a Szabadkígyósi Szabadidő 
SC pályázati elszámolását jóváhagyja, a pályáza-
tot lezártnak tekinti, mivel az megfelel a módo-
sított 11/2012. (II. 15.) számú Kt. határozatban 
foglaltaknak, és azt a támogatási szerződésben 
meghatározottnak megfelelően nyújtották be.

Elfogadták a Szabadkígyósi Szabadidő SC
támogatási kérelmét

A képviselő-testület a Szabadkígyósi Szabadidő 
SC számára a helyi fiatalok sportolási lehetősé-
gének biztosítására 500 000 Ft-os vissza nem té-
rítendő támogatást nyújtott, Szabadkígyós Köz-
ség 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 
22.) számú önkormányzati rendeletének „Egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre” (rovat: K512) előirányzata terhére, előfi-
nanszírozással. Felhatalmazta a Polgármestert a 
támogatási szerződés megkötésére és aláírására.

Szabadkígyós belterületén történő 
lámpatestek felszereléséről döntöttek

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Szabad-
kígyós belterületén, három helyszínen – a Zrínyi 
utca 3. szám előtt, a Vágóhíd utca utolsó osz-
lopánál és a Major 7-10. szám között – a VOL-
TANA 0 20 W LED lámpatestek felszerelését a 
Délvill Kft. mellékelt árajánlata szerinti tarta-
lommal és költséggel elfogadja.

HÁZASSÁGKÖTÉS:  Házasságkötés időpontja: 2021. augusztus 7.,
menyasszony: Hőgyes Erzsébet békéscsabai lakos,
vőlegény: Ollári Attila békéscsabai lakos 

Anyakönyvi hírek
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MINDENNAPJAINKBAN 2...
programokat csináltak nekik. Volt, hogy kár-
tyáztak, sakkoztak, a nők sütöttek és mindig na-
gyon jó hangulat alakult ki, szerettek bejárni. 
Az idősek a közös programoknak köszönhetően 
mindig nagyon várták a következő alkalmat. Az-
tán amikor jöttek az ebédért, itt várakozás köz-
ben találkoztak egymással, beszélgettek. Az 
elmúlt 10 év alatt nagyon sok embernek segí-
tettük a mindennapjaiban, és nagyon sok élet-
helyzettel találkoztunk. Nagyon nehéz, amikor 
egy idős embernek, akit évekig gondoztunk, 
szociális otthonba kell költöznie, mert már az 
ellátása a házi gondozásban nem elegendő, és 
az is nagyon nehéz, amikor az évekig gondozott 
ember meghal. Ezek a dolgok minket is meg-
érintenek lelkileg, és talán ennek a munkának 
ez a legnehezebb része. Legtöbb esetben a hoz-
zátartozó kéri az ellátást, mert a hozzátartozó 
nem lakik itt, vagy dolgozik. Ilyenkor, hogy biz-
tonságban tudják őket, kérik a segítségünket. 
Abban segítjük az ellátottat, hogy minél tovább 
saját otthonában tudjon élni. Ehhez végezzük el 
azon mindennapi gondozási feladatokat, ame-
lyek nekik már nehezen mennek, de a segítsé-
günkkel a mindennapi szükségletek megvaló-
sulnak. Nekünk jó esetben napi 6-7 idős beteg 
embert kell ellátni. Én úgy érzem, hogy a min-
dennapjaik része vagyok, mindennap várnak, 
hisz gondoskodást, törődést nyújtok részükre.

  Mit tapasztalsz az idősek körében?

A gondozások során sokféle ember típussal ta-
lálkozunk, akiknek sokféle egészségügyi prob-
lémája van. Legtöbbjüknél a cukorbetegség a 
fő probléma. Kétféle cukorbetegség van, egyik 
a gyógyszeres a másik az inzulinnal kezelt cu-
korbetegség. Ilyenkor az inzulinos cukorbete-
geknek segítünk az inzulin felíratásában, ki-
váltásában, a tesztcsíkok beszerzésében, és a 
félévente-évente lévő kontrollokhoz időpont 
kérésében. A gyógyszeres cukorbetegeknek a 
gyógyszerek kiíratásában és kiváltásában segí-
tünk, és mivel nekik a cukorgondozó nem biz-
tosít ingyenes cukormérőt, így az intézmény 

A múlt hónapban Ágoston Ferencné kollegám
  mutattam be Önöknek. Ebben a hónapban 

Andrási Tündét szeretném bemutatni Önöknek, 
aki szintén 2011 óta meghatározó szereplője az 
intézményünknek. Tünde eredendően szabadkí-
gyósi lakos, de Újkígyóson élt, azonban miután 
a sors úgy rendezte életét, hogy férjével külön 
folytatják tovább életüket, úgy döntött, hogy 
visszaköltözik két gyermekével szülőfalujába, 
az édesanyjához. Jelentkezett az önkormány-
zathoz munkaügyben a 2010. évben, ahol köz-
foglalkoztatottként tudott dolgozni, ezen belül 
az intézményünknél. A gondozók mellett sokat 
segédkezett. Időközben úgy alakult, hogy állás-
lehetőség adódott, így Tündi szívesen vállalta, 
hogy gondozó lesz, és elvégezte a szociális gon-
dozó és ápoló tanfolyamot, ezáltal szakképzett 
gondozóvá vált ő is.

Az alábbiakban az elmúlt éveiről próbáltam 
megszólaltatni:

  Mit tudnál mondani, miért vállaltad
ezt a szakmát?

Mint említetted, előtte közmunkásként itt, az 
Alapszolgáltatásnál dolgoztam a gondozók kö-
zött. Beleláttam valamennyire a munkájukba, 
majd úgy adódott, hogy megüresedett egy hely. 
Felkínálták a lehetőséget, én pedig elfogadtam. 
Elsőkörben az étkeztetésben segítettem, akkor 
még az ebédet egybe hozták, és nekünk kellett 
kiadagolni. Emlékszem arra, hogy volt, amikor 
egy nap 100 adagot is kiadagoltunk. Ma már 
ételhordóban érkezik az étel részükre. A gondo-
zói munkakörben a kezdetekkor nem volt zök-
kenőmentes számomra a feladat, hiszen az em-
berekkel, idősekkel foglalkozni nem könnyű. 
Nagyon sokan azt gondolják, hogy a gondozók 
egésznap bicikliznek, vásárolgatnak és igazából 
ezt csak akkor értik meg, ha a szülő vagy rokon 
már ápolásra szorul, és kéri a segítségünket. Ek-
kor tapasztalják meg, hogy mind testileg, mint 
lelkileg milyen nehéz feladat a házi gondozás.

  Hogyan gondolsz vissza az elmúlt 10 évre?

Amikor én ide kerültem, még működött ná-
lunk nappali ellátás is. Az idősek bejártak, közös Folytatás az 5. oldalon.
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Folytatás a 4. oldalról.

MINDENNAPJAINKBAN 2...

Folytatás a 6. oldalon.

de mi kapcsolatban vagyunk olyan gyógyászati 
segédeszköz céggel, akik kérésre házhoz szállí-
tanak akár 3 havi adagot, ugyanígy történik a 
kötszerek beszerzése is. A járókeret, járóbot, 
elektromos rokkantkocsi, WC-szék, stb. egyéb 
gyógyászati termékeket egy másik közvetlen 
kapcsolatban álló segédeszköz forgalmazó cég 
képviselője, Hajni által szoktuk beszerezni, aki 
nagyon segítőkész, és pár napon belül meg-
szerzi nekünk, amire az idős embereknek szük-
sége van.

  Ellátórendszerrel milyen a kapcsolatotok,
tapasztalat?

A helyi orvosokkal és az asszisztensekkel való 
kapcsolatunk nagyon jó, nagyon segítőkészek. 
Az ő segítségük nélkül mi nem nagyon boldo-
gulnánk a mindennapokban. Illetve, ha a ren-
delőbe kellett mennünk, soron kívül biztosítot-
ták a behívásunkat, hiszen nekünk ez munka. 
Itt meg is köszönném a lakosság türelmét is, 
hogy tolerálta azt, amikor előttük behívtak min-
ket. A kialakult vírushelyzet miatt a mindenna-
pokban igyekszünk ezt telefonon lebonyolítani. 
Előfordul olyan, hogy egy nap akár 4-5-ször is 
fel kell hívni őket, de ők akkor is türelmesek 
és segítőkészek velünk. Itt szeretném megkö-
szönni munkájukat és segítségüket az intézmé-
nyünk felé. Kórházak esetén egy kicsit másabb 
a helyzet. Időpontkérések miatt sokszor hív-
juk a kórházat, és ugye kötött időpontokban le-
het ezt megtenni, emiatt sokszor sok időt vesz 
igénybe, mert nem minden esetben elérhe-
tőek rögtön. Megemlíteném, hogy Ágostonné 
Ilike kollegám jelzőrendszeri házisegítségnyújtó 
is, akit munkaidő után és hétvégén is riaszt-
hatnak, ami azt jelenti, ha jelez a gondozott 
(megnyom egy gombot, mert pl elesett), ak-
kor fél órán belül ott lesz. Én szoktam helyette-
síteni. Igazából erről Ilike tudna mesélni, de az 
én meglátásom az, hogy nagyon kevesen isme-
rik a jelzőrendsze res segítségnyújtást Szabadkí-
gyóson. Az idősek azért szeretik, mert egyfajta 
biztonság érzetet ad nekik, hiszen itt nem kell a 

cukormérőjével rendszeresen ellenőrizzük a 
vércukorszintjüket és természetesen nekik is se-
gítünk az időpont kérésben. Mindemellett azért 
jó dolog, hogy a mindennapos teendőink kö-
zött végezzük a cukormérést, hogy felügyelve 
legyenek. Találkozunk demens betegekkel is, 
akik olyan viselkedést produkálnak, ami ve-
szélyezteti a saját és mások biztonságát. A de-
mens betegek egy része azonban nincs tudatá-
ban, hogy valami nincs rendben, és nem akar 
elköltözni otthonról. Az ő biztonságuk, szabad-
ságuk és mások biztonsága közötti egyensúlyt 
nehéz megtalálni. A demenciában szenvedő ro-
kon, szülő alapvetően változtatja meg a család 
életét, hiszen a beteg ápolásával járó terhek 
mellett a családnak azzal a ténnyel is meg kell 
küzdenie, hogy a szeretett hozzátartozójának 
a memóriája egyre jobban hanyatlik, azaz sok 
dolgot elfelejt, valamint a viselkedésében, és 
személyiségében is gyökeres változások léphet-
nek fel, esetleg őket sem ismeri meg. Az idős-
kori demenciával nagyon sokat találkozunk a 
házigondozásban. Nagyon nehéz a feladatunk, 
és ilyenkor csak a családtagok segítségével és 
együttműködésével tudunk csak boldogulni. 
Később a betegség előrehaladtával beszédza-
var, figyelem hanyatlása, személyiség változás, 
hibás vagy csökkent ítélőképesség mutatkozik, 
ilyenkor a beteg már 24 órás felügyeletet igé-
nyel, és a házigondozás már kevés számára, 
ezért Bentlakásos Intézményt kell számára ke-
resni! A leggyakoribb demencia típus az Alz-
heimer.

  Kitértünk egyes betegségtípusokra,
elmondanád, hogyan zajlik az ápolási
eszközök beszerzése?

A gyógyászati segédeszközöket, amelyek szük-
ségesek lehetnek a gondozás során pl: pelenka, 
inkontinencia betét, járókeret, járó bot stb, csak 
szakorvos írhatja fel, illetve ő adhat rá javasla-
tot. A pelenka esetében, ha van szakorvosi ja-
vaslat, utána a háziorvos is felírhatja. Aki úgy 
kéri, neki a gyógyszertárban szoktuk kiváltani, 
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telefont használniuk! A kezükön van egy óra, és 
ha baj van, csak meg kell a rajta lévő gombot 
nyomniuk, és a központ azonnal jelentkezik, és 
küldi a gondozót, aki a helyszínre érkezve intéz-
kedik pl. mentőt, orvost hív.

Süliné Forró Zsuzsanna
Intézményvezető

Az intézmény elérhetőségei:
66/247-580, 70/977-6887, 70/459-5362

E-mail címe: szak@oroscom.hu
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Ebbõl a jeles alkalomból
szeretettel köszöntjük õket, és további

boldog éveket kívánunk nekik.

SZABADKÍGYÓSI
NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

A Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület 2021. 
július 20-án tartotta meg közgyűlését, mivel a 
tavalyi évben lejárt az elnökség mandátuma. A 
kialakult veszélyhelyzet miatt nem lehetett gyű-
léseket tartani, így választani sem lehetett, min-
den maradhatott addig, amíg a feloldás el nem 

jött. Ezután került sor a jelenlegi tisztújításra, 
így az elnök Süliné Forró Zsuzsanna, elnökhe-
lyettes Pribojszkiné Danicska Gyöngyi lett. Je-
lenleg 22 tagcsaládja van az egyesületnek.

Egyesületünk célja továbbra is az, hogy a jövő 
nemzedékei, a gyermekeink megőrizzék, tovább 
vigyék az egyesületünk által hordozott értéke-
ket, többek közt azt, hogy miért jó nagycsalád-
ban élni (több testvér), és hogy szívesen em-
lékezzenek vissza arra, hogy a Szabadkígyósi 
Nagycsaládos Egyesület tagjai voltak.

A közösségi programokkal szeretnénk be-
vonni a Községünkben élő lakosságot a rendez-
vényeinkbe, ahol a nagycsaládosok értékrend-
jeit, hagyományait igyekszünk megismertetni, 
bemutatni.

Továbbá törekszünk az együttműködésre a 
helyi Civilekkel is, illetve az országos nagycsalá-
dos egyesület (NOE) tagja is néhány családunk.

Működésünket a tagdíjakból, Önkormányzati 
támogatásból, felajánlásokból és a felajánlott 
adó 1%-ából próbáljuk megtartani.

Éves állandó tervezett programjaink: Családi/
gyerek nap, kirándulás, Mikulás-Bál, „Karácso-
nyi előhangolódás” a piactéren.

Az elmúlt évekhez hasonlóan Karácsony előtt 
olyan három, vagy több gyermeket nevelő csa-
ládokat kutattunk fel községünkben, akik nem 
tagjai az egyesületnek, és támogattuk őket egy 
kis tartós élelmiszercsomag összeállításával.

A kialakult járványügyi helyzet miatt sajnos a 
programjaink elmaradtak.

A választás után az egyesületünk tervei közt 
szerepelt az idei évre egy családi nap szerve-
zése is a tagcsaládok számára, melyet augusz-
tus 14-én megvalósítottunk a piactéren.

A jövőben szívesen várjuk azon nagycsalá-
dosokat, akik csatlakoznának egyesületünkhöz. 
Nem csak a 3 vagy többgyerekes családok csat-
lakozhatnak, hanem mások is, akik úgy gondol-
ják, hogy szívesen csatlakoznak, ők pártoló ta-
gokként léphetnek be hozzánk!

Ezúton szeretnék megköszönni azoknak a 
személyeknek felajánlásukat, akik az adójuk 1% 
-ának felajánlásakor a Mi egyesületünkre gon-
doltak, illetve köszönjük az Önkormányzat tá-
mogatását, illetve akik egyéb felajánlásaikkal 
támogatták a Szabadkígyósi NACSE-t!

Süliné Forró Zsuzsanna
és Pribojszkiné Danicska Gyöngyi

Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület


