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Országjáró rádióműsor tőlünk!

A

Kossuth Rádió Országjáró adása október
30-án, szombaton öt óra élő adással jelentkezett Szabadkígyósról, Békéscsabáról és Újkígyósról. A színes, változatos műsorhoz olyan
helyi embereket kerestek riportalanyként, akik
valamiért érdekes emberei falunknak. Nyilatkozott a rádiónak Boldog Gusztáv, Tóth Lajos, Lehoczki Mátyás, Fűzfa János, Lánczi Ildikó, Lukács
Péter, Seres Lajos és jómagam is. Úgy gondo-

lom, változatos információkkal szolgáltunk a
Kossuth Rádió hallgatóinak országosan.
Köszönöm a három Lehoczkinak (Mátyás,
Matyi és Zsolt), hogy finom marhapörkölttel és
slambuccal látták vendégül a három helyszínről
(Békéscsaba, Újkígyós, Szabadkígyós) ideérkező
rádiós stábtagokat.
BALOGH JÓZSEF
polgármester

Szemétszedés Szabadkígyóson

O

któber 24-én, vasárnap egy lelkes csapat
tett azért, hogy Szabadkígyós és környéke
még élhetőbb legyen! Két helyszínen zajlott a
munka. Szászné Botos Hajnalka szervezésében
a szemétgyűjtés a Majortól a Nagy Kanyarig
tartott a Teszedd és Szabadkígyós Község Önkormányzata segítségével. A másik helyszín a
szabadkígyósi erdő volt, ahol Boldog Gusztáv

szervezésében a Polgárőrök és a helyi lelkes lakosság vett részt időt, energiát nem kímélve!
Aki pedig mindezt összefogta Martinecz Márta,
a Zöldülj Kígyós Facebook csoport megalkotója.
Köszönjük Mindenkinek, aki példaértékű cselekedetével hozzájárult ahhoz, hogy egy élhetőbb világban élhessünk!
Szabóné Martinecz Márta

Újabb utak újulnak meg megyénkben

A

Békés Megyei Önkormányzat által kezelt Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében Békés megyében 2,5 milliárd forintból
közel 14 kilométernyi mellékút újul meg. Az állami úthálózaton megvalósuló fejlesztés hét települést érint, Kétegyházát, Szarvast, Gyomaendrődöt, Sarkadot, Gyulát, Nagykamarást és
Kevermest. Megújul a Gyula–Pitvaros–Makó, a
Szarvas–Orosháza, a Gyomaendrőd–Nagyszénás–Szentes, a Sarkad–Országhatár, a Furta–
Gyula és a Kevermes–Medgyesegyháza–Oros-

háza összekötő út egy-egy szakasza. A felújítás
során új kötő- és kopóréteggel látják el az útfelületet, megújítják a meglévő vízelvezetési
rendszert, valamint rendezik az útpadkát. A tervezett fejlesztések lakott területen belüli átkelési szakaszokat nem érintenek. A projekt
megvalósulása esetén javul a települések és a
térségben lévő munkahelyek elérhetősége, ezzel a munkaerőmobilitást és gazdaságfejlesztést
is ösztönzi.
Békés Megyei Önkormányzat

Felújításra került Szabadkígyóson
a Rákóczi utca útburkolata
a Magyar Falu Program keretében

S

zabadkígyós Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett
Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020 című, MFP-ÖTU/2020.
kódszámú pályázaton 4 999 988 Forintot nyert

2020-ban. A támogatás összegéből Szabadkígyós belterületén 1/1 önkormányzati tulajdonban levő közterületen, a Rákóczi utcában valósult meg az útburkolat felújítása.
Köszönjük a Kormány támogatását! Köszönjük a Magyar Falu Program által nyújtott fejlesztési lehetőségeket!
Zatykó Katalin
jegyző

Megújult a régi orvosi rendelő
a Magyar Falu Program keretében,
a szabadkígyósi civileknek ad otthont ezután

S

zabadkígyós Község a Magyar Falu Program
keretén belül a „Közösségi tér ki-/átalakítás
és foglalkoztatás – 2020” című, MFP-KTF/2020
kódszámú pályázat keretében 9 881 783 Forin-

tos támogatást nyert el. A rendelkezésre álló
támogatás javarészt az önkormányzat tulajdoFolytatás a 3. oldalon.
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Megújult a régi orvosi rendelő
a Magyar Falu Program keretében,
a szabadkígyósi civileknek ad otthont ezután
téli fűtését és a nyári hűtését az épületnek. Felújításra került az épület ereszcsatornája és bádogozása, valamint a belső burkolata a helységeknek, összesen közel 8,5 millió forintból.
Mindemelett pedig eszközbeszerzés keretében
berendeztük az épületet. A konyha tűzhellyel,
mosógéppel, konyhaszekrényekkel került felszerelésre, valamint az utcára néző két nagytermet
egybenyitottuk, és szintén bebútoroztuk. Ülőgarnitúrát, székeket, asztalokat, polcokat, szekrényeket, komódokat vásároltunk, függönyökkel szépítettük, összesen 850 000 Forintból.
Így a közösségi programok szervezéséhez
kapcsolódó rendezvényeink színvonalasabbá és
kényelmesebbé válhat, felélénkítve ezzel Szabadkígyós közösségi életét. Nagyon jó lehetőség nyílt a kistelepüléseknek a Magyar Falu
Programnak köszönhetően, amellyel helyben
tudjuk tartani a már meglévő lakosságot, és új
lakók betelepülését is ösztönözni tudjuk azáltal,
hogy a helyi identitástudat erősítése érdekében több, színvonalasabb és sokszínűbb programokra tudjuk invitálni az itt, és a környéken élőket. Köszönjük a támogatást.

Folytatás a 2. oldalról.

nában álló régi orvosi rendelő épületének felújítására lett felhasználva. A Szabadkígyós Iskola utca 4. szám alatt „Civil ház” elnevezéssel
felújításra került az ingatlan, ahol a szabadkígyósi civil szervezeteknek kívánunk kényelmes,
és modern körülményeket biztosítani, segítve
ezzel a közösségszervező feladatukat.
A felújításnak köszönhetően mosdó, zuhanyzó és konyha kialakítása mellett energiahatékony hűtő fűtő klímával kívánjuk biztosítani a

Zatykó Katalin
jegyző

Október 23.

Ü

nnepi műsorral emlékeztünk meg az 1956os forradalom és szabadságharcról.
Babits Mihály gondolataival kezdődött az emlékezés: „A múlt nem halt meg, hanem hat reánk; él testünkben, lelkünkben; egész valónk az

egész múlt eredője; minden jelen pillanat magában foglalja az egész múltat, és valamit ad
hozzá.”
Folytatás a 4. oldalon.
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Október 23.
történelmi elkötelezettséggel törekszik arra,
hogy a régi értékek láthatóvá váljanak, segít a
major szépségeinek bemutatásában. Láthatóan
fontos számára, hogy ez a település rész méltó
nyilvánosságot kapjon az idelátogatók számára,
értékeinek hangsúlyozásában aktívan közreműködik.
Vízi János az Önkormányzat alkalmazottja. Elismerését azért kapta, mert munkáját kiemelkedően végezte a pandémia idején is. A kötelező
munkaidőn túl is lehetett és lehet rá számítani
bármikor. Az oltások alkalmával segítőkészen,
a szabadidejében is eljuttatta a rászorulókat az
oltópontra, segített a korlátozott körülmények
között is, hogy a hivatalos ügyintézések mindenki számára elérhetők legyenek. A mindennapokban is hivatásának tekinti munkáját, Szabadkígyósért aktívan tevékenykedik.
Szeretettel gratulálunk az elismerésekhez, további tevékeny életet és jó egészséget kívánunk!

Folytatás a 3. oldalról.

Nagy Gábor népi hangszeres muzsikával, míg
János Hajnalka gyönyörű népdalokkal tisztelegtek közös történelmi és kulturális örökségünk
előtt. Balogh József, településünk polgármestere, egykori történelem tanár, személyes hangvételű ünnepi gondolatokkal köszöntötte a vendégeket.
Hagyományosan sor került a „Szabadkígyósért” emlékplakett átadására is. A képviselő-testület döntése alapján két elismerést nyújtott át
Balogh József polgármester.
Dr. Böröcz Istvánt méltatva elmondta településünk vezetője, hogy hálásak vagyunk azért a
kulturális tevékenységünket támogató elkötelezettségért, melyet már hosszú idő óta élvezhetünk Szabadkígyóson. Nemcsak az a jelentős
anyagi támogatás vitte előre a kulturális rendezvényeinket, melyet évről-évre élvezhettünk.
Fontos a szellemi érték is, mellyel Dr. Böröcz István támogatja kulturális életünket. A majorban

Pelyhéné Lipták Gabriella
ÁMK igazgató

hetnek mézeskalácsot, és a díszítés fortélyait is
kipróbálhatják.
A hímzés iránt érdeklődőknek is lehetősége
nyílik szakköri foglalkozásokra járni. Nemcsak
elméletben találkozhatnak népművészetünk
gazdag hagyományaival, hanem saját maguk is
hímezhetnek.
Mindkét szakkörhöz szükséges alapanyagokat és eszközöket a Nemzeti Művelődési Intézet
biztosította.
A szakköröket Pelyhéné Lipták Gabriella és
Tóth Violetta vezeti.

A

Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával
a „Tudásunkkal kézenfogva a közösségekért”
program keretében két szakkört indítottunk az
Általános Művelődési Központban. A felhívás
célja, hogy a világjárvány közösségi életet érintő hátrányos hatásait enyhítse.
A Mézeskalács szakkörön részt vevők megismerkedhetnek a mézeskalács történetével, süt-

Pelyhéné Lipták Gabriella
ÁMK igazgató

Az iskola hírei

N

ovember 12-én délután az alsó tagozaton
váltó futóverseny rendeztünk. Háromfős
lány és fiúcsapatok indultak évfolyamonként.
Helyezések: Lányok: I. helyezés: 4. osztály;
II. helyezés: 3. osztály; III. helyezés: 1. osztály.

Fiúk: I. helyezés: 2. osztály; II. helyezés: 4. osztály; III. helyezés: 3. osztály; IV. helyezés: 1. osztály.
Folytatás az 5. oldalon.
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Az iskola hírei
A tanulóink novemberben nyolc napon át korcsolyázáson vettek részt a Békéscsabai Korcsolyapályán.

Folytatás a 4. oldalról.

Gratulálunk a futóknak a jó teljesítményükért. Gratulálunk Mórocz Nándornak, aki részt
vett Biharnagybajomban a Területi Minősítő
Súlyemelő Versenyen.
Iskolánk is részt vesz
a Lázár Ervin program keretén belül
színházlátogatáson.

Az első osztályosok
november 15-én a békéscsabai
Bábszínházban jártak.
A másodikosok
a Szarvasi Cervius Teátrum előadását
tekintették meg
Szabadkígyósi Általános Iskola

MINDENNAPJAINKBAN 5...

A

z elmúlt időszakban a Szociális Alapszolgáltatási Központban a házi segítségnyújtásban dolgozó kollegáimat ismerhették meg, akiket Önök nap, mint nap látnak az úton kerékpárral, láthatnak a postán, gyógyszertárban,
boltokban, orvosi rendelőkben. Ők azok, akik
házhoz járnak időseinkhez.
Vannak olyan ellátottjaink is, akik nem személyi gondozottak, hanem szociális segítői tevékenységre jogosultak. Ebben a munkakörben
nem feltétel a szakgondozó, hozzájuk Horváth
Mária jár segíteni. Marikát az Önkormányzat

közfoglalkoztatottként foglalkoztatja, de intézményünkben végzi munkáját.
Arról kérdeztem, hogyan éli meg mindennapjait a munkakörében.
2015. augusztus 1-jén kerültem a központhoz. Akkor még többen jártunk ki közfoglalkoztatottak az ellátottakhoz, majd miután 2016ban kettévált a gondozási ellátás, részt kellett
vegyünk egy belső képzésen, amit a szociális
gondozói munkakörre előírt szakképesítéssel
Folytatás a 6. oldalon.
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MINDENNAPJAINKBAN 5...
koordinátora lett szociális asszisztensként. Feladata sokrétű, és mindemellett szakgondozó,
aki a házi gondozásban helyettesíti a kollegákat,
amikor betegek vagy szabadságon vannak.
Éva, mit tudnál elmondani a munkádról?
Mindennapos munkavégzésem koordinálni a
szociális konyhai feladatokat, ellátni az ehhez
kapcsolódó szervezési, és ellenőrzési feladatokat. Naponta ellenőrizni kell az ebédhordók állapotát, elő kell készíteni a szolgáltatónak, aki
hétfőtől péntekig hozza, viszi azokat. Jelenleg a
KUKE vendéglátótól, azaz a Kornélia étteremből
érkezik hozzánk az étel. A menü 2 féle levesből
és kétféle másodikból áll. Az étlapokat kiküldöm,
miután szerkesztésre kerültek, majd beérkezésük után táblázatban összesítem azokat és ezek
alapján kerül megrendelésre a következő heti
étel. Miután megérkezik az ebéd a telephelyre,
ellenőrzöm a kiszállított ételek mennyiségét, a
kiszállítás körülményeit. Ha minden megfelel, kiteszem azon ellátottak ételét az előtérbe, akik
eljönnek érte, ami pedig kiszállítást igényel, azt
a közfoglalkoztatottak segítségével, kerékpárral
házhoz szállítjuk. A tavalyi évben a covid helyzet alatt autóval vittük ki minden ellátottnak és
azon gyermekeknek, akik kérték, illetve a szünidei étkeztetést is koordinálom a tanszünetekben. Havonta értesítőt küldök az ellátottaknak
arról, hogy mikor és mennyi lesz a térítési díja.
A fizetés mindig az aktuális hónapot követő hó
10. napjáig kell, hogy megtörténjen. A hét utolsó
napján, majd hó végén is adatot egyeztetek a
szolgáltatóval. Folyamatosan kapcsolatot tartok az ellátottak, és a szolgáltató között is, ha lemondás vagy megrendelés szükséges. Naponta
jelentést kell készítenem egy ellátotti rendszerben az igénybevételről. Másodsorban gondozó
vagyok, 2019-ben szociális gondozó szakképesítést szereztem, így a házi gondozásban helyettesítek, ha a gondozók betegek vagy szabadságon
vannak, helyettesítem őket a gondozói feladatkörben. Házi segítségnyújtásban a szükséges
nyilvántartásokban és egyéb dokumentumokban adminisztratív feladatokat látok el.

Folytatás az 5. oldalról.

nem rendelkezőknek kellett elvégeznie. Célja az
idős személyekkel végzett segítői tevékenységre
való felkészítés volt, amely idő alatt a szakgondozók mellett megtanultuk, elsajátítottuk a szociális segítői feladatokat. Ezután már önállóan
jártunk ki az ellátottakhoz. Ma már csak én maradtam szociális segítő, mert a többiek közül
volt, aki munkát talált és volt, aki nyugdíjba,
vagy gyesre ment. A nyugdíjasok kérését figyelembe véve segítem őket a környezetük tisztán
tartásában, a higiénia megtartásában. Igény szerint bevásárolok, feliratom, kiváltom a gyógyszereket. Ugyan sokszor küzdünk az időjárási viszonyokkal, eső, szél, hóesés, de a feladatokat
el kell végezni, menni kell. Nagyon szeretek az
idősek segítségére lenni, az ő könnyítésük mindenképpen meghatározó, hiszen ha elégedettek és az életük megoldott, problémamentes, az
mindenkire kivetítődik, hisz nagyon sok esetben
a közvetlen hozzátartozó az elfoglaltsága miatt csak ritkán tudja meglátogatni szüleit, vagy
nagyszüleit. Tevékenységem igyekszem összehangoltan, együttműködve elvégzeni, hogy az
elégedettség töltse el őket, és mindemellett ne
kerüljön nekik sokba, hiszen kisnyugdíjasok, és
ez az ellátás térítésidíj köteles. A jövőben még
remélem, sokáig leszek segítő a mindennapi
életükben. Ehhez kívánok sok egészséget és
hosszú boldog életet mindannyiuknak.
Kóródi Jánosné Icu nemrég került intézményünkhöz. Icu is közfoglalkoztatottként végzi
mindennapos teendőit. Elmondta, hogy elsősorban az intézmény tisztaságát segíti, másodsorban pedig minden dolgozó munkájában
segít, többek közt az ebédhordásban, gyógyszerkiváltásban, postai ügyintézésben és az ellátottaknál a szociális feladatok elvégzésében.
Intézményünkben a házi gondozás mellett
szociális étkeztetést is biztosítunk.
Ebben a szakfeladatban Nagyné Katona Éva
munkaköre elsősorban az étkeztetési feladatok
elvégzését teszi ki. Éva két gyermekével és férjével él Szabadkígyóson. Közfoglalkoztatottként
került intézményünkhöz, majd az étkeztetés

Süliné Forró Zsuzsanna
SZAK intézményvezető
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KICK-BOX OKTATÁS SZABADKÍGYÓSON!

Az Újkígyós Kiralyteam Kick-box Akadémia
új, kezdő csoportot indít január 3-tól!
Már 5 éves kortól várjuk a lányok és fiúk jelenkezését!
Edző:
Korcsog László
Telefon: +36-70/337-4963

Faragó Fatima
az Újkígyósi Királyteam Kick-box Akadémia
szabadkígyósi élsportolója

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGKÖTÉS: Házasságkötés időpontja: 2021. október 29.,
menyasszony: Juhász-Vedres Eugénia szabadkígyósi lakos,
vőlegény: Karlik Bálint szabadkígyósi lakos.
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Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. október havi döntéseiről
Földhasznosítási kötelezettség
teljesítésére irányuló megbízási szerződésről
döntöttek
A képviselő-testület úgy döntött, hogy Szabadkígyós, külterület 023. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában legfeljebb egy évre földhasznosítási
kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási
szerződést kíván kötni a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. szerint. Felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés
megkötésére, szerződés megkötése érdekében
szükséges intézkedések megtételére. A képviselő-testület vállalta a földhasználat ellentételezéseként a 2500 Ft/AK/év mértékű díj megfizetését.
Nyugdíjasház bérleti díjával kapcsolatos
döntést hoztak
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a nyugdíjasházban lakók befizetési kötelezettségét,
amely tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helységek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 20/2005. (VI. 23.)
számú rendelet 16. § (2) bekezdés alapján meghatározott 117 Ft/m² lakbér összegét változat-

lanul hagyja. Azonban a közvetített szolgáltatásként továbbszámlázott rezsiköltséget, 2021.
november 1. napjától 1 fő/apartman lakó esetén 28 000 Ft-ról 33000 Ft-ra, 2 fő/apartman
lakó esetén 44 800 Ft-ról 55 000 Ft-ra, 2022.
február 1. napjától pedig 1 fő/apartman lakó
esetén 37 500 Ft-ra, 2 fő/apartman lakó esetén
60 000 Ft-ra emeli az egy főre jutó rezsiköltség
növekedése miatt.
Döntöttek
a Nyugdíjasház fűtéskorszerűsítéséről
A képviselő-testület úgy döntött, hogy Süli Bertalan egyéni vállalkozó – a Nyugdíjasházban
(5712 Szabadkígyós, Major 4.) történő kazáncsere anyagköltségét és munkadíját tartalmazó
– árajánlatát a határozat melléklete szerinti tartalommal és költséggel elfogadja.
Általános iskolai körzethatárokról
döntöttek
A képviselő-testület egyetértett a Szabadkígyósi
Általános Iskola Szabadkígyós település közigazgatási területére kiterjedő kötelező felvételi
körzetével a 2022/2023. tanévre vonatkozóan.

Tisztelt Ügyfeleink!

T

ájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2021. december 24-től (péntek) 2022.
január 2-ig (vasárnap) zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel. Kiemelten fontos ügyben
telefonos ügyelet a hivatal bejárati ajtaján lévő tájékoztatáson található telefonszámon lesz
elérhető. Megértésüket köszönjük!
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!

T

elepülésünk több utcájában problémát
jelent az ingatlanok beazonosítása, tekintettel arra, hogy a házszámok egyáltalán nem, vagy nem megfelelő módon kerülnek kihelyezésre. A házszámtábla hiánya,
vagy nem megfelelő elhelyezése megnehezíti a betegszállítók, a mentőszolgálat, a
tűzoltóság, a rendőrség, a postai szolgálat,

valamint a többi közszolgáltató munkáját.
A beazonosíthatóság a lakosság érdekeit,
valamint a közbiztonság megteremtését is
szolgálja. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
a házszámtáblák szükség szerinti pótlásáról,
kihelyezéséről haladéktalanul gondoskodni
szíveskedjenek.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

