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Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Jelentősen fejlődünk!

A Magyar Falu Program idei lehetőségei Her-
  czeg Tamás képviselő úr segítségével 42 

millió forint támogatási lehetőséget jelentenek 
a mi falunk számára célzott feladatokra elkülö-
nítve.

Ezek a következők:
•  Önkormányzati ingatlan

felújítására 15 millió
•  Önkormányzati út javítására 15 millió
•  Járdaépítésre 3 millió
•  Kommunális eszköz

beszerzésére 3 millió
•  Temető fejlesztésre 6 millió
Az összegek felhasználása a helyi képviselő- 

testület mérlegelő döntése alapján fog megtör-
ténni. A megvalósítás valószínű tavasszal fog el-
kezdődni.

A Magyar Falu Program egy nagyon hasznos 
kezdeményezés a számunkra, mert segít ben-
nünket azon fejlesztések folyamatos megvaló-
sítására, amelyekre a saját költségvetésünkből 
nem futná.

Érdemes azonban azt is hangsúlyozni, hogy 
pályázat segítségével 580 millió forintot nyer-
tünk a falunk turisztikai vonzerejének fejlesz-
tése céljából. Ez a fejlesztés is hamarosan el-
kezdődik. Épül ebből Újkígyós és Szabadkígyós 
között kerékpárút, belterületi kerékpárút, au-
tóparkoló 80 gépkocsi befogadására a kastély 
bejáratánál, turisztikai beruházás a Majorban. 
Mellesleg az idén nyáron befejeződik a Békés-
csaba és Szabadkígyós közötti kerékpárút is.

Jó hír még, hogy a Békéscsaba környéki kis-
települések is részesülnek külön támogatásban. 
Ez számunkra hozzávetőleg 380 millió forintot 
fog jelenteni. S ha hozzáadjuk a fenti összegek-
hez azt a 3,3 milliárd forintot, amit a Wenck-
heim kastély felújítására kaptunk, akkor meg-
állapíthatjuk, hogy Szabadkígyós történetében 
ennyi fejlesztés még soha nem érkezett ide.

Jó ezt tudni minden kígyósi lakosunk! Vigyáz-
zunk, hogy ez a töretlen fejlődés ne szakadjon 
meg áprilisban!

BALOGH JÓZSEF
polgármester
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Folytatás a 3. oldalon.

MINDENNAPJAINKBAN 6.

A Szociális Alapszolgáltatási Központban a házi
  segítségnyújtás, a szociális étkeztetés mel-

lett család- és gyermekjóléti szolgálat is műkö-
dik. Ezen feladatok ellátásáról munkatársunk, 
Mazula Hajnalka családsegítő által olvashatnak 
kicsit bővebben, aki Újkígyóson él 2 gyermeké-
vel és párjával. 2011 évben jelentkezett hoz-
zánk családsegítőnek.

– Korábban teljesen más munkakörben dol-
goztam Pusztaottlakán, ott a Polgármesteri Hi-
vatalban voltam anyakönyvvezető. GYES után 
nem mentem vissza a korábbi munkahelyemre, 
ezért örömmel vettem, hogy ide jöhettem. Elő-
szőr az akkor még működő nappali ellátás veze-
tője voltam, majd e munkakör megszűnése után 
családsegítő munkakörbe kerültem. A Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolán szereztem diplo-
mát,de mivel ez a képzettség a munkakörömhöz 
nem kapcsolódott, ezért a Szent István Egye-
tem Szociális munka szakán szereztem meg má-
soddiplomámat 2015-ben. A GYES alatt sokszor 
elgondolkoztam azon, hogy igazából mi is az, 
amit szeretnék dolgozni. Úgy gondolom, hogy 
ez a munkakör mindig is közel állt hozzám. Sze-
retek az emberekkel foglalkozni, segíteni nekik.

– Hajnalka te hogyan tudnád szemléltetni a 
hétköznapjaid, munkád során kikkel lépsz kap-
csolatba, miről is szól a munkád?

– Sokszor összetévesztik a családsegítőt a 
gyámhivatallal, de a kettő teljesen más! A gyám-
hivatal hatósági feladatokat lát el, kötelez, hatá-
rozatot hoz. A családsegítő, mint ahogy a neve 
is tükrözi, SEGÍTENI próbál.

A családsegítő szolgáltatás alapellátás kere-
tein belül működik, ahol a családsegítő a meg-
szerzett szaktudásával segíti a családot a prob-
léma megoldásához vezető útra. Ha a család 
vagy az egyén életében fellép egy probléma 
vagy elakadás, akkor irányt mutat, tanácsot 
ad, tovább irányít. Segít abban, hogy az egyén 
merre haladjon tovább, tehát NEM HELYETTE 
oldja meg a problémát, csak segíti.

– Hogy működik ez a gyakorlatban?
– A családsegítés során a kliensek általá-

ban önként keresik fel a szolgálatot. Általáno-
san elmondhatom, hogy helyi szinten az anyagi 
probléma miatti segítségkérés a legjellemzőbb. 

Ilyenkor együtt a családdal pénzbeosztási tervet 
készítünk. De még milyen problémákkal fordul-
hatnak hozzánk? Segítünk önéletrajz megírá-
sában, álláskeresésben, nyomtatványok kitöl-
tésben (települési támogatás, nyugdíj kérelem, 
stb.), jogászhoz, pszichológushoz adunk idő-
pontot, és minden olyan problémában, amely-
lyel megkeresik szolgálatunkat, próbálunk segít-
séget nyújtani.

Vannak esetek, amikor valamelyik hivatal fe-
lől keresnek meg például gondnokok, hogy se-
gítsem a munkájukat a klienseikkel.

A gyermekjóléti szolgáltatásban, ahogy a 
neve is mutatja, elsősorban a gyermek segítése 
az elsődleges, mindig a GYERMEK-et kell néz-
nünk. Amennyiben veszélyeztetettség áll fenn, 
elsődleges cél, hogy a gyermek a családjában 
nevelkedhessen. A gyermekjóléti szolgáltatást 
önkéntesen is fel lehet keresni, de leginkább 
jelzés alapján kerülnek rendszerünkbe.

Az 1997. évi XXXI gyermekvédelmi törvény 
17. § szerint az alábbi intézmények és szemé-
lyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszé-
lyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgál-
tatást nyújtó szolgáltatónál, azaz felénk: a 
védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermek-
orvos, a személyes gondoskodást nyújtó szol-
gáltatók, a köznevelési intézmények és a szak-
képző intézmények, a rendőrség, az ügyészség, 
a bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat, az ál-
dozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó 
szervezetek, a menekülteket befogadó állomás, 
a menekültek átmeneti szállása, az egyesületek, 
az alapítványok és az egyházi jogi személyek, a 
foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, a javítóinté-
zet, a gyermekjogi képviselő, a gyermekvédelmi 
és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatal, az állam fenntartói fel-
adatainak ellátására a Kormány rendeletében 
kijelölt szerv, a települési önkormányzat jegy-
zője, a büntetés-végrehajtási intézet, a bünte-
tés-végrehajtási pártfogó felügyelők.

Mindannyian a gyermekvédelmi rendszerhez 
kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek csa-
ládban történő nevelkedésének elősegítése, a 
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gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és 
megszüntetése érdekében – a törvényben meg-
határozott alaptevékenység keretében.

A szakemberek mind azon fáradoznak, hogy 
ha némi probléma adódik a családnál, elsősor-
ban a saját szakterületükön, a saját hatáskörük-
ben igyekeznek „orvosolni” azt, és amennyiben 
ez nem vezet eredményre, akkor jelzést tesznek 
felénk.

Jellemző esetek: iskolai igazolatlan hiányzás, 
elhanyagolás (nem viszik el a gyermeket a kért 
orvosi ellátásra), bántalmazás, nem megfelelő 
higiénia, vagy magatartási probléma.

– Van, hogy egy családban műkődési zava-
rok fordulnak elő, mint például a válás, gyer-
meknevelési gondok, pénzügyi nehézségek.

– Egy válás mindig nehéz, a felnőtteknek épp-
úgy, mint a gyerekeknek, és sokszor a szülők el-
felejtkeznek erről. A gyermek a szülők közötti 
viták elszenvedője, pedig ezt szépen, kulturál-
tan is meg lehetne oldani, bár azzal is tisztába 
vagyok, hogy ez nagyon nehéz. Ehhez taná-
csot tudok nyújtani a szülőknek, de az intézmé-
nyünkben működő pszichológus is segít mind a 
szülőnek, mind a gyermeknek egyaránt.

Válás során leginkább a kapcsolattartási prob-
lémák azok, amik gondot okoznak. Elsősorban 
próbálom rávezetni a szülőket arra, hogy, ho-
gyan is működik jól egy zökkenőmentes kap-
csolattartás. Persze ez sokszor sikertelen pró-
bálkozás. Ammenyiben nem megoldható ez a 
szülőkkel, tovább irányítom őket ügyvédhez, 
pszichológushoz, bírósághoz, vagy védelembe 
javasolom őket.

Amikor jelzés érkezik gyerekkel kapcsolato-
san, minden esetben legelőször felderítjük, hogy 
ennek a hátterében mi zajlik. Mindig fontos fel-
térképezni, hogy kell-e alapellátás, vagy tovább 
kell-e irányítanom más szervekhez, vagy egyszeri 
ügyintézéssel lezárható a jelzés.

Vannak esetek, amikor az alapellátás nem bi-
zonyul hatásosnak, védelembe vételre kerül sor.  
Ilyen esetek, amikor a család nem tudja, nem 
akarja a problémát megoldani. Védelembe vé-
telkor a gyámhivatal tart egy meghallgatást, 

ahol eldönti, hogy kell-e védelembe vétel, vagy 
marad az alapellátás.

Védelembe vétel esetén kötelezettségeket 
írnak elő, amit egy gondozási terv követ. Ekkor 
a békéscsabai gyermekjóléti KÖZPONT munka-
társa lesz a fő családsegítője a családnak, és 
emellett én is tovább segítem a családot. Ellen-
őriznem kell, hogy az adott kötelezettségeket, 
előírásokat betartják-e. Ha ezen kötelezettsé-
gek betartása nem vezet eredményre, akkor 
szokott a gyámhivatal további lépéseket alkal-
mazni, mint a családból való kiemelés, nevelő-
szülőkhöz kerülés, családbafogadás, ideigle-
nes elhelyezés. Ebben az esetben addig marad 
a gyermek távol a családjától, amíg a szülők 
az alapproblémát nem oldják meg. Ha a szü-
lők rendezték életvitelüket, akkor kerül vissza a 
családhoz a gyermek. Természetesen mindig az 
elsődleges célunk az, hogy a gyermek a család-
ban maradjon, mi ehhez nyújtunk segítséget.

Ha anyagai problémák miatt kerül sor a vé-
delembe vételre, igyekszünk minden segítséget 
megkeresni, mint a segély, álláslehetőség, kis-
babának kiságy, minden, amivel könnyíteni tud-
juk a mindennapjaikat.

Sokszor lép fel krízis egy családban, és sajnos 
volt olyan eset is, hogy gyereket kellett kiemelni 
a családból, ez a mai napig megvisel, hiszen 
nem ez a munkánk küldetése, hanem az, hogy 
ezt megelőzzük, és próbáljunk segíteni. Persze 
nem mindig tudunk, mert nem olyanok a körül-
mények, nincs együttműködésre hajlandóság, 
ilyenkor sajnos lépni kell a gyermek érdekében. 

Vannak nehézségei ennek a szakmának, és 
nem mondom, hogy egyszer-kétszer nem oko-
zott álmatlan éjszakát a munkám, de soha nem 
bántam meg, hogy ezt választottam, mert az 
öröm, elégedettség épp úgy jelen van a min-
dennapokban, mint a kudarc. Rá kellett jön-
nöm, hogy mindent mindenki helyett nem old-
hatok meg, és ha nem köszönnek az utcán, 
akkor az nem nekem szól, hanem a munkám-
nak.

Süliné Forró Zsuzsanna
intézményvezető
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Beszámoló Szabadkígyós Község
Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. december havi döntéseiről
 Jóváhagyta az önkormányzat az éves ellenőrzési tervét

A képviselő-testület úgy döntött, hogy elfogadja 2022. évi ellenőrzési tervét, továbbá a terv meg-
valósításához szükséges költségvetés forrást 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.

 Elfogadta a testület az éves munkatervét
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a testü-
let 2022. évi munkatervére vonatkozó javaslatát.

 Megalkották a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet
A képviselő-testület megalkotta Szabadkígyós Község Önkormányzatának rendeletét a 2022. évi 
átmeneti gazdálkodásról.

 Közbeszerzési eljáráshoz szükséges bíráló bizottság felállításáról született döntés
A TOP-1.2.1-16-BS1-2021-00014 azonosító számú pályázat keretében a „Kulturális-, ökoturisztikai- 
és örökségi helyszínek fejlesztése Szabadkígyóson” tárgyú beruházásra irányuló közbeszerzési eljá-
rás megindításához szükséges ajánlati felhívás tervezetét a testület elfogadta, a közbeszerzési el-
járást megindította, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására bíráló bizottságot állítottak fel.

Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!
Kérjük, támogassák adójuk 1%-ával a Szabadkígyósi Szabadidő Sport Club-ot.

Adószám: 18371828-1-04
Felajánlásukat köszönjük szépen!

Folytatás a 3. oldalról.

MINDENNAPJAINKBAN 6.

Továbbra is minden hónap második szerdá-
ján 9–11 óráig ingyenes jogi tanácsadást bizto-
sítunk.

Minden hónap harmadik keddjén 9–14 óráig 
ingyenes pszichológiai tanácsadást igényelhet-
nek a gyermekjóléti ellátásban részesülő gyer-
mekek és családjaik.

Az intézményben az ingyenes pszichológusi 
segítség és az ingyenes jogi tanácsadás előze-
tes bejelentkezés alapján történik (időpontké-
rés szükséges).

Havonta egy alkalommal – szintén előzetes 
egyeztetés alapján – ingyenes igénybe vehető 

pszichológiai tanácsadás is, melyet az Önkor-
mányzat biztosít az Önök részére.

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

E-mail címe: szak@oroscom.hu

Tisztelt Szabadkígyósi lakosok!
Mint minden évben, idén is lehetőség van arra, 
hogy adóbevalláskor rendelkezzünk SZJA 1%-
áról. A Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület
idén is szeretettel fogadja a 18376696-1-04 adó-
számra.

Szabadkígyósi
Nagycsaládos Egyesület
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Tisztelt Lakosok!
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával

támogassák a Szabadkígyósi Óvodáért és Iskoláért Alapítványt.

Adószám: 18384387-1-04
Köszönjük!

Tisztelt Lakosság!
Az eddigi támogatást megköszönve,

kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ának a felajánlásával
támogassa a Szabadkígyósi Polgárőr Egyesületet.

Ehhez csupán annyit kell tennie, hogy az adóbevalláskor
az adó 1%-áról rendelkező papírra a következő adószámot írja rá:

18388714-1-04
Köszönjük segítségét!

Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a hamu, salak gyűjtésére szolgáló konténer február 
végéig vehető igénybe a Kossuth téren, a Művelődési Ház mellett.
A konténerbe kizárólag zsákokban összegyűjtött, kihűlt állapotú hamut, salakanyagot le-
het lerakni.
A konténerek ürítéséről a DAREH Bázis Zrt. gondoskodik.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal





HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2021. december 16.,

menyasszony: Hovorka Éva Ágnes szabadkígyósi lakos,
vőlegény: Rétlaki Gábor szabadkígyósi lakos.

HALÁLESET:
Benkó József, volt szabadkígyósi lakos (született: 1950. július 26.)

elhunyt 2021. december 3. napján, Gyulán.

ANYAKÖNYVI HÍREK



2022. kommunális hulladék zöld hulladék szállítás szelektív
(minden hó második péntekén)

1. hét január 3. / január 5. január 13. fenyőfa
2. hét január 10. / január 12. január 14.
3. hét január 17. / január 19. január 20. fenyőfa
4. hét január 24. / január 26.
5. hét január 31. / február 2.
6. hét február 7. / február 9. február 11.
7. hét február 14. / február 16. február 17.
8. hét február 21. / február 23.
9. hét február 28. / március 2.

10. hét március 7. / március 9. március 11.
11. hét március 14. / március 16. március 24.
12. hét március 21. / március 23.
13. hét március 28. / március 30.

2022. évi I. negyedéves hulladékgyűjtési naptár

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:
2022. január 3., február 7., március 7., 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, csütörtökön 7–19 óráig)

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.


