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Önkormányzatának Lapja

INGYENES 2022. március

Minden választásnál az ország sorsáról és 
a településünk jövőjéről is szavaznak. 

Most különösen fontos, hogy mi választók merre 
jelöljük ki az útirányt. Tudnunk kell, ez felelősség! 
A kampány során rengeteg információval tömik 
a fejünket. Egyaránt mondanak igazat és hamisat, 
valót és rágalmakat. Saját józan eszünkkel kell 
eldöntenünk, hogy kinek hiszünk. Én 24 éve vagyok 
a választók akaratából a falu polgármestere, e hosz- 
szú időnek a tapasztalatai alapján mondanám el 
a véleményemet, hátha használhatnak valamit 
a választók a döntéshez. 

1998 óta volt egy fideszes ciklusú kormány. 2002-
től 2010-ig MSZP-s ciklusok (Medgyesi, Gyurcsány 
és Bajnai) követték egymást. 2010-től a mai napig 
ismét fideszes kormány alatt vezethettem a falut. 

Minden időszakot úgy értékelek, mennyire volt 
az jó, hasznos, eredményes Szabadkígyós számára.

Az első fideszes ciklusban sikerült olyan politikai 
kapcsolatokat kialakítani, amelyek eredményesek 
voltak a falunk számára.

2002-ben Medgyesiék átalakították a korábbi 
pályázati rendszert, ami nekünk nem kedvezett. 
Büntették a fideszes önkormányzatokat. Büntet- 
ték a nyugdíjasokat, mert elvették a 13. havi nyug-
díjat. Büntették a családokat, mert megszüntették 
a családi adókedvezményt. Büntették az ország 
lakosságát, mert háromszorosára emelték a gáz árát. 
Pedig Lendvai Ildikó lassan mondta, hogy mindenki 
megértse, nem lesz gázáremelés. Hazudtak reggel, 

Folytatás a 2. oldalon.

„És megérzik a fényt a gyökerek. 
És szél támad. És fölzeng a világ”. 

   (Pilinszky János)

ÁLDOTT HÚSVÉTI  
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Hogyan válasszunk?
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délben, meg este! És rendőrökkel verették szét 
a tüntető magyar polgárokat, akik utcára vonultak 
az elégedetlenségük miatt. És most ők akarnak 
visszalopakodni a hatalomba, maguk előtt tartva 
az összevissza beszélő új arcot, aki azonban csak 
egy komolytalan báb, akit bármikor a sutba tudnak 
dobni. De miért is gondolja ez az ember, hogy ő 
alkalmas lenne a magyar nemzet vezetésére? Ez 
az ember megsértette már a falusiakat, a nőket 
és sok más embert. Én magam jelentem az olva- 
sóimnak, hogy már elmúlt 10 óra, amikor ezeket 
a sorokat írom, és még józan vagyok falusi létemre, 
és a hölgy munkatársaim is tudnak helyesen írni 
és keresztrejtvényt fejteni. Komolytalan az olyan 
ember, aki azt hiszi, hogy csak ő tudja a tutit, és azt 
gondolja, hogy az ő fenekében forog a világ tengelye. 
Forogjon benne sokáig, de ne ő akarja vezetni a mi 
sorsunkat, a mi országunkat.

Van egy másik jelentkező is a mi szavazatain-
kért. Ő most jött rá, hogy idevalók a gyökerei a mi 
vidékünkre. De hol volt eddig, mit tett értünk valaha 
is? Politizált Pesten a 14. kerületben. Ott kapott 
politikai feladatokat. Most már azonban ott nincs 
rá szükség, és eszébe jutott, hogy valaha lakott 
a szomszéd faluban, és emiatt mi hátha bejuttat-
nánk a Parlamentbe ismét. Nekünk azonban arról 
is döntenünk kell, hogy ő, vagy Herczeg Tamás 
képviseljen bennünket. Arról szavazzunk, hogy az új 
jelentkező, akinek ezelőtt eszébe sem jutottunk, 
de most ígérget fűt-fát, vagy Herczeg Tamás, aki 
sok fejlesztési forrást hozott a térségünkbe, és 
számíthatunk rá a jövőben is. A józan ember – én 

tudom, hogy mi azok vagyunk – a jól felfogott 
érdekeit, a falunak az érdekeit nézi, ha dönteni kell.

Mik azok a fejlesztések, amik Herczeg Tamás 
tevékenységéhez kapcsolhatók a teljesség igénye 
nélkül:

Megakadályozta, hogy a Szabadkígyósi Wenck-
heim kastélyt Lázár János Mezőhegyes tulajdonába 
vegye.
Orvosi rendelő épült Szabadkígyóson             60 millió forint
Bővítettük az inkubátorházat              126 millió forint
Bölcsőde bővítés történt                 80 millió forint
Piactér került kialakításra                32 millió forint
Belső úthálózat fejlesztésre került               50 millió forint
Belvízelvezető árokrendszer korszerűsítése    120 millió forint
A Major turisztikai fejlesztése, 
kerékpárút Újkígyós felé               580 millió forint
Útépítés (Pál ligeti út, Betyár út) 
a közeljövőben                  398 millió forint
Faluház (Polgármesteri Hivatal) felújítása     28 millió forint
Temető fejlesztése és urnafal létrehozása     10 millió forint
Játszótér kialakítása                  3 millió forint
Közösségi terek fejlesztése                28 millió forint
Tanyabusz beszerzése                 15 millió forint

Mindegyikünk szavazata nagy érték. Csak an-
nak adjuk oda, aki megérdemli, aki használni tud 
a falunknak, az országunknak.

Kedves kígyósi Választópolgárok! Döntsenek 
felelősen, úgy, hogy a településünk és Magyarország 
tovább gyarapodjék!

Balogh József
polgármester

Felhívás
Szabadkígyós Község Önkormányzata turisztikai logójának kialakításához

Szabadkígyós Község Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet Sza- 
badkígyós település turisztikai célú marketing kommunikációjában 
alkalmazandó logójának és arculati alapelemeinek megtervezésére. 

1. Határidő, elbírálás: a pályázatokat elektronikusan kérjük megküldeni 
a titkarsag@szabadkigyos.hu címre, legkésőbb 2022. április 30. napján, 
éjfélig. A levél tárgyában kérjük feltüntetni a „logópályázat” megnevezést. 
A beérkezett pályázatokat Szabadkígyós Község Önkormányzata házon 
belül értékeli, turisztikai és marketing szakemberek bevonásával (5 fős 
bizottság), majd bírálja el a nevezési határidő lejárta után legkésőbb 
7 munkanappal.

Folytatás a 3. oldalon.
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2. A nyertes pályázat díja: 80.000 Ft Szabadkígyós Község Önkormányzata, nem kötelező módon, a nyertes 
pályázóval további arculati elemek tervezésére szerződhet. 

3. Pályázati feltételek, melyeket a pályázók a pályaművek beküldésével elfogadnak:
• A pályázatra csak 18. életévüket betöltött magánszemélyek vagy jogi személyek nevezhetnek
• Egy pályázó több pályaművet is beküldhet
• A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői 

és egyéb jogot nem sért, illetve kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel.  
A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig a pályázat eredményhirde- 
tése után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni

• Érvényes pályázatnak a fent megadott e-mail címre a határidőig jpg vagy pdf formátumban beérkező 
pályaművek tekinthetők

• Szabadkígyós Község Önkormányzata a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos 
jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja

• A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást visszavonja, érvényteleníti, a határidőt 
meghosszabbítja, vagy a pályázatot eredményhirdetés nélkül lezárhatja

4. Feladat: Az ajánlattevők feladata javaslattétel Szabadkígyós település turisztikai célú marketingkommu-
nikációjában alkalmazandó logójára és arculati alapelemeire vonatkozóan:

• Logó variánsok készítése (4C, 2C és fekete-fehér változatok) 
• Javaslat alkalmazandó betűtípus variánsokra
• Javaslat a színvilágra, színmintákra (színkódok megadásával)

A logó tartalma:
• A logó tartalmazza a település nevét („Szabadkígyós”) 
• Tartalom: szimbolikus–grafikai jel
• A vizuális jel lehet a település jelenlegi címerének és/vagy a települési kötődésű Wenckheim család 

címerének újragondolása, illetve ettől eltérő, új szimbólum is megjelenhet 
Stílus, design: 

• Modern hangulatú, progresszív, letisztult megjelenés
• Szerethető, barátságos, pozitív 
• Markáns, egyedi, megjegyezhető és könnyen felismerhető
• Hangulatában illeszkedik a település természeti és épített értékeihez 
• Az alkalmazott betűtípus tekintetében lehet modern, újszerű, de fontos, hogy messziről is jól olvasható 

legyen 
További kritériumok: 

• Fekete-fehérben, 4 színben, 1 színben is megéljen
• Fekvő és álló formátumú változat
• Távolról és közelről is észlelhető, felismerhető, beazonosítható legyen 
• Széles körű felhasználhatóság jellemezze (névjegykártya, poszter, plakát, alternatív eszközök stb.)
Felmerülő kérdés esetén és/vagy bővebb információért kérjük, forduljon Sztahovics Zsuzsához az alábbi 

elérhetőségeken: titkarsag@szabadkigyos.hu, 06-66/247-186
Bővebb információ: szabadkigyos.hu

Felhívás
Tájékoztatjuk a közlekedőket, hogy a Wenckheim kerékpárút asztfaltozása folyamatosan zajlik. Kérünk 

minden közlekedőt, főként a mezőgazdasági munkát végzőket, hogy a frissen aszfaltozott utakat addig ne 
használják, amíg azokat hivatalosan át nem adják a forgalomnak.

Megértésüket köszönjük!
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Egy kastélymegnyitó margójára

Március 20-tól újra megnyitotta kapuit a 
Wenckheim-kastély. Nagyon vártuk.  Hosszú 

évek küzdelme és Polgármesterünk kitartó munkája 
folytán pályázati forrásokból megújult a kastély főépü- 
letének a földszintje és tetőszerkezete, valamint a park  
egy része.

A felújítási munkálatokat a NÖF Nonprofit Kft. 
végezte és a megnyitás után a kezelési jog is náluk 
maradt. 

Mindannyian vártuk, hogy újra kinyissa a kapuit 
a csodás kastély. Nagyon vártuk. Időről időre kisétál-
tunk a parkba, néztük a munkálatokat. Találgattuk, 
hogy vajon milyen lesz majd teljes pompájában. 

És eljött a megnyitó napja. A közösségi médiába 
tévesen kikerült egy meghívó, több egymásnak 
ellentmondó hír és a végén szomorúan vettük tudo- 
másul, hogy a falu lakói nem lehetnek jelen a hiva- 
talos megnyitón. Igen, mind szerettünk volna együtt 
örülni, együtt ünnepelni. 

De.
Igenis ünnep a kastély felújítása. Ünnep, hogy az é- 

pület nem pusztul tovább. Ünnep, hogy újra kinyi-
totta a kapuit mindenki előtt. Ünnep, hogy Szabad-
kígyós felkerült Magyarország turisztikai térképére. 

Bánkódás helyett fókuszáljunk arra, hogy milyen 
szerencsések vagyunk.

1. Szabadkígyós Békéscsabától 10, Gyulától 15 km-re 
a Körös-Maros Nemzeti Park ölelésében helyez- 
kedik el a szikes pusztán. Rendkívül kedvező, hogy  
mind a megyeszékhely, mind a fürdőváros karnyúj- 
tásnyi távolságra van.

2. A mi falunkban áll Magyarország egyik legszebb 
kastélya.

3. Épített értékek tekintetében is gazdagok vagyunk. 
Magyarországon  két helyen áll diadalkapu. Az egyik  
Vácott, a másik nálunk: Ferenc József Diadalkapu. 

4. A Majorságot a magyar nábob, Wenckheim József  
Antal alapította. Ő jelenik meg Jókai híres regényé-
ben, Az egy magyar nábobban. Kígyós általa került  
be a magyar irodalom gyöngyszemei közé.

5. A Szent Anna templomban van Magyarország egyet- 
len helyén álló üvegfestménye.

6. Két épületünk is van, amelyeket Ybl Miklós 
tervezett: Wenckheim-kastély, Wenckheim-kripta.

A felsorolásban a meglévő szerencsés adottsá- 
gaink szerepelnek. Most pedig nézzük meg a jelenlegi  
szerencsés helyzetünket.

1. A kastélyban új munkahelyek nyíltak szabadkígyósi 
lakosok számára.

2. Beindult a turizmus, sokan jönnek Szabadkígyós- 
ra. A hozzánk látogatókat vendégül kell látni, ezért 
lehetőség nyílik új vállalkozások beindítására.

3. 580.000.000 forintot nyertünk a Major turisztikai 
fejlesztésére. Régi álmunk válik ezzel valóra, hiszen 
a Majort így be tudjuk kapcsolni a turisztikai vérke- 
ringésbe. Szépülnek, megújulnak az épületeink. 

4. A turisztikai működtetéssel újabb munkahelyek 
létesülnek.
Jó adottságok és jó lehetőségek birtokosai va- 

gyunk. Ezek kijelölik a jövő feladatait is. 
És ne feledjük azt sem, hogy az a Wenckheim Krisz- 

tina, aki felépíttette Ybl Miklóssal a csodás kígyósi 
kastélyt, nemcsak az épületet hagyta örökül, hanem  
azt a szellemiséget is, ami értelmet ad egy ember 
életének: a másokért érzett felelősség, a közösségért 
végzett munka.

Életét Szent Erzsébet életéhez hasonlították:

(...) “ Szent Erzsébet legendái valójában 
könyörületes tetteiről szólnak, azok lényegét fejezik 
ki. Egyúttal tanúságot tesznek azok igazságáról a 
világ számára. De nem csak igazolás, jóváhagyás 
is, hitelesítés, ha úgy tetszik, egyfajta felhívás arra, 
hogy ezek az irgalmas cselekedetek szükségesek 
az emberi élet jobbá tételéhez. Ezt példázza Szent 
Erzsébet élete, ezt érezte benne saját kora és a 
későbbi századok elesettjei éppúgy, mint a másokért 
tenni kész, felelősséget érző jóindulatú emberek. “

Hát ez a mi munkánk, és ez nem is kevés.
Lánczi Ildikó

képviselő
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Vállalkozás-újraindítási Program

A program  keretében 2022. február 24-től 
beadható új pályázati felhívás, amely for-

rást biztosít a szabad vállalkozási zónák területén 
és szabad vállalkozási zónán kívül eső 5000 fő 
lélekszám alatti települések mikrovállalkozásai 
számára. 

A 70% mértékű, maximum 10.000.000 forint 
vissza nem térítendő támogatás segítséget nyújt 
a mikrovállalkozások részére fejlesztéseinek meg-
valósítására, ezzel is növelve hosszú távon a sikeres 
vállalkozások számát, azok adótermelő képességét, 
illetve a település népességmegtartó képességét.

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány honlapján (www.bmva.hu) található igény-
felmérés kitöltését követően felveszik a vállalkozások-
kal a kapcsolatot, és részletes információt adnak a fi- 
nanszírozási lehetőségeikről.

Tevékenységük teljeskörű, melyért szerződés 
szerint a következő feladatokat végezik el:
1. A Megbízó fejlesztési elképzeléseibe bevonható 

pályázati és egyéb pénzügyi forrásokat feltárják.
2. A projekttel kapcsolatban konzultációt tartanak 

lehetőleg a Megbízóval.
3. Elvégzik a pályázati dokumentáció kezelését, 

összeállítását.
4. A pályázati dokumentáció – a határidők figyelembe 

vétele mellett – beadását elvégezik.
5. Ellátják a Megbízó képviseletét a Kiíró Hatóságnál, 

esetleges tisztázó kérdések, hiánypótlások 
határidőn belül történő megválaszolását elvégezik.

6. Ellátják a nyertes pályázat projektmenedzsment-
jét, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

• Támogatási szerződés előkészítése, megkötése;
• Támogatási szerződés esetleges módosítása;
• Kifizetési kérelem összeállítása és leadása;
• Esetleges hiánypótlások elkészítése

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
Mikrovállalkozások:
• amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes 

(365 napot jelentő) üzleti évvel
• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszá-

ma a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
legutolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti 
évben legalább 1 fő volt,

• amelyek Magyarország területén székhellyel ren-
delkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, 
egyéni vállalkozók vagy kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni 
cégek,

• amelyek szabad vállalkozói zónának minősülő 
területen található (Felhívás 2. számú melléklete 
szerint) településeken, vagy szabad vállalkozói 
zónának nem minősülő területen található, 5000 
főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező 
(Felhívás 3. számú melléklete szerint) településeken 
valósítják meg fejlesztéseiket,

• amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá

Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium?
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi 

formában nincs lehetőség.

Milyen tevékenységek támogathatóak?
• Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai 

rendszerek és kapacitások kialakítása
• Ingatlan beruházás

Az eszköz, technológia beszerzés költségének az 
ingatlan beruházás tevékenység költségével együtt 
el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének 
legalább 50 %-át.
• Információs technológia-fejlesztés (legfeljebb a 

projekt elszámolható összköltségének 50 %-át 
érheti el)

• Projekt szakmai megvalósításának közvetett 
költségei

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
2022. február 24. – 2023. március 31.

GINOP Plusz-1.2.2-22  Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program

Folytatás az 5. oldalon.
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Mennyi támogatást lehet igényelni?
2 000 000  - 10 000 000 Ft.
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az 

elszámolható költségek 70 %-át.

A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem 
térítendő?

Vissza nem térítendő támogatás.

Kell-e önerő a projekthez?
Igen, minimum 30 % mértékben.

Mennyi előleg igényelhető?
50 %, maximum 5 000 000 Ft

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre 
álló időtartam?

A projekt fizikai befejezésére a megkezdéstől 
számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Hol valósítható meg a projekt?
Szabad vállalkozói zónák területén és Szabad 

vállalkozási zónán kívül eső 5000 fő lélekszám alatti 
települések.

Várhatóan hány projekt kap támogatást?
3000 – 4800 db

Mekkora a rendelkezésre álló 
tervezett keretösszeg?

30 000 000 000 Ft

Mennyi a projekt elszámolható összköltsége?
Legfeljebb a legutolsó jóváhagyott (közgyűlés, 

taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), 
lezárt, teljes üzleti éves beszámolója szerinti árbev-
ételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóal-
apba beszámított bevételének kétszerese lehet

Mikor kezdhető meg a projekt?.
A támogatási kérelem benyújtását követő napon 

saját felelősségre megkezdhető.

Mire nem kapható támogatás?
Épület fejlesztése esetén, amennyiben az ingatlan 

hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés 
valósulna meg.

Milyen további szakmai elvásároknak kell meg-
felelni a magvalósítási helyszínnek?

A megvalósulási helyszínnek a támogatási kére- 
lem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell 
a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként 
vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie.

A projekt megvalósítása után milyen kötelezet- 
tségeim lesznek?

A beruházást, illetve a projekt keretében létre-
hozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási 
időszak végéig fenntartja a projekt megvalósítás 
befejezésétől számított 3 évig.

Kinek nem ítélhető meg támogatás?
Amely vállalkozás a GINOP-1.2.9-20, GINOP 

Plusz-1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.2.21, GINOP 
Plusz-1.2.1-21 vagy GINOP Plusz- 1.2.3-21 kódszámú 
felhívás keretében támogatásban részesült.

SZabadkígyós Község 2021. szeptemberé-
ben a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett „Felelős állattartás elősegítése” 
című, MFP-FAE/2021. kódszámú felhívás keretében 
515.593 Ft-ot nyert.

A Magyar Kormány felelős állattartás előse- 
gítését célzó pályázata a magyar falvakban élők 
életminőségének javítását nagyon jól célzó kez- 
deményezése volt. Az elmúlt fél évben - az előzetes 
igényfelmérés alapján - felhasználtuk a megnyert 
összeget, melynek köszönhetően 8 kan kutya, 
és számos macska ivartalanítására kerülhetett 
sor jelentősen elősegítve ezzel a nem kívánt ál-

latszaporulat mérséklődését. Az ivartalanított 
állatok megkapták a veszettség elleni védőoltást, 
valamint 4 kutyát transzponderrel is el tudtunk látni. 

Köszönjük a Magyar Kormány támogatását, és bí- 
zunk benne, hogy folytatja a kezdeményezést a jö- 
vőben is, hiszen nagyon hasznos volna a pályázat 
további évekre történő kiírása, mivel ha rendszeressé 
válna e tevékenység a kistelepüléseken, lehetőség 
volna a hosszú távú eredmények elérésére, és talán 
a lakosság felelősebb állattartására vonatkozó szem- 
léletváltása is elérhető lenne ezáltal.

Zatykó Katalin 
jegyző

Felelős állattartás elősegítése
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Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023. 
nevelési évre az óvodáskorú gyermek beiratása 

az alábbiak szerint történik.

Az óvodai beiratkozás időpontja:
2022. április 25-26. (hétfő, kedd) 8:00-15:00 

óra között

A beiratkozás helye:
Szabadkígyós Óvoda, 5712-Szabadkígyós, Kos-

suth tér 2. szám
Minden gyermeknek, aki 2022. augusztus 31-ig 

betölti a 3. életévét, szeptembertől legalább napi 
négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie 
annak érdekében, hogy időben elkezdődhessen a 
gyermekek közösségbe szoktatása, és felkészítése 
a majdani iskolakezdésre. A felvételt a szülőnek/
gondviselőnek szükséges kérelmeznie.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott- 
kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, 
a megyei kormányhivatal általános illetékesség-
gel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai 
foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot 

igazoló hatósági igazolványok, születési anyakönyvi 
kivonat, TAJ kártya,

• a szülő személyazonosságát igazoló hatósági iga-
zolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése 
esetén alkalmazható jogkövetkezmények

Az 3. életévet betöltött gyermek beíratásának 
elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszer- 
ről 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, sza-
bálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

Teendők külföldön tartózkodó óvodaköteles gyer-
mek esetén

Ha a gyermek óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, azt a szülőnek a beíratás idejének utolsó 
határnapját követő 15 napon belül írásban be kell 
jelentenie az Oktatási Hivatalnak. A bejelentéshez 
használható űrlap elérhető az OH honlapján, és 
elküldhető ügyfélkapus hitelesítéssel elektroni-
kusan, vagy postán a következő címre: Oktatási 
Hivatal, Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 
Budapest, Pf. 19. 

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 bizottság 
szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartássza-
bályozási zavarral) küzdenek.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés 
közlésének határnapja:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi  
kérelemnek helyt adó döntését elektronikus for- 
mában, a kérelem elutasítására vonatkozó dönté- 
sét határozati formában közli a szülővel legkésőbb 
2022. május 20. napjáig.

A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői 

felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számí-
tott tizenöt napon belül illetékmentes fellebbez- 
ési 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 nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

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

• a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és 

FENNTARTÓI HIRDETMÉNY A 2022/2023.  
NEVELÉSI ÉV ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

Folytatás a 8. oldalon.
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a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első 
napja: 2022. szeptember 1.

Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az 
eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett 
gyermekek is.

Néhány információ óvodánkról:
• Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek életkorá- 

nak egyik legfontosabb tevékenységére, a játékos 
testmozgásra

• Kollégáink szakképzett és tapasztalt óvodapeda- 
gógusok és dajká

• Kis létszámú, életkor szerinti homogén csopor-
tokat indítunk

• Tágas, világos csoportszobákkal, jól felszerelt 
tornaszobával rendelkezünk

• Heti rendbe beépített fejlesztő foglalkozások, 
logopédia, számtalan közös program színesíti az 
óvodai életet

Elérhetőségeink:
Tel.: +3670/338-32-57

E-mail: szkigyosovi@gmail.com

Szabadkígyós, 2022.március 23.

Beszámoló Szabadkígyós Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. február havi döntéseiről
• Költségvetési rendeletet alkottak a képviselők

A képviselő-testület megalkotta Szabadkígyós Község Önkormányzatának 1/2022. (II.24.) számú 
önkormányzati rendeletét  Szabadkígyós Község 2022. évi költségvetéséről.

• Döntött a testület a helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló támogatás igény- 
léséről
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költ- 
ségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet szerinti támogatási előirányzatokra vonatkozóan 
igényelhető támogatásra támogatási igényét benyújtotta.

• Együttműködési megállapodást véleményezett a testület
A várostérségi települések között létrejövő Együttműködési Megállapodást véleményezte a testület, 
azzal egyetértett, és felhatalmazta a Polgármestert a szerződés aláírására.

• A Szavazatszámláló Bizottságok tagjait, póttagjait választották meg a képviselők
A szavazatszámláló bizottságok megválasztásának határideje 2022. március 14. Szabadkígyóson továb- 
bra is három szavazókörben adhatják le voksaikat a választópolgárok április 3-án a 2022-es magyar- 
országi országgyűlési választáson. A Képviselő-testület jóváhagyta a szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak és póttagjainak névsorát. 

• Támogatja a testület a Szabadkígyósi Szabadidő SC működését
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy ismét támogatja a 
Szabadkígyósi Szabadidő SC működését, valamint elfogadta az előző támogatás felhasználását tartal-
mazó elszámolást.

• Közbeszerzési eljárással kapcsolatban is döntöttek a képviselők
A képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16-BS1-2021-00014 Kulturális-, ökoturisztikai- és örökségi hely- 
színek fejlesztése Szabadkígyóson című pályázat keretében megvalósuló „Szabadkígyós-Turisztikai 
helyszínek fejlesztése I” tárgyú „1. rész - Helytörténeti kiállító felújítása”, „2. rész - Kocsimúzeum felú-
jítása”, „3. rész - Régi posta épületének felújítása” közbeszerzési eljárás tekintetében hozott döntést.

Zatykó Katalin s.k.
jegyző
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MINDENNAPJAINKBAN 7.

Az eddigi hat hónapon keresztül megismerhet-
ték a Szabadkígyósi Szociális Alapszolgáltatási 

Központ munkatársait, akik szociális gondozóként, 
szociális segítőként illetve családsegítőként dolgoznak 
az intézményben. Most ismerjük meg Süliné Forró 
Zsuzsannát, azt az embert, aki az intézményt vezeti, 
összefogja, és azon fáradozik mindennap, hogy 
zökkenőmentesen menjen a munka a szociális 
szolgáltatásban. Erről kérdeztem őt: 

Zsuzsi, mióta dolgozol a Szociális Alapszolgáltatási 
Központnál?

2010-ben kerültem az intézményhez, mint család-
segítő a gyermekjóléti szolgálatnál, így elmond-
hatom, hogy én vagyok itt a legrégibb munkatárs. 
2011 őszétől megbízott intézményvezető is voltam 
a családsegítői munkakör mellett, de immár a má- 
sodik 5 éves ciklusban vezetői munkakörben végzem 
a mindennapi feladatokat. 

Miért éppen szociális munkás, hiszen az eredeti 
végzettségedtől kicsit távol áll ez a szakma?

Így van, távol állt, de ma már közel. Szegeden 
éltem, de valami mindig is ide húzott Szabadkígyós-
ra. A nagyszüleimhez költöztem 1997-ben, ahol 
fodrászként dolgoztam egészen 2004-ig. Közben 
férjhez mentem és lett 3 gyermekünk. A GYES 
alatt lehetőség adódott arra, hogy főiskolai tanul-
mányokat folytassak, így kerültem a szociális munka 
szakra, majd tettem szakvizsgát, hisz ez alappillére 
a vezetésnek. 

Úgy gondolom, hogy a szépségiparban dolgozók 
is egyfajta pszichológia munkát végeznek, amikor 
a vendéget meghallgatják, miközben megszépül-
nek. Azt gondolom, hogy innen indult a szociális 
munka iránti érdeklődésem. Az intézménybe be-
jövő embereket nem csak meghallgatjuk, hanem 
segítjük abban a helyreállításban, amiben elakad-
tak. Amiért szeretem ezt a szakmát, az az, hogy az 
emberek bizalommal fordulnak felénk, hálásak, és 
ez örömmel tölt el.

Szerinted milyen egy jó vezető?
Azt gondolom így 11 év után, hogy a legfontosabb 

elsősorban figyelni a munkatársakra, emberként 
kezelni őket. Mindenkinek vannak rossz és jó napjai, 
de úgy vélem, hogy a munkatársainkra időt kell 
szánni, meg kell hallgatni őket, és törekedni kell 
arra, hogy a munkahely, ahová bejárnak nap mint 
nap, oda jó érzéssel érkezzenek.  

A másik fontos dolog azt elérni, hogy a kolle- 
gák toleránsak legyenek és tiszteljék egymást, és 
elfogadják mindazt, amit a vezetőjükkel együtt 
megvalósítanak. Mi együtt keressük a megoldásokat 
a problémákra, együtt készítjük a terveket, és 
természetesen a dicséret sem maradhat el. Nem 
voltam született vezető, de azt gondolom, ez a pár 
év azt bizonyította, hogy az „ember holtáig tanul.” 
Az intézményt átvenni semmilyen tapasztalattal - 
értem ezalatt azt, hogy soha nem végeztem vezetői 
feladatot – nem volt könnyű, ismeretlenek voltak 
számomra a paragrafusok. Leültem, elővettem a 
jogszabályokat és áttanulmányoztam. 

Itt szeretném megragadni az alkalmat, és sze-
retném elmondani, hogy büszke vagyok a csapatomra, 
akik télen és nyáron, hidegben vagy kánikulában is 
mennek az orvoshoz, boltba, gyógyszertárba, sebet 
kötöznek, segítenek a személyes higiéniájukban, ha 
gyors beavatkozás szükséges, orvost hívnak, illetve 
a mindennapos egyszeri melegételt eljuttatják 
hozzájuk.   Elmondhatom, hogy ők szívvel-lélek-
kel végzik munkájukat, elhivatásként élik meg a 
mindennapi kihívásokat. Ha napközben találkozik 
olyan emberrel, akiről úgy látja, hogy elesettebb, 
megkérdezi, miben tud segíteni, és nem elfordul, 
hanem segíti a kezében lévő lehetőségekkel, illetve 
tovább irányítja, ahová kell.

Elismerésképpen én ezúton is szeretném meg-
köszönni munkájukat!

Interjút készítette:
Mazula Hajnalka

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉS:

Karlik Ádám, született: 2022. február 17. napján, édesanyja: Karlik Eugénia, édesapja: Karlik Bálint 
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Március 15-én a magyar forradalom és sza-
badságharc hajdanvolt lelkes, tiszta hangu-

latára emlékeztünk, a hazáért tenni akaró márciusi 
ifjakra, akik szerte az országban megmozdultak a sza- 
badságért, gróf Széchenyi István szerint az isten leg- 
szebb ajándékáért.

Bozzai Pál így írt erről:
“A ti életeteknek a szabadság olyan, mint a hal-

nak a víz, madárnak a levegő, vadnak a rengeteg. 
Legyetek inkább halni készek véle, mint élni nélküle. 
Midőn mindeneteket föláldozátok érte és a szabad- 
ságot megnyerétek, nem vesztétek semmit, hanem 
nyertetek mindent.” 

1848. március 15-én sorsfordító időket élt Mag-
yarország. Ezen a napon virradt fel a magyar sza-
badság napja. 

Erre a napra emlékeztünk a Kossuth téren. A Him- 
nusz után Dr Gurbity Gábor tárogató muzsikájával 
nyitottuk meg a rendezvényt. Pelyhéné Lipták Gab- 
riella ünnepi köszöntő gondolatai után Lánczi Ildikó 
tanárnő és az általános iskola tanulóinak műsora mél- 
tó emléket állított a forradalmi hősöknek. A próza, 
vers, citera muzsika és ének hangján szóltak a mű- 
sor szereplői.

A műsor után az intézmények és a civil szervezetek 
elhelyezték a kegyelet koszorúit a Kossuth szobornál.

Az 1848-49-es szabadságharc mindig példa és 
erő a zsarnokság elleni küzdelemben. 1848 tanítja 
nekünk ma is – életre kelteni a szabadságot – „Isten 
e legszebb ajándékát” -, hőseinkre emlékezve, a sza- 
badságot őrizve élhetünk emberhez méltó teljes 
életet! 

Nőnap

Gondosóra program

A Gondosóra program egy országos jelző- 
rendszerre épül. Feladata, hogy a saját 

otthonukban élő idős emberek egy egyszerű 
eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek az 
általuk előre megjelölt kontaktszeméllyel, aki 
baj esetén közvetlen és gyors támogatást, illetve 
megoldást nyújthat a problémájukra.

A program az emberi élet minőségét, védelmét 
és biztonságát hivatott szolgálni a kontaktsze-
mélyek (családtag, szomszéd, vagy barát, vagy 
akár opcionálisan szociális gondozó) bevonásával. 
Része a korszerű segélyhívó eszköz, amelyhez egy 
országos lefedettségű távfelügyeleti és diszpécser 
szolgáltatás kapcsolódik. Az így kialakuló bizalmi kör 
egy új típusú, jóléti szolgáltatási rendszert hoz létre.

A Magyarország kormánya által biztosított prog- 
rammal a 65 év feletti, otthonában élő, magyar  
állampolgárok biztonságát és szeretteinkről való  
gondoskodást biztosíthatjuk a közvetlen környezet 
bevonásával úgy, hogy a formális szociális ellátó- 

rendszert (háziorvosok, szakszolgálatok, családse- 
gítők, önkormányzatok stb.) nem szükséges igény-
be venni.

A program elsődleges célja az otthoni és önálló 
életvitel meghosszabbítása.

Ám sokszor az önellátás mellett is szükség lehet 
külső segítségre! A program segít abban, hogy az 
idős emberek probléma esetén egyszerűen elérjék 
azt a személyt, aki gyorsan, valódi segítséget tud 
nyújtani nekik.

A programban való részvétellel kiemelt figyelmet 
fordítunk szeretteinkre, biztosítjuk azt a törődést, 
amelyre családtagjainknak – még önálló életvitel 
mellett is – szüksége van. Az első számú kontaktsze- 
mélyek – a segítő családtagok, rokonok, ismerősök, 
szomszédok – önzetlen és felelősségteljes tevé- 
kenységet végeznek, hiszen a biztonságérzet, az éjj-
el-nappali figyelem biztosítása általuk és a program-
nak köszönhetően idősek bentlakásos ellátásának 
igénybevétele nélkül is megvalósul.

Gergely Róbert énekelt a szabadkígyósi lányoknak, asszonyoknak a nemzetközi nőnap alkalmából. A 
Művelődési Házban összegyűlt ünnepelteket Herczeg Tamás képviselő egy szál virággal köszöntötte.

Emlékezés a márciusi ifjakra
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2022. évi II. negyedéves hulladékgyűjtési naptár

A tavaszi lomtalanítás időpontja: május 21. szombat

2022. kommunális hulladék zöld hulladék szállítás szelektív 
/minden hó második péntekén/

14. hét április 04./április 06. április 08.

15. hét április 11./április13.

16. hét április 16./április 20. április 21.

17. hét április 25./április 27.

18. hét május 02./május 04.

19. hét május 09./május 11. május 13.

20. hét május 16./május 18. május 19.

21. hét május 23./május 25.

22. hét május 30./június 01.

23. hét június 06./június 08. június 10.

24. hét június 13./június 15.

25. hét június 20./június 22. június 23.

16. hét június 27./június 29.

Tájékoztatás
Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. értesíti a lakosságot, hogy Szabadkígyós településen 

2022. április 11-én végzik munkatársaik a víztorony, és 2022. április 19-20-án az ivóvízhálózat mosatását.  
A fenti napokon nyomáscsökkenés, esetleges vízhiány várható.

Megértésüket köszönjük!

A Gondosóra program részeként megvalósuló 
szolgáltatás és a jelzőeszköz ingyenes, és Magyar- 
ország minden településén hozzáférhető a hét 
minden napján és órájában.

Működése:
• Segítségkérés esetén a bajban lévő felhasználó 

megnyomja a készülékén található gombot.
• Az eszköz jelzést küld a diszpécserközpont felé.
• A diszpécserközpont felveszi a kapcsolatot a fel- 

használóval, értékeli a helyzetet.
• Kezdeményezi a segítségnyújtást, értesíti a meg-

adott kontaktszemélyt.
• Indokolt esetben a sürgősségi segélyhívó értesítése 

is megtörténhet.

• A segélyhívó eszközzel az idős ember minden kö- 
rülmény között képes jelezni (a készülék karon 
vagy nyakban hordva mindig elérhető).

Nem kell mást tenni, mint viselni a díjmentes 
jelzőeszközt.

A jelzőkészülék órát a karon kell hordani, baj 
esetén megnyomni a gombot, amely az Ön által 
megadott személyt értesíti. (nem helyettesíti az 
orvos, mentő hívását)

Bővebb információ és az igényléséhez szükséges 
regisztráció a www.gondosora.hu oldalon, ahol 
annak a személynek is regisztrálni kell, akit Ön 
megad elérhetőségként.



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., Polgármesteri Hivatal épületében

Ügyfélfogadási idő: 

Ünnepi hulladékszállítási rend  
Szabadkígyóson

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy 
Szabadkígyóson a húsvéti ünnepekre való tekintettel a hulladékszállítás időpontja, az alábbi 
rend szerint változik: 
• Az I. körzetben 2022. április 16-án, szombaton lesz a kommunális (vegyes) hulladékgyű-

jtés, 2022. április 18. hétfő helyett.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban 
az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu 
oldalon tájékozódhat. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

2022. április 2022. május 2022. június Nap megnevezése Időpont

4. 2. 13. Hétfő 11:00-13:00

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. 
              (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

DAREH BÁZIS 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.


