
Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

INGYENES 2022. május

Idén újra majálisoztak  
a kígyósiak

Két év kényszerű szünet után április 30-án kö- 
zel 150-en vonultunk végig falunkon fák-

lyákkal a kezünkben a Szent Anna kápolnától a pi-
actérig. Tóth Lajos és barátai élő zenével kísérték 
a felvonulást. A piactéren Baukó-Salamon Gréta tűz- 
zsonglőr látványos műsorát nézhettük meg a tábor- 
tűz mellett. A program végén mindenkit virslivel 
és teával vendégeltünk meg.

Május elsején a vidám ébredésről szintén Tóth Lajos 
 és barátai gondoskodtak, akik az előre megtervezett 
útvonalon vidám muzsikával ébresztették a kígyó-
siakat. 

A nap színvonalas programjairól az Általános 
Művelődési Központ és a Szabadidő SC közösen 
gondoskodott. A sportpályán 11 órakor kezdődött 
a majális. 

Az értéktáras pályázat eredményhirdetésére 
került sor, ahol elismerésként egy szabadkígyósi 
címerrel ellátott plakettet vehetett át Süle Józsefné, 
Gazsó Péter és Gyebnár Károly. 

Folytatás az 2. oldalon.
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A jó hangulatot iskolás néptáncosaink és citerá-
saink biztosították a megnyitón. 

Látványos kutyabemutató tartott dr. Ali Berna-
dett és Baji László. Köszönjük, hogy színesítették 
programunkat. 

A gyermekeknek egész nap ugrálóvár, a Nemzeti 
Művelődési Intézet játszóháza és a Bábika játszóház 
biztosította a kreatív elfoglaltságot. A színes forga-
tagban lehetőség volt kézműves termékek megvá- 
sárlására, az ügyesebbek saját maguk is készíthettek 
cukorkát és nyalókát. 

A futballpályán egész nap sportmérkőzések zaj- 
lottak, a csapatok egymást váltották a pályán. 

Mivel a sportklub idén 30 éves, az öltöző eme-
letén az elmúlt 30 év legértékesebb relikviáiból, 
a legfontosabb érmekből, oklevelekből, mezekből 
összeállított kiállítást tekinthették meg az érdeklődők, 
valamint a sportklub életéről készült videófilmet. 

A délutáni jó hangulatról a Cimbaliband zenekar 

gondoskodott, akiknek egyéni stílusa jól illeszkedett 
a vidám naphoz. 

A vendégek számára 4 bográcsban főtt a finom 
pörkölt, mindenki választhatott ízlése szerint a pap- 
rikáskrumpliból, sertés-, marha- és őzpörköltből. 

Az időjárás kegyes volt hozzánk, verőfényes 
napsütésben, jó programokkal, vidám vendégekkel, 
finom falatokkal fűszerezhettük meg a vasárnapot. 

Ez a két nap igazi összefogás volt Szabadkígyóson.  
Nagyon sokan hozzájárultak ahhoz, hogy ez a sikeres 
rendezvény megvalósulhasson. 

Köszönjük az IKSZT dolgozóinak, a Szabadidő 
SC tagjainak és támogatóinak, az önkormányzat 
segítőinek azt, hogy a két nap alatt biztosítottak 
minden feltételt. Köszönjük a Polgárőröknek, hogy 
rendelkezésünkre bocsátották, felállították a ren-
dezvénysátraikat, biztosították a rendezvényt és 
a felvonulást. Köszönjük Lipták Mihálynak, hogy 
biztosította a zenekar számára a felvonuláshoz 
a járművet. 

Ruhaosztás
A Szociális Alapszolgáltatási Központ 2022. június 02-án a központ udvarán ruhaosztást tart. Kérjük 

Önöket, hogy ruhát ne hozzanak, mert nem tudjuk tárolni!

• Békéscsabán a Fövenyes u 1/A alatt szívesen fogadnak ruhákat, de előtte telefonos egyeztetés 
szükséges a 66/ 640 050 –es telefonszámon (hogy mikor és mennyi ruhát tudnak elvinni).

• Másik lehetőség a TESCO parkolója, ahol ruhagyűjtő konténerekbe lehet elhelyezni a már nem 
használt ruhákat.

Süliné Forró Zsuzsanna
Intézményvezető

Tisztelt Ingatlanhasználók!
Beköszöntött a jó idő, ezzel együtt megjelentek a darazsak is, amelyek előszeretettel készítik fészkeiket 

a postaládáinkba. A postai és az önkormányzati kézbesítők gyakran szembesülnek azzal, hogy amikor 
a leveleket, újságokat a postaládákba helyezik, több tucat darázs repül ki a ládákból. A feldühített rovarok 
nagyon agresszíven viselkednek, nem egy alkalommal fájdalmas csípéssel jutalmazzák a kézbesítést.

Kérjük az lakosságot, alkalmanként ellenőrizzék postaládáikat, a tanyát vert darazsakat lakoltassák ki, 
és ha lehet, gondoskodjanak arról, hogy ne is tudjanak fészket rakni a postaládákba.

Segítségüket a kézbesítők nevében is nagyon köszönjük!
Polgármesteri Hivatal
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A veszélyeztetettség kialakulásában különbö- 
ző tényezők játszanak szerepet. A gyermekek 

fejlődését veszélyeztető tényezők mérlegelésekor, 
a kockázatelemzés során figyelembe vett problémák 
lehetnek súlyosak és kiemelten súlyosak. 

A szakemberek a saját területükön végzik az el- 
sődleges segítséget, másodsorban, amikor nincs elő- 
relépés a gyermek veszélyezettségében, akkor köte- 
lesek tovább jelezni.

ÉSZLELŐ- ÉS JELZŐRENDSZERI  
TAGOK FELADATAI:

 A gyermekvédelemhez kívülről kapcsolódó 
egyes szervek számára a Gyvt. 17.§-a jelzési, együtt-
működési kötelezettséget állapít meg, mely szerint 
a gyermek családban történő nevelkedésének el- 
ősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és meg- 
szüntetése érdekében kötelesek egymással együtt-
működni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

Ilyenkor kiemelten fontos az észlelő- és jelzőrend- 
szer ágazatok közötti együttműködés. A szakemberek  
törekvése közösen elérni, hogy az egyének és csa- 
ládok problémái mielőbb megoldódjanak azzal, hogy  
a családot segítik.

A helyi intézményeinket Önök is bátran kereshe- 
tik, bizalommal fordulhatnak hozzájuk.

BÉKÉSCSABAI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Szarka Gabriella esetmenedzser  
az alábbi napokon fogadja klienseit:

Ügyfélfogadási idő: 
minden hónap naptári páratlan hetének  

csütörtöki napján: 8.30-10.30

Elérhetőség: 
Tel.: 06 20/ 801-7860

Gyermekkel kapcsolatos probléma esetén mun- 
kaidőn kívül (délután és hétvégén) a Készenléti 
Szolgálat a 06/20 801 8014 telefonszámon érhető el.

Feladat: hatósági intézkedésekkel foglalkoznak 
az adott településen, például védelembe vagy 
családba fogadás ügyében gondozzák a családot.

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Mazula Hajnalka családsegítő  
az alábbi napokon fogadja klienseit:

Ügyfélfogadási idő:
hétfő és péntek délelőtt: 9.00 - 12.00

kedd és csütörtök délután 13.00 - 16.00
szerda ügyfélmentes nap

Elérhetőségek: 
Tel.: 06 70 / 977-6887, 06 66 / 247-580

Email: szak@oroscom.hu

Feladat: amennyiben a család és gyermekjóléti  
szolgálathoz jelzőrendszer általi jelzés érkezik, a csa- 
ládsegítő személyesen felkeresi a családot, tájékoz-
tatja a jelzés tartalmáról, céljáról, majd a szülővel 
együtt feltárt elakadást átbeszélve döntik el, hogy 
szükséges-e a családsegítő kontrollja, segítsége, 
vagy a szülő megoldotta a kialakult ok fennállását, 
és az eset lezárható, vagy amennyiben nem, akkor 
milyen hatósági intézkedés szükséges a továbbiakban. 

VÉDŐNŐ

Boldoczkiné Lóczi Anikó:

Rendelés helye: 
Védőnői Szolgálat 5712 Szabadkígyós Iskola u. 4.

Rendelési idő:  
Várandós kismama tanácsadás:

kedd: 8.00 – 10.00
Csecsemő kisgyermek tanácsadás:

szerda: 8.00 – 10.00

Elérhetőségek: 
Tel.: 06 70 / 771-9575

Email: locziani@gmail.com

JELZŐRENDSZER
Tájékoztatás a Szabadkígyós jelzőrendszeri 

tagok elérhetőségeiről és feladatairól

Folytatás az 4. oldalon.
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Feladat: várandósok és gyermekes családok 
gondozása, gyermekek fejlődésének figyelemmel 
kisérése. Egészségügyi, szociális, mentális, fizikai 
veszélyeztetettség észlelése esetén a probléma 
megoldására javaslattevés, szükség esetén jelzés. 

ISKOLA

Gönczné Orvos Emese: 

Elérhetőségek: 
Tel.: 06 30 / 321-1361

Feladat: alapfokú oktatás-nevelés 1-8. évfolya- 
mon, személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagó-
giai feladatok, a teljes körű egészségfejlesztéssel 
összefüggő feladatok, a kiemelt figyelmet igénylő 
tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység, 
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulókkal kapcsolatos pedagógiai teendők, beillesz-
kedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő 
tanulókkal kapcsolatos pedagógiai teendők, sajátos 
nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
teendők, tehetséges tanulók fejlesztése-tehetséggon-
dozás, a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek 
együttműködésével kapcsolatos feladatok.

Krucsai Gyöngyi óvodai és iskolai szociális segítő

Ügyfélfogadási idő:
Óvoda: csütörtök: 10.00 - 11.15

Általános Iskola: csütörtök: 14.00 - 16.00

Elérhetőségek: 
Tel.: 06 20 / 404-1747

Feladat: a Békéscsabai Családsegítő és Gyermek-
jóléti Központ speciális feladataként a Szabadkígyósi 
Általános Iskolában és az Általános Művelődési 
Központ, Óvodában óvodai és iskolai szociális segí- 
tő szolgáltatást biztosít. Egyéni tanácsadásokkal, 
csoportfoglalkozásokkal, közösségi programokon való 
részvétellel segíti a nevelési-oktatási intézmények-
ben a gyermekeket, a szülőket és a pedagógusokat 
a felmerülő problémák megoldásában. 

ÓVODA 

Gyermekvédelmi megbízott: 
Farkas Mária óvodavezető

Ügyfélfogadási idő: 
Valamennyi óvodai csoportban minden hónap 

első hétfőjén 13:00 - 14:00 óráig,  
illetve szülői kérésre az óvodapedagógusokkal  

előre egyeztetett időpontban.

Elérhetőségek: 
Tel.: 06 70 / 338-3257

E-mail: szkigyosovi@gmail.com 
Web: https://szabadkigyos.hu/ovoda/

Feladat: az óvoda feladata, hogy a gyermekek 
igényéhez igazodva biztosítsa: a gyermekek fejlesz-
tésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szo-
ciális hátrányokat segítő pedagógiai tevékenységet, 
az együttműködés kialakítását azokkal a szolgála-
tokkal, amelyek a gyermekek óvodai nevelése során 
a szülőket támogatják, és a gyermekek számára 
szolgáltatásokat biztosítanak. 

Céljaik: a prevenció, a gyermekek hátrányos hely- 
zetének csökkentése, a veszélyeztetettség kiala- 
kulásának megelőzése illetve szükség szerint segít- 
ségnyújtás, valamint együttműködés a különböző 
intézményekkel és szakemberekkel, a családok 
tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rá- 
szorulók körében, szoros kapcsolat kialakítása a köz- 
vetlenül vagy látens módon segítséget kérő családok-
kal, az esélyegyenlőség biztosítása.

A gyermekvédelmi feladatok ellátását a helyi 
nevelési programban leírtak betartásával végezzük. 
Feladataink ellátásához elengedhetetlen, hogy 
a szülőkkel, családokkal jó kapcsolatot ápoljunk, en- 
nek fórumai a mindennapi találkozások, a szülői ér- 
tekezletek, fogadóórák és a közösen szervezett prog- 
ramok, kezdeményezések. Az információáramlást 
segítik a hirdetőtáblákra kihelyezett ismertetők, 
programajánlók, az internetes zárt csoportokban 
történő kapcsolattartás, amely jó lehetőséget biz-
tosít a szülőknek a csoportok mindennapi életébe 
való betekintéséhez.

BÖLCSŐDE

Gyermekvédelmi megbízott: Makra Mónika

Fogadó óra: 
Minden kedd 13.00 - 14.00 óráig

Elérhetőségek: 
Tel.: 06 30 / 245-1043
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Feladat: Bölcsődés korú gyermekek gondozása- 
nevelése 

Egészségvédelem az egészséges életmód meg- 
alapozása. A szakemberek feladata a kisgyermek 
fejlődésének nyomon követese, dokumentálása, 
támogatása, a harmonikus testi és lelki fejlődéséhez 
szükséges egészséges és biztonságos környezet meg- 
teremtése. A primer szükségletek egyéni igények sze-
rinti kielégítése gondozási helyzetekben valósul meg. 
A rugalmas, a kisgyermek életkorához, egyéni fejlettségi 
szintjéhez és az évszakhoz igazodó napirend biztosítja 
az életkornak megfelelő változatos és egészséges 
táplálkozást, a játék, a mozgás, a szabad levegőn való 
aktív tevékenység és pihenés feltételeit. Az egészséges 
életmód, az egészségnevelés érdekében törekedni 
kell az alapvető kulturhigiénés szokások kialakítására. 
A prevenciós feladatok megvalósításában szükség 
esetén speciális szakemberek is bevonhatók: gyer-
mekorvos, dietetikus, gyógypedagógus, pszichológus, 
mentálhigiénés szakember stb…. Elsősorban preventív 
szerepet tölthet be, de a sajátos nevelési igényű, 
a magatartás- vagy fejlődési problémákkal küszködő 
kisgyermekek esetében korrektív lehetőségeket hor-
doz az intézmény lehetőségeihez mérten kialakított, 
a nagymozgások gyakorlásához, különféle mozgás-
fejlesztéshez szükséges eszközökkel felszerelt szoba 
vagy erre a célra alkalmas helyiség.

HÁZIORVOSOK

Dr. Berczi István

Ügyfélfogadási idő: 
H-Sz-P: 8.00 - 12.00 , K-Cs: 12.00 - 16.00

Elérhetőségek: 
Tel.: 06 66 / 247-787, 06 30 / 422 35 41

Email: berczi632@gmail.com

Feladat: háziorvosi ellátás

Dr Gurbity Gábor

Ügyfélfogadási idő: 
H-Sz: 12.00 - 16.00, K-Cs-Péntek: 8.00 - 12.00

Elérhetőségek: 
Tel.: 06 66 / 247-568, 06 30 / 965-0564

Feladat: háziorvosi ellátás. Az egészségügyi szol-
gáltatók feladataik ellátása során kiemelt figyelmet 
fordítanak a gyermekek egészségét veszélyeztető 
tényezők megelőzésére, felismerésére és megszün-
tetésére, szükség esetén megfelelő intézkedést 
kezdeményeznek.

RENDŐRSÉG: 

Újkígyósi (Szabadkígyósi) Körzeti Megbízott

Fogadóóra: 
Minden hónap 3. csütörtök 9:00 - 10:00 óra

Elérhetőségek:
Tel.: 06 30 / 633-7226, 06 66 / 523-700, 112

Feladat: általános rendőrségi feladatok

Hivatal Nagy- Szabó Éva  
(csak felnőtt lakosok részére):

Ügyfélfogadási idő:
H: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00

K: ügyfélfogadás szünetel
SZ: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00

CS: 8-12 , P: 8-11

Elérhetőségek: 
Tel.: 06 / 66 247-186

Feladat: Szabadkígyós Község jegyzője mint I. 
fokú gyámhatóság (a továbbiakban: Gyámhatóság), 
mint családvédelmi koordinációért felelős szerv 
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható 
távoltartás ügyében, a Gyámhatósághoz hozzátar-
tozók közötti erőszak veszélyének észlelése okán 
érkező jelzések esetében jár el felnőtt személyek 
esetében. Kiskorú személyek jelenléte, érintettsége 
esetén a továbbiakban is a Békés Megyei Kormány-
hivatal Békéscsabai Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya 
az illetékes eljárni.

A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer 
szervezése, összehangolása, működtetése a jelző- 
rendszeri felelős feladata, aki Süliné Forró Zsuzsanna.
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Könyvbemutató

Május 17-én könyvbemutatón vehettek 
részt a történelem iránt érdeklődők a falu 

könyvtárában.  Pintér István történész ezredes 
„Szerbia és Montenegró legyőzése és Albánia el- 
foglalása 1915-16-ban” című könyvét mutatta be.

Új rendelési idő
Dr. Gurbity Gábor háziorvos értesíti a körzetébe 

tartozó pácienseket, hogy május 06-tól az alábbi 
rendelési időben elérhető:

Hétfő: 12.00 - 16.00
Kedd: 08.00 - 12.00

Szerda: 12.00 - 16.00 
Csütörtök: 08.00 - 12.00

Péntek: 08.00 - 12.00
Telefonszám: 06 66 / 247-568

2022. április 09-én „Húsvéti előhangolódás” cím-
mel programot tartott a Nagycsaládos Egyesület, 
ahol arcfestés, tojásfestés és egyéb kézműveskedés, 
sorversenyek várták az érdeklődőket, melyet Tolnai 
Gréta főiskolai hallgató szervezett.

Az időjárás sajnos nem volt kegyes a program-
hoz, a csepergő eső miatt nem a piactéren, hanem 
a Művelődési Házban vártuk a résztvevőket.

Ezúton köszönjük a terem biztosítását Pelyhéné 
Lipták Gabriella igazgató asszonynak, illetve Purecse 
Istvánné képviselő asszony támogatását és segítségét 
is köszönjük, amellyel hozzájárult a programunk 
sikeréhez.

Nagycsaládos Egyesület

Húsvétra hangolódtunk

ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGKÖTÉS:

Házasságkötés időpontja: 2022. május 14., 
menyasszony: dr. Hursán Katalin békéscsabai lakos, vőlegény: Steigervald Tamás gyulai lakos

SZÜLETÉS:
Brhlik-Tóth Emma, született: 2022. május 11. napján,  

édesanyja: Tóth Ildikó, édesapja: Brhlik Csaba
HALÁLESET:

Lipták Lászlóné született Csatlós Erzsébet Terézia volt szabadkígyósi lakos  
(született: 1957. november 25.) elhunyt 2022. május 02. napján, Békéscsabán. 

Pribojszki Andrásné született Nagy Anna volt szabadkígyósi lakos 
(született: 1958. október 07.) elhunyt 2022. május 09. napján Békéscsabán

Mekis Pál volt szabadkígyósi lakos 
(született: 1959. május 17.) elhunyt 2022. április 30. napján Békéscsabán
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Szociális Alapszolgáltatási Központ  
tájékoztatása

Intézményünk szociális étkeztetés keretén belül biztosítja a napi egyszeri meleg ételt, amelyet jelenleg 
650 Ft –os áron lehet igénybe venni.  Az étel a békéscsabai Kornélia étteremből érkezik kiadagolva hétfőtől 
péntekig, a menüt 2 féle levesből és másodikból lehet kiválasztani. 

Érdeklődni az igénybevételről Nagyné Katona Évánál lehet a 06/70-977 68 87 és a 
 06/66 247-580 telefonszámon, vagy az intézményben, 8-16 óráig.

Süliné Forró Zsuzsanna
 Intézményvezető

Közeledik a tanév vége

Még javában tanulunk, és folyik az év végi hajrá, 
de most is színes programokkal tarkítjuk a 

hétköznapokat. Áprilisban a költészeté volt a főszerep, 
májusban a Magyar Nyelv Hete alkalmából szintén 
érdekes nyelvi programokat rendeztünk az iskolában. 
A mozgás fontosságára hívja fel a figyelmet a „Zárd 
a napot futással” hetünk.

Örülünk annak, hogy két év után újra megrendez- 
hetjük a gyermeknap jegyében a családok aktív rész-
vételével az iskolai családi napot. A „retro” elemekkel 
tarkított családi nap alkalom lesz arra, hogy közös 
főzéssel, színes programokkal, vidám együttléttel 
kerüljön újra közelebb a család és az iskola. Ezen a 
napon nyílik meg az IKSZT-ben a képzőművészeti 

tanszak kiállítása is, melyen az egy év alatt elkészített 
legjobb munkákat tekinthetik meg az érdeklődők.

A művészeti iskola az idén újra nyilvános gálaműsort 
szervez. A néptáncosok és citerások június 10-én 
fél 5-től mutatják be a Művelődési Házban zenei és 
tánctudásukat.

Iskolánkban június 15-ig tart a tanítás. A ballagást 
és tanévzárót június 18-án 9 órától tartjuk. 

A tanulóknak az idén is lehetőségük lesz „Cso-
daszarvas” napközis tábor keretein belül 1-1 hetes 
táborozásra, melyet helyben szervezünk, heti 1 nap 
elutazásos programmal tarkítva.

Pelyhéné Lipták Gabriella
intézményvezető



Ünnepi hulladékszállítási rend  
Szabadkígyóson

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy 
Szabadkígyóson a pünkösdi ünneptől függetlenül, a kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés a meg- 
szokott rend szerint történik.

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!
DAREH BÁZIS 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Beszámoló Szabadkígyós Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. április havi döntéseiről
• Tájékoztató

Szabadkígyós Önkormányzat Képviselő-testülete az áprilisi testületi ülésen tájékoztatót hallgatott meg  
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának tevékenységéről, valamint a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ 2021. évi munkájáról.

• Turisztikai pályázat második szakasz közbeszerzésének kiírása
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Turisztikai pályázat kerékpárforgalmi létesítményekkel össze- 
függő beruházások kivitelezéséhez szükséges közbeszerzési eljárás elindítását a testület elfogadta. 

• SZMSZ módosítás
A képviselő-testület megalkotta Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. 
(IV.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályza-
táról szóló 11/2019. (X. 28.) sz. önkormányzati rendeletének módosítását.    


