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Átadták az Újkígyós Díszpolgára és az „Újkígyósért” kitüntető címeket
A hagyományoknak megfelelően az 

augusztus 20-i ünnepi megemlékezésen 
adták át az Újkígyós Díszpolgára és az 
„Újkígyósért” kitüntető címeket. Újkí-
gyós Díszpolgárává Csulikné Bozó Éva 
126-szoros magyar válogatott kézilab-
dázót választották, az „Újkígyósért” 
kitüntető címet Gál János címzetes 
rendőr főtörzszászlósnak ítélte oda a 
képviselő-testület. 

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 115/2017. (VII. 17.) 
képviselő-testületi határozatában úgy 
döntött, hogy 2017. évben a Díszpol-
gári címet Csulikné Bozó Éva részére 
adományozza példamutató emberi ma-
gatartásáért és a sportban nemzetközi és 
országos szinten elért kiemelkedő ered-
ményének elismeréséül. 

Csulikné Bozó Éva 1954. április 
5-én született Békéscsabán. Általános 
iskolai tanulmányait Újkígyóson vé-
gezte, ahol Felföldi István, Németh Ist-
ván és Buday György kiváló testneve-
lők fedezték fel a kézilabdasport iránti 
tehetségét. Ennek eredményeként az 
Újkígyósi Általános Iskolából elindí-
tották a világ legjobbjait felvonultató 
világbajnokságig (1978 Csehszlovákia) 
majd az olimpiáig (1980 Moszkva).

Az általános iskolai tanulmányai be-
fejezését követően a békéscsabai Sebes 
György Közgazdasági Szakközépiskola 
gép-gyorsíró szakán végzett.

Már 14-15 évesen a Békéscsabai Kö-
töttárugyár NB I-B-s, majd később NB 
I.-es csapatában kézilabdázott. Rövid 
idő után az ország több neves edzője 
felfigyelt tehetségére.

1974-ben Újkígyóson házasságot 

kötött Csulik Pállal, aki szintén remek 
kézilabdázó volt. Ezt követően elfogad-
ta a Ferencváros ajánlatát, ezért Buda-
pestre költöztek, nem titkoltan azzal a 
szándékkal, hogy bekerülhessen a nem-
zeti válogatottba.

A Ferencvárosban eltöltött évek so-
rán öt alkalommal (1976, 1977, 1978, 
1979, 1980) bajnoki ezüstérmet nyert 
csapatával. 1977-ben megnyerték a 
Magyar Kupát, elnyerve ezzel a jogot 
a Kupagyőztesek Európa Kupáján való 
induláshoz. Itt minden mérkőzés siker-
rel zárult, így 1978-ban a dicsőséglistája 
KEK győzelemmel bővült.

Két alkalommal, 1976-ban és 1978-ban 
a magyar bajnokság gólkirálynője lett.

1976-ban meghívást kapott Tö-
rök Bódog szövetségi kapitánytól a 
montreáli olimpiára készülő keretbe. 

Első számú tartalékként az olimpiai 
esküt letette, azonban nem utazhatott 
ki a világversenyre.

1978-ban a válogatott tagjaként 
képviselhette hazáját a csehszlovákiai 
világbajnokságon, ahol 3. helyezést 
ért el csapatával, és a világbajnokság 
gólkirálynője lett. A világbajnoksá-
got követően 1979. szeptember 8-án 
megszületett Zsolt nevű gyermekük. 

Az 1980-ban Moszkvában rendezett 
olimpiai játékokon részt vett, ahol az 
előkelő 4. helyen végzett csapatával. A 
válogatottban történő szereplés ezzel 
véget ért, összesen 126-szor szerepelt 
a nemzeti csapatban.

Az olimpiát követően 1981-ben 
hazaköltözött családjával. A további 
kézilabda-pályafutását a Békéscsabai 
Előre Spartacusban folytatta, ahol az 
NB I.-ben a második helyig (1982), 
az IHF Kupában pedig az elődöntőig 
jutottak. Aktív sportpályafutását 1988-
ban fejezte be végleg. A továbbiakban 
utánpótlás-neveléssel foglalkozott, 
majd a felnőtt csapat edzéseit irányí-
totta. Utánpótlás szinten nagyon sok 
bajnokságot, diákolimpiát nyertek, míg 
a felnőtt csapattal bronzérmesek lettek.

ÚJKÍGYÓS DÍSZPOLGÁRA 
cím adományozható annak a 
magyar vagy külföldi állampol-
gárnak, aki valamely kiemelkedő 
munkájával vagy egész életmű-
vével mind a településen, mind 
pedig országosan vagy nemzet-
közi viszonylatban olyan álta-
lános elismerést szerzett, amely 
hozzájárult Újkígyós jó hírnevé-
nek öregbítéséhez, továbbá pél-
damutató emberi magatartása 
miatt egyébként köztiszteletben 
áll. Az évente egy személynek 
adományozható címmel külön 
erre a célra készített díszokle-
vél és egy arany pecsétgyűrű jár. Gál János „Újkígyósért” kitüntetett, Csulikné Bozó Éva Újkígyós Díszpolgára kitüntetett, 

Szebellédi Zoltán, Újkígyós város polgármestere

FOLYtAtÁS A 4. OLDALON > > 
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Zánkán nyaraltunk

Éva néni és Rita néni megpályázták, 
hogy mehessünk a zánkai Erzsébet tá-
borba. Kiderült, hogy nyert a pályázat, 
aminek mi nagyon örültünk.

Augusztus 6-án kora reggel el is in-
dultunk. Az út nagyon hosszú volt, de 
megérte azt a pár órát egyhelyben ülni, 
mert közben jókat beszélgettünk és ne-
vettünk. Amint megérkeztünk, nagyon 

kedvesen fogadtak minket, majd karsza-
lagokat kaptunk.

Sajnos az első napon fürödni nem tud-
tunk, de elfoglaltuk a szállásunkat, és meg-
kaptuk a sárga ajándékainkat, hiszen ez volt 
a csapatszínünk. Este 10-kor volt a takarodó, 
de addig minden nap több programon ve-
hettünk részt. A tábori szabályokat a Regula 
Mókán ismertük meg. Közös kedvencünk 

a kalandpark volt. Egy katamaránnal séta-
hajóztunk, még a vitorlákat is kiengedték! 
Megismerhettük a kajak- és kenusport tör-
ténetét, majd sárkányhajóztunk is a Balato-
non. Egy szimuláció segítségével tapasztal-
hattuk meg, milyen 10 km/óra sebességgel 
ütközni, illetve egy mozgó autót fékezhet-
tünk le. A Hősök napján kipróbálhattuk 
a tűzoltók, rendőrök, katonák, mentősök 
munkáját. Beneveztünk egy strandkézilab-
da-bajnokságra, ahol jó eredményeket ér-
tünk el. Találkoztunk és fényképezkedtünk 
Kovács Katalin háromszoros olimpiai baj-
nok kajakozónővel. Ezen felül minden nap 
sokat fürödtünk a Balatonban, vízi aerobi-
koztunk, napoztunk. Napi ötször étkeztünk, 
így nem maradtunk éhesek.

Ebben az egészben az volt a legjobb, 
hogy a barátainkkal együtt nyaraltunk. 
Ezt a néhány napot sohasem fogjuk el-
felejteni, örök élmény marad számunkra!

Mindezt Éva néninek, Rita néninek 
és az ott dolgozó TESO-knak (tábori 
együttélést segítő operatív munkatárs) 
köszönhetjük!

Biri Adél, Simon Hajnalka

Újkígyósiak a Balatonnál

F I G Y E L E M !
A Gyulai úti szabadidőpark horgásztónál 2017.  

szeptember 7-én ismét haltelepítést hajtottunk végre.
Ezúttal több mint 250 kg össztömegű III nyaras pontyot he-
lyeztünk el a tóban, melyek 1,5 ‒ 3 kg közötti darabtömegűek!
Horgászati tilalmat ezúttal sem rendeltünk el, SŐT továbbra is lehetőség 
van éjszakai horgászatra (a szeptember 30-ig terjedő időszakban, éj-
szakai horgászjegy megvásárlása esetén, pénteki és szombati napokon).
Napijegy árak:
•	 felnőtt napi horgászjegy: 2 000 Ft/fő
•	 éjszakai horgászjegy: 2 000 Ft/fő
•	 gyermek napi horgászjegy: díjmentes

Fogható és elvihető mennyiség:
•	 felnőtt napi horgászjeggyel: 2 db méretkorlátozás alá eső 

hal, valamint 3 kg egyéb hal
•	 éjszakai horgászjeggyel: 2 db méretkorlátozás alá eső hal, 

valamint 3 kg egyéb hal
•	 gyermek napi horgászjeggyel: 2 kg egyéb hal

A szabadidőpark területén horgászati céllal tartózkodni 
kizárólag érvényes állami horgászjegy és fogási napló, to-
vábbá a megvásárolt napi horgászjegy birtokában lehet, a 
napiegyet a horgászat megkezdése előtt kell megvásárolni!
A napijegyek megvásárolhatók:
•	 hivatali munkaidőben az Újkígyósi Közös Önkormányzati 

Hivatal Műszaki Csoportjánál
•	 Borbély Ákosnál (5661 Újkígyós, Gyulai út 22. szám alatt 

lévő horgászbolt)
•	 Timotex Kft. benzinkútján (5661 Újkígyós, Tormási u. 4.)

Élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk!
Varga Ferenc műszaki csoportvezető
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M A G YA r o r s z á G , 
s z E r E t L E k ! 
2017. szeptember 24-én va-
sárnap 1930-tól a Duna TV 
műsorán látható az 

MTVA szórakoztató mű-
veltségi vetélkedőshow-

sorozata, a Magyarország, 
szeretlek, ahol a Békés megyei csapatban ott lesz 
ÚJKÍGYÓS is. Aki teheti, szurkoljon velünk a 
képernyők előtt! Bővebb információ a Facebook-on.

Hajrá Békés megye, hajrá ÚJKÍGYÓS!

Szülők Képviselő-testülete: teSZKT

SZKT = Szülők Képviselő-testülete
Szerintünk inkább TESZKÁTÉ! :)
Általában mindenki hallott az 

SZKT-ról, tudják kik és mik va-
gyunk, viszont konkrétumot kevesen 
tudnának felsorolni.

Most egy kis „betekintést” en-
gedünk a munkánkba, hogy lássák 
mennyi feladat, tennivaló akad a 
gyermekek körül.

Azt is fontos mindenkinek tudni, 
hogy a sok-sok apró, vagy csak annak 
tűnő segítség mellett családok, szülők, 
nagyszülők, anyukák, apukák, nagyobb 
testvérek, keresztszülők állnak.

Iskolánkban 33 fős SZKT-csapat 
működik.

Évről-évre az a feladatunk, hogy a 
pedagógusok munkáját támogassuk, 
munkánkkal hozzájáruljunk ahhoz, 
hogy a gyermekeinknek minél több 
élményt tudjunk nyújtani.

Az iskolában kamerarendszert épít-
tettünk ki, az udvarra padokat csinál-
tattunk.

Jelenleg már két pihenősarok került 
kialakításra az iskola épületében, és 
tervezzük ennek bővítését.

Minden évben az iskola számára 
nagyobb mennyiségű fénymásoló pa-
pírt vásárolunk.

Évről-évre anyagi forrást biztosí-

tunk a Narancs díjhoz, a „Zárd a napot 
futással„ elnevezésű rendezvényünk-
höz, a Pedagógus napi figyelmesség-
hez és az év végi jutalmazásokhoz.

E nagyobb dolgok mellett ott van-
nak a kisebb kedvességeink, amikor 
sütünk vagy főzünk a gyerekeknek, a 
különböző iskolai versenyeken meg-
jutalmazzuk őket. 

Segítő kezet nyújtunk a váratlanul 
nehéz helyzetbe került családoknak.

Az iskolánk tornászainak egységes 
tornamezeket vásároltunk, ezzel járul-
tunk hozzá a sikeres szerepléseikhez.

Munkánk rengeteg időt igényel az 
egész év folyamán, ezért azok a szü-
lők, akik ebben részt vesznek, sza-
badidejüket áldozzák, vagy éppen a 
munkahelyükön szabadságot vesznek 

ki, hogy segíthessenek.
Ahhoz, hogy minden elképzelé-

sünket meg tudjuk valósítani, jelentős 
anyagi forrásra van szükség, ezt pedig 
mi magunk teremtjük elő az általunk 
szervezett rendezvények bevételéből.

Kérünk mindenkit, hogy vegyen 
részt a programjainkon, ezzel segít-
se munkánkat és egyben támogassa a 
gyermekeinket!

A gyermekekért mindenre kapha-
tók vagyunk! :)

Mindent megteszünk annak érde-
kében, hogy álmaik, álmaink valóság-
gá váljanak!

Szülők Képviselő-testülete
Újkígyósi Széchenyi István Általános 

Iskola Gyermekeiért Alapítvány
11733199-20021568

 
„Az emberek hajlamosak olyan 
dolgokat megtenni a gyerekeikért, 
amiket saját magukért eszükbe 
sem jutna megtenni.”

(George R. R. Martin)

Búcsúi
Kézműves és Termelői

Vásár

2017. szeptember 17.

vasárnap

800 – 1400 óráig

a Piactéren.

A tanév első megbeszélésére a polgármestert és az intézményvezetőt is  
rendszeresen meghívjuk
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Sportpályafutása elismeréséül a Békés Megye Sportjá-
ért és a Békéscsaba Sportjáért járó kitűntetéseket vehette 
át, majd az Előre Centenárium szavazásán az Évszázad 
legjobb női kézilabdázójának választották.

Sportolói és edzői pályafutását követően az OTP Bank 
Békéscsabai Igazgatóságán, majd az Allianz Hungária 
Biztosító Zrt.-nél dolgozott. 2013-tól nyugdíjas éveit töl-
ti. A kézilabda mérkőzéseket folyamatosan látogatja, és a 
többi sporteseményt is figyelemmel kíséri.

A legfontosabb és a leghálásabb tevékenysége az uno-
kájával, Bencével való foglalatosság. 

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő- testülete 116/2017. 
(VII. 17.) képviselő-testületi határozatában úgy döntött, hogy 
2017. évben az „Újkígyósért” kitüntetést Gál János részére ado-
mányozza 25 éve példamutató elhivatottsággal Újkígyós és Békés 
megye érdekében végzett rendőri tevékenységéért.

Gál János 1970. január 31-én született Békéscsabán.
Általános iskolai tanulmányait követően a battonyai 

Mikes Kelemen Gimnázium és Szakközépiskolában 
érettségizett, majd elvégezte a növénytermesztő-gépsze-
relő szakot. 

Tanulmányait követően az Aranykalász Tsz.-ben dolgo-
zott, mint szerelő, de mindig is a rendőri szakma érdekelte.

1990-ben nősült meg, házasságából két gyermeke szü-
letett, Kitti és Alexandra. 2013-ban született meg első 
unokája Réka, 2016-ban pedig Adrián.

Gál János 1992. november 1-jétől teljesít rendőri szolgá-
latot. Rendőri pályafutását a Békéscsabai Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztályán kezdte, mint járőr, majd járőrve-
zető lett. 1995. augusztus 1-jétől körzeti megbízottként tel-
jesített szolgálatot, 1997. április 15-től váltásparancsnokként 
10-12 fő irányításáról gondoskodott. Kiemelkedő munkája 
eredményeképpen 2014. július 1-jei hatállyal az újkígyósi 
körzeti megbízotti csoportvezetői beosztásba került kineve-
zésre, ahol 6 fő irányítását végzi. 

Gál János címzetes rendőr főtörzszászlós újkígyósi lakos, 
így területi és személyi ismerete egyaránt kiemelkedő, melyet 
munkája során jól kamatoztat. A lakossággal való együttmű-
ködése, kapcsolattartása a parancsnoki tapasztalatok, vala-
mint a lakossági visszajelzések alapján is példaértékű.

Munkáját mindig lelkiismeretesen, a szervezet irányába 
kellő lojalitással végzi. Családi, valamint magánélete ren-
dezett, kiegyensúlyozott, kollégái elé példaként állítható.

2007-ben országosan, majd ez év márciusában megyei 
szinten is elismerték kiemelkedő munkáját. Idén tölti 
szolgálatának 25. évét.

Szakmáját hivatásnak tekinti, nem pedig egy elvégezen-
dő munkának.

Szabadidejében örömmel játszik unokáival.

Azoknak a személyeknek, csoportoknak, akik, vagy ame-
lyek Újkígyós fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kultu-
rális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően 
hasznos munkát végeztek, ennek révén Újkígyós értékeit 
növelő maradandó eredményeket értek el, „Újkígyósért” 
kitüntetés adományozható. Az „Újkígyósért” kitüntetés 
évente két magánszemélynek vagy szervezetnek adható.
Magánszemély esetében arany pecsétgyűrűvel és oklevéllel 
ismeri el a képviselő-testület az Újkígyósért végzett munkát.
Amennyiben a kitüntetetést szervezet kapja meg, ab-
ban az esetben az elismeréssel egy ezüst emlékplakett és  

egy oklevél jár.

>> FOLYtAtÁS AZ 1. OLDALrÓL 

Átadták az Újkígyós Díszpolgára és az „Újkígyósért” kitüntető címeket

Meghívó

A 40 éves Naplemente Nyugdíjas Klub és 
az „Ezüstág” Gondozási Központ  

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az  

IdősEk VILáGnApjA 
alkalmából tartandó ünnepségére
2017. október 1-én (vasárnap)

program:
10 óra: Szentmise a Szűz Mária Szent Neve 

katolikus templomban
11 óra: Ünnepség, ahol a jubiláló házaspárok kö-
szöntésére, valamint az Újkígyós Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete által alapított 
„Újkígyós egészségügyi és szociális ellátásért” 

kitüntetés átadására kerül sor.

Díszvendég: Vantara Gyula,  
országgyűlési képviselő 

Helye: Soproni Söröző és Étterem,  
Újkígyós, Gyulai út 51.

Muzsikál: Lustyik István és Zsótér Csaba

Menü: 
raguleves, kacsasült vegyes körettel, sütemény; 

ára: 1 800 Ft/fő

Jelentkezést, illetve visszajelzést várunk
2017. szeptember 26-ig Sütő Balázsné  
06 66 256-823 vagy a 06 30 965-2373-as 

telefonszámán.

Szeretettel várjuk Önöket!
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HATÁROZATOK
Pályázati részvétel

Egybehangzó kilenc igen szavazattal 
határoztak arról, hogy Újkígyós Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot kíván benyújtani a TOP-
2.1.1-16 kódszámú, Újkígyósi helyi 
termékek, szolgáltatások piacra jutását 
segítő infrastruktúra kialakítása című 
pályázat felhívás keretében történő, 
„Barnamezős területek rehabilitációja” 
című pályázatra vonatkozóan, amely 
100%-os támogatási intenzitás mellett 
bruttó 154 400 000 Ft összköltségű.

Ingatlanvásárlással kapcsolatos  
döntés meghozatala

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazattal 
döntött arról, hogy az Újkígyós, Árpád 
utca 15. szám alatti ingatlant nem kí-
vánja megvásárolni.

Nemzeti Könyvtár – 2.
Jókai Mór:

Gróf Benyovszy Móricz 
életrajza

Jókai Mór művének megírását  

a XVIII. században élt magyar  

kalandor, Benyovszky Móric Ang- 

liában kiadott önéletrajzának lefor- 

dítása ihlette. Jókai főhősének ka- 

landokban gazdag életútjának egy  

szakaszát mutatja be, amely egy  

lebilincselő romantikus történet  

Madagaszkár magyar királyáról.

Újkígyós Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. 

alapján pályázatot hirdet

Védőnő
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Újkígyós közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglalt védőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•	 főiskola, egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett 

vagy azzal egyenértékű elismert oklevél,
•	 magyar állampolgárság,
•	 cselekvőképesség,
•	 felhasználó szintű MS Office ismeret, 
•	 büntetlen előélet,
•	 működési nyilvántartásba vétel,
•	 MESZK tagság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata,
•	 működési nyilvántartás másolata,
•	 nyilatkozat, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők 

megismerhetik,
•	 MESZK tagsági igazolvány,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•	 fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. április 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máténé Kiss Mária 
nyújt a 06-66-256-100/117 melléken.

A pályázat benyújtásának módja:
•	 postai úton a pályázatnak az Újkígyós Város Önkormányzata címére 

történő megküldésével (5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.)
•	 személyesen Újkígyós Város Önkormányzatán (5661 Újkígyós, 

Kossuth utca 41.)
•	 elektronikus úton a polgarmester@ujkigyos.hu címen

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait 
az Újkígyósi Polgárőr Egyesület által rendezendő
2017. szeptember 30. (szombat) 17 órakor kezdődő

Polgárőr Jótékonysági Bálra
A rendezvény helyszíne: 

Soproni Söröző és Étterem (Újkígyós, Gyulai út 51.)
Az est fővédnöke: 

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke
Az est társfővédnöke: Dr. Takács Árpád kormánymegbízott

Az est támogatója: Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőr  
Szövetség elnöke és Szebellédi Zoltán, Újkígyós város polgármestere

Belépőjegy: 2000 Ft/fő, mely magában foglalja a vacsorát is

A jegyek megvásárolhatók 2017. szeptember 22-ig (péntek):
•	 Városházán, a polgármesteri titkárságon
•	 Mazán Csabánál, az egyesület elnökénél
•	 Turcsánné Horváth Ilonánál
•	 Petőfi Sándor Művelődési Házban
•	 Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézményben (Kossuth u. 33.)

Támogatójegy vásárolható 1000 Ft, 2000 Ft és 5000 Ft értékben

A zenét szolgáltatja: Melody Zenekar

programok:
•	Hrubák Axel versmondó
•	Tengelic Énekegyüttes
•	Hastáncbemutató (Cservenák Kamilla)
•	Vozár Márton zongoraművész és Papp Lilla énekes
•	Néptáncbemutató (Knap Eszter és Nagy Balázs)
•	GM Tánciskola táncosai Gulyás Miklós vezetésével
•	 Színházi jazztánc (koreográfus: Kerekes Judit)
•	Energy Dance Cool moderntánc-bemutató (Bánfi Boglárka és 

Kecskeméti Vivien)

•	 Salsa- és bachatabemutató (Kiszely Edit és barátai)

A bálon résztvevők között értékes konyhai eszközt fogunk kisorsolni

A belépőjegyek megvásárlásával nemcsak egy szép estét tölthet el 
barátaival, hanem az Újkígyósi Polgárőr Egyesületet is támogatja

A műsor háziasszonya: 
a Békéscsabai Jókai Színház Gálfy László-gyűrű díjas színésznője, 

Komáromi Anett lesz

Minden kedves vendéget szeretettel várunk!

Szervező: Újkígyósi Polgárőr Egyesület
Felelős: Mazán Csaba elnök +36 30 655 1637

Ismét megjelentek a telefonos 
csalók Békés megyében
Az elmúlt időszakban ismét megszapo-

rodtak Békés megyében az úgynevezett „te-
lefonos csalások”. Az általában ismeretlen 
számról, barátságos, meggyőző hangon beje-
lentkező telefonálók valamely mobilszolgálta-
tó vagy szerencsejáték szervező cég nevében 
hívják a későbbi áldozatokat, és arról értesítik 
őket, hogy nagyobb összeget nyertek. A nye-
reményéhez azonban csak akkor juthat hozzá 
a hívott fél, ha a megjelölt telefonszámokra 
feltölt egy kódot. Ez a számsor azonban egy 
telefonkártya feltöltését szolgálja. Előfordul, 
hogy a nyereményhez jutás feltételeként elké-
rik a bankkártya számát, ellenőrző kódját azzal 
az indokkal, hogy ezek az adatok a nyeremény 
átutalásához szükségesek. Voltak olyan esetek 
is, amikor nem nyereményt ígértek a csalók, 
hanem a nyugdíjbiztosító munkatársának 
kiadva magukat pénzvisszafizetés ürügyén 
kérték el a sértett bankszámlájának az ada-
tait, amelyeket aztán internetes vásárlásokra 
használtak fel. Egy másik bevett csalási forma, 
hogy valamelyik telefontársaság ügyintézője-
ként a telefonáló arra kéri a hívott felet, hogy 
a készülék nyomógombjainak segítségével 
üssön be egy úgynevezett migrációs kódot a 
telefonba, mert ellenkező esetben megszűnik 
a sértett előfizetése. A kód, ugyanúgy, mint a 
nyereményjátékos csalások esetében, egy tele-
fonkártya feltöltésére szolgál.

A hasonló esetek elkerülése érdekében 
fontos tudni, hogy:
•	Egyetlen mobiltelefon-szolgáltató sem 

rendez ilyen nyereményjátékokat, a szol-
gáltatásaikkal összefüggő nyereménye-
kért pedig nem kell fizetni.

•	A hivatalos szerencsejáték szervező 
cégek nem hirdetnek mobiltelefonos, 
pénzfeltöltős nyereményjátékokat!

•	Soha ne adja meg ismeretlen telefoná-
lóknak személyes, illetve banki adatait 
(PIN kód, számlaszám, jelszó, bankkár-
tya adatok)!

•	Amennyiben ilyen hívást kap, kérje el a 
hívó elérhetőségét vagy kérjen későbbi 
visszahívást. Ez idő alatt a mobilszolgál-
tatók ügyfélszolgálatán ellenőrizze le a 
hívás valóságtartalmát!

•	Jegyezze fel a hívás időpontját, és tegyen 
bejelentést a rendőrségen!

•	Írják le a hívó által bemondott nevet, az 
általa használt és a feltöltésre megjelölt 
telefonszámokat, mert ezzel segítik a 
rendőrség felderítő munkáját!

www.police.hu
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Tisztelt Újkígyósi lakosok!
Az Egyensúly AE Egyesület 2017. szeptember 1-től 
Békés megye több járásában megkezdte pszichiátriai  
betegek és szenvedélybeteg közösségi alapellátását, 
így kínálva a segítés lehetőségét az Újkígyóson élő 
betegeknek is. Mindkét ellátási típus szolgáltatásait 
jogszabály által meghatározott BNO kód alapján 
lehet igénybe venni. Az ellátásban több tapasztalt 
szakember segítségére lehet támaszkodni. Többek 
között pszichiáter szakorvos, szociálpedagógus, 
addiktológiai konzultáns, családkonzulens, szociá-
lis munkás végzi rendszeresen a segítő tevékeny-
séget. Amennyiben úgy gondolja, hogy hangu-
latzavarral, vagy más pszichés problémával küzd, 
illetve valamilyen függőségtől szenved, és lelki se-
gítségnyújtásra van szüksége, ha eddig nem vette 
igénybe szakorvos segítségét, akkor is jelentkezzen 
az alábbi telefonszámon! Segítünk eljutni szakor-
voshoz, vagy olyan szakemberhez, aki egyéni prob-
lémájának megoldására segítséget tud nyújtani.

06/20-565-96-00
Schriffertné Lócskai Henriett

Egyensúly AE Egyesület elnöke

2017. szeptember 16-án (szombaton) 17 órakor
a Cz. Kiss Rendezvényházban 
Tiszta hittel, erős kézzel címmel
kiállításmegnyitóra kerül sor.

A kiállítást megnyitja Gaal Gergely,  
a Szent László-év tanácsadó testületének elnöke.

Köszöntőt mond Szebellédi Zoltán,  
Újkígyós város polgármestere.

Közreműködik a Tengelic Énekegyüttes. 
A megnyitó után a Tíz év Szent László nyomában 

Szépvízen című film tekinthető meg,
bevezetőt mond Harangozó Imre, néprajzkutató. 
A vetítés után Ferencz Tiborral, Szépvíz testvér- 

településünk polgármesterével beszélgetünk a filmről.
A rendezvény végén pogácsás,
süteményes vendéglátás lesz.
Minden kedves érdeklődőt

szeretettel várunk!
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születések:
Bulla Bianka (3600 g, 51 cm), Békéscsaba, 2017. augusztus 
3., édesanyja: Nagynémedi Anita, édesapja: Bulla Gábor.
Prágai Léna (3410 g, 50 cm), Békéscsaba, 2017. augusztus 
15., édesanyja: Ragály Annamária, édesapja: Prágai Róbert.
Dombai Barna (2950 g, 51 cm), Budapest, 2017. augusztus 
17., édesanyja: Bánfi Alíz Petra, édesapja: Dombai Balázs 
Gyula.
Uhrin Renáta (3340 g, 51 cm), Békéscsaba, 2017. augusztus 
18., édesanyja: Harangozó Renáta, édesapja: Uhrin László.
Gál Maja Luca (3360 g, 50 cm), Orosháza, 2017. augusztus 
25., édesanyja: Gedó Csilla, édesapja: Gál Tibor.
Katona Levente (4240 g, 53 cm), Gyula, 2017. szeptember 6., 
édesanyja: Gedó Gyöngyi, édesapja: Katona Norbert.

HÁzAssÁGkÖtések:
2017. augusztus 4., menyasszony: Kiss Marianna zalaeger-
szegi lakos, vőlegény: Mohácsi Ádám újkígyósi lakos.
2017. augusztus 5., menyasszony: Almási Renáta újkígyósi 
lakos, vőlegény: Karsai Levente szabadkígyósi lakos.
2017. augusztus 11., menyasszony: Kovács Ildikó újkígyósi 
lakos, vőlegény: Orestyák Krisztián újkígyósi lakos.
2017. augusztus 11., menyasszony: dr. Krizsán Andrea 
újkígyósi lakos, vőlegény: Szabó Zsolt Róbert újkígyósi lakos.
2017. augusztus 12., menyasszony: Lipták Andrea újkígyósi la-
kos, vőlegény: Ecker Szabolcs János újkígyósi lakos.
2017. augusztus 26., menyasszony: Kulich Erika újkígyósi 
lakos, vőlegény: Berki Dávid újkígyósi lakos.

HAlÁlesetek:
Keresztes Jenő Józsefné Horváth Terézia, született: 1936. ápri-
lis 1., elhunyt: Újkígyós, 2017. augusztus 10., volt újkígyósi 
lakos.
Bárány Józsefné Stummer Magdolna, született: 1929. de-
cember 13., elhunyt: Újkígyós, 2017. augusztus 12., volt 
újkígyósi lakos.
Hankó Mihályné Ivanics Ilona, született: 1956. március 10., 
elhunyt: 2017. augusztus 17., gyomaendrődi  lakos, volt Új-
kígyós, Fő utca 56. szám alatti lakos.
Bugyi Mihályné Koszta Anna, született: 1932. április 20., el-
hunyt: Újkígyós, 2017. augusztus 18., volt újkígyósi lakos.

Bánfi Józsefné Nagy Jolán Margit, született: 1939. július 23., 
elhunyt: 2017. augusztus 19., volt újkígyósi lakos.
Lengyel István Mihály, született: 1945. augusztus 10., el-
hunyt: 2017. augusztus 24., volt újkígyósi lakos.
Hegedűs Szabolcs, született: 1971. augusztus 8., elhunyt: Új-
kígyós, 2017. augusztus 28., volt újkígyósi lakos.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Újkígyósi	Önkormányzati	Értesítő	•	Újkígyós	város	havonta	megjelenő,	ingyenes	időszaki	kiadványa	•	Kiadja:	Petőfi	Sándor	Művelődési	Ház	és	Könyvtár,	
5661	Újkígyós,	Arany	János	utca	42.	•	Telefon:	66/254-844	•	E-mail:	muvhaz@ujkigyos.hu	•	Felelős	kiadó:	Lukoviczkiné	Rozsnyai	Ildikó	intézményvezető
A	szerkesztőbizottság	elnöke:	Kunstár	Anna	Mária	•	A	szerkesztőbizottság	tagjai:	Gombkötőné	Kmetykó	Bianka,	Horváth-Gazsó	Adrienn,	Lukoviczkiné	
Rozsnyai	Ildikó,	Turovszki	Krisztián	•	Nyomdai	előkészítés:	Mészáros	Gábor	•	Nyomdai	munkák:	Kolorprint	Kft.,	5600	Békéscsaba,	Teleki	utca	6.

Máriaradnai zarándoklat – 2017
Máriaradnára akik eljöttetek,

A szűz Máriára bízva tekintsetek.
Mert ő a bús árvák, özvegyeknek anyja,

Szomorú szívek megvigasztalója…

Kedves Újkígyósiak!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit

Máriaradnára, 
2017. október 8-án, vasárnap 

a Magyarok Nagyasszonya búcsús zarándoklatunkra. 
Aki teheti, tartson velünk őseink kedves kegyhelyére, 
imádkozzunk minél többen a frissen felújított kegy-
templomban, Szűz Mária lábainál egyházközségünk 
egységéért, megújulásáért, családjainkért, városunkért, 

Újkígyósért és magyar Hazánkért!
A búcsújárásunk lelki vezetője  
Ilyés László Zsolt plébános úr. 

Indulás reggel 6 órakor légkondicionált autóbusszal,  
visszaérkezés a kora esti órákban.

Részvételi díj: 3 000 Ft / fő (buszköltség).
Békéscsabaiaknak: 4 000 Ft / fő

Jelentkezni:
személyesen a művelődési házban
(Újkígyós, Arany János utca 42.)

az utazási költség befizetésével lehet
2017. október 4-ig.


