
Ingyenes 2017. február

Krónika Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Békési
Érték-mérő verseny

Február 10-én az iskola négyfős csapata – Ács 
Linett, Balta Dávid, Balogh András és Nagy Ivett 
6. osztályos tanulók – sikeresen vett részt a Bé-
kés Megyei Önkormányzat Békési Érték-mérő 
versenyének járási fordulóján.

A Békéscsabai Járás iskolái közül csapatunk 
első lett, így február 21-én a megyei döntőn is 
megmutathatja tudását.

A tanulók alaposan felkészültek a Békés me-
gyei értékekből, és kiválóan ismerik a Hungari-
kumokat is.

Az elméleti tudást írásbeli feladatok megol-
dásával és szóbeli kérdésekre adott válasszal bi-
zonyították, és külön érdekesség volt a játékos 
feladatokon keresztül bemutatni, hogy mennyi-
re tájékozottak a témakörben.

A felkészítésben Bánszki Mihályné és Pelyhé-
né Lipták Gabriella vett részt.
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Az Általános Művelődési Központ hírei
Program:

• Köszöntő
• A 8. osztályosok nyitótánca
•  Bálkirály- és bálkirálynő-választás

(eredményhirdetés)
• Az alsósok jelmezes felvonulása
• az 5. osztályos lányok fitt dance tánca
•  a 6. osztályosok műsora

A zene evolúciója
•  a 7. osztályosok műsora

Just Dance 2016 – Animals – 5 stars
•  a 8. osztályosok műsora

Földrajz óra
• Jelmezesek felvonulása (összkép)
• A bálkirály és bálkirálynő nyitótánca
• Büfé, zene, tánc
• 16.30 órakor tombolasorsolás
• Tánc, móka, kacagás

Farsang az óvodában

Február 20–24. között lesz a farsangi mulatság 
az óvodában. Az idén csoportonként öltöznek 
fel a gyermekek, így az egész hét a farsang je-
gyében telik majd.

Étkezési térítési díj befizetés az IKSZT-ben

2017.  március 9-én és 16-án,
április 10-én és 13-án,
május 15-én és 18-án,
június 12-én és 15-én.

Január 22-én zártuk a félévet az iskolában. Min-
den tanuló megkapta az értékelését, amely 
vagy megerősítés arra, hogy ilyen szorgalommal 
kell folytatni a második félévet, illetve néhány 
tanulónál figyelmeztetés, hogy ennél többet 
kell a jó eredményért tenni. Az iskola mindent 
elkövet, hogy az eredmények jók legyenek, 
vagy javulhassanak. Sok fejlesztő és felzárkózta-
tó foglalkozás segíti az egyéni boldogulást. Min-
den gyermeknek lehetősége van, hogy délután 
szervezett keretek között napköziben pedagó-
gus segítségével készüljön fel a másnapi felada-
tokra.

Matematika verseny az Általános Iskolában

Az Általános Iskolában kétfordulós matemati-
ka versenyt szerveztünk a 2-3-4. osztályban. A 
döntőbe 3-3-3 tanuló jutott. Az elődöntő he-
lyezettjei: 2. osztály – 1. Szkaliczki Áron; 2. Le-
hoczki Luca; 3. Süli Botond. 3. osztály – 1. Török 
Alexandra; 2. Vantara Patrick; 3. Szirák István. 
4. osztály – 1. Seres Bálint; 2. Süli Zsombor; 3. 
Varga Zsuzsanna.

Farsang az Általános Iskolában

2017. február 24-én, pénteken 14.45 órától 
18.45 óráig lesz megrendezve a Farsang az Álta-
lános Iskolában.
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Biztonságos bankkártya-használat
Manapság teljesen természetes, hogy fizetés-
hez, készpénzfelvételhez bankkártyát haszná-
lunk. Sokan azonban nem vigyáznak eléggé a 
bankkártyájukra, pedig egy illetéktelen a PIN-
kód és a bankkártya birtokában az összes pén-
zük felett rendelkezni tud.
A leggyakrabban előforduló esetek:
•  A gépkocsi tetején hagyott pénztárca menet 

közben leesett.
• A pénztárca a kerékpár kosarában volt.
• Nyitott gépkocsiban hagytak táskát.
• Őrizetlenül hagyott táska, pénztárca.
•  Ismeretleneknek megmutatott, elmondott 

PIN-kód.
• A PIN-kódot egy helyen tartották a kártyával.
Javaslatok, tanácsok:
•  Lehetőség szerint mindig ugyanannál a meg-

szokott, ismert ATM-nél vegyenek fel kész-
pénzt. Mielőtt tranzakcióba kezdenének, ala-
posan nézzék meg a bankkártyát és a pénz-
kiadó nyílást, valamint a billentyűzetet.

•  Ha bármi változást, ismeretlen új „alkatrészt” 
fedeznek fel rajta, ne kezdjenek pénzfelvétel-
be!

•  Még előnyösebb és biztonságosabb, ha olyan 
ATM-et vesz igénybe, amely épületben vagy 
banki előtérben található. Így nem az utcán, 
hanem zárt helyiségben, nyugodt körülmé-
nyek között tudja betenni a bankjegyeket a 
pénztárcába.

•  Ha a készülék váratlan vagy indokolatlan „hi-
bajelenséget” produkál (nem adja vissza a 
kártyát a tranzakciót követően, a pénz nem 
jelenik meg a pénzkiadó nyílásban és a készü-
lék nem küld hibaüzenetet), a megadott te-
lefonszámon lépjen kapcsolatba az üzemel-
tetővel. Ne menjen el az automatától és ne 
fogadja el, ha ismeretlen segítséget ajánl.

•  A tranzakcióról kiadott bizonylatot tegyék el, 
ne hagyják az ATM-nél, mivel az is fontos in-
formációkat tartalmaz.

•  Óvakodjanak a segítőkész idegenektől és a 
PIN-kódot még véletlenül se árulják el isme-
retleneknek! Legyenek türelmesek. Ha idegen 
nézelődik, várakozik az ATM közelében, várják 
meg, hogy távozzon, és csak ezután kezdjék el 
a tranzakciót.

•  Még egy jó tanács! Az ATM-nél tartsunk kel-
lő távolságot az előttünk lévőtől, türelmesen 
várjunk, amíg sorra kerülünk.

•  Kizárólag pénzintézeti dolgozótól kérjenek se-
gítséget!

•  Kérjük, hogy legyenek körültekintőek, amikor 
ATM-ből készpénzt vesznek fel. Ha bármilyen 
szokatlan változtatást észlelnek, ne nyúljanak 
hozzá az ATM-hez, hanem értesítsék a bankot 
és a rendőrséget.

Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság

FELHÍVÁS
Tisztelt Szabadkígyósi Lakosok!

Várjuk azoknak a lakóknak, ingatlantulajdo-
nosoknak a jelentkezését, akik szeretnék al-
bérletbe kiadni házukat, házrészüket, vagy 
külön bejáratú helyiségüket.

Amennyiben jelen felhívás felkeltette ér-
deklődését, kérjük, adja meg elérhetősége-
it a Polgármesteri Hivatal 10-es irodájában, 
ugyanis az utóbbi hónapokban többen ke-
restek albérletet, lakhatási lehetőséget Sza-
badkígyóson.

Polgármesteri Hivatal

Kedves Szabadkígyósi Lakosok!
Lehetőséget kaptunk, hogy az IKSZT épüle-
tében található Községi Könyvtár könyvál-
lományát frissítsük. Szívesen fogadjuk öt-
leteiket arra vonatkozóan, hogy milyen új 
könyveket vásároljunk. Akinek van javasla-
ta, kérjük, hogy 2017. március 1-jéig fárad-
jon be személyesen az IKSZT-be, vagy küld-
je el e-mailben a könyv (könyvek) szerzőjét 
és címét a következő e-mail címre: iksztsza-
badkigyos@gmail.com.

IKSZT



Hozzávalók
(kb. 32 darabhoz):

– 600 g finomliszt
– 8 db tojás sárgája
– 100 g teavaj
– 30 g élesztő
– 3 dl tej
– 50 g porcukor
–  2 evőkanál rum

vagy aroma
– 1 csipetnyi só
– 1 db citrom
– 2 csomag vaníliás cukor
– 0,5 liter olaj

Elkészítés:

 1.  A kovász elkészítésé-
hez morzsolj egy bögrébe 3 dkg élesztőt, 
önts hozzá 1 dl langyos tejet, 8 dkg lisztet és 
1 evőkanál porcukrot. Keverd össze és me-
leg helyen keleszd.

 2.  Keverj ki 3 dkg porcukorral 8 db tojás sár-
gáját.

 3.  Adj hozzá két evőkanál rumot és egy citrom 
reszelt héját.

 4.  Egy másik tálban keverj össze 52 dkg lisztet 
2 dl langyos tejjel.

 5.  Add hozzá a kikevert tojássárgáját, 1 csipet 
sót és a kovászt.

A tökéletes farsangi fánk receptje

 6.  10 dkg olvasztott vaj fokozatos hozzáadásá-
val dolgozd össze a tésztát.

 7.  Letakarva meleg helyen kb. 1 óra alatt dup-
lájára kel.

 8.  Lisztezett deszkán nyújtsd kb. másfél centi-
méter vastagságúra.

 9.  Szaggasd ki kb. 7 centiméter átmérőjű for-
mával, majd pihentesd 10 percig a kiszagga-
tott tésztákat.

10.  A fánkokat közepes lángon bő olajban kell 
sütni, először fedő alatt rövid ideig, majd meg-
fordítva fedő nélkül.

HAVI  Ü GYELE TI  B EO S Z TÁ S O KHAVI  Ü GYELE TI  B EO S Z TÁ S O K
 1. Dr. Hunya Sarolta
 2. Dr. Marossy László
 3. Dr. Marossy László
 4. Dr. Marossy László
 5. Dr. Marossy László
 6. Dr. Gurbity Gábor
 7. Dr. Berczi István
 8. Dr. Hunya Sarolta
 9. Dr. Marossy László
10. Dr. Gurbity Gábor

11. Dr. Gurbity Gábor
12. Dr. Gurbity Gábor
13. Dr. Gurbity Gábor
14. Dr. Berczi István
15. Dr. Berczi István
16. Dr. Marossy László
17. Dr. Marossy László
18. Dr. Marossy László
19. Dr. Marossy László
20. Dr. Gurbity Gábor
21. Dr. Berczi István

22. Dr. Hunya Sarolta
23. Dr. Marossy László
24. Dr. Berczi István
25. Dr. Berczi István
26. Dr. Berczi István
27. Dr. Gurbity Gábor
28. Dr. Berczi István
29. Dr. Hunya Sarolta
30. Dr. Hunya Sarolta
31. Dr. Hunya Sarolta20
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