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Bővült a Szabadkígyósi Értéktár
Gazsó Péter javaslatára bővült a Szabadkígyósi
Értéktár.
Munkás Szent József templom

A templomot 1997-ben kezdték építeni a Kossuth téren. Felszentelése 2000. januárjában
történt. A templom építéséhez szorosan hozzátartozik az „Egy templom születése” című
film, melyet az alábbi linken tekinthetnek
meg: https://www.youtube.com/watch?v=dF08H95IeC0.
Jelenleg a Szabadkígyósi Értéktárban lévő értékeink:
• Kígyósi Kastélyjátékok
• Szabadkígyósi Wenckheim Kastély
• Szabadkígyósi Keresztes Halom
• Szabadkígyósi Diadalív
• Szabadkígyósi Wenckheim kripta
• Szabadkígyósi Szent Anna kápolna
• Árpád-kori templom és a keresztes halom
• Ókígyósi Aranyménes II.
Amennyiben javaslatot szeretne tenni a Kígyósi értéktárba való felvételre, azt a szabadkigyos.hu honlapon lévő javaslattételi lapon teheti meg.
Értéktár Bizottság

Megújult a Sportpályán található öltöző

A

Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek
és feltételeinek támogatása” (2020) pályázat
(FCA-KP-1-2020/1-000882) keretein belül a Szabadkígyósi Szabadidő Sport Clubnak lehetősége volt a Sportpálya öltöző tetőterének felújítására. A pályázatban
nyert 1 142 794 Ft támogatásból az öltöző tetőterében kialakításra
került egy mellékhelyiség, fel lett vezetve a víz
és a fűtési rendszer is ki
lett alakítva. Ennek köszönhetően a jövőben
az utánpótlás csapataival, illetve akár a felnőtt
csapatával hasznosítani

tudja a Club ezt a területet is. Ezen kívül különböző rendezvényekre, szülői- és edzői értekezletekre, táborok benti foglalkozásaira is alkalmas lett ez a rész a pályázatnak köszönhetően.
SZABÓ ZOLTÁN
Szabadkígyósi Szabadidő SC alelnöke

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2021. április 23., menyasszony: Makra Cintia szabadkígyósi
lakos, vőlegény: Köveskuti Szilárd János újkígyósi lakos.
HALÁLESET:
Krucsai Jánosné volt szabadkígyósi lakos (született: 1941. szeptember 13.)
elhunyt 2021. május 8. napján, Szabadkígyóson.

Tisztelt Lakosság!

A

2021. május 3. napjától a védettségi igazolvány
státuszának lekérdezésével is fordulhatnak az
ügyfelek a kormányablakokhoz, így ebben az ügyben is tájékoztatást nyújtunk a kitelepülés során.
Amennyiben a gépjármű ügyintézés keretében rendszámtábla kiadásával járó ügyintézési
szándékuk van – a szükséges rendszámtábla típus rendelkezésre állásának teljes körű biztosítása érdekében –, azt előzetesen szíveskedjenek jelezni 2021. május 14-én (péntek) 12 óráig
a 66/528-324-es telefonszámon.
A Mobilizált Ügyfélszolgálaton biztosított a
bankkártyás fizetés, de a bankkártyával nem
rendelkező ügyfelek az esetleges eljárási költséget akár postai csekken is megfizethetik a helyi postán.

Békés Megyei Kormányhivatal bővítve az
ügyfélszolgáltatás lehetőségét, a kormányablakkal nem rendelkező településen is biztosítja a helybeni ügyintézést a Békéscsabai Járási
Hivatal Mobil Ügyfélszolgálata keretében.

Tájékoztatjuk leendő Ügyfeleinket,
hogy 2021. május 25. (kedd)
9 és 12 óra közötti időben
Szabadkígyós, Kossuth tér 5. szám előtt
a Kormányablak Busz
a lakosság szolgálatára áll.
Az akadálymentesített Mobilizált Ügyfélszolgálaton lehetőség van számos, a Kormányablakokban intézhető ügytípus intézésére, így
többek között személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, útlevél, vezetői engedély, ügyfélkapu
vagy akár mozgáskorlátozott parkolási igazolvány ügyintézésre is.

Kérjük szíveskedjenek ellenőrizni okmányaik
érvényességét, hogy a fenti ügyfélszolgálati
időben helyben elintézhessék ügyeiket!

Tisztelt Lakosság!

T

ájékoztatjuk Önöket, hogy Szabadkígyóson
a gázfogyasztókat érintően az FGSZ Földgázszállító Zrt. az üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren

amelynek következtében a leírt időszakban a
gázellátást nem tudja biztosítani. A meghatározott gázszüneti időszakban a vészhelyzetek
megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a gázmérő előtti főcsapot
zárva kell tartani és a gázvételezést szüneteltetni szükséges.
Megértésüket köszönjük!

2021. június 24-én
10 és 14 óra közötti időszakban
GÁZSZOLGÁLTATÁSI SZÜNETTEL JÁRÓ
KARBANTARTÁSI MUNKÁT VÉGEZ,

Szabadkígyósi
Polgármesteri Hivatal

www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
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Felhívás emlőszűrésre!

M

a Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok.
2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves
korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba
tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg,
akkor lehetősége van az időpont módosítására
a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre
a meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet
mindenki vigye magával.
Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.
Magyarországon évente mintegy 7500 új
megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő
veszti életét évente a betegség következtében.

Az emlőráknál – csakúgy, mint a legtöbb tumornál – is igaz az a megállapítás, hogy a terápia
eredménye annál hatékonyabb minél korábbi
stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót
tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák
többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj
egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen
ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal,
évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.
Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új
esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon,
a megbetegedés miatti halálozás pedig évente
meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak
szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes
hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért
nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget.
Kérem, tegyen mindenki az egészségéért,
vegyen részt az ingyenes szűréseken
Önmagáért, családjáért.

Két éve, hogy valóra vált az álmom

B

oldog vagyok, hogy két éve, 2019. március
1-jén megnyithattam a szabadkígyósi irodámat, ahol barátságos környezetben, nyugodtan,
egy kávé vagy tea mellett szívesen segítek mindenkinek. Jóleső érzéssel tölt el, hogy befogadtak itt az emberek és egyre többen fordulnak
hozzám bizalommal.
Rendelkezésre állok a következőkben:
– új szerződések kötése;
– régi szerződések áttekintése, kezelése;
– portfólió-elemzés.
Termékeink:
– élet- és balesetbiztosítások;
– vállalkozói biztosítások, társasházi és lakásbiztosítások;
Folytatás a 4. oldalon.

www.szabadkigyos.hu
E-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu
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Két éve, hogy valóra vált az álmom
Folytatás a 3. oldalról.

– gépjármű-biztosítások;
– termék, szolgáltatói és szakmai felelősségbiztosítások;
– utasbiztosítások, csoportos biztosítások;
– nyugdíjpénztári és egészségpénztári termékek;
Legyen szó akár nyugdíjkérdésről, a gyermekeink jövőjéről (pl. taníttatási költségek), általános
tartalékképzésről, kockázati életbiztosításról a
család anyagi biztonságának érdekében, hiszen
szükség esetén nagy segítséget nyújtanak, és
felelősségteljes emberként fel kell előre készülnünk ezekre a helyzetekre is. Beszélgessünk, és
találjunk megoldást a személyes igényekre is.
Ne habozzanak meglátogatni! Bármilyen kérdése van biztosítási ügyintézéssel kapcsolatban,

Szabadkígyóson, a József Attila utca 1/1. (Fecskeház) szám alatt megtalálnak.
Nyitva tartás:
hétfőn 10–17 óráig;
kedden, szerdán, csütörtökön 10–16 óráig;
pénteken 10–15 óráig.
NAGY ERZSÉBET IRÉN
Telefon: +36 70 414-3841

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket,
hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton
történő ügyintézést részesítsék előnyben!
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu • Telefon: 66/447-150
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
– Szabadkígyós –
– hulladékszállítás –
Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7., a Polgármesteri Hivatal épületében
Ügyfélfogadási idő:
2021. június 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
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.
(hétfőn és szerdán 8–15 óráig, csütörtök 7–19 óráig)
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

