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Ismét véget ért egy esztendő és el-
kezdődött az új év. Az előző évben 

befejeződtek a gyulai Grosics Gyula 
Futballakadémia területén a munká-
latok. Közösségében megünnepelhet-
tük a Székesegyház felszentelésének 
és a központi szolgálatot ellátó intéz-
ményeknek is helyt adó Dóm tér ava-
tásának 80. évfordulóját. Békéscsabán 
örömmel vehettünk részt a Páduai 
Szent Antal templom társszékesegy-
házzá nyilvánításának ünnepi ese-
ményén. Ismét ünnepelhettünk egy 
papszentelést. 

Társadalmunk tavasszal ritka, 
szinte példátlan lehetőséget kapott a 
Gondviseléstől a megújulásra. Min-
denki sorolhatná azokat az apró ered-
ményeket, örömteli eseményeket, 
melyekkel Isten megajándékozott 
bennünket egyéni életünkben, család-
jainkban, közösségeinkben és intéz-
ményeinkben. Mindezekért szív ből 
köszönetet mondunk a történelem 
Urának.

Az idei évet a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia a család évének 
nyilvánította. Figyelmünket foko-
zottan a társadalom alapsejtjét jelen-
tő családra fordítjuk. Arra a családra, 
melyben a gyermekek egészségesen 
felnevelkedhetnek nemcsak testi-
leg, hanem lelkileg is. A gyermeknek 
szüksége van az oktatás mellett a ne-
velésre is, amit először a szüleitől kap 
meg, és így válik majd a társadalom 
hasznos tagjává és egyéni életében is 
boldogul. Az év folyamán egyházme-
gyénk a plébániai szervezések mellett 
központi rendezvényt szervez majd a 
családok számára Szegeden.

Kívánom Újkígyós minden lakójá-
nak, hogy az új évben Isten szavának 
fényéből erősödjön meg a valódi hit-
ben és reményben, családjaink pedig 
erősödjenek meg a szeretetben, hogy 
alkalmassá váljanak küldetésük be-
töltésére.

Kiss-Rigó László püspök

A felénk sugárzó 
szeretet

Özv. Dósa Albertné (Filep Erzsébet) 
1910. december 23-án született 

a Maros megyei Radnóton, Filep Mik-
lós és Papp Mária második gyermeke-
ként. Édesapja városházi tisztviselő volt 
Nagyenyeden, aki az I. világháborúban a 
frontra került, 1915-ben meghalt. Édes-
anyja halála után két örmény nagybátyja 
vette pártfogásába. 

1940-ben Kolozsvárott ment férjhez 
Dósa Albert református lelkészhez, és 
még ebben az évben megszületett Márta 
leánya. 1945-ben Marosvásárhelyre köl-

töztek, ott született a második gyerme-
ke, György. A továbbiakban a háztartást 
vezette. Három unokáját nagyon szeret-
te, a legnagyobb, autista fiút ő tanította 
meg írni. 14 évig volt munkaviszonyban, 
a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Kollé-
giumban. Nyugdíjasként 1996-ban lá-
nyához költözött Békéscsabára, majd 
2006-ban Újkígyósra. 

Januárban családi körben ünnepel-
te születésnapját, ahol Szebellédi Zoltán 
polgármester és Rozsnyai Istvánné is kö-
szöntötte.

Újabb 100 évest köszöntöttek

Dósa Erzsébet családja egy részének körében

Újkígyós Város Önkormányzata a 
122/2009. (IX. 17.) FVM-rendelet 

alapján a Kertészek Földje Akciócsoport 
Egyesület által meghirdetett Többfunk-
ciós kulturális és közösségi tér kialakítá-
sáról szóló pályázaton 31 711 317 Ft-ot 
nyert a piactér kialakítására.

A jelenleg is működő piactér az Újkí-
gyóson áthaladó számozott közút men-

tén fekszik, jól megközelíthető helyen. A 
beruházás által az árusítótér ma is hasz-
nált része tető alá kerül, alulra simított 
beton burkolatot kap. A mostani vasbe-
ton asztalok helyett újak lesznek felállítva, 
valamint iroda, 2 üzlethelyiség, mellékhe-
lyiség és parkoló kerül kialakítása.

Gedó Gyöngyi  
kommunikációs referens

Megújul a piactér
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Jóváhagyták a TAPPE-s szerződést
153/2010. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az előterjesztés mellékletét képező települési szilárd hul-
ladék hulladékkezelési közszolgáltatás szerződését, illetve a 
postázásra vonatkozó megállapodást jóváhagyja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester  
Határidő: 2011. január 31.

Együttműködés  
a Román Kisebbségi Önkormányzattal

155/2010. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A képviselő-testület úgy dönt, hogy az Újkígyós Város Önkor-

mányzata és az Újkígyósi Román Kisebbségi Önkormányzat 
közötti együttműködési megállapodást – az előterjesztés mel-
léklete szerint – jóváhagyja.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző 
Határidő: 2010. december 20. (megállapodás megküldésére)

Változatlan a víz- és csatornadíj
156/2010. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a víz- és csa-

tornadíjakat 2011. évben változatlan mértékben állapítja meg, 
azokat nem emeli.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 

Koncepció, célok, törekvések
157/2010. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
1. A képviselő-testület elfogadja az előterjesztésnek megfelelően 

a 2011. évi költségvetési koncepciót. A további tervezőmun-
ka szakaszában törekedni kell a működésihitel-felvétel elkerü-
lésére.

2. Cél az intézmények szolgáltatóképességének folyamatos szin-
ten tartása, fejlesztése, az önkormányzatnál és intézményeinél 
jelen lévő rehabilitációs foglalkoztatás megtartása.

3. A közfoglalkoztatás területén ki kell használni a Nemzeti Köz-
foglalkoztatási Program lehetőségeit.

4. Optimalizálni szükséges a feladatellátások létszámát.
5. Fontos a kihasználatlan önkormányzati tulajdonban lévő in-

gatlanok hasznosításának növelése.
6. Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetés részletes tervezése kez-

dődjön meg, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
rendelettervezet kerüljön előterjesztésre a képviselő-testület elé.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő: 2011. február 15. 

Elfogadták a körjegyzőségi megállapodás  
módosítását

158/2010. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csaba-

szabadi községgel fenntartott körjegyzőség után járó kör-
jegyzőségi normatíva – költségek után maradó részének 

– tagtelepülések közötti egyenlő részben történő megosztását 
és a módosított körjegyzőségi megállapodást az előterjesztés-
nek megfelelően elfogadja.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester 
Határidő: 2011. január 31. 

Közvilágítás a szabadidőparkhoz
159/2010. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Gyulai úton a szabadidőpark melletti buszmegállóhoz 
a meglévő villanyoszlopra 1 db közvilágítási lámpatestet sze-
reltet fel. A fejlesztéssel kapcsolatos 56 250 Ft-os költséget a 
DÉMÁSZ-szal kötött együttműködési megállapodás terhére 
kell elszámolni. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő:  2011. január 15. a szerződéskötésre, 

2011. február 28. a kivitelezésre

Változatlan a polgármesteri illetmény
160/2010. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
1. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 124/2010. (X. 12.) számú határozatát visszavonja.
2. Szebellédi Zoltán polgármester havi illetményét 2010. október 

3. napjától változatlan mértékben, bruttó 425 200 Ft-ban álla-
pítja meg.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző 
Határidő: 2010. december 16.

Változatlan az alpolgármesteri illetmény
161/2010. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)
1. Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 126/2010. (X. 12.) számú határozatát visszavonja.
2. Domokos Balázs alpolgármester havi tiszteletdíját 2010. októ-

ber 12. napjától változatlan mértékben, bruttó 120 000 Ft-ban 
állapítja meg.

Felelős:  dr. Csatlós László jegyző 
Határidő:  2010. december 16.

Elfogadták a 2011-es munkatervet
162/2010. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 

munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Megbízza a jegyzőt, hogy az elfogadott munkatervet a képvise-

lő-testület tagjai részére, az önkormányzati hivatal és az önkor-
mányzati intézmények vezetői részére juttassa el, gondoskodjék 
a testületi ülés anyagainak időben történő elkészítéséről.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző
Határidő:  a munkaterv továbbítására 2010. december 31., 

az ülés anyagainak elkészítésére folyamatos

Akik kérték, megkapják a védőoltást
164/2010. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a humán papilloma vírus által okozott méhnyakrák el-
leni védőoltás lehetőségét a kérdőívet visszaküldő, a védőoltást 
igénylő 14 fő kiskorú részére biztosítja.

HATÁROZATOK
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8 fő részére – nyilatkozata alapján – 28 000 Ft/fő támogatást,  
6 fő részére – nyilatkozata alapján – legfeljebb 55 500 Ft/fő tá-
mogatást, összesen legfeljebb 557 000 Ft-os biztosít a 2011. 
évi költségvetés terhére.

Azon 6 fő, aki nyilatkozatában jelezte, hogy a védőoltás összegé-
nek felét sem tudná kifizetni, az egészségügyi és szociális bi-
zottsághoz beadott egyéni kérelem alapján további támogatást 
igényelhet a költségvetésben meghatározott összeg terhére.

A képviselő-testület a döntés jogát ebben a kérdésben átruházza 
az egészségügyi és szociális bizottságra.  

Felelős:  dr. Csatlós László jegyző,  
Turovszki Krisztián bizottsági elnök  

Határidő: 2011. december 31.

Negyedmilliós önerő a pályázathoz
165/2010. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a KEOP – 2009 – 6.1.0/A kódszámú „A fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztön-
ző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” cí-
mű projekt megvalósítására pályázatot nyújt be. A pályázaton  
5 000 000 Ft támogatást igényel, melyhez 250 000 Ft saját for-
rást biztosít a 2011. évi költségvetés tartalékalapjának terhére.  

A pályázat által megvalósítandó cél: az általános iskola tanulói 
részére környezettudatos programok szervezése a fenntartha-
tó életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesz-
tésére.

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester  
Határidő: 2011. január 31.

Félmilliós önerő a pályázatokhoz
166/2010. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a KEOP – 2009 – 6.2.0/A kódszámú „Fenntarthatóbb 
életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedé-
süket elősegítő mintaprojektek” című projekt megvalósítására 
pályázatot nyújt be. 

A pályázaton 10 000 000 Ft támogatást igényel, melyhez  
500 000 Ft saját forrást biztosít a 2011. évi költségvetés kör-
nyezetvédelmi alapjából.  

A pályázat által megvalósítandó cél: a házi komposztálást előse-
gítő eszközök beszerzése, a technológiai ismeretek átadása és 
segítése 300 háztartás bevonásával. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester  
Határidő: 2011. január 31.

167/2010. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a KEOP – 2009 – 6.2.0/A kódszámú „Fenntarthatóbb 
életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedé-
süket elősegítő mintaprojektek” című projekt megvalósítására 
pályázatot nyújt be.  A pályázaton 10 000 000 Ft támogatást 
igényel, melyhez 500 000 Ft saját forrást biztosít a  2011. évi 
költségvetés tartalékalapjának terhére.

A pályázat által megvalósítandó cél: az iskola udvarában fedett 
kerékpártárolók kialakítása, valamint a tornacsarnok öltözői-
nek, zuhanyzóinak felújítása. 

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester  
Határidő: 2011. január 31.

Lemondott tiszteletdíjáról a képviselő
168/2010. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Ecker György képviselő 4 havi tiszteletdíjáról történő le-
mondását elfogadja. Megbízza a pénzügyi osztályvezetőt, hogy 
a lemondással kapcsolatos pénzügyi intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2010. december 31.

Támogatás a focistáknak
169/2010. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Újkígyósi Futball Club Egyesületet támogatási kérel-
me alapján 348 000 Ft támogatásban részesíti a költségvetés 
tartalékalapjának terhére. Megbízza a pénzügyi osztályvezetőt, 
hogy a támogatással kapcsolatos pénzügyi intézkedéseket te-
gye meg. 

Felelős: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2010. december 31.

Előtanulmány készül  
az elszállított zöldhulladék kezeléséről

170/2010. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
(szavazati arány: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen-

leg közszolgáltatásban elszállított zöldhulladék kezelésével 
kapcsolatos előtanulmány elkészítésével megbízza a beadott 
ajánlatának megfelelően a Körös-Ökotrend Kft.-t, amelyre a 
2011. évi költségvetés környezetvédelmi alap terhére bruttó  
150 000 Ft-ot biztosít.   

Felelős: Szebellédi Zoltán polgármester
Határidő: 2011. január 31.

HATÁROZATOK

Tisztelt Lakosság! 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy  
a közvilágítás-sal kapcsolatos 

észrevételeiket, problémáikat  
a www.ujkigyos.hu honlapon  

keresztül és a kozvilagitas@edf.hu 
e-mail címen is bejelenthetik  

a szolgáltatóhoz. 
Polgármesteri hivatal, Újkígyós

Hétfői napokon:
➠ Csontritkulás-megelőző torna: 16.30 óra
➠ Foltvarrás: 13 óra
➠ Felnőtt fitnesz aerobik óra (gerinctornával): 18.30 óra
Keddi napokon:
➠ Hatha jóga: 18 óra
➠ Felnőtt fitnesz aerobik óra (gerinctornával): 18.30 óra
Csütörtöki napokon:
➠ Tengelic énekegyüttes: 18 óra
➠ Felnőtt fitnesz aerobik óra (gerinctornával): 18.30 óra

Tisztelt  
Újkígyósi  
Lakosok!
A Petőfi Sándor Művelődési Ház  
és Könyvtár 2011. évben is várja 
Önöket a következő állandó  
SZ. A. K. (Szabadidős Alkotó Kör) 
foglalkozásokra.
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Újkígyósi Önkormányzati Értesítő. Újkígyós város havonta megjelenő, ingyenes időszaki kiadványa 
Kiadja: a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 5661 Újkígyós, Arany János u. 42. • Telefon: 66/254-844. • E-mail: muvhaz@ujkigyos.hu 

A szerkesztőbizottság elnöke: Kunstár Anna, tagjai: Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó, Magyar Mária, Ecker György,  Szamosvári Zsolt 
Nyomdai előkészítés: Quirt-Wizard Kft. – Várhegyiné Szántó Anikó • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

AnyAKönyvi híReK
2010. december hó:

SzületéSek:
Baráth Nóra (3160 g, 51 cm) Békéscsaba, 2010. november 29., 

édesanyja: Lengyel Ildikó, édesapja: Baráth István. 
Mitykó Nóra (3220 g, 46 cm), Békéscsaba, 2010. december 20., 

édesanyja: Kiss Anita, édesapja: Mitykó György.
Botyánszki Tünde Tamara (2650 g, 47 cm), Békéscsaba, 2010. de-

cember 24., édesanyja: Gáspár Szilvia, édesapja: Botyánszki  
István.

HaláleSetek:
Otrok Lászlóné, született: 1951. április 19., elhunyt: Újkígyós, 

2010. december 9., volt Szabadkígyós, Bartók B. u. 16. szám 
alatti lakos.

Kovács István, született: 1920. október 6., elhunyt: Újkígyós, 
2010. december 10., volt Újkígyós, Petőfi u. 31. szám alatti  
lakos.

Tóth Mihályné, született: 1924. február 11., elhunyt: Oroshá-
za, 2010. december 12., volt Újkígyós, Széchenyi u. 47/1. szám 
alatti lakos.

Skaliczki Imre, született: 1926. szeptember 7., elhunyt: Újkígyós, 
2010. december 13., volt Újkígyós, Petőfi u. 115. szám alatti lakos.

Karkus Istvánné Virág Magdolna, született: 1941. június 28., el-
hunyt: Kunágota, 2010. december 23., volt Újkígyós, Rákóczi u. 
37. szám alatti lakos.

Bánfi János, született: 1940. november 23., elhunyt: Mezőhegyes, 
2010. dec. 25., volt Újkígyós, Kossuth u. 6. szám alatti lakos.

Sódar Mihályné Gedó Erzsébet, született: 1923. november 4., el-
hunyt: Újkígyós, 2010. december 29., volt Újkígyós, Kis u. 8/2. 
szám alatti lakos.

Niedermayer Mihályné, született: 1934. szeptember 13., elhunyt: 
2010. december 29. volt újkígyósi lakos.

Újkígyós Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom 
Önt, vállalkozása képviselőjét 2011. január 31-én (hétfő), 17 órától,  
a vállalkozók újévi köszöntőjére és a vállalkozók fórumára.
Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház, konferenciaterem.

Szebellédi Zoltán polgármester
ProgrAm:
1700 Békés megyei Kormányhivatal munkaügyi Központ Békés-

csabai Kirendeltség és Szolgáltató Központjának tájékoztatója 
– Tájékoztató a közfoglalkoztatás 2011. január 1-je utáni vál-
tozásairól

1730 Fiat Justítia Faktor Kft. – Kintlévőségek kezelése
1800 Békés megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közala-

pítvány – A Széchenyi-terv lehetőségei a vállalkozások számára
 Békés Megyei Termékpiac on-line
1830 Polgármesteri tájékoztató – a legjelentősebb vállalkozói part-

nerek köszöntése
1900  Újévi pohárköszöntő, kötetlen beszélgetés

huLLAdéKszáLLítási
LehetőséGeK

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a kommunális hulladék-
szállításban 2011. január 1-től az alábbi választási lehetőségek 
lettek bevezetve:
Magáningatlanokon az ingatlantulajdonos, illetve -használó igé-
nye szerint választhat a meglévő 1 db 120 l-es edény helyett 1 db 
80 l-es gyűjtőedényt. 
60 évet betöltött egyedülálló személy, valamint azon házaspárok 
(és együtt élők), akik mindketten betöltötték a 65 évet, és akikkel 
közös háztartásban, életvitelszerűen más személy nem tartózko-
dik: külön kérelemre továbbra is 80 l-es, illetve 2011. január 1-től 
további alternatívaként 60 l-es hulladékgyűjtő edényt igényelhet. 
A többlethulladék elszállítására a közszolgáltató továbbra is  
120 l-es TAPPE logós zsákot biztosít, melyek a kijelölt helyeken 
megvásárolhatók a mindenkori 120 l-es edény ürítési áráért. 
A választási lehetőségre az jogosult, akinek a szolgáltatással kap-
csolatban nincs díjhátraléka!
Az edényzet cseréjét a polgármesteri hivatal műszaki csoportjá-
nál (Lőrincsik Péter műszaki főmunkatársnál) lehet személyesen 
igényelni.

A SZIlárDHullADéK-gAZDálKoDáSI  
KöZSZolgáltAtáS 2011. éVI DíjA:

(2011. január 1. – 2011. december 31-ig)
lakásonként 1 db 120 l-es kommunális hulladékgyűjtő edény,  

heti 1 ürítéssel (összesen évi 52 ürítés):
 206 Ft + áfa /ürítés 
 893 Ft + áfa/hó/lakás
 2 678 Ft + áfa/n.év/lakás
 10 712 Ft + áfa/év/lakás

lakásonként 1 db 80 l-es kommunális hulladékgyűjtő edény,  
heti 1 ürítéssel (összesen évi 52 ürítés):

 178,93 Ft + áfa/ürítés  
 775 Ft + áfa/hó/lakás
 2 326 Ft + áfa/n.év/lakás
 9 304 Ft + áfa/év/lakás

lakásonként 1 db 60 l-es kommunális hulladékgyűjtő edény,  
heti 1 ürítéssel (összesen évi 52 ürítés):

 165,36 Ft + áfa/ürítés  
 717 Ft + áfa/hó/lakás
 2 150 Ft + áfa/n.év/lakás
 8 599 Ft + áfa/év/lakás

120 literes tAPPE logós zsák ürítése bruttó 260 Ft  
(mely összeg a zsák megvásárlásával van megfizetve).

MeGhívÓ

KönyvadományoK az isKolánaK 
➨  Két forrásból is gazdagodott az általános iskola könyvtári állomá-

nya. A MAVIR Zrt. vezérigazgatója, tari Gábor adományozta az 
újkígyósi diákoknak a hogyan válasszak sportágat? című impo-
záns, fotókkal illusztrált könyvet.

➨  Az „Újkígyósért” Közalapítvány adománya immár hagyománynak 
tekinthető. Az idei tanévben 250 000 Ft értékű könyvet ajándéko-
zott a gyerekeknek, amelyen az általános iskola és az óvoda osztozik. 
A könyvek között mesekönyveket, művészeti albumokat, művelő-
dés- és művészettörténeti, ismeretterjesztő kiadványokat találunk.


