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A vízkereszttől, azaz január 6-ától 
hamvazószerdáig, vagyis a húsvét 

előtti negyvenedik napig tartó időszak a 
bálozás, mulatozás, evés-ivás ideje. 

Iskolánkban az idén február 10-én 
délután az alsó tagozatos diákok búcsúz-
tatták a telet. Már fél 2-kor a bejárat 
előtt tolongtak a vendégek, akik a zord 
időjárás ellenére szép számmal érkeztek 
az eseményre. Közben lázas izgalommal 

készülődtek a jelmezesek osztályterme-
ikben. Két órakor kezdetét vette a mas-
karás felvonulás a „Karnevál van az 
iskolában…” zene vidám ritmusára. A 
menetben jól elfértek egymás mellett 
manók és ördögök, szörnyek és herceg-
nők, de még vadászok és nyulak, varázs-
lók és kéményseprők, kalózok, focisták 
és számítógépes játékfigurák is. A tanár 
nénik jelmezes, zenés bemutatója ismét 

fergeteges sikert aratott – a rögtönzött 
cirkuszi társulat megalapozta a jó han-
gulatot. Kíváncsian várta mindenki az 
osztályok produkcióját, amit a közönség 
lelkes tapssal fogadott, az öttagú zsűri 
pedig oklevéllel és dobostortával jutal-
mazta a színvonalas, zenés bemutatókat.

Ezután elkezdődött az önfeledt szó-
rakozás. Kicsi és nagy együtt ropta a 
„kacsatáncot” és a „Pinokkió-táncot”. A 
büfében mindenki csillapíthatta szom-
júságát, éhségét finom süteményekkel, 
szendviccsel és teával. A remek hangu-
lat zárásaként kisorsoltuk azt a renge-
teg tombolatárgyat, amit a gyerekek és 
szülők önzetlenül felajánlottak. Ezúton 
is köszönet mindenkinek, aki anyagilag 
vagy akárcsak aktív részvételével támo-
gatta rendezvényünket!

Valachné Csajági Ildikó tanítónő

Farsang napja eljött már…

A program célja
Az elsődleges cél a díjhátralékkal ren-
delkező családok felhalmozott áramtar-
tozása rendezésének elősegítése, továbbá 
a kikapcsolt fogyasztók visszacsatolása a 
villamosenergia-fogyasztásba, valamint a 
támogatott fogyasztókat segíteni abban, 
hogy elkerüljék a hátralék újraképződé-
sét. Ezáltal saját otthonukban a társadal-
milag elvárható életszínvonal érdekében 
biztosítva legyen az áramszolgáltatás.

Ki pályázhat?
Olyan magyar állampolgárságú lakos-
sági fogyasztók, akik: 

– a pályázat kiírása napján a szolgál-
tatásból már kikapcsolt fogyasztók, 

– kikapcsolási értesítést kapott fo-
gyasztók (a pályázat kiírásakor a fo-
gyasztónak a pályázat kiírását követő 
időpontra szóló, érvényes kikapcsolási 
értesítője van), 

– előre fizetős mérővel rendelkező és 
korábbi időszakból hátra maradt hátra-
lékos fogyasztók, 

– rendszeresen fizető, de igazoltan 
súlyos szociális helyzetű védendő fo-
gyasztók. 

Mind a négy pályázói kategóriában 
alapfeltételnek számít, hogy a pályázó 
személy az EDF Démász Zrt. szolgálta-
tási területén fogyasztási hellyel rendel-
kezik vagy tartozás miatti kikapcsolás 
és szerződésfelmondás előtt rendelke-
zett, a pályázó személy az áramszámlán 

szereplő fogyasztó, a villamos energia 
fogyasztási hely a pályázó fogyasztó és 
családja állandó lakhelyét képezi (nem 
nyaraló, munkatelep, gazdasági létesít-
mény stb). Továbbá fontos tényező az 
önrészvállalás: a saját befizetés össze-
ge az igényelt támogatással azonos vagy 
nagyobb összegű lehet, minimum a tar-
tozás 50%-a.

Hogyan kapható támogatás?
A pályázat során kötelező a családsegítő 
szolgálattal való együttműködés. A pá-
lyázatok elbírálása folyamatos, a beérke-
zett pályázatot azonnal elbírálják, majd 
a nyerteseket postán értesítik. A pályá-
zat kitöltéséhez szükséges dokumen-
tumok a következők:

– aktuális villanyszámla (amennyiben 
nem kikapcsolt fogyasztó), 

– fizetési felszólítás (amennyiben már 
megérkezett), 

– kikapcsolási értesítő (amennyiben 
már megérkezett).

Bővebb felvilágosítás munkanapo-
kon az „Ezüstág Gondozási Központ” 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat irodájában (Újkígyós, Arany J. u. 45. ) 
délelőtt 9–11 óra között kérhető.

Turovszki Krisztián

A szegénység és az azzal járó kiszolgáltatottság, az egyének, családok élethelyze-
tében bekövetkező változások, valamint a helyi közösségek, mikrotársadalmak 
felbomlása együttesen vezethet az adósságcsapda kialakulásához. E jelenség eny-
hítése végett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF Démász Zrt.-vel kötött 
szerződése alapján február 15. és június 30. között pályázatot hirdet szociálisan 
hátrányos helyzetű személyek, családok számára az áramszolgáltató felé fennálló 
adósságuk törlesztése, valamint a fogyasztói státuszuk visszanyerése érdekében.

Hálózat a közösségért
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A hetekben új elnököt választottak az 
újkígyósi Fidesz élére: Ecker György 

Zoltánt. Az alábbiakban mint elnököt 
faggattam céljairól, elképzeléseiről. 

– Kérlek, mesélj egy kicsit magadról!
– Ecker György Zoltán vagyok, 33 

éves, nős, két gyermek édesapja. Fele-
ségem óvónő, kislányunk, Evelin 8 éves, 
most másodikos, kisfiunk, Viktor 2 éves 
múlt és bölcsődés. Újkígyóshoz köt 
minden, hisz itt nőttem fel, itt jártam is-
kolába és itt is dolgozom a családi vál-
lalkozásunkban. Munkám során az itt 
élőkkel napi kapcsolatban vagyok, isme-
rem örömeiket, gondjaikat, panaszaikat. 

– Téged választottak az újkígyósi Fi-
desz új elnökének, erről mondj pár szót!

– Először is köszönöm azoknak, akik 
a közelmúltban megállítottak és gra-
tuláltak. Alig hittem, hogy ennyi em-
ber biztosít a támogatásáról. Ezúton 
is köszönöm mindenkinek. Szomo-
rú apropóból történt a tisztújítás, hisz 
édesapám, aki eddig betöltötte ezt a 
tisztséget, meghalt. Az elmúlt évek-
ben szerencsém volt betekintést nyerni 
és aktívan részt venni a Fidesz újkígyósi 
tevékenységében. Én 1998-ban alapí-
tó tagja voltam az újkígyósi Fidesz szer-
vezetének, így amikor felkérést kaptam, 
hogy mérettessem meg magam a követ-
kező tisztújításon, örömmel mondtam 
igent. A megüresedett elnöki tisztre a 
tagság egyhangúlag bizalmat szavazott 
nekem és a két alelnöknek, Szűcs Lajos-
nak és Kovács Zoltánnak. Szerencsére itt, 
Újkígyóson tevékeny csapata van a szer-
vezetnek, mindig megvolt az összetar-

tás, a közös értékrend, a város szeretete 
és a közösségért való tenni akarás. Eb-
ben a szellemben és a megszerzett ta-
pasztalatokkal felvértezve igyekszem 
erősíteni a közösségemet. Hiszem, hogy 
a múlt értékeit megtartva, a jelen erőfor-
rásait kihasználva és a jövő lehetőségeit 
felismerve munkámmal hozzá tudok já-
rulni, hogy könnyebb legyen az itt élők 
helyzete. 

– Elnökként, mik a terveid, hogyan kép-
zeled a Fidesz jövőjét?

– Ebben a viharos politikai hely-
zetben az a dolgunk, hogy erősítsük az 
újkígyósi összefogást (Fidesz–KDNP–
Gazdakör) céljaink elérése érdekében. 
Szeretném szélesebbre tárni a kapu-
kat a velünk szimpatizálók előtt, bízom 
benne, hogy hamarosan egyre többen 
csatlakoznak a Fidesz helyi alapszerve-
zetéhez. Azt vállaltam, hogy megpró-
bálom az emberekhez közelebb vinni a 
közéletet, a közös dolgainkat. Mára az 
emberek egy része a politikát mint szi-
tokszót használja. A gyakoribb talál-
kozással, a folyamatos párbeszéddel, a 
szélesebb társadalmi szerepvállalás meg-
erősítésével hiszem, hogy közös ügye-
ink, ha sokkal egyszerűbbé nem is, de 
érthetőbbé válnak, és így minél többen 
támogatják azokat, annál nagyobb esé-
lyünk van megvalósítani a jó dolgokat és 
leküzdeni a nehézségeket. Ennek érde-
kében honlapot szeretnénk üzemeltet-
ni, és a közeljövőben valamennyi helyi 
civil szervezettel szeretnénk beszélni és 
szorosabbá tenni az együttműködést. A 
csoport tagjaival folyik a közös gondol-
kodás, hogy hogyan vonjunk be minél 
több embert a településért, az itt élőkért 
történő összefogásba. A helyi Fidesz is 
és a település is számít minden olyan 
emberre, aki tenni akar, és képes az ösz-
szefogásra. Ennek jegyében igyekszem 
munkálkodni az újkígyósi Fidesz élén.

– Köszönöm az interjút, sok sikert és ki-
tartás kívánok a munkádhoz!

Nagyné Rajeczki Krisztina

Bemutatkozik az újkígyósi Fidesz új elnöke: 
Ecker György Zoltán

Vállalkozókat köszöntöttek
Január 30-án tartotta az önkormányzat a már hagyomány-
nak számító vállalkozók fórumát. A szervezők a vállalkozó-
kat érintő témákban kértek fel előadókat: Pribojszki Zsolt, a 
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Békés-
csabai Kirendeltség és Szolgáltató Központ munkatársa ar-
ról beszélt, hogy a munkaügyi központ milyen támogatást 
tud nyújtani a vállalkozók részére. A másik előadó a NAV Bé-
kés Megyei Adóigazgatóság munkatársa, Kopján Kiss Károly a 
béren kívüli juttatások lehetőségéről, illetve az adótörvények 
változásáról tájékoztatta a vállalkozások megjelent képviselő-
it. Ezután Szebellédi Zoltán polgármester értékelte az elmúlt 
évet és köszöntötte a város legjelentősebb vállalkozóit. A fó-
rumot ünnepélyes koccintás zárta.

Lakossági fórumot tartottak
Újkígyós Város Önkormányzata 2012. január 24-én lakossági 
fórumot tartott a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A fórum 
az Integrált városfejlesztési stratégia bemutatásával kezdő-
dött. A dokumentumot készítő két szervezet (HROD Kft., 
Aquaprofit Zrt.) munkatársai felvázolták a közel egy évvel 
ezelőtt kezdődött munkafolyamatot, illetőleg összegezték az 
elkészített IVS-t. Ezután Szebellédi Zoltán polgármester szá-
molt be a 2011. év adatairól, illetve az elmúlt év eseményeiről. 
A tájékoztató a megjelentek által feltett kérdések megválaszo-
lásával zárult. 

Az elkészült Integrált városfejlesztési stratégiát teljes terje-
delmében a városi honlapon és a könyvtárban olvashatják az 
érdeklődők.
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A Békés Megyei Katasztrófavédele-
mi Igazgatóság 2011 októberétől 

új ismeretterjesztő programot indított 
Katasztrófaismeretek oktatása címmel 
az óvódás korú gyermekek részére.

A program célja az óvodás gyerme-
keket megismertetni a hétköznapok ve-
szélyhelyzeteivel (elektromos készülékek 
használata, tűz, köz lekedés, járványok). 
A katasztrófavédelem – pedagógiailag 
és szakmailag felkészült – szakemberei 
öt alkalommal, játékos formában mu-

tatják be a gyerekeknek az otthoni és az 
óvodai környezet lehetséges veszélyeit. 
A Petőfi utcai óvodában 2012. január 
26-án a tűzzel és annak veszélyforrásai-
val ismerkedtek meg az apróságok, vala-
mint a tűz hasznát ismerhették fel 
képekről. A játékos gyakorlati oktatás 
során találós kérdésekre válaszoltak a 
középsősök és a nagycsoportosok, ille-
tőleg a gyakorlatban is kipróbálhatták a 
tűzgyújtást (mécseseken) és a tűz eloltá-
sát különböző eszközökkel. Megismer-

kedtek a 105-ös hívószámmal, miközben 
valós telefonhívással Pap Botond közép-
ső csoportos kisfiú „értesítette” a tűzol-
tóságot. Ennek eredményeként a kicsik 
megtanulták, hogy veszély esetén ho-
gyan kell telefonálni és mit kell monda-
ni a hatóságnak. 

A gyerekek fegyelmezetten végrehaj-
tották a meghirdetett „tűzriadó”-t. A ki-
vonulás után – nagy örömükre – az óvoda 
udvarán egy tűzoltóautó állt. A tűzoltók 
kedvesen, készségesen mutatták meg a 
jármű kellékeit, felszerelését. Nagy volt 
az öröm és a kíváncsiság, minden gyerek 
megszemlélhette, milyen a felszerelése 
egy igazi tűzoltóautónak. A program to-
vábbi részén a nagy- és középső csopor-
tosok mellett már a kiscsoportosok és a 
bölcsikések is részt vehettek. Az óvoda 
dolgozói nagy örömmel fogadták a felkí-
nált lehetőséget, és támogatják a továb-
biakban is. Az eseményt meglátogatta 
Szebellédi Zoltán, Újkígyós város polgár-
mestere és Nagy Balázs műszaki csoport-
vezető is.

Köszönjük Baráth Ilonának és Bozó 
Csabának, a katasztrófavédelem szak-
embereinek, hogy óvodánkat válasz-
tották a program egyik résztvevőjének, 
valamint a tűzoltóautóval érkező tűzol-
tóknak a bemutatót és a türelmüket.

A Petőfi utcai óvoda dolgozói

Újkígyós Város Önkormányzata a 
122/2009. (IX. 17.) FVM-rendelet alap-
ján 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. Az új 
városi piacteret 2012. január 28-án adta 
át az önkormányzat a város lakóinak.

Az ünnepség Erdős Norbert, a Békés 
Megyei Kormányhivatal kormánymeg-
bízottja nyitó beszédével kezdődött, 
majd Szebellédi Zoltán polgármester kö-
szöntötte a szép számban összegyűlt 
vendégeket, ezt követően a Tenge-
lic Énekegyüttes műsorát hallgathat-
ta meg a közönség. Az épületet Rényes 
Imre nyugdíjas lelkipásztor szentelte 
fel. A rendezvényt a tombolahúzás zár-
ta, ahol értékes nyereményeket sorsoltak 
ki. Aki kilátogatott a megújult piactérre, 

az nem maradt sem éhes, sem szomjas, 
mert a szervezők friss pogácsával, meleg 
teával, forralt borral, valamint az ünnep-

ség végén lángossal vendégelték meg a 
jelenlévőket. Az önkormányzat ezúton 
is köszöni a tombolafelajánlásokat!

Tűzoltók jártak a Petőfi utcai óvodában

Megújult a városi piac
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„A döntés itt A két kezünkben,  nem A végzetünkben…”

Új tagot választottak  
a felügyelőbizottságba

A 2011. december 19-én megtartott 
ülésén Újkígyós Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete kilenc igen 
szavazattal az Újkígyósi Vízmű Kft. 
felügyelőbizottságába – néhai Ecker 
György helyett – új tagként Bozó Józsefet 
választotta meg. A felügyelőbizottság 
megválasztott új tagja a megbízást kü-
lön okiratban is elfogadja, egyben nyi-
latkozik, hogy a választott megbízatás 
elfogadásának akadálya nincs.

Újkígyós Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete módosította az 
Újkígyósi Vízmű Kft. alapító okiratát, 
amelyet a szövegszerűen beterjesztett, a 
határozat mellékletének megfelelő ter-
vezettel egyezően fogadott el.

Új képviselő  
a szerkesztőbizottságban

A képviselők nyolc igen szavazattal, 
egy tartózkodás mellett az ujkigyos.hu  
honlap, valamint az Újkígyósi Önkor-
mányzati Értesítő szerkesztőbizott-
ságába – néhai Ecker György képviselő 
helyett – 2012. január 1. napjától 2014. 
december 31. napjáig Turovszki Kriszti-
án képviselőt delegálta.

Új tagja van a művelődési  
és sportbizottságnak

A testület nyolc igen és egy tartózkodás 
mellett választotta a művelődési, ifjúsági 
és sportbizottság tagjai közé dr. Romvá-
ri László képviselőt.

Új elnök a bizottság élén
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete, nyolc igen és egy tartóz-
kodás mellett, a művelődési, ifjúsági és 
sportbizottság elnökének Tömösi Károly 
képviselőt választotta meg.

Új pénzügyi bizottsági tagot 
választottak

Kilenc igen szavazattal döntöttek a kép-
viselők arról, hogy a pénzügyi bizottság-
ba tagként dr. Romvári László képviselőt 
választják meg.

Jóváhagyták a szilárd hulladék  
hulladékkezelési szerződést

A képviselők egyhangú szavazással dön-
töttek a települési szilárd hulladék hul-
ladékkezelési közszolgáltatás 2012. évre 

vonatkozó szerződésének jóváhagyásá-
ról, azzal a kitétellel, hogy a jogi lehe-
tőség fennállása esetén a polgármester 
kezdeményezzen ismételten tárgyalá-
sokat a szerződés 2012. december 31-ig 
történő meghosszabbítása érdekében. 
A szerződés meghosszabbítása esetén a 
képviselő-testület – amennyiben szük-
séges – lehetőséget biztosít a közszol-
gáltatási díj év közbeni módosításának 
tárgyalására. 

Előzetesen elfogadták az IVS-t
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szavazattal 
előzetesen elfogadta az Integrált vá-
rosfejlesztési stratégia (IVS) című do-
kumentumot, azt társadalmi vitára 
alkalmasnak találta.

Változatlan áron maradtak  
a víz- és csatornadíjak

A képviselő-testület a víz- és csatorna-
díjakat 2012. évben változatlan mérték-
ben állapította meg, azokat nem emelte.

Elfogadták  
a 2012-es munkatervet

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2012. évi munkatervet 
egyhangúlag elfogadta.

Szerződés  
a GRANEX-FOOD Kft.-vel

Hat igennel és három tartózkodás 
mellett döntöttek a képviselők arról, 
hogy a Magyarország–Románia Ha-
táron Átnyúló Együttműködési Prog-
ram (2007–2013) 5. pályázati felhívás 
2.1.1 prioritás terhére, üzleti infrastruk-
túra fejlesztésére irányuló pályázathoz 
kapcsolódóan, a feldolgozásra kerülő 
termékkör kiválasztására, a feldolgozó-
üzem feldolgozótechnológiájának meg-
tervezésére, a pályázathoz szükséges 
vonatkozó tanulmány elkészítésére és 
gépbeszerzési tanácsadásra, valamint a 
gépek beüzemelése tekintetében szak-
mai kontrolling gyakorlására szerződést 
köt a GRANEX-FOOD Élelmiszer-
ipari és Környezetvédelmi Kft.-vel. A 
tevékenység finanszírozására 300 000 Ft  
+ áfa összeget biztosít a 2012. évi költ-
ségvetés terhére.

Megmaradt a fenntartói jogkör
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete mint fenntartó úgy dönt, 

hogy az „Ezüstág” Gondozási Központ 
fenntartói jogkörén nem kíván változ-
tatni. A képviselők egyhangú szavazás-
sal döntöttek a kérdésről.

Elfogadták  
az óvoda szakmai programját

A testület kilenc igennel fogadta el a 
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei 
Intézmény bölcsődei csoport szakmai 
programját.

Döntöttek a mázsaház  
bérbeadásáról

Az önkormányzati képviselők döntöttek 
arról, hogy a Tormási úti 603/1 hrsz.-ú 
területen lévő mázsaház épületet 2012. 
február 1-jétől bérbeadás útján kívánják 
üzemeltetni. A bérbeadásra pályázatot 
írnak ki, melynek feltételei az alábbiak:

– az épület üzemeltetésének állat-
mérlegelésre kell irányulnia;

– rendeltetésszerű üzemeltetés a jó 
gazda gondosságával;

– szükség szerinti karbantartás, állag-
megóvás;

– a piacrendeletben megállapított dí-
jak kötelező alkalmazása;

– igény szerinti nyitva tartás biztosí-
tása;

– határozatlan idejű bérlet, 30 napos 
felmondással.

A határozati javaslatot hat igen és há-
rom nem szavazattal fogadták el.

Elfogadták a lejárt határidejű  
határozatokról szóló jelentést

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 22/2011. (III. 21.), 
73/2011. (V. 16.), 124/2011. (X. 24.), 
125/2011. (X. 24.), 126/2011. (X. 24.), 
128/2011. (XI. 21.), 130/2011. (XI. 21.), 
134/2011. (XI. 21.), 137/2011. (XI. 21.), 
139/2011. (XI. 21.), 142/2011. (XI. 21.), 
144/2011. (XII. 01.), 146/2011. (XII. 01.)  
számú határozatok végrehajtásáról szó-
ló jelentést 9 igennel elfogadta.

Elfogadták a Vízmű Kft.  
alapító okiratának módosítását

Az Újkígyósi Vízmű Kft. alapító ok-
iratának Újkígyóson, 2011. december 
19-én kelt módosítását a szövegsze-
rűen benyújtottak szerint mind a ki-
lenc képviselő elfogadta, mivel a cégnél 
ügyvezetőváltás történt. Az ügyvezető 
személyének változása a cég alapító ok-
iratának módosítását tette szükségessé.
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Pályázati lehetőség  
az „M0”-s út felújítására

A testület kilenc igen szavazattal dön-
tött arról, hogy az „M0”-s út felújítá-
sa érdekében a polgármester folytasson 
tárgyalást az érintett telephellyel ren-
delkező vállalkozókkal. Amennyiben az 
érintettek vállalják, hogy a maximum 11 
millió Ft-ot a beruházás saját forrásá-
hoz biztosítják, úgy a pályázat kerüljön 
beadásra. A vállalkozók a hozzájárulás 
összegének megfizetését írásbeli nyi-
latkozatban vállalják. Amennyiben az 
érintett vállalkozók biztosítják az önerő 
rájuk eső részét, a képviselő-testület vál-
lalja a pályázat rá eső további önerejének 
biztosítását, maximum 10 millió Ft ere-
jéig a 2012. évi költségvetés terhére.

Jóváhagyták a kóbor ebek 
befogásával kapcsolatos 

szerződéstervezetet
A képviselők egyhangú szavazás mel-
lett hagyták jóvá a kóbor ebek jogszabá-
lyoknak és az állatvédelemnek megfelelő 
befogásának és elhelyezésének megol-
dását lehetővé tévő szerződéstervezete-
ket, mely szerint: 

– a képviselő-testület a kóbor ebek 
befogásával kapcsolatos, indokoltan fel-
merülő telefon- és gépkocsiköltségeket 
bruttó 100 000 Ft összegig Szekerczés 
Balázs részére megtéríti; 

– a testület a Gyulai Állatotthon Ala-
pítvány részére a szerződés időtartamára 
220 000 Ft-ot biztosít támogatásként.

A jövőre vonatkozólag a képvise-
lő-testület kéri, hogy az érintett alapít-
vány, illetve Szekerczés Balázs készítsen 
írásos beszámolót a szerződés ismételt 
megkötéséről szóló döntéshez. 

Megszűnt  
a programszervező-adminisztrátor 

munkakör a művelődési házban
Megosztott szavazással – öt igennel, 
három nemmel és egy tartózkodással 
– szüntettek meg a Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház és Könyvtárban 2012. 
január 1. napjától 1 fő programszerve-
ző-adminisztrátor munkakört. A testü-
let megbízta az intézmény vezetőjét a 
létszámcsökkentéssel kapcsolatos mun-
kaügyi intézkedések megtételére. 

A képviselő-testület felkérte a műve-
lődési, ifjúsági és sportbizottságot, hogy 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 

Könyvtár alkalmazotti keretlétszámá-
nak módosítását követően az intézmé-
nyi működést figyelje és azt legkésőbb 
2012. december 31-ig értékelje. 

Biztosítják a fiatalok sportolási 
lehetőségét

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2012. január 9-i ülésén 
egyhangú, kilenc igen szavazattal dön-
tött arról, hogy felkéri a polgármesteri 
hivatalt, hogy az új óvodaépület meg-
építésére irányuló pályázat benyújtásá-
ig kerüljön kidolgozásra egy, a jelenlegi 
aszfaltpályán folyó sporttevékenység ki-
váltására irányuló terv a fiatalok sporto-
lási lehetőségének biztosítására.  

Határoztak pályázat  
benyújtásáról

A képviselő-testület hét igen és egy tar-
tózkodás mellett határozott arról, hogy 
pályázatot nyújt be a „Szociális alap-
szolgáltatások és gyermekjóléti alapellá-
tások infrastrukturális fejlesztése” című, 
DAOP-4.1.3/B-11 kódszámú pályá-
zati felhívásra „Együtt építjük a jövőt” 
– újkígyósi összefogás a kisgyerekeket 
ellátó alapfokú szociális intézmények 
infrastrukturális fejlesztése érdeké-
ben címmel. A projekt bruttó beruhá-
zási költségét 80 542 941 Ft összeggel 
jóváhagyta. Nyertes pályázat esetén  
4 027 147 Ft önerőt biztosít a megva-
lósításra a 2012. évi költségvetés fej-
lesztési tartalékalapjának terhére. Az 
önkormányzat a pályázati külső tanács-
adó szervezet részére 500 000 Ft + áfa 
összeget, az építési engedélyezési tervek 
elkészítésére 870 000 Ft + áfa összeget 
biztosít a 2012. évi költségvetés fejlesz-
tési tartalékalapjának terhére.  

Négy település vesz részt  
a HU-RO Programban

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2012. január 12-én meg-
tartott ülésén hat igen szavazattal és két 
tartózkodás mellett járult hozzá ahhoz, 
hogy a Magyarország–Románia Ha-
táron Átnyúló Együttműködési Prog-
ram (2007–2013) 5. pályázati felhívás 
2.1.1 prioritás terhére, üzleti infrastruk-
túra fejlesztésére irányuló pályázat elő-
készítése a továbbiakban Zimándújfalu 
önkormányzatán kívül Gyula város ön-
kormányzata, Nagyzerind önkormány-
zata, valamint a Békés megyei és Arad 

megyei önkormányzatok bevonásával 
folytatódjon.

Kiegészítéssel fogadták el  
a művelődési ház szakmai  

beszámolóját
A 2012. január 23-án megtartott ülésen 
a képviselők egyhangú igennel döntöttek 
arról, hogy a Petőfi Sándor Művelődési 
Ház és Könyvtár intézményvezetőjének 
2011. évi szakmai beszámolóját az aláb-
bi kiegészítéssel fogadják el: fokozott fi-
gyelmet kell fordítani a fiatalok számára 
közművelődési programok szervezésére, 
értelmiségi klub létrehozására, irodalmi 
kávéház életre hívása érdekében. 

Elfogadták a konyha beszámolóját
Kilenc igen szavazattal elfogadták az ön-
kormányzati konyha élelmezésvezetőjé-
nek 2011. évi szakmai beszámolóját.

  Meghatározták a köztisztviselők 
teljesítményével kapcsolatos célokat

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a polgármesteri hivatal 
köztisztviselői részére – 2012. évre vo-
natkozólag – a teljesítménykövetelmény 
alapját képező kiemelt célokat egyönte-
tűen elfogadta.

Döntöttek a HPV-védőoltás  
támogatásról

Egyhangú igennel döntöttek arról, hogy 
a humán papilloma vírus által okozott 
méhnyakrák elleni védőoltás lehetősé-
gét a kérdőívet visszaküldő, a védőoltást 
igénylő 8 fő kiskorú részére biztosít-
ja. 6 fő részére – nyilatkozata alapján –  
23 700 Ft/fő támogatást, 2 fő részére – 
nyilatkozata alapján – legfeljebb 47 700 
Ft/fő támogatást, összesen legfeljebb 
189 900 Ft-ot biztosít a 2012. évi költ-
ségvetése terhére. Azon 2 fő, aki nyi-
latkozatában jelezte, hogy a védőoltás 
összegének felét sem tudná kifizetni, az 
egészségügyi és szociális bizottsághoz 
beadott egyéni kérelem alapján további 
támogatást igényelhet a költségvetésben 
meghatározott összeg terhére. A képvi-
selő-testület a döntés jogát ebben a kér-
désben átruházza az egészségügyi és 
szociális bizottságra.  

Nem vezetik be az ebrendészeti 
hozzájárulást

A testület tagjai kilenc szavazattal dön-
töttek arról, hogy Újkígyós városban 



6 2012. jAnuÁr–FebruÁr
Újkígyósi
Önkormányzati ÉrtesítŐ

„A döntés itt A két kezünkben,  nem A végzetünkben…”
ebrendészeti hozzájárulást nem kíván-
nak bevezetni. 

Biztosítják az önerőt
A képviselők kilenc igen szavazat-
tal határoztak arról, hogy Újkígyós Vá-
ros Önkormányzata kötelezettséget 
vállal abban, hogy a Dél-Békési Ivó-
vízminőség-javító Önkormányzati Tár-
sulás Környezet és Energia Operatív 
Program keretében ivóvízminőség-ja-
vítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat 
pénzügyi finanszírozásához szükséges   
108 581 332 Ft önrészből – amely tar-
talmazza az EU Önerő Alap támogatást 
is – a rá eső összeget az alábbiak szerint 
biztosítja:

Amennyiben a társulás nem nyeri el a 
támogatást az EU Önerő Alapból, vagy 
a forrás nem áll rendelkezésre, akkor ezt 
az összeget más módon biztosítja majd.

A fel nem használt önerő  
visszafizetése

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a 
Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Kon-
zorcium által fel nem használt tervezési 
önerő összege a Dél-Békési Ivóvízmi-
nőség-javító Önkormányzati Társulás 
számlájára kerüljön visszafizetésre.

Támogatták a polgárőrség  
rendezvényét

Az Újkígyósi Polgárőrség fennállásá-
nak 20. évfordulója alkalmából szerve-
zett ünnepséghez 20 000 Ft támogatást 

biztosított az önkormányzat a polgár-
mesteri keretből a 2012. évi költségve-
tés terhére.

Pályázat útfelújításra
Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete egyöntetű szavazással 
döntött arról, hogy az önkormányzati 
tulajdonú és kezelésű belterületi útsza-
kaszok fejlesztése érdekében – a DAOP-
3.1.1/B-11 kód számú kiírásra  – pá lyá- 
zatot nyújt be az Arany J. utca (Gyulai 
út – Kossuth utca közötti szakasza), a 
Petőfi utca (Öreg utca – Kis utca közöt-
ti szakasza) és az Ady Endre utca útjai-
nak (Hosszú utca – Kossuth utca kö zötti 
szakasza) felújítására. A beruházás össz-
költségét bruttó 106 674 920 Ft-tal jó-
váhagyja. A pályázaton 96 007 428 Ft 
támogatást igényel, a beruházáshoz 
szükséges 10 667 492 Ft saját forrást 
költségvetéséből biztosítja. 

A képviselő-testület a 106/2011.  
(IX. 19.) számú határozatát visszavonta.

Lejárt határidejű határozatok 
végrehajtása

Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az 59/2010. (V. 17.), 
111/2010. (IX. 20.), 137/2010. (XI. 15.), 
156/2010. (XII. 15.), 159/2010. (XII. 15.),  
164/2010. (XII. 15.), 9/2011. (I. 17.), 
45/2011. (IV. 18.), 104/2011. (IX. 19.), 
109/2011. (IX. 19.), 113/2011. (IX. 19.), 
120/2011. (X. 24.), 122/2011. (X. 24.), 
132/2011. (XI. 21.), 133/2011. (XI. 21.), 
138/2011. (XI. 21.), 141/2011. (XI. 21.), 
143/2011. (XI. 21.), 145/2011. (XII. 01.),  
148/2011. (XII. 19.), 149/2011. (XII. 19.),  
150/2011. (XII. 19.), 151/2011. (XII. 
19.), 155/2011. (XII. 19.), 157/2011. 
(XII. 19.), 158/2011. (XII. 19.), 159/2011.  
(XII. 19.), 162/2011. (XII. 19.), 163/ 
2011. (XII. 19.), 164/2011. (XII. 19.),  
165/2011. (XII. 19.), 166/2011. (XII. 19.),  
2/2012. (I. 09.) számú határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentést egyhangú 
szavazással elfogadta.

A 61/2011. (IV. 27.) számú határo-
zat határidejét meghosszabbította 2012. 
február 29-ig.

Felhatalmazták a polgármestert
Újkígyós Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kilenc igen szava-
zattal felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a Dél-Békési Ivóvízminőség-ja-
vító Önkormányzati Társulás által, a 

KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat meg-
valósítása érdekében, a társulási ülé-
sen Újkígyós város érdekeit képviselve, 
a pályázati előírásokat, támogatási szer-
ződésben foglaltakat figyelembe vé-
ve döntsön a közbeszerzési szakértő 
megbízásáról, valamint az általa lebo-
nyolított közbeszerzési eljárások ered-
ményeként a szolgáltatók, tervezők, 
kivitelezők kiválasztásáról. A testület 
felkérte a polgármestert, hogy a társulási 
tanács döntéséről a soron következő tes-
tületi ülésen számoljon be.

 Rendkívüli támogatás  
az Újkígyós FC-nek

A testület tagjai az Újkígyós Futball 
Club támogatására hozott 141/2011. 
(XI. 21.) számú határozatban az egyesü-
let számára a 2012-es egyesületi támo-
gatás előlegeként biztosított 200 000 Ft 
összegű támogatást rendkívüli támoga-
tásnak minősítették, így az nem terheli 
az egyesület 2012-es esetleges egyesü-
leti támogatását. Felkérték a pénzügyi 
osztály vezetőjét, hogy a 2012. évi költ-
ségvetés tervezésénél a rendkívüli támo-
gatást ne vegye figyelembe a futballklub 
támogatása előirányzatának tervezésé-
nél.  A határozati javaslatra nyolc képvi-
selő szavazott igennel.

Önerő biztosítása  
a HU-RO programhoz

Újkígyós Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2012. január 27-én megtar-
tott ülésén hat igen és egy tartózkodás 
mellett azt nyilatkozta, hogy a Ma-
gyarország–Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program (2007–2013) 
Határon átnyúló komplex mezőgaz-
dasági térségfejlesztés és tudástransz-
fer című projekt keretében megvalósuló, 
4 150 770 euró (1 245 231 000 Ft) össz-
értékű beruházásból az Újkígyósra ju-
tó 1 416 902 euró (425 070 600 Ft) rész 
megvalósításához – a 2013. évi költség-
vetésben – 70 845 euró (21 253 500 Ft) 
önerőt biztosít. Az önkormányzat a pro-
jektpartnerekkel egyetértésben vállalta a 
vezető partneri feladatok ellátását.

Jóváhagyták a HU-RO-hoz  
kapcsolódó megbízást

Újkígyós Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete hat igen és egy tartózko-
dás mellett a 156/2011. (XII. 19.) számú 
határozatát visszavonta. Ezenkívül a 

Önrész hitel nélkül  
(Ft)

Újkígyós

Önrész összesen 50 317 663
Önerő-támogatás 50 194 183
Saját forrás  123 480

Medgyesegyháza

Önrész összesen 58 263 669
Önerő-támogatás 56 457 774
Saját forrás 1 805 895

Összesen

Önrész összesen 108 581 332
Önerő-támogatás 106 651 957
Saját forrás 1 929 375
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Magyarország–Románia Határon Át-
nyúló Együttműködési Program (2007– 
2013) 5. pályázati felhívás 2.1.1 prioritás 
terhére, üzleti infrastruktúra fejlesztésé-
re irányuló pályázathoz kapcsolódóan a 
feldolgozásra kerülő termékkör kivá-
lasztására, a feldolgozóüzem feldolgozó-
technológiájának meg tervezésére, a 
pályázathoz szükséges vonatkozó tanul-
mány elkészítésére és gépbeszerzési ta-
nácsadásra, valamint a gépek be üze- 
melése tekintetében szakmai kontrolling 
gyakorolására vonatkozó, a Nátor István 
békéscsabai székhelyű vállalkozó részé-
re Szebellédi Zoltán polgármester által 
adott megbízást jóváhagyta. A tevé-
kenység finanszírozására 300 000 Ft + 
áfa összeget biztosít a 2012. évi költség-
vetés terhére.

Módosult a vállalkozói díj
A képviselő-testület hat igen és egy 
tartózkodás mellett vette tudomásul, 
hogy a Magyarország–Románia Hatá-
ron Átnyúló Együttműködési Program 
(2007–2013) Határon átnyúló komp-
lex mezőgazdasági térségfejlesztés és 
tudástranszfer című pályázat Újkígyós, 
Zimándújfalu, Gyula, Nagyzerind te-
lepülések által történő közös beadá-
sa miatt a pályázat előkészítésére az 
AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadá-
si és Befektetési Zrt.-vel kötött meg-
állapodáshoz kapcsolódó, részletes 
megvalósíthatósági tanulmány elkészí-
téséért – a vállalkozót megillető vállal-
kozói díjról szóló 4.2. pontja szerint – a 
vállalkozói díj a korábbi 3 000 000 Ft  

+ áfa összegről  4 000 000 Ft + áfa ösz-
szegre módosult. Az 1 000 000 Ft + áfa 
díjnövekmény finanszírozását Gyu-
la város önkormányzata vállalja, míg a 
3 000 000 Ft + áfa díjtétel megfizeté-
sét Nagyzerind, Zimándújfalu közsé-
gek és Újkígyós Város Önkormányzata 
a projektből történő részesedés arányá-
ban vállalják.

Az AQUAPROFIT Zrt.-vel feladat-
ellátására kötött szerződés módosítását 
ennek megfelelően elfogadták. Egyben 
elfogadta Újkígyós város és Zi mánd új-
fa lu önkormányzata – a Magyarország–
Románia Határon Átnyúló Együtt mű- 
 kö dé si Program (2007–2013) pályázat 
előkészítésére és benyújtására – a két 
önkormányzat között létrejött együtt-
működési megállapodás módosítását.

A képviselő-testület ülésein megalkotott rendeletek, határozatok teljes terjedelmükben  
a www.ujkigyos.hu honlapon olvashatók.

2011. december hó – 2012. január hó:
SzületéSek:

Elek Noémi Éva (2880 g, 49 cm), Békéscsaba, 2011. december 3., 
édesanyja: Elek Anikó, édesapja: Szebeni Zoltán. 

Horváth Emma (3100 g, 56 cm), Budapest, 2011. december 9., 
édesanyja: Harangozó Éva, édesapja: Horváth András. 

Gáll Zalán (3000g, 49 cm), Békéscsaba, 2011. december 22., 
édesanyja: Csutak Kinga, édesapja: Gáll Zoltán.

Miszlai Zsolt (3600 g, 53 cm), Gyula, 2011. december 26., édes-
anyja: Tuzson Annamária Viola, édesapja: Miszlai Dezső.

Rácz Ádám (3340 g, 48 cm), Békéscsaba, 2011. december 29., 
édesanyja: Zana Ildikó, édesapja: Rácz László.

Kurucz Noémi (3000 g, 50 cm), Békéscsaba, 2012. január 4., édes-
anyja: Nyikora Andrea, édesapja: Kurucz Arnold. 

Liker Ákos (3450 g, 52 cm), Gyula, 2012. január 15., édesanyja: 
Paholló Andrea, édesapja: Liker György.

Ancsin Sára (3420 g, 50 cm), Gyula, 2012. január 15., édesanyja: 
Domokos Anita, édesapja: Ancsin Krisztián.

Turovszki Boróka Zója (3950 g, 56 cm), Békéscsaba, 2012. janu-
ár 18., édesanyja: Mancz Fatime Nóra, édesapja: Turovszki 
Krisztián.

Oláh Johanna (3750 g, 52 cm), Orosháza, 2012. január 25., édes-
anyja: Mucsi Ágnes, édesapja: Oláh István.

HaláleSetek:
Andrási Mihályné, született: 1921. szeptember 25., elhunyt: Új-

kígyós, 2011. december 1., volt Újkígyós, Dózsa György u. 24. 
(volt Széchenyi u. 12.) szám alatti lakos.

Andor István, született: 1946. május 25., elhunyt: Újkígyós, 2011. 
december 2., volt Újkígyós, Petőfi u. 8/1. szám alatti lakos.

AnyAkönyvi hírek

Mezei Antal, született: 1942. augusztus 31., elhunyt: Szabadkí-
gyós, 2011. december 9., volt Szabadkígyós, Fenyősor 8. szám 
alatti lakos.

Oláh Illés, született: 1923. július 8., elhunyt: Békéscsaba, 2011. 
december 10., volt Újkígyós Hosszú u. 97. szám alatti lakos.

Kovács Gábor, született: 1921. július 13., elhunyt: Újkígyós, 2011. 
december 15., volt Újkígyós, Szent István u. 39. szám alatti  
lakos.

Dankó Lajos János, született: 1967. március 30., elhunyt: Újkí-
gyós, 2011. december  24., volt Újkígyós, Hosszú u. 123. szám 
alatti lakos.

Pápai István, született: 1950. november 18., elhunyt: Békéscsa-
ba, 2012. január 3., volt Újkígyós, Jókai u. 15/1. szám alatti  
lakos.

Kovács Imre, született: 1938. március 6., elhunyt: Békéscsaba, 
2012. január 5., volt Újkígyós, Rákóczi u. 9. szám alatti lakos.

Domokos Istvánné Bacsa Ilona, született: 1924. november 28., el-
hunyt: Szeged, 2012. január 6., volt Újkígyós, Öreg u. 26. szám 
alatti lakos.

Kovács Gáborné Csányi Mária, született: 1925. december 20., el-
hunyt: Békéscsaba, 2012. január 8., volt Újkígyós, Szent István 
u. 39. szám alatti lakos.

Rolich Lászlóné Oláh Magdolna, született: 1932. augusztus 23., 
elhunyt: Szabadkígyós, 2012. január 11., volt  Szabadkígyós, 
Ókígyósi u. 142. szám alatti lakos.

Horváth Imréné Szabó Veronika, született: 1917. március 5., el-
hunyt: Békéscsaba, 2012. január 15., volt Újkígyós, Újköz u. 
59. szám alatti lakos.

Horváth András, született: 1966. március 1., elhunyt: Gyula, 2012. 
január 28., volt Újkígyós, Bem u. 12. szám alatti lakos.
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Megváltozott  
A védőnői tAnácsAdás rendje

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy az önálló védőnői tanácsadás 
rendje 2011. december 14-től az alábbiak szerint módosul:

Kedd, csütörtök:    
 8.00–10.00 csecsemő- és gyermektanácsadás 
 10.00–12.00 tanácsadás várandósok részére

Polgármesteri hivatal

Felhívás az újkígyósiakhoz  
és a településről elszármazottakhoz!

Az újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola, a hajdani „nagy-
iskola” épülete 2012-ben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból az oktatási intézmény kiállítás megrende-
zését, illetve jubileumi kiadvány megjelentetését tervezi. Vár-
juk mindazok jelentkezését, akik tárgyi vagy írásos emlékekkel, 
fényképekkel hozzá tudnak járulni a fentiek sikeréhez.

A szervezők szívesen fogadnak mindent, ami az elmúlt hat-
van esztendő iskolai életével kapcsolatos, például régi bizo-
nyítványokat, füzeteket, emlékkönyveket, okleveleket, fotókat 
vagy a kiállításon felhasználható egyéb tárgyakat. A kiadvány-
ba szánt képanyagot egy héten belül, a tárgyi emlékeket a kiál-
lítás után visszajuttatjuk a felajánlóknak. Az iskola vezetése 
örömmel veszi a személyes visszaemlékezéseket tartalmazó 
írásokat vagy a versben megfogalmazott érzéseket, gondolato-
kat is. Mindezeket március 30-áig adhatják le személyesen az 
iskola épületében (Újkígyós, Petőfi u. 45.), a portán vagy a tit-
kárságon, illetve elküldhetik e-mailben az iskola@ujkigyos.hu 
címre. A tárgymezőbe, kérjük, írják be: „Diákévek”, a levélbe 
pedig azt is, hogy mettől meddig jártak iskolánkba, s hogy ki 
volt az osztályfőnökük.

Kérjük, a visszakért fotókon, tárgyakon tüntessék fel a fel-
ajánló nevét, címét és telefonszámát. Segítségüket az iskola 
előre is köszöni!

Tűzifát oszt az önkormányzat  
a rászorulóknak

Újkígyós Város Önkormányzata 1145 mázsa tűzifát vásárolt, 
melyet az arra rászorulók között fog szétosztani. A Belügy-
minisztériumtól 1 524 000 Ft támogatást kapott a város, így 
az önkormányzat költsége 698 500 Ft, mely összeg nem tar-
talmazza az aprítás és a kiszállítás költségét. A faigénylés ké-
relem benyújtásával történik (az átmeneti segélyre vonatkozó 
jogszabályok alapján), melyet az egészségügyi és szociális bi-
zottság bírál el a helyi rendeletnek megfelelően. Családonként 
öt mázsa fát osztanak ki, így legfeljebb 229 család részesülhet 
adományban.

A falugazdász ügyfélfogadási rendje
Falugazdász iroda ügyfélfogadása

a Petőfi Sándor Művelődési Házban
(Újkígyós, Arany J. u. 42.)

kedd, csütörtök: 8.00–15.00

Kedves újkígyósi lakosok!
Már 5. éve próbálkozunk a Delikát 8 ételízesítő akció öt-
millió forint értékű játszóterének elnyerésével, de eddig 
sajnos nem állt meg Fortuna kereke településünk nevénél.

Nem adjuk fel! Minél több „Delikát 8” üres tasakot 
gyűjtünk, annál nagyobb esélyünk van a nyerésre.

Az idén újraindul a verseny. Kérünk minden „Delikát 8”- 
felhasználót, hogy a kiürült tasakokat (75 grammostól az 
1000 grammosig) juttassa el a következő gyűjtőhelyekre: 
iskola, óvodák, Sarki Fűszeres, COOP ABC, BB (Bánfi 
Balázs boltja), Cédrus Patika, valamint az egészségházban 
a Védőnői Szolgálatnál, vagy juttassa el személyesen Gedó 
Gáborné koordinátorhoz.

Bízunk benne, hogy az idén sikerülni fog, s a kicsik él-
vezni fogják az új, érdekesnek ígérkező játszóteret.

Köszönettel s a győzni akarás szellemével:
Gedó Gáborné

koordinátor, védőnő

FŐZZÜNK  
JÁTSZÓTERET  

ÚJKÍGYÓSNAK!

Újkígyós Város Önkormányzata, valamint a Petőfi Sándor  
Művelődési Ház és Könyvtár tisztelettel meghívja önt  
és hozzátartozóit, barátait, ismerőseit, munkatársait  

a kisvárosi esték  
közéleti előadás-sorozat februári programjára.

Vendégeink:  
a Bamako Rally újkígyósi résztvevői:  

Csatlós Lajos, Elekes Attila, Tóth Róbert, Nátor János
Beszélgetőtárs:  

Fábián Tamás, a Csaba Rádió műsorvezetője
Helyszín:  

polgármesteri hivatal (Újkígyós, Kossuth u. 41.)
időpont:  

2012. február 24. (péntek) 18 óra

Kérjük, jelenlétével tisztelje meg rendezvényünket!
Bővebb információ:  

pmh.kommunikacio@ujkigyos.hu, muvhaz@ujkigyos.hu 

MEGHÍVÓ


