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Nehéz, sok munkával, de sok szép emlékkel és eredmén�-
n�el gazdag esztendőt hag�tunk magunk mögött. Az Ön-
kormán�zat életét három fő témakör határozta meg: a 200 
éves jubileum, a három választás és a sok beruházással 
kapcsolatos feladat. A jubileumi esemén�ek megajándé-
koztak bennünket emlékezetes ünnepségekkel és zarán-
doklatokkal, esemén�dús, minden érdeklődést kielégítő 
programokkal és nag�on szép, tartalmas kiadván�okkal. 
Az eg� évben szokatlan három választás a végtelensé-
gig felcsigázta az indulatokat, kimerített választókat, vá-
lasztottakat, a választások lebon�olításában résztvevőket 
eg�aránt. Hála Istennek nag�on sok beruházás valósul(t) 
meg az utóbbi időben, ennek a munkának a dandárja is a 
mögöttünk álló évet terhelte leginkább. De elmondhatjuk, 
hog� a sok munkának megvan a g�ümölcse is. Ezúton is 
megköszönöm minden munkatársunknak, segítőnknek, 
támogatónknak az áldozatkészségét, kisebb és nag�obb 
közösségünkért végzett munkáját!
2015-ben is sok feladat vár ránk, amel�et csak a legna-
g�obb odafig�eléssel, erőbedobással és összefogással fo-
gunk tudni megvalósítani annak érdekében, hog� városunk 
minél élhetőbb leg�en, hog� az itt élő emberek problémá-
inak megoldásában a lehető legnag�obb segítséget tudjuk 
megadni. Beruházásaink még nem fejeződtek be, a hulla-
dékszállítás rendszere ebben az évben várhatólag meg fog 
változni, a víziközmű szolgáltatással kapcsolatos változá-
sok is megtörténnek, ennek következtében a Képviselő-
testületnek döntenie kell az Újkíg�ósi Vízmű Kft. további 
sorsáról, az új pál�ázati ciklus pál�ázataira „rá kell hango-
lódnunk”, és ott vannak azok a szorító kérdések, amel�ek a 
fürdőterület hasznosításához vag� általában véve újkíg�ósi 
vállalkozások lehetséges munkahel�teremtéséhez, munka-
hel�ek létrejöttéhez, megőrzéséhez kapcsolódnak. Ezek 
mellett persze az intézmén�ek fol�amatos, finanszírozha-
tó, az igén�eket kielégítő működésének biztosítása sem kis 
feladatot ró az Önkormán�zat dolgozóira. Ide kívánkozik 

néhai Márton Áron erdél�i püspök 1947-es újévi beszédé-
nek eg� mondata: „A hétköznapok jelentéktelen feladatai-
ban is az igazságot és a szeretetet kell érvén�re juttatnunk.”
Ehhez a közös munkához kérem minden újkíg�ósi támo-
gatását, aktív közreműködését!
Azt kívánom mindann�iunknak ebben az esztendőben, 
hog� Isten ten�erében érezhessük magunkat, íg� az év 
minden napján szépnek láthassuk a világot!

Szebellédi Zoltán
polgármester

„… hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!”

Hamvas Béla: Isten tenyerén ébredtem

Isten ten�erén ébredtem, s lenéztem a Földre,
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.

Kan�argós fol�ók tükrében láttam kelni a Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.

Láttam az óceánt g�ermekként rag�ogni
Sirál�okat felette felhőkkel táncolni,
láttam a békét az emberek szívében,

Láttam az erdőket fürödni a fén�ben.
Láttam sok-sok mosol�t és láttam a remén�t,

Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,

Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent amerre csak néztem,

Miközben éppen az Ő ten�erében ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint an�a, ki g�ermekének mesél,

Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hisz ol�annak látod a világot, amil�en Te vag�!

Hamvas Béla (1897-1968)  
Kossuth-díjas mag�ar író, filozófus, esztéta

2014 decemberében rendezte meg a 
Vállalkozók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetsége (VOSZ) a Vállalko-
zók Napját, ahol átadták az üzleti 
életben legrangosabbnak számító Év 
Vállalkozója Díjat. Ebben az évben 
Békés meg�ében két vállalkozó kap-
ta meg a kitüntetést: a békéscsabai 
Majoros Béla tulajdonos és vezér-
igazgató (Csaba Metál Zrt.) mellett 

Bánáti Ottó, a Furnér-Pack Kft. üg�-
vezető igazgatója, aki az alábbiakban 
beszélt vállalkozásáról.
1987-ben a TSZ-en belül, belső vál-
lalkozásként indult meg a munka. A 
jelenlegi cég 2005-ben alakult családi 
vállalkozásként, mel�ben a felesé-
ge mellett a lán�a és a fia is dolgo-
zik. 19 fővel indult el a vállalkozás, 
amel�nek dolgozói létszáma ma már 

31 fő. A cég profilja az idompréselt 
termékek g�ártása, széküléseket és 
-támlákat készítenek. Több iskolába, 
színházba, sportcsarnokba, előadó-
terembe kerültek a Furnér-Pack Kft. 
által előállított termékekből. Ezen-
felül az autóiparban is jelen vannak, 
bedolgozóként vesznek részt a bu-
szok támlájának elkészítésében. 

Újkígyósi vállalkozó az Év Vállalkozója 2014-ben
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Tagot javasoltak a felügyelőbizottságba

Újkíg�ós Város Önkormán�zat Kép-
viselő-testülete 2014. december 8-án 
megtartott ülésén azt  javasolta a G�ulai 
Közüzemi Nonprofi t Kft. tagg�űlésé-
nek, hog� a felüg�előbizottság elnöké-
nek és tagjainak az alábbi személ�eket 
válassza meg:
Elnök: Nadabán János (an�ja neve: 
Purzsa Mária, születési hel�, idő: G�ula, 
1947.01.19.) 
5700 G�ula, Mát�ás királ� utca 7. szám 
alatti lakos, 
Tagok: Török János (an�ja neve: Fábián 
Julianna, születési hel�, idő: Budapest, 
1945.12.05.) 
5700 G�ula, Kossuth Lajos tér 28. 1/1. 
szám alatti lakos és
Juhász József (an�ja neve: Juhász Teréz, 
születési hel�, idő: G�ula, 1954.10.19.) 
5711 G�ula, Bajcs�-Zsilinszk� utca 53. 
szám alatti lakos, mint munkavállalói 
küldött. 
A képviselő-testület javasolta a G�u-
lai Közüzemi Nonprofi t Kft. tagg�ű-
lésének, hog� az elnök részére bruttó 
50  000 Ft/hó, a tagok részére bruttó 
30  000 Ft/hó tiszteletdíjat állapítson 
meg azzal, hog� az elnök és a tagok 
költségtérítésre ne leg�enek jogosultak, 
valamint javasolták kiegészíteni az ala-
pító okirat 11. pontját az alábbiakkal: 
„A felüg�előbizottság elnökét a tagg�ű-
lés jelöli ki”. A fentieken túl javasolta 
még a képviselő-testület felhatalmazni 
a polgármestert a szükséges dokumen-
tumok és az alapító okirat módosítás 
aláírására, és felkérni az üg�vezetőt a 
cégbíróságnál történő átvezetéssel kap-
csolatos intézkedésre. 
A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert a határozatban foglaltak 
képviseletére a kft. tagg�űlésén.

Módosították a szerződést

Újkíg�ós Város Önkormán�zat Képvi-
selő-testülete a G�ulai Közüzemi Non-
profi t Kft.-vel 2014. április 30-án meg-
kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 4. 
számú mellékletét  kilenc igen szavazat-
tal elfogadta.

Eltekintettek a tárgyalástól

2014. december 15-én megtartott ülé-
sén a képviselő-testület kilenc igen sza-

vazattal határozott  arról, hog� a Kle-
belsberg Intézmén�fenntartó Központ 
által fenntartott, Újkíg�ós Város Ön-
kormán�zata által működtetett Újkí-
g�ósi Széchen�i István Általános Iskola 
Szervezeti és Működési Szabál�zatá-
nak, valamint Pedagógiai Programjá-
nak részletes tárg�alásától eltekint, el-
fogadva Korcsokné Erdős Zsuzsanna 
intézmén�vezető arra vonatkozóan tett 
n�ilatkozatát, hog� az Újkíg�ósi Szé-
chen�i István Általános Iskola Szerve-
zeti és Működési Szabál�zata, valamint 
Pedagógiai Programja Újkíg�ós Város 
Önkormán�zatára, mint működtetőre 
nézve, alapfeladatokon túli, többletki-
adásokkal járó tevéken�ségeket, felada-
tokat, programokat nem tartalmaz.

Megújították a folyószámlahitelt

Újkíg�ós Város Önkormán�zat Kép-
viselő-testülete eg�hangú kilenc igen 
szavazattal döntött arról, hog� az OTP 
N�rt.-től 25  000  000 Ft összegben a 
meglévő fol�ószámlahitelt 2015. szept-
ember 30-ig megújítja az alábbi para-
méterekkel:
A hitelkeret elsődleges fedezete a fu-
tamidő alatt az önkormán�zat min-
denkori éves költségvetése. 
Az adós vállalja, hog� a hitel kamatát 
és járulékos költségeit a hitel teljes fu-
tamideje alatt beépíti a költségvetésé-
be, és az OTP Bank N�rt. részére más 
pénzüg�i intézmén�nél vag� a Mag�ar 
Államkincstárnál vezetett, vag� későb-
biekben megn�itásra kerülő valamen�-
n�i fi zetési számlájára (beleértve a fi -
zetési számlát és az eg�éb számlákat), 
ahol ezt jogszabál� nem zárja ki, felha-
talmazáson alapuló beszedési megbí-
zást biztosít. 
Az adós visszavonhatatlan megbízást 
ad az OTP Bank N�rt. részére, hog� 
amenn�iben a hitel futamideje alatt 
a fi zetési számláján a jelen szerződés 
alapján esedékessé váló fi zetési kö-
telezettségeinek teljesítéséhez nem 
áll rendelkezésre a szükséges fedezet, 
úg� annak a biztosítása érdekében je-
len szerződés fennállása alatt és a köl-
csön teljes visszafi zetéséig a központi 
támogatások elkülönítésére szolgáló 
alszámlájáról, illetve a hel�i adók és a 
hel�ben maradó gépjárműadó foga-
dására szolgáló számláiról a szükséges 

összeget az adós fi zetési számlájára át-
vezesse.
A testület megbízta a pénzüg�i osztál�-
vezetőt, hog� a hiteligén�léshez szük-
séges intézkedéseket teg�e meg, eg�ben 
fol�amatosan gondoskodjék arról, hog� 
a fol�ószámlahitel kizárólag fejlesztés-
re, beruházásra felhasznált források fi -
nanszírozása miatt felmerült működési 
hián�ra kerüljön felhasználásra.
A polgármester felhatalmazást kapott 
a szerződés eg�éb feltételeiben történő 
megállapodásra és a szerződés aláírásá-
ra.

Kóbor ebek elhelyezésének megoldása

Kilenc igen szavazattal hag�ták jóvá 
azt a szerződéstervezetet, mel� a kóbor 
ebek jogszabál�oknak és az állatvéde-
lemnek megfelelő elhel�ezésének meg-
oldását teszik lehetővé. 
A képviselő-testület a kóbor ebek be-
fogásával kapcsolatban a felmerülő 
állatorvosi költségekre 100 000 Ft-ot 
biztosít, valamint a g�ulai Állatotthon 
Alapítván� részére a szerződés időtar-
tamára 220 000 Ft-ot biztosít támoga-
tásként, a megállapodás szerint.

Elfogadták a munkatervet

Újkíg�ós Város Önkormán�zat Képvi-
selő-testülete a 2015. évi munkatervet 
kilenc igen szavazattal elfogadta, vala-
mint megbízta a jeg�zőt, hog� az el-
fogadott munkatervet a képviselő-tes-
tület tagjai részére, az önkormán�zati 
hivatal és az önkormán�zati intézmé-
n�ek vezetői részére, valamint minden 
érintett részére juttassa el, és gondos-
kodjék a testületi ülés an�againak idő-
ben történő elkészítéséről.

DAREH megállapodást módosították

A Délkelet-Alföld Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer Létreho-
zását Célzó Önkormán�zati Társulás 
Társulási Megállapodása módosítását 
eg�öntetű, kilenc igen szavazattal, a 
Társulási Tanács döntésének megfele-
lően elfogadták.

Módosították a közös hivatali 
megállapodást

Elfogadta a képviselő-testület az Új-
kíg�ósi Közös Önkormán�zati Hivatal 

HATÁROZATOKHATÁROZATOK
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megállapodását, mel� a Telekgerendá-
si Polgármesteri Hivatal működésével 
kapcsolatos módosításokat tartalmazza. 
A módosított szerződés, mel�et mind a 
kilenc képviselő elfogadott, 2015. janu-
ár 1-jén lépett életbe.

Módosítottak a hivatali ügyrenden

Újkíg�ós Város Önkormán�zat Kép-
viselő-testülete az Újkíg�ósi Közös 
Önkormán�zati Hivatal Üg�rendjét – 
Telekgerendásra vonatkozóan – kilenc 
igen szavazattal jóváhag�ta. Megbíz-
ta dr. Csatlós László jeg�zőt, hog� a 
2015. januári testületi ülésre létszám-
változás miatt az SZMSZ módosítást 
terjessze be a képviselő-testület elé, 
továbbá azzal, hog� az Üg�rend tar-
talmát ismertesse a közös hivatal köz-
tisztviselőivel. 

Határozatokról szóló jelentések

Újkíg�ós Város Önkormán�zat Kép-
viselő-testülete a 6/2014. (I. 27.), 
137/2014. (XI. 17.), 138/2014. (XI. 17.), 
139/2014. (XI. 17.), 141/2014. (XI. 17.), 
143/2014. (XI. 17.), 144/2014. (XI. 17.), 
145/2014. (XI. 17.), 147/2014. (XI. 17.), 
148/2014. (XI. 17.), 150/2014. (XI. 17.), 
151/2014. (XI. 24.), 152/2014. (XI. 24.) 
számú önkormán�zati határozatok vég-
rehajtásáról szóló jelentést kilenc igen 
szavazattal elfogadta.

Alapító okiratot módosítottak

Kilenc igen szavazattal módosították 
az „Újkíg�ósért” Közalapítván� Ala-
pító Okiratát. A testület megbízta a 
jeg�zőt a módosításhoz szükséges in-
tézkedések megtételével. 

Tiszteletdíjról történő lemondás

Erdei Róbert bizottsági tag 2014. októ-
ber - 2015. december hó közötti tiszte-
letdíjáról történő lemondását a testület 
kilenc igen szavazattal elfogadta.

Önkormányzati támogatás 
a „Szolidáris Karácsony 2014”-hez

Újkíg�ós Város Önkormán�zat Képvise-
lő-testülete kilenc szavazattal úg� döntött, 
hog� az „Újkíg�ósért” Közalapítván� Új-
kíg�ós, Kossuth u. 41. szám alatti szerve-
zetet, támogatási kérelmének megfelelően, 
60 000 Ft támogatásban részesíti a „Szo-
lidáris Karácson� 2014” akció részeként, 
rászoruló családok számára karácson�i cso-
mag fi nanszírozására, a 2014. évi költség-
vetés tartalékalapjának terhére. A csoma-
gokhoz biztosít összesen 60 kg szárazbabot 
az önkormán�zati kon�ha készletéből.

Éves szinten 150-féle formából,  több 
mint ötszázezer idompréselt terméket 
készítenek. A furnér alapan�agot fő-
ként Ukrajnából szerzik be, de fő be-
szállítója még az újkíg�ósi Bek-Holz 
Kft. Termékeik 70%-át exportálják.
Európai uniós pál�ázatok kapcsán 
több beruházást is megvalósított a 
Furnér-Pack Kft. telephel�fejlesztés és 
eszközök beszerzése révén, amel�nek 
következtében fol�amatosan nőtt a 
cég árbevétele. Az eg�ik legkorszerűbb 
gép megvásárlása is eg� pál�ázat ered-
mén�e: eg� ötfejes marógép, mel�nek 
a segítségével 1,5 perc alatt tudják 

körbemunkálni a székek formáját. Az 
üg�vezető igazgató azt is elmondta, 
hog� alapvetőnek tartja, hog� minél 
g�orsabban és minél jobb minőségben 
tudja kiszolgálni partnereiket, és azt is, 
hog� személ�es kapcsolatokat ápolja-
nak a partnerekkel és a beszállítókkal.
Az elismerés kapcsán Bánáti Ottó 
megtisztelőnek érzi azt, hog� a csa-
ládi vállalkozásukat elismert cégként 
tartják n�ilván, és hog� a VOSZ nekik 
ítélte meg ezt a nívós díjat.
Újkíg�ós Város Önkormán�zata ez-
úton gratulál az elismeréshez, és to-
vábbi sikeres munkát kíván a Furnér-
Pack Kft. dolgozóinak!

Újkígyósi vállalkozó az Év Vállalkozója 2014-ben

Bánáti Ottó ügyvezető igazgató

Kedves Támogatóink! Kedves Újkígyósiak! 

Az „Összefogás Újkíg�ósért” Köz hasznú Eg�esü-
let nevében szeret nénk megköszönni az eddigi támo-
gatásaikat! Továbbra is köszönettel fogadjuk az SZJA 1 % 
felajánlásu kat! Segítse Ön is szervezetünk te véken�ségét 
az adója 1 %-ának fel ajánlásával! 

Adószám: 18394001-1-04 
Számlaszám: 53600044-10022726 

Telefon: +36 20/506-5516
Iroda: 5661 Újkíg�ós, Petőfi  S. u. 38. 
E-mail: civil.osszefogas@freemail.hu
Honlap: www.civilosszefogas.x3.hu 
Nagy Tiborné az egyesület elnöke
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Újkíg�ósi Önkormán�zati Értesítő. Újkíg�ós város havonta megjelenő, ing�enes időszaki kiadván�a
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 Mária, tagjai: Gazsó Adrienn, Gedó G�öng�i, Lukoviczkiné Rozsn�ai Ildikó, Turovszki Krisztián

Nyomdai előkészítés: Mészáros Gábor • Nyomdai munkák: Kolorprint Kft., Békéscsaba

HÁZASSÁGKÖTÉS:
Házasságkötés időpontja: 2014. december 12., men�asz-
szon�: Marosán Adrienn Irma újkíg�ósi lakos, vőlegén�: 
Bacsa József újkíg�ósi lakos.

HALÁLESETEK:
Borbély János, született: 1950. január 19., elhun�t: Békéscsaba, 
2014. november 28., volt Újkíg�ós, G�ulai út 22. szám alatti lakos. 

Párkányi Jánosné Kása Terézia, született: 1933. június 2., 
elhun�t: Békéscsaba, 2014. december 2., volt Újkíg�ós, 
Iskola utca 15/1. szám alatti lakos.

Cservenák Andrásné Gedó Margit, született: 1931. február 3., 
elhun�t: Újkíg�ós, 2014. december 10., volt Újkíg�ós, Petőfi  
utca 14. szám alatti lakos.

Sütő Balázs, született: 1948. január 3., elhun�t: Békéscsaba, 
2014. december 11., volt Újkíg�ós, Kölcse� utca 1. szám 
alatti lakos.

Miholics Istvánné Domokos Ilona, született: 1937. augusztus 
30., elhun�t: Békéscsaba, 2014. december 17., volt Rákóczi 
utca 2. szám alatti lakos.

2014 év decemberében ismét meg-
rendezése került a Kíg�ós Művé-
szeti Eg�esület, az Összefogás Új-
kíg�ósért Közhasznú Eg�esület, 
a KÉSZ-en állunk Medg�eseg�-
háza! Alapítván� és az Újkíg�ósi 
Fiatalokért Közhasznú Eg�esület 
jóvoltából a „Karácson�i készü-
lődés, alkotó nap és játszóház” 
a Kossuth utca végén található 
Művésztan�án. A szervezők és az 
óvónénik állhatatos munkájának, 
valamint az időjárásnak köszön-
hetően minden eddiginél többen 
vettek részt az ing�enesen láto-
gatható rendezvén�en. A kiláto-
gató kicsik és nag�ok egész napos 
elfoglaltságot találhattak maguk-
nak, hiszen lehetőség volt g�ert�át 
önteni, karácson�fadíszeket készí-
teni, madáretetőt barkácsolni, az 
óvónénik segítségével lampiont 
és asztali díszt alkotni, eközben  
a kézműves vásárban lehetett vá-
sárolni karácson�i ajándékokat is. 
A rendezvén� ideje alatt többször 
Dotto vonat indult a Mikulás ve-
zetésével, valamint hangszerbe-
mutató és bábelőadás várta a ki-
csiket és a nag�okat eg�aránt.
Az óvoda és bölcsőde dolgozói 
kitettek magukért, hiszen több 
putton� zsákbamacskának való 
ajándéktárg�at g�űjtöttek össze, 
amel�eket a g�erekek nag� öröm-
mel g�űjtögettek a nap fol�amán.
Akik időközben megéheztek, 
megszomjaztak a hel�színen fa-

latozhattak sültalmát, sült tököt, 
csemegézhettek sajtkülönlegessé-
geket, szürcsölhettek forralt bort 
és teát.
Itt került meghirdetésre ismétel-
ten a „Csaljunk mosol�t eg�ütt a 
g�ermekek arcára” ajándékg�űj-
tő akció. Nag� örömmel töltötte 
el a szervezőket, hog� il�en nag� 
számú „cipősdobozn�i” ajándékot 
sikerült összeg�űjteni. A művé-
szeti eg�esület vezetője és az ötlet 
kitalálója Gazsó Adrienn elmond-
ta, hog� megindító volt tapasztal-
ni, ahog� hétről hétre g�űltek a 
felajánlások, és december végén 
123 darab ajándékdobozt tudtunk 
szétosztani a rászoruló családok 
között az iskola és az óvoda segít-
ségével.
Támogatóink voltak: Fecó-Ferr-
Fém Bt., Bek-Holz Kft., Privát 
Gumiszervíz - Nátor János gu-
miszerelő, Horváthné Bohus Má-
ria bábszakkör vezető, Újkíg�ósi 
Széchen�i István Általános Iskola 
énekkara - Zubán Károl�né veze-
tő, „Ezüstág” Gondozási Központ, 
Petőfi  Sándor Művelődési Ház és 
Kön�vtár. A szervezők ezúton is 
köszönik mindenkinek a támoga-
tást és a segítséget, bíznak benne, 
hog� eln�erte a kilátogatók tet-
szését a rendezvén�, és a jövőbeni 
programokon is részt vesznek.
Egészségben és boldogságban 
gazdag boldog új évet kívánunk!

Balogh László Csaba KME tag

Nagy mosolyt csaltunk az arcokra!

Kisvárosi Esték
Színes orchideák

zenés, szórakoztató irodalmi est
Kautzk� Armand és Hűvösvölg�i Ildikó 

előadásában

- Részletek musicalekből, zenés vígjátékokból
- Nosztalgiablokk Eisemann Mihál�, Fén�es  
   Szabolcs, Márkus Alfréd dalaiból
- Wass Albert, Remén�ik Sándor, Weöres 
   Sándor és Romhán�i József versek

Petőfi  Sándor Művelődési Ház, Újkíg�ós
2015. február 1. (vasárnap) 17 óra

A belépés díjtalan!

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK

Kolbászgyúró verseny
lesz 2015. február 14-én (szombaton) a 

Felföldi István Tornateremben a 
Gazdakör és a művelődési ház szervezésében.
Program:

•    9 óra:  látványdisznóvágás az 
  általános iskola udvarán
•  11 óra:  húskiosztás
•  12-15 óra:  füstölt kolbász verseny
•  18 óra:  eredményhirdetés

Nevezési díj csapatonként 11 000 Ft 
(tartalmaz 10kg darálthúst és 15m tölteni 

való vékon�belet).
A darálásról, fűszerezésről, töltésről minden 

csapat maga gondoskodik.
Muzsikál a régi Gedó Zenekar.

Vendégkóstoltatás a Benkó Húsbolt Kft. 
jóvoltából.

Jelentkezni lehet Gedó Pálnál (70/213-91-63) 
és a művelődési házban 2015. február 10-ig.

Különdíjak felajánlását szívesen fogadjuk!


