Krónika

Szabadkígyós Község
Önkormányzatának Lapja

Ingyenes

2015. június

Segítsük a kárpátaljai magyar települést, Kígyóst!
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársá
ga levélben fordult az önkormányzatokhoz, hogy fel
hívja a figyelmet arra, hogy a rohamosan romló uk
rajnai gazdasági helyzetben a kárpátaljai magyarság
hosszú távú megmaradása érdekében fontos volna,
hogy a magyarországi önkormányzatok és a lako
sok – lehetőségekhez mérten – segítsék a kárpátal
jai magyarok közösségeit, településeit és csatlakoz
zunk a kárpátaljai segélyakcióhoz.
A fenti Államtitkárság azt javasolja, hogy a segít
ségnyújtás főleg pénzben történjen, mivel az ukrán
törvények oly mértékben túlbürokratizáltak, hogy a
más jellegű adományok átvitele a határon szinte le
hetetlen, illetve túlságosan hosszadalmas.
Jómagam – Szabadkígyós polgármestereként – át
érzem a cél fontosságát, és javasoltam a képviselő-
testületnek, hogy csatlakozzanak a szándékhoz. Mi
sem vagyunk egy gazdag település, itt is van kinek
segíteni – meg is tesszük ezt a szociális rendszerünk
segítségével –, de ott, Kárpátalján nagyon nagy a
szükség. És azt is tudom, hogy a szegény emberek
jobban átérzik mások baját, mint akik bővelkednek
minden jóban.
A képviselő-testület – Dunai Jánosné alpolgármes
ter asszony előterjesztése után – egyöntetűen tá
mogatta a javaslatot, és majdnem egyöntetűen
felajánlotta a célra egy havi tiszteletdíját. Ennek ér
telmében a következő felajánlásokat tettük:
Balogh József polgármester:
100 000 Ft
Dunai Jánosné alpolgármester:
97 000 Ft
Lehoczki Zsolt alpolgármester:
97 000 Ft
Nagy Lászlóné képviselő:
56 000 Ft
Botyánszkiné Vida Anna képviselő: 56 000 Ft
Süliné Forró Zsuzsanna képviselő:
56 000 Ft
Balog Gábor aljegyző:
25 000 Ft
Purecse Istvánné képviselő:
–

Így a testület kedvező hozzáállása következté
ben máris összejött egy 487 000 Ft-os összeg, ame
lyet szeretnénk növelni a szabadkígyósi emberek
jószándékú, bármilyen kis összegű felajánlásával.
A gyűjtést az önkormányzat pénzügyi osztályának
dolgozója – Juhász Katalin – közreműködésével és
dokumentálásával szeretnénk végezni. A befizetett
adományról mindenki igazolást kap. Az akció befe
jeztével az összegyűlt pénzösszeget át fogjuk adni a
testület által kiválasztott kárpátaljai település képvi
selő-testületének a mi testületünk által javasolt cél
ra való felhasználásra.
A képviselő-testület a májusi ülésünkön elfogad
ta a javaslatomat, hogy a megsegítendő település a
beregszászi járás egy zömmel magyarlakta kis falu
ja, Kígyós legyen.
Érdekes, hogy miért neveztek el egy 250-300 kmre lévő falut ugyanúgy, mint minket az 1300-as évek
ben? Majd megtudjuk, ha megismerjük őket! És ez
valószínű, be fog következni, mert Lehoczki Zsolt al
polgármester úr javasolta, hogy kedvező fogadta
tás esetén alakítsunk ki velük egy testvértelepülési
kapcsolatot. Szép ötlet, azon leszek, hogy bekövet
kezzen.
Amit eddig a kárpátaljai Kígyósról tudunk, a követ
kező: A beregszászi járásban van, 920 ember lakja,
a magyarok száma 600 fő. A település polgármeste
re Nagy Attila. Ha jól tudom, ő 1974-ben született,
mint a lányom.
Ehhez a jószándékú akcióhoz kérem a mi Kígyó
sunk azon lakóinak a segítségét, akik megtehetik,
hogy támogassanak egy, a Kárpátok alján élő kis ma
gyar falut.
Az ő nevükben is előre köszönöm!
Tisztelettel:
Balogh József
polgármester

Köszönöm a képviselő-testület felajánlásait!
A felajánlott képviselői és alpolgármesteri nettó
tiszteletdíjak ilyenkor a járulékokkal megnövelve ér
tendők, mert karitatív felajánlás esetén az egyéb
ként kötelezően befizetendő járulékok is hozzákap
csolódnak a nettó díjak összegéhez.

A testületi ülésünk döntése után a Miniszterelnök
ség Nemzetpolitikai Államtitkárságának államtitká
rától – Potápi Árpád államtitkár úrtól – a következő
levelet kaptam:
• Folytatás a 2. oldalon •

Segítsük a kárpátaljai magyar települést, Kígyóst!
abban, hogy a jelenlegi segélyakció hozzájárul a
hosszú távú testvértelepülési együttműködés kiala
kulásához, amely segíti a kárpátaljai magyarság szü
lőföldön való boldogulását.

• Folytatás az 1. oldalról •

Köszönjük a közreműködését, egyben kérjük, hogy a
további szervezett koordináció érdekében a megva
lósult támogatásról (illetve támogatási szándékról)
szíveskedjen tájékoztatni a Nemzetpolitikai Államtit
kárság Kárpátaljai Osztályát az alábbi e-mail címen:
karpatalja@me.gov.hu

MINISZTERELNÖKSÉG
NEMZETPOLITIKAI ÁLLAMTITKÁRSÁG
Tisztelt Polgármester Úr!

Ennek reményében további munkájához jó egészsé
get és sok sikert kívánok!

Engedje meg, hogy ezúton megköszönjem minden
önkormányzati testületnek, amely a külhoni ma
gyarság iránti felelősségvállalás jegyében csatlako
zott a kárpátaljai magyar közösség megsegítésére
irányuló kezdeményezéshez.

Budapest, 2015. május 20.
Üdvözlettel:

A Nemzetpolitikai Államtitkárság kiemelten fontos
nak tartja az anyaország és a kárpátaljai magyar te
lepülések közötti közvetlen kapcsolattartást, bízom

Potápi Árpád János
államtitkár

TÁJÉKOZTATÓ – a parlagfű elleni védekezésről
Szabadkígyós Község aljegyzőjeként a szabadkígyósi
ingatlan-tulajdonosokat és földhasználókat az aláb
biakban tájékoztatom a parlagfű elleni védekezési
kötelezettségről és annak jogszabályi hátteréről:
2008. szeptember 1-jén lépett hatályba az élelmi
szerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény. A szabályozás 17. §-ának (4) bekezdé
se szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű-virágbimbó
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt
az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” A június 30-i dátum széleskörű
ismerete azért fontos, mert az a szankciómentes,
önkéntes jogkövetés lehetőségének határnapja.
Ezen időpont után az ingatlan tulajdonosának, hasz
nálójának személye ismeretének hiányában is hala
déktalanul el kell végezni a közérdekű hatósági vé
dekezést, amire halasztó hatálya még a benyújtott
fellebbezésnek sincs. A védekezés alapvető alkot
mányos jogokat is érint.
A törvényi szabályozás a közvélemény elvárásából
– a nagyszámú allergiás beteg érdekében – az egész
séges környezethez való jogot ezúttal a tulajdon
jog elé helyezi, így a közigazgatási eljárás szabályait

betartva a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen
is elvégezhető. A parlagfű elleni közérdekű védeke
zést elrendelő határozat fellebbezésre tekintet nél
kül azonnal végrehajtható. Ha a parlagfű elleni köz
érdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül
nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű vé
dekezést abban az esetben lehet elrendelni, ha az
adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el
az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a par
lagfűvel való felületi borítottság meghaladja a 30%ot. Az e gyomféle elleni közérdekű védekezés során
az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt.
A szabályozás összhangban van a köztisztasággal
és a települési szilárd hulladékkal összefüggő te
vékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EÜM
együttes rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak
kal, miszerint az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
„a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában
egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő tel
jes terület);
• Folytatás a 4. oldalon •
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FELHÍVÁS
A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA TAGJAI RÉSZÉRE
TISZTELT TAGUNK,
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja figyelmét, hogy a kamarai tagdíj 2015. évi bevallásának határideje 2015. június 30.
Az eddig gyakorlatnak megfelelően önbevallását online felületünkön, elektronikusan teheti meg.
Ezért kérjük, látogasson el honlapunkra, a www.nak.hu oldalra, és az ott található Ügyfélkapu felületen töltse ki formanyomtatványunkat. Természetesen a NAK falugazdász hálózata is segít Önnek
a kitöltésben, melyhez kérjük, legyen kedves felkeresni falugazdászát a lenti elérhetőségek egyikén.
A kitöltéshez szükséges dokumentumok (kérjük, falugazdászához vigye magával):
• őstermelőként, egyéni vállalkozóként: személyi igazolvány, lakcím kártya, adóazonosító kártya,
őstermelői/egyéni vállalkozói igazolvány, 2014-re folyósított MVH–s és egyéb támogatások
igazolása, a 2014. évre vonatkozó adóbevallás.
• cég, gazdasági szervezet esetében: adószám, cégbírósági irat, 2014-re folyósított MVH-s és
egyéb támogatások igazolása, 2014. évre vonatkozó adóbevallás.
Tagdíjat érintő kedvezményekkel kapcsolatos dokumentumok:
• elismert TÉSZ/TCS szervezet esetében az azonosító kód, tagjainak NAK nyilvántartási száma,
valamint a TÉSZ/TCS számára értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény, termék
nettó árbevételének összege.
• árbevétel-megosztás esetén (ha az agrártevékenység árbevétele nem haladja meg a 20%-ot,
illetve külön kérelemre a 25%-ot), az ezt igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés,
• egyéb tagdíjalapot csökkentő kedvezmények igénybevételéhez a szükséges igazoló dokumentumok (jövedéki adó igazolás, stb.)
Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem saját nevében jár el, akkor 2 tanúval hitelesített meghatalmazás, ill. cégnél az aláírási címpéldány is szükséges.
További információ:
www.nak.hu
Ügyfélszolgálatunk: 06 1 802 6100
Az Ön Falugazdásza: .................................................
címe: ...............................................................................
telefonszáma: ..............................................................
Ügyfélfogadási ideje: .................................................
Üdvözlettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

www.szabadkigyos.hu
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TÁJÉKOZTATÓ – a parlagfű elleni védekezésről
A közérdekű védekezés elrendelése mellett egyidejűleg növényvédelmi bírságot kell kiszabni a
2008. évi XLVI. törvény 60. § (1) bekezdés c) pontjá
ban foglalt kötelezettség megszegése esetén. A tör
vény 59. § (3) bekezdésében foglaltak alapján bírság
legkisebb összege 15 000 Ft, legmagasabb összege
150 millió Ft. A bírságot és késedelmi kamatot adók
módjára kell behajtani, melyről az Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal gondoskodik.

• Folytatás a 2. oldalról •

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mű
tárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épü
letek gyalogos megközelítésére és körüljárásá
ra szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadék
víz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
más hulladékok eltávolításáról.”
A parlagfűvel szennyezett területeket a telepü
lés belterületén a Polgármesteri Hivatal is ellenőrzi,
ugyanis a parlagfű elleni közérdekű védekezés vég
rehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű
védekezés költségei megállapításának és igénylésé
nek részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja értelmé
ben belterületen – többek között – az illetékes tele
pülési jegyző rendeli el a közérdekű védekezést.

A fentiek alapján kérem a tisztelt szabadkígyósi in
gatlan-tulajdonosokat (ingatlan-használókat, -bérlő
ket, haszonélvezőket), hogy fokozott figyelmet for
dítsanak a jogszabályi rendelkezések betartására!
Köszönettel:
Balog Gábor
aljegyző

Tisztelt Lakosok!
Ez év áprilisában immár ötödik alkalommal jóté
konysági ovibált szerveztünk az óvodás korú gyer
mekekért. Ezúton szeretném megköszönni minden
kinek, aki bármilyen formában – részvételével, tá
mogatói jegy vásárlásával, tombola és egyéb felaján
lásával – támogatta a Szabadkígyósi óvodát.

– HOGYAN KÖZLEKEDJÜNK biztonságosan KERÉK
PÁRRAL – prevenciós programot szervez 9–16 órá
ig. Jelentkezni 2015. július 10-ig a GYJSZ irodájában,
ahol a részletekről bővebb felvilágosítást adunk.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az EDF DÉ
MÁSZ hátralékkezelő programja hátrányos hely
zetű családoknak, hátralékos vagy már kikapcsolt
fogyasztóknak. Támogatásban hátralékos és hátra
lékkal nem rendelkező fogyasztók egyaránt része
sülhetnek. Segítséget kaphatnak az áramszolgálta
tásból már kikapcsolt, és az előre fizetős mérővel
rendelkező fogyasztók is. A rendszeresen fizetők
szociális helyzetük alapján részesülhetnek támoga
tásban. A pályázaton az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási
területén (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye, va
lamint Pest megye délkeleti része) élő fogyasztók
vehetnek részt. A nyertes pályázóknak önrészt kell
fizetniük, az elnyerhető támogatás az általuk befi
zetett díjhátralék összegével azonos mértékű lehet.
A legmagasabb elérhető támogatás 150 ezer forint.
A fogyasztó az önrész megfizetéséhez egyedi rész
letfizetési megállapodást köthet, legfeljebb 12 havi
és minimum ötezer forintos törlesztő részlet válla
lásával. A hátralékmentes fogyasztók egy évben há
romszor kaphatnak különböző mértékű jóváírást,

Az alábbiakban szeretném megosztani Önökkel,
hogy az elmúlt évek báli bevételeit (1 359 800 Ft)
mire fordítottuk: 2 db csúszdás ovivár, az udvari já
tékok és padok felújítása, festése, csoportonként
a csoportok szépítése (függöny, szőnyeg és egyéb
textíliák, kiegészítők vásárlása). 2014-ben a baba
szobák felújítása csoportonként: (szobabútor, kosa
rak, dekorációs anyagok vásárlása), udvari trambu
lin és egyensúlyozó tölcsér vásárlása csoportonként,
a bölcsődei homokozó felújítása. Idén pedig fejlesz
tő eszközöket és az udvarra kisebb játékokat tervez
nek vásárolni.
Az Óvodában továbbra is gyűjtik az újságot, a PETés alu-palackokat (összenyomva), amit a kerítés
melletti konténerekbe könnyen be lehet dobni. Az
összegyűjtött adományt is a gyermekekre fordítják.
A gyermekjóléti szolgálat 2015. július 21-én gyer
mekek részére szabadidős program keretén belüli

• Folytatás az 5. oldalon •
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Tisztelt Lakosok!
• Folytatás a 4. oldalról •

amennyiben számláikat határidőre befizetik. A pá
lyázat beadásához kérjen segítséget a családsegítő
irodában!
A PROGRAM ELÉRHETŐSÉGEI: telefon: 06-1/3914757, e-mail cím: halozat@maltai.hu, webcím: www.
halozat.maltai.hu.
Pályázatot lehet benyújtani a halozat.maltai.hu weboldalon keresztül hátralékos kategóriában: 2014.
május közepétől 2015. szeptember 15-ig, hátralék
mentesen: 2015. május 11-től 2015. június 22-ig.

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KÖZSÉGÜNK A TÁMOP-3.2.3.B-12/1
PÁLYÁZATI KIÍRÁSON SIKERESEN PÁLYÁZOTT,
4 427 956 FT TÁMOGATÁST NYERT.

A pályázat célja a többfunkciós közművelődési intézmények az (Integrált Közművelődési Terekben)
hagyományőrző kézműves foglalkozások, szakkör, és digitális írástudást fejlesztő nem formális képzések megszervezése, tanfolyam vagy klub
keretében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek
(mosógép) energiamegtakarítást eredményező cse
réje alprogramot indít a Nemzeti Fejlesztési Minisz
térium. Pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pá
lyázati portálon keresztül nyújthat be a Kormányzati
Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ter
mészetes személy 2015. július 13-tól. Segítséget, il
letve felvilágosítást a családsegítő szolgálatnál kér
hetnek.
A pályázattal kapcsolatban segítséget nyújtunk a
családsegítő szolgálatnál.

Rendezvényeink során többek között az alábbi programokkal találkozhattak az érdeklődők:
A könyvtári tevékenységek során az érdeklődők részt
vehettek:
– 3 alkalommal munkaerő-piaci kompetenciafejlesztő műhelyen
– 8 alkalommal digitális írástudást fejlesztő
és internethasználó tanfolyamon
– 5 alkalommal kulturális és közhasznú tartalmak
internetes megjelenítése könyvtári környezetben
című előadásokon
– 2 alkalommal az internet életminőség javító
hatásaira fókuszáló, élményvezérelt oktatáson

A helyi lapban lehetőséget szeretnénk biztosítani
Önöknek anyakönyvi híreik közlésére (térítésmen
tesen) és hirdetés feladására (térítés ellenében).
Hirdetéseit a Szociális Alapszolgáltatási Központban
(Kossuth tér 7.) Pelyhéné Nagy Zsuzsannánál adhat
ja le, illetve ott érdeklődhet a hirdetés feltételeiről.

Közművelődési alkalmak szervezése során az érdeklődők részt vehettek:
– 15 alkalommal hagyományőrző kézműves
foglalkozáson
– 20 alkalommal dráma szakkörön
– 3 alkalommal közösségi kompetenciafejlesztő
műhelyen

A GYÁSZ-híreket a Kossuth tér hirdetőtábláján tekinthetik meg.

A TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0013 számú pályázatunk megvalósítása 2013. október 1-től 2015. március 31-ig tartott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg.

Tisztelt Lakosság!
A 6/2015 (III. 30.) önkormányzati rendelet az avar
és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabá
lyai szerint az avar és kerti hulladék nyíltéri égetése
május 1-jétől szeptember 30-ig tilos!

Szabadkígyós Község Önkormányzata

Falugazdász: Balogh László

Süliné Forró Zsuzsanna

Telefonszáma: 06-70/489-3991
Ügyfélfogadási ideje:
szerdai napokon 13.00–15.30 óráig.

2015. május 12-én megszületett Fűzfa János
és Nánási Éva leánya, Hanna Mária.

www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
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Megszépült a tornaterem, megújul a konyha épülete
A tíz éve épült tornaterem megszépülve várja a spor
tolni vágyókat. Május utolsó hetében Szamosi Zol
tán társadalmi munkában újra festette a tornater
met. A munkában Tóth György és fia is segített neki,
valamint az intézmény karbantartói is kivették ré
szüket a munkából. A takarítás sem volt egyszerű
feladat, hiszen az ablakok 10 méter magasra is fel
nyúlnak. Szerencsére akadtak dolgozók, akik vállal
ták a „magasban történő” munkavégzést, így Pá
lenkás Julcsi, Dobráné Edit, Lipták Csabi és Gyebnár
Karcsi az állvány tetejére is felmerészkedett, hogy az
ablakok is ragyogjanak. Köszönjük Szamosi Zoltán
nak a precíz szakmunkát. Természetesen mindenki
nek elismerés jár, aki hozzájárult ahhoz, hogy a tor
naterem tisztán és szépen fogadja újra használóit.
A napokban kezdődik az iskola konyhájának a fel
újítása is. A Belügyminisztérium által kiírt pályázat
több mint 40 millió forintos támogatása teszi le
hetővé, hogy az igen elavult épületet is felújítsuk.

Régóta vártunk erre a pillanatra, hiszen erre a célra
már többször nyújtottunk be pályázatot. Kitartásunk
nem volt hiábavaló, mert most támogatásban része
sülünk. Megvalósul az épület teljes hőszigetelése, a
külső és belső nyílászárók cseréje. A lapos tetőt is
felújítják, a használaton kívüli kéményeket lebont
ják. Az épületen belül kialakításra kerül egy új vizes
blokk. A fűtés és elektromos hálózat korszerűsíté
se is hozzájárul a gazdaságosabb működtetéshez. A
belső burkolatok cseréje és az új étkezőasztalok és
székek pedig esztétikus környezetet teremtenek a
kulturált étkezéshez. Természetesen az elavult jár
dát is kicserélik és biztosított lesz az akadálymente
sített bejárat is. A munkálatokat június 8-án kezdte
meg a közbeszerzési eljárás nyertese, a Csorvási Épí
tőmester Bt. Szeptember elsejére megszépült étte
rem várja a gyerekeket.
Pelyhéné Lipták Gabriella

Itt a vakáció
A tanév lassan véget ér. A nyolcadikosokat 13-án ün
nepélyesen búcsúztattuk el az iskolától. A hetedi
kesek szépen feldíszítették az épületet erre az alka
lomra. Színvonalas műsorral ajándékozták meg az
iskolától búcsúzó diáktársaikat. Bízunk abban, hogy
szívesen emlékeznek majd vissza nemcsak az utolsó
iskolában töltött napjukra, hanem az itt töltött nyolc
év legfontosabb eseményeire is. Kívánjuk, hogy
építve azokra az alapokra, melyet ebben az iskolá
ban kaptak, kellő szorgalommal és kitartással érjék
el kitűzött céljaikat.
A tanévzáró ünnepség június 18-án 17 órakor lesz
a tornateremben.
Lassan itt a várva várt vakáció. Fontos, hogy a gye
rekek pihenjenek a nyári szünetben, hiszen ugyan
úgy szükségük van a regenerálódásra, mint a felnőt
teknek. Nekünk, felnőtteknek nagy a felelősségünk
abban, hogyan szervezzük gyermekeink számára
ezt a végtelennek tűnő szabadságot. Legyen ben
ne feladat, aktív kikapcsolódás és persze sok pihe
nés. Ha tehetjük, akkor bízzuk meg rendszeres napi
feladatokkal gyermekeinket. Elsősorban maga körül

végezzen apróbb tevékenységeket, ha már nagyobb,
akkor vegye ki részét a családi munkamegosztásból
is. Szerencsések azok a családok, akik közös nyara
lásra is el tudnak jutni. Akik számára ez ezen a nyá
ron nem lehetséges, azok is szervezhetnek akár a sa
ját kertjükben is kellemes nyári programokat, vagy
szűkebb környezetükben tehetnek gyalogos, kerék
páros túrát is, ami nem kerül pénzbe, mégis mara
dandó élmény lehet.
Ezen a nyáron a gyerekek kérésére balatoni tábo
rozást szervezünk június 22–26-ig Szántódra 21 di
áknak három felnőtt kísérővel. Izgatottan várjuk
mindannyian.
Helyben is lesz lehetőség táborozásra. Az IKSZT
szervezésében három egyhetes tematikus tábort
szervezünk, ahol a gyerekeknek csak az étkezést kell
kifizetni.
Bízunk abban, hogy a nyár mindenki számára kel
lemes időtöltést tartogat, és szeptemberben pihen
ten és új tervekkel kezdhetjük a tanévet.
Pelyhéné Lipták Gabriella

Havi ügyeleti beosztásOK –
1. Dr. Marossy László
2. Dr. Marossy László
3. Dr. Gurbity Gábor
4. Dr. Gurbity Gábor
5. Dr. Gurbity Gábor
6. Dr. Gurbity Gábor
7. Dr. Berczi István
8. Dr. Hunya Sarolta

9. Dr. Marossy László
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13. Dr. Gurbity Gábor
14. Dr. Berczi István
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16. Dr. Marossy László
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17. Dr. Berczi István
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24. Dr. Hunya Sarolta

25. Dr. Hunya Sarolta
26. Dr. Hunya Sarolta
27. Dr. Gurbity Gábor
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29. Dr. Hunya Sarolta
30. Dr. Marossy László
31. Dr. Gurbity Gábor

