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Jó hírem van!
2016. október 26-án itt járt Szabadkígyóson Dr. Virág Zsolt, a kastélyfelújítások
miniszteri biztosa – ő készítette négy évvel ezelőtt a Wenckheim-kastély pályázatát –, és közölte, hogy megszületett a döntés, miszerint a szabadkígyósi Wenckheim-kastély 1,5 milliárd forint uniós támogatásban és fél milliárd forint hazai
támogatásban részesül a felújítás céljából. A felújítást megelőző közbeszerzési eljárást (a kivitelező kiválasztását) a Forster intézet fogja bonyolítani. Nagyon remélem, hogy a tényleges kivitelezői munkák 2017-ben el fognak kezdődni.
BALOGH JÓZSEF
polgármester

Kígyósi Érték-Teremtő
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2013. (V. 15.) határozatával települési értéktár létrehozásáról döntött.
Településünk sikeresen szerepelt a HUNG-2016 pályázaton. A pályázat 1 996 600
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt településünk
értékeinek felkutatására, és
számbavételére. November
9-én került megrendezésre
az IKSZT-ben az „Értéktár-Ébresztő” programunk, amelyen a meghívott vendégek meghallgathatták
Zalai Mihály, a Békés Megyei Közgyűlés elnökének, és az Értéktár Bizottság Elnökének előadását az Értéktár elindulásáról, Dr. Erdész Ádámot, a Gyulai Levéltár igazgatóját, és az Értéktár Bizottság tagját a marketing tevékenységekről, Laczkó Klárát, az Értéktár Bizottság titkárát
a törvényi háttérről. Célja, hogy létrejöjjön egy
olyan értéktár, amelyben szerepelnek épített értékeink, az arra méltó tárgyi értékek, hagyományok, és szellemi értékek. A Települési Értéktár

Bizottság tagjait a következő testületi ülésen határozza meg. Az értéktár bizottságnak minimum
3 fő a tagja. Jelenleg még üres az értéktárunk,
töltsük meg közösen tartalommal!
A Szabadkígyósi Értéktárba történő felvételhez javaslatot tenni a 3. oldalon található Javaslati Lapon, illetve az önkormányzat honlapjáról
letölthető nyomtatvány kitöltésével lehet a 4.
oldalon olvasható tájékoztató alapján.
Általános Művelődési Központ

Általános Művelődési Központ hírei
SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

napra készültünk. Sokat beszélgettünk Márton
püspök életéről, a hozzá fűződő legendáról,
amit el is játszottunk. Márton legendájának elmesélése remek lehetőséget nyújtott, hogy felhívjuk a gyermekek figyelmét a jószívűség, a
segítőkészség és az adni tudás fontosságára. A
történet szerint Márton egy liba-ólba bújt el az
őt kereső emberek elől, mivel nem akart püspök lenni. Ám a libák hangos gágogásukkal elárulták őt, így az emberek rátaláltak és mégiscsak püspök lett belőle. A projekt részeként egy
kézműves délelőttöt is szerveztünk, ahol mindhárom csoport kedvére alkothatott. (Az alkotások a Művelődési ház nagytermét díszítik, amivel az Ovibál helyszínét tettük hangulatosabbá.)
E jeles napra meghívtuk a gyermekek szüleit,
Pelyhéné Lipták Gabriella igazgató asszonyt és
helyettesét, Gönczné Orvos Emesét is. Az időjárás kegyeibe fogadott bennünket, ezen a napon nem esett az eső. A meghívott vendégeket
és a családokat az Őzike csoportos gyermekek
libás mondókákkal, játékokkal szórakoztatták.
A sötétedés beállta után énekszóval, lámpásokkal a kezünkben körbejártuk óvodánk épületét,
majd közös tűzgyújtásra került sor, amit az óvó
nénik éneke tett hangulatosabbá. A tűz fényénél mindenkit vendégül láttunk a dajka nénik által készített kacsazsíros kenyérrel – libazsír híján
– és egy pohár meleg teával. Hiszen a mondás
úgy tartja: „Aki Márton napján libát nem eszik,
egész éven át éhezik.”
Mindeközben remek lehetőség nyílt vidám
baráti beszélgetésekre, ismerkedésre. Hangulati lezárásként Kodály Zoltán: Esti dal című művének feldolgozását hallgattuk meg, majd ezután
mindenki – reményeink szerint – lelkileg feltöltődve tért haza otthonába.
Köszönjük a vendégeknek, hogy elfogadták
meghívásunkat! Várjuk őket a jövő évben is!

Megvalósult program az iskolában:
Október 28-án a Világ Gyalogló Napja program
alkalmából 7,9 km-es (felső tagozat), és 3,9 kmes (alsó tagozat) gyalogtúrát tettünk a faluban
és környékén. Meglátogattuk településünk nevezetességeit.
A téli szünet az iskolában: 2016. december 22től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).
Középiskolás lettem
A Szabadkígyósi Általános Iskolából elballagva továbbtanulásom céljából a Békéscsabai SZC
Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiumát, azaz a „Közgét” választottam. Megtetszett benne, hogy egy
erős iskola, elvégzése után könnyen tovább tudok tanulni, el tudok majd helyezkedni, illetve
a város központjában van, a bejárás is könnyen
megoldható. Nagyon jól érzem ott magam, az
iskola közössége és az oda járó diákok összetartása rendkívüli. Életem már elég sok mindenben
megváltozott e kis idő alatt is, rengeteg új embert ismertem meg, sokkal több kapcsolat alakult ki. Kedvenc tantárgyam az egyik szakmai
tárgy, az ügyvitel. Igaz, hogy egyre több a tananyag és többet kell tanulni, de az alapokat általános iskolámból kellőképpen megkaptam.
Sokat segített volt tanáraim szakmai tudása és
segítőkészsége, hisz nélkülük nem tartanék ott,
ahol most vagyok, és kevésbé boldogulnék jelenlegi iskolámban.
Készítette: Juhász Andrea
A Szabadkígyósi Általános Iskola volt diákja

AZ ÓVODA HÍREI

OVIBÁL – Köszönetnyilvánítás
Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik
munkájukkal (szervezés, jegyeladás, sütemény-

Márton-nap az óvodánkban
2016. november 10-én, Márton névestéjén,
második alkalommal került megrendezésre óvodánkban a Márton-napi lámpás felvonulás. Október közepétől minden csoportban erre a jeles

• Folytatás az 5. oldalon •
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A Szabadkígyósi Értéktárba történő felvételéhez
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése:
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
Aagrár- és élelmiszergazdaság

egészség és életmód

épített környezet

ipari és műszaki megoldások

kulturális örökség

sport

természeti környezet

turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési

tájegységi

megyei

külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
Kelt: Szabadkígyós, ..........................................
...................................................
a javaslattevő aláírása
III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató
és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozat
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A Szabadkígyósi Értéktárba történő felvételhez javaslatot tenni az előző oldalon található Javaslati Lapon lehet.
Szabadkígyós Község szempontjából meghatározó jelentőségű, a községhez való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték, stb.,
amelyet a Szabadkígyósi Értéktár Bizottság annak minősít, felvételre kerül az értéktárba. A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg.
A nemzeti értékek szakterületi kategóriái az alábbiak: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és
életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti
környezet, turizmus és vendéglátás.
Hogyan kerülhet be egy nemzeti érték a települési értéktárba?
A nemzeti értékek települési értéktárba történő felvételét az előző oldalon található, vagy az önkormányzat honlapjáról (www.szabadkigyos.hu) letölthető nyomtatvány kitöltésével és a Polgármesternek történő benyújtásával bárki kezdeményezheti (Cím: Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal, 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.). A javaslatot indokolni és dokumentálni szükséges.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevő adatait,
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját,
d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.
Az eljárás rendje:
A Polgármester a benyújtott javaslatokat átadja a Szabadkígyósi Települési Értéktár Bizottságnak.
A Bizottság a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, szükség esetén a javaslattevőt hiánypótlásra szóltja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megadott határidőn belül nem tesz
eleget, a bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya
annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozza.
A javasolt nemzeti érték Szabadkígyós Helyi Értékek Gyűjteményébe való felvételéről a javaslat
beérkezését követő 90 napon belül dönt a bizottság a jelenlevő bizottsági tagok több mint felének egybehangzó szavazati arányával. A bizottság döntéséről írásban értesíti a javaslattevőt.
A bizottság által Szabadkígyósi Helyi Értékek Gyűjteményébe felvett nemzeti értékek adatait a
114/2013. (VI. 19.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének II. pontjában előírt tartalommal – szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve – kell nyilvántartásba venni. A nyilvántartás vezetéséről a bizottság gondoskodik.
A Szabadkígyósi Helyi Értékek Gyűjteménye nyilvántartott adatait – az értéktárba való felvételről szóló döntést követő 8 napon belül – az önkormányzat honlapján kell közzétenni. A közzétételről a bizottság gondoskodik.
A bizottság feladata többek közt az is, hogy félévente – legkésőbb a félévet követő hónap utolsó
napjáig – a Képviselő-testületet és a község lakosságát tájékoztassa az elvégzett tevékenységéről.
Kérjük Önöket, legyenek aktív részesei a települési helyi értéktár létrehozásának!

Általános Művelődési Központ hírei
• Folytatás a 2. oldalról •

Köszönettel tartozunk mindazoknak a magánszemélyeknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy
az est során több mint száz darab tombolanyeremény találjon gazdára.
Végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondok a Mókus csoportos óvodásoknak, akik vidám műsorukkal szórakoztatták a vendégeket.
Szüleiknek, hogy elkísérték őket az estre.
A gyermekeket felkészítették: Sénerné Bozó
Gyöngyi és Eckerné Truczka Judit óvodapedagógusok.

készítés, tombolaárusítás, stb.), jelenlétükkel,
a rendezvény helyszínének biztosításával, támogatójegy vásárlással, tombolatárgy felajánlással hozzájárultak a 2016. november 12-én,
szombaton megtartott Ovibálunk sikeres megrendezéséhez. Az idei ovibál bevétele: 163 000
Ft, melynek egy részét az óvoda eszköztárának
bővítésére, felújítására fordítunk. A megvalósult
tervekről a közeljövőben beszámolunk.
Köszönetet mondunk:
– A The Boys együttes két tagjának, Galyas Tibornak és Viczián Istvánnak, akik jó hangulatot biztosítottak ahhoz, hogy több mint
100 vendég kellemesen érezze magát;
– a Soproni Ászoknak a finom és bőséges vacsoráért;
– Bánfi Pálnak, aki 20 000 forinttal támogatta
a zenekar költségeit;
– Galyas Tibornak, aki ezen az estén ingyen
vállalta a zenélést;
– Gulyás Miklósnak, aki 20 000 Ft értékű ajándékutalványt ajánlott fel;
– Rétlaki Jánosnak, aki 20 000 Ft-tal támogatta óvodánkat;
– a Gulyás Miklós Tánciskola táncosainak, akik
műsorukkal emelték a rendezvény színvonalát.
Köszönjük az alábbi személyeknek, akik 500,
1000, 2000, 3000, 5000 Ft értékű támogatójegyet vásároltak: Kocsis Marianna, Szirákné Mucsi Mónika, Kovács Anikó, Bodzás Sándor, Süle Józsefné, Lászk Jánosné, Lászk János, Nemes
Lászlóné, Beregszászi Kálmán, Pelle Ildikó, Bohus László, Dobroczki Zoltán, Ekker Gábor, Katona Istvánné, Nagy János, Tóth Andrea, Lehoczki Zsolt, Tóth Zoltán, és 3 fő névtelen felajánló.
Támogatóink: Gonex Team Kft., Szent Márton Gyógyszertár, IKSZT, CBA Szabadkígyós, REÁL Szabadkígyós, Körös-Maros Nemzeti Park,
Hetednapi Adventista Egyház, Tündérkert Óvoda Békéscsaba, Szabadkígyós Polgárőr Egyesület, Borostyán Virág- és Ajándéküzlet, Dunai Katalin fényképész, Olimpia Pizzéria Újkígyós, GM
Tánciskola, Soproni Ászok.

KÖSZÖNJÜK!
A rendezvényekről képes összeállítást láthatnak
a Kígyós TV-ben.
AZ IKSZT HÍREI
Ünnepi készülődés
Hagyományainkhoz híven, az idei évben is megrendezésre kerülnek az Adventhez és Karácsonyhoz kapcsolódó ünnepi események.
Időrendi sorrendben ezek a következők lesznek:
Adventi gyertyagyújtások:
• Adventi első gyertyagyújtás:
2016. november 25., 15.30 óra
• Adventi második gyertyagyújtás:
2016. december 2., 15.30 óra
• Adventi harmadik gyertyagyújtás:
2016. december 9., 15.30 óra
• Adventi negyedik gyertyagyújtás:
2016. december 16., 15.30 óra
A gyertyagyújtások helyszíne: az Általános Iskola bejáratánál.
A gyertyákat megszenteli és meggyújtja Ilyés
Zsolt plébános úr.
A rövid ünnepi műsorok
után forró teával kedveskedünk a jelenlévőknek.
• Folytatás a 6. oldalon •
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Általános Művelődési
Központ hírei

FIGYELEM!
CSAL ÁS!

• Folytatás az 5. oldalról •

Az elmúlt időszakban megszaporodtak a telefonos csalások. A tettesek egy állítólagos nyereményről értesítenek, amely átvételének feltételeként szabják, hogy egy általuk diktált számsort
kell begépelni egy ATM-nél. Biztosítják a sértetteket, hogy a megadott számra feltöltött öszszeg a nyereménnyel együtt néhány perc múlva
megjelenik a bankszámlájukon.
Az ilyen és hasonló esetek elkerülésének érdekében:
• Telefonszámát ne tegye ki közösségi oldalakra!
• Bármilyen nyereménnyel kecsegtető telefonhívásra, melynek feltételeként szabják bizonyos összeg átutalását, vagy telefonfeltöltést,
ne válaszoljon, szakítsa meg a hívást! Jegyezze fel a hívó telefonszámát, nevét!
• Ne hajtsa végre a hívó utasításait! Ne feledje,
aki nem játszott szerencsejátékon, az nem is
nyerhetett semmiféle nyereményt!
• Mindig legyen gyanús, ha Önnek kell pénzt átutalni, hogy megkaphassa „nyereményét”!
• Ha esetleg mégis becsapták, tegyen feljelentést a rendőrségen!

Karácsonyi Zsibongás
Időpontja: 2016. december 20., 16.00 óra
Helyszín: az Általános Iskola előtti tér
Az ünnepi forgatagban az osztályok saját készítésű süteményeket és ajándéktárgyakat árusítanak, melynek bevétele az osztálypénzt gyarapítja majd. A civil szervezetek sült krumplit,
lángost, forró teát és forralt bort osztanak. Közben karácsonyi zenék szólnak a hangszórókból.
Szabadkígyósi Kiskarácsony
Időpontja: 2016. december 21., 16.00 óra
Helyszín: az Általános Iskola tornaterme
Az ünnepi műsorban fellépnek: a Kígyósi Citerazenekar, az óvodások, az általános iskolások,
valamint Hegedűs József és Juhász Zsuzsanna.
Az ünnepségen kerülnek díjazásra az előzetesen
meghirdetett versenyek (tanteremdíszítő-verseny, rajzverseny) győztesei. Az ünnepi műsoron
hirdetjük ki, hogy mi került a Kígyósi értéktárba, s jutalmazzuk meg az ajánlókat. Az ünnepség zárásaként sor kerül a részvevők megvendégelésére.
Általános Művelődési Központ

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

Reumatológiai kezelés!

Ingyenes
jogi tanácsadás!

2017. évben is lesz lehetőség kezelést igénybe
venni a gyulai hőforrásnál. A kezelés várhatóan februárban indul. Aki szeretne menni, kérjük, jöjjön be a családsegítő szolgálathoz feliratkozni. A kezelések térítésmentesek.

Minden hónap második szerdáján 9–11 óráig
ingyenes jogi tanácsadást nyújt Dr. Vári Ádám
ügyvéd a Szabadkígyósi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál (Művelődési Ház).
A szolgáltatást a Család és Gyermekjóléti Központ (Békéscsaba) biztosítja intézményünknek.
Ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást, egy kérelmet kell kitöltenie nálunk (Családés Gyermekjóléti Szolgálat) egy héttel a tanácsadás előtt.
Megértésüket köszönjük!

Erzsébet-program
Újra lehet pályázni a nyugdíjasoknak, fogyatékossággal élőknek és nagycsaládosoknak. A pályázatokra először a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők november 25-ig, a nagycsaládosok december 1 és 30. között pályázhatnak majd. Pályázatot benyújtani a korábbi évek
gyakorlata szerint kizárólag elektronikusan, a
www.erzsebetprogram.hu oldalon lehet.

Süliné Forró Zsuzsanna

www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
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MEGHÍVÓ
A SZABADKÍGYÓSI NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET
SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT

2016. DECEMBER 3-ÁN, SZOMBATON
18.00 ÓRÁTÓL KEZDŐDŐ

MIKULÁS BÁLRA
 A ZENÉT A JOKER

ZENEKAR SZOLGÁLTATJA.

FELNŐTT BELÉPŐ: 1000 Ft
NAGYCSALÁDOS GYERMEK BELÉPŐ: INGYENES
GYERMEK BELÉPŐ: 500 FT
TÁMOGATÓI JEGY: 500 FT
IGÉNY ESETÉN AZ OLIMPIA PIZZÉRIÁBÓL:
GYROS TÁL:
RÁNTOTT SZELET + SÜLTBURGONYA + SAVANYÚSÁG:
RÁNTOTT SAJT + SÜLTBURGONYA + TARTÁR:
(A rendelést előzetesen kérjük jelezni).

1050 FT
900 FT
900 FT

AZ ITAL: BATYUS.
Köszönettel fogadjuk cégek, vállalkozók, magánszemélyek tombolafelajánlásait.

JEGYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓAK: A SZAK-BAN
SÜLINÉ FORRÓ ZSUZSANNÁNÁL, 2016. NOVEMBER 25. NAPJÁIG.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az idén felajánlotta adója 1%-át
a nagycsaládos egyesület részére! Jövőre is várjuk felajánlásukat!
Szabadkígyósi Nagycsaládos Egyesület • Adószám: 18376696-1-04

www.szabadkigyos.hu
E-mail: iksztszabadkigyos@gmail.com
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Tisztelt Szabadkígyósi
Lakosok!

Nyugdíjasház
pályázati felhívása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy rágcsálóirtás során
a mérgezések, illetve a járványok megelőzése
érdekében az alábbiak betartása kötelező érvényű:
• Az etetőhelyeket olyan területen alakítsák ki,
ahol gyermekek, illetve haszon- és háziállatok
nem férhetnek hozzá.
• Az elhullott rágcsálókat gyűjtsék össze és
égessék el. Az állati tetemek háztartási, vagy
köztéri hulladékgyűjtőben történő elhelyezése szigorúan tilos, és járványveszéllyel jár!
• Az etetőhelyre mindig helyezzenek el jól látható figyelmeztető feliratot.
• A mérgezett csalétket csak felirattal megjelölt,
lezárt helyiségben tárolják.
• A maradék csalétket gyűjtsék össze.
A fentiek alapján kérem a tisztelt szabadkígyósi
lakosokat, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a
rágcsálóirtás szabályainak betartására!

Szabadkígyós Község Önkormányzata

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

NŐI-FÉRFI FODRÁSZ
IDŐSEKHEZ
HÁZHOZ MEGY!
Telefon: 06-70/21-61-324

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szabadkígyós, Major 4. szám alatti
Nyugdíjasházban megüresedett
2. számú 27 m²-es alapterületű, 1 szobás,
komfortos lakás határozatlan idejű
bérbevételére.
Pályázati feltételek:
• A nyugdíjasházba csak rendszeres nyugellátásban részesülő pályázhat.
• A beköltöző lakástulajdonnal, vagy 50%-os lakásra vonatkozó tulajdoni joggal, illetve haszonélvezettel nem rendelkezhet.
• A bérleti szerződés megkötésekkor a bérlő egyszeri közérdekű kötelezettségvállalás címén 1
fő esetén 600 000 Ft, 2 fő esetén 800 000 Ftot fizet, mely határozatlan idejű bérleti jogviszonyt biztosít.
• A havi bérleti díj + rezsi költség 1 fő esetén
28 000 Ft, 2 fő esetén 44 800 Ft.
Bővebb információt nyújt Tóth Gáborné, a Polgármesteri Hivatal 12-es irodájában.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. december 9.
A pályázatok elbírálásának időpontja:
2016. december havi
Képviselő-testületi ülés.
A lakások megtekinthetők Szabadkígyós, Major
4. szám alatt (időpont-egyeztetés alapján).
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

HAVI ÜGYELETI BEOSZTÁSOK
2016. DECEMBER
1. Dr. Marossy László
2. Dr. Berczi István
3. Dr. Berczi István
4. Dr. Berczi István
5. Dr. Gurbity Gábor
6. Dr. Berczi István
7. Dr. Hunya Sarolta
8. Dr. Marossy László

9. Dr. Hunya Sarolta
10. Dr. Hunya Sarolta
11. Dr. Hunya Sarolta
12. Dr. Gurbity Gábor
13. Dr. Berczi István
14. Dr. Hunya Sarolta
15. Dr. Marossy László
16. Dr. Gurbity Gábor

17. Dr. Gurbity Gábor
18. Dr. Gurbity Gábor
19. Dr. Gurbity Gábor
20. Dr. Berczi István
21. Dr. Hunya Sarolta
22. Dr. Marossy László
23. Dr. Marossy László
24. Dr. Marossy László

25. Dr. Marossy László
26. Dr. Gurbity Gábor
27. Dr. Berczi István
28. Dr. Hunya Sarolta
29. Dr. Marossy László
30. Dr. Berczi István
31. Dr. Berczi István
1. Dr. Berczi István

