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10/2018. sz. kt. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusz-
tus 20-án 11 órai kezdettel tartott ünnepi ülésén 

 
  
Jelen vannak: Varga Gusztáv  polgármester 

Csepreghy Elemér alpolgármester 
Szénási István alpolgármester 
Havancsák Piroska  
Kálmán András  
Sütő Lajos 
Szűcs Judit  
Zábrák Istvánné képviselők 

 
 
Távolmaradását bejelentette: 

Papp Zoltán képviselő 
 
 

Jelen volt még: Simonka György  országgyűlési képviselő  
 Tolnai Péter    Békés Megyei Közgyűlés alelnöke  

Dr. Hoffmann Erika  Járási Hivatal osztályvezető-helyettese 
Mitykó Zsolt   Mezőhegyes polgármestere  
Dr. Szilbereisz Edit  jegyző 
Nagy Márta  

 Németh Ilona   kitüntetettek 
Vitális Karina 
Hagya Béla    fiatal diplomások 
Vitális Gábor   Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Nagyné Csiffáry Anna 
Schultz Gábor   bizottsági tagok 
Tóth Attiláné    
Halász Réka  
Hagyáné Mikite Tímea  kitüntetettek hozzátartozói 
Albertus László   könyvtárvezető  
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Dr. Ökrösné Körömi Ilona  óvodavezető-helyettes 
Schultzné Lipták Barbara  bölcsődevezető 
Jankó Erzsébet   Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője 
Kovalik Angéla   Humán Szolgáltató Központ vezetője  
Bihari-Jakab Mónika  Pedagógiai Szakszolgálat képviselője 
Nagy Lajos    rendőrkapitány 
Tóth Péter    tűzoltóparancsnok 
Bontovics Krisztián Mezőkovácsházi Innovációs Oktatási és 

Közösségi Központ vezetője 
Ádám Andrásné   korábbi kitüntetett  
Kériné Tajti Erzsébet  MSZP helyi szervezet képviselője 
Barecz Mihály  
Dombi Sándorné 
Health-Projekt Kft.   képviselője 
Jakab Márton  Jakab Bt. képviselője 
Malyáné Selmeczi Mária támogatók 
Hoffmann Lászlóné   Általános Iskola mb. igazgatója 
Lipták János   M.A.SZ.K. képviselője  
Stoian Leticia   Szemlak polgármestere 
Herbei Ioan    Menyháza polgármestere 
Andresz József  Vinga alpolgármestere 
Pasek Mihályné   Szivárvány Egyesület képviselője 
Zatykó Attila  költségvetési irodavezető-helyettes 
Sóki Zoltán    műszaki irodavezető   
érdeklődő állampolgárok  

 
 
K á l m á n-Pócsik Judit Önkormányzat munkatársa: Kedves Megjelentek, Tisztelt 
Vendégeink! 
 
Tisztelettel üdvözlöm Önöket az augusztus 20-i Ünnepi Képviselő-testületi ülésen.  
Megkérem Önöket, hogy a zászlók és az elöljárók bevonulásához szíveskedjenek feláll-
ni. 
 
Magyarország nemzeti zászlaját és Mezőkovácsháza Város zászlóját kísérik: 
 

� Varga Gusztáv polgármester,  
� Csepreghy Elemér és Szénási István alpolgármesterek, 
� Dr. Szilbereisz Edit jegyző, 
� Simonka György országgyűlési képviselő,  
� Tolnai Péter a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, 
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� Sztoján Letícia polgármester asszony Szemlak település képviseletében, 
� Andresz József alpolgármester Vinga település képviseletében, 
� Hérbéi Joan Nucu polgármester Menyháza település képviseletében, 
� Turcsin Joan polgármester Ópálos település képviseletében, 
� Vitális Gábor a helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
� Mezőkovácsháza Város képviselőtestülete: 

� Zábrák Istvánné bizottsági elnök, 
� Havancsák Piroska, Szűcs Judit, Kálmán András és Sütő Lajos 

képviselők. 
 
A Képviselő-testület ünnepi ülését a Himnusz nyitotta meg.  
 
"A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él." Augusztus 20-a államalapításunk ünnepe, 
Szent István király ünnepe... Egy nemzet, egy közösség életében fontos, hogy megem-
lékezzen azokról a személyekről, akik a közösség szempontjából jelentőset alkottak. 
Vitathatatlan, hogy első királyunk, Szent István életműve a magyarság megmaradása 
szempontjából elévülhetetlen jelentőségű. 
Azonban nem csak egy nemzetnek, hanem egy kisebb közösségnek, így 
Mezőkovácsháza lakosságának is szüksége van arra, hogy méltassa és emlékezetében 
megőrizze azokat a személyeket, akik a település érdekében maradandót cselekedtek 
vagy alkottak. Ezek közé az emberek közé tartozik Hetényi György kortárs költő is, aki 
a kulturális és társadalmi élet meghatározó személyisége volt Mezőkovácsházán. Mun-
kássága elismeréseként 4 évvel ezelőtt 2014. augusztus 20-án Mezőkovácsháza Város 
Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza Város Díszpolgára kitüntető címet adományozta 
számára. Hetényi György életének 95. évében, 2018. június 24-én elhunyt.  
 
Kérem, hogy tiszteletünk jeléül 1 perc néma felállással adózzunk emlékének. 
 
Kérem, hallgassuk meg Hetényi György: Szent István Királyhoz című versét Nagy Vi-
vien előadásában. 
 
„Szent István királyhoz 
 
Kárpátoknak hegyláncoktól védett 
Istenadta jó földnek ölén:  
pogány magyar keresztségre lépett, 
István király erős hitkövén.  
 
Két kezében kereszt és kard volt, 
úgy írt törvényt ország asztalán: 
ajka ős magyar nyelven hangolt, 
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nem a Sámán áldozó szaván.  
 
Nem volt többé tüzes tűzimádás, 
csak krisztusi bibliás beszéd; 
s népének a kélvária járás,  
százszor kínos, ezer szenvedés. 
 
Vihar tépte megalkotott álmát, 
de, ha csend lett, szállt öröm ima: 
Beragyogta a napfény Koronáját,  
s boldog volt, ha fénylett a haza.  
 
Áll még ma is állama a birtok, 
csak passzusa véres, szennyezett. 
Óh magyarok! – mindenfelé sírtok, 
mert a szörnyek, füstje eltemet.” 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Szeretettel és Tisztelettel köszöntöm mai ünnepei 
testületi ülésünk minden résztvevőjét. Külön köszöntöm a testület tagjait, Simonka 
György országgyűlési képviselőt, Tolnai Pétert a Békés Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlés alelnökét, Sztoján Letícia Szemlak polgármester asszonyát, Andresz József 
Vinga alpolgármesterét, Hérbéi Joan Nucu Menyháza polgármesterét,Turcsin Joan 
Ópálos polgármesterét, valamint Vitális Gábort a Román Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökét, Mitykó Zsolt Mezőhegyes polgármesterét, városunk korábban kitüntetett pol-
gárait, a leendő kitüntetetteket, családtagjaikat, az első diplomájukat szerzett fiatalokat, 
és a jelenlévő meghívottakat, érdeklődőket.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testületi ülésen 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Papp 
Zoltán képviselő bejelentette távolmaradását.  
 
A Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja meg. 
Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem volt, kérem, aki egyetért a napirendekkel, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta: 
(A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)  
Tárgya: Napirend elfogadása  
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246/2018. (VIII. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. augusztus 20-i ünnepi ülése napirendjét az alábbiak szerint fo-
gadja el: 
 
 N A P I R E N D  

 
T Á R G Y A E L Ő A D Ó J A  
 
1.) Ünnepi köszöntő    Varga Gusztáv  
     polgármester 
 
2.) Önkormányzati kitüntetések átadása     Varga Gusztáv  
          polgármester 
  
3.) Fiatal diplomások köszöntése    Varga Gusztáv 
      polgármester 

 
4.) Díszoklevelek átadása     Varga Gusztáv 
     polgármester  

 
K á l m á n-Pócsik Judit Önkormányzat munkatársa: A napirendnek megfelelően fel-
kérem Varga Gusztáv  polgármester urat, tartsa meg ünnepi köszöntő beszédét. 
 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Ünnepi köszöntő 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 
                                                              polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Kedves Mezőkovácsháziak!  

        Tisztelt nneplő Polgártársaim! 
 
Városunk önkormányzata nevében köszöntöm Önöket Szent István- és a magyar állami-
ság ünnepén. Évszázadok óta ez a magyarság legnagyobb ünnepe. Ma ünnepeljük Ma-
gyarország, és Mezőkovácsháza megszületését. 
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Az ünnepség részét képező Szentmisén, a példabeszédben, István királyt és minden erős 
hittel rendelkező embert ahhoz az okos emberhez hasonlított a Plébános úr, aki a házát 
erős kősziklára építi, amely azután ellenáll minden viharnak. 
 
Az ezeréves Magyarország, az 555 éves Mezőkovácsháza erős kősziklára épült. Őseink 
hittek abban, hogy az az ország, az a település, amit építenek, sokáig fennmarad. 
Én magam és képviselőtársaim rendelkezünk azzal a hittel (úgy gondolom, hogy ezt 
négy éves eddigi munkánk is bizonyítja), amelyhez ha párosul az önöké, kovácsházi 
lakosoké is, az erős alap megmarad, városunk, országunk továbbra is állja az idők viha-
rát. 
Ugyanis meggyőződésem, hogy az erős alap, a kőszikla, olyan kő, amelyet az itt élő 
emberek összefogása, tenni akarása tesz szilárddá. 
 
Mezőkovácsháza, úgynevezett beszélő címerében a zöld szín a termőföldet, az arany a 
gazdagságot, az üllő és a kalapács a munkát jelképezi. Üzenetként hagyták ránk őseink. 
A hazánkba, településünkbe vetett erős hit, a rendelkezésünkre álló termőföld, az egyé-
ni- és a közös gyarapodás és a munka őrizte meg számunkra, és őrizheti meg a jövőben 
is Mezőkovácsházát. 
 
Ezért most, az ünnepen, nem kívánhatok mást mindannyiunknak, mint hogy higgyünk 
városunk megerősödésében, felvirágzásában! 
Ne legyünk kishitűek, ne veszítsük el minden apró nehézségnél a lelkesedésünket, ne 
adjuk fel céljainkat! 
Elődeink a miénknél nehezebb korszakokat is átéltek már, sokszor az életüket is felál-
dozták, mégis egy szerethető, lehetőségekkel rendelkező várost hagytak ránk. 
 
Sík Sándor 1940-ben „Ments meg Uram!” című versében ezt így fogalmazta meg: 
„Ne hagyj Uram megülepednem, 
sem eszmében, sem kényelemben. 
Ne tűrj megállni az ostoba van-nál, 
s nem vágyni többre kis mái magamnál.” 
 
Most az ünnepen azt kívánom, hogy akinek lehetősége van rá, tegyen meg mindent, 
hogy a kovácsházi termőföld a legjobban hasznosuljon. Sok embernek, családnak adjon 
esélyt a gyarapodásra. Használjanak korszerű technológiát, dolgozzák fel a terményt, 
fogjanak össze adottságaink legjobb kihasználása érdekében! 
 
Azt kívánom, hogy minden felnőtt kovácsházi tegyen meg mindent a saját maga-, a csa-
ládja-, a város gazdagodásáért! Ennek legfontosabb része a munka. Ha körülnézünk a 
portánkon, az utcánkon, a városunkban van tennivaló bőven. Dolgozzunk családunk, 
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Mezőkovácsháza, Magyarország felvirágzásáért! A semmittevés, a heverészés, a csoda-
várás nem erősíti, hanem gyengíti a kősziklát, amelyre a jövőnket építjük. 
 
Az imént idézet vers egy újabb versszakával szólva: 
„Ments meg Uram! 
A virágtalan, gyümölcstelen ágtól 
A meddőségtől, lanyhaságtól, 
a naptalan és esőtelen égtől; 
Ments meg Uram a szürkeségtől!” 
 
Abban a hitben kívánok Önöknek szép ünnepet, hogy mi, ma élő kovácsháziak méltóak 
leszünk az 555 év alatt itt élt elődeinkhez. Növelni tudjuk a kőszikla szilárdságát, 
Mezőkovácsháza és Magyarország lehetőségét egy még szebb jövő eléréséhez! 
Ezt a hitet erősíti bennem mai, kitüntetendő, polgártársaink példája, kitartása, fiatal dip-
lomásaink jelenléte, elszármazott kovácsházi ifjak, mai ünnepségünkön is elismerendő, 
országos sikere. 
 
Isten áldja meg Mezőkovácsházát! 
 
 
A testvértelepülések elöljárói néhány szóval köszöntötték a megjelenteket!  
 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Önkormányzati kitüntetések átadása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 
                                                              polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Felkérem Kálmán-Pócsik Juditot, az Önkormányzat 
munkatársát, hogy ismertesse a polgármesteri döntéséket. 
 
K á l m á n-Pócsik Judit Önkormányzat munkatársa: A közjóért, Mezőkovácsháza ér-
dekében kifejtett értékes tevékenység elismerésére szolgál a „Polgármesteri Elismerő 
Oklevél”, melynek odaítéléséről a bizottsági elnökök véleményezését követően a pol-
gármester dönt.  
Polgármesteri elismerő oklevélben részesül Nagy Márta amatőr festő művészeti munká-
ja elismeréséül. 
 
Nagy Márta Mezőhegyesen született, gyermekkorát és fiatal felnőtt korát 
Magyarbánhegyesen töltötte, de már több mint egy évtizede családjával városunkban él. 



      

 
      

 

Ünnepi Képviselő-testületi ülés     
                               2018. augusztus 20. 

 
 
 
 
 

 

 8 
 

A képzőművészet iránti szeretete még az általános iskolában kezdődött. Elsősorban ta-
nárának, Szarvasi Sándornénak köszönhetően szerette a rajzórákat és szakköröket. Ő 
mindig biztatta és támogatta, sugallva Mártinak, hogy tehetséges. Az iskola után nem 
kamatoztatta ezt az adottságot, de mindig arról álmodott, hogy nyugdíjas éveiben festeni 
fog. 2013-ban készítette el első olajfestményét, és azóta is töretlenül dolgozik.  
 
Több kiállítása is volt már. Gyulán: a Gyulavári Kastélyban, a Postagalériában, a 
Mogyoróssy János Városi Könyvtárban, a Százéves Cukrászdában, az Erkel Hotelben, 
Sarkadon: a Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtárban, Mezőkovácsházán pedig 
a Városi Könyvtárban. Nemrégiben Budapesten a Kuti Galériában voltak kiállítva fest-
ményei.  
Márti nagyon sok témát kedvel, a tájak és az állatok ábrázolása áll hozzá a legközelebb. 
Nagy Márta munkássága települési értéktárba történő felvétele Veres István, a Gyulai 
Postagaléria kezelőjének ajánlására megkezdődött, várhatóan ebben az évben kulturális 
örökségünk részévé válik. Nagy Márta példaként szolgál arra, hogy az álmainkat nem 
szabad feladni, hiszen azok később is beteljesülhetnek. Fáradhatatlanul alkot, festmé-
nyei egyre több kiállításra és egyre több helyre jutnak el országszerte, s ezzel 
Mezőkovácsháza jó hírnevét öregbíti.  
 
A kitüntetést Varga Gusztáv polgármester úr és Szénási István alpolgármester úr adja át.  
 
K á l m á n-Pócsik Judit Önkormányzat munkatársa: „Polgármesteri Elismerő Okle-
vélben” részesül továbbá Németh Ilona női szabó-divattervező iparművészeti munkája 
elismeréséül. 
 
Németh Ilona Kiskunhalason született. Hosszú évekig Szegeden élt, 
mezőkovácsházinak csak nem régóta vallhatja magát, hiszen városunkból származó fér-
jével 2015-ben költöztek Mezőkovácsházára. 
 
Azon szerencsések közé tartozik, akinek munkája a hobbija is. Varrónőként mindig 
azok a feladatok érdekelték, amiket mások nehezen vagy egyáltalán nem voltak képesek 
megoldani, mindig feszegette a lehetetlen határait. Szereti a kihívásokat és késztetést 
érzett arra, hogy tovább képezze magát, így már felnőtt fejjel végezte el a Szegedi Di-
vatiskolát. Az iskolapadban töltött évek alatt érintette meg a magyar népi, nemzeti mo-
tívumvilág, divattervezői tanulmányai során szerette meg a zsinórozást.  
Szívügye a magyar népi és nemzeti viselet újragondolása, mai modern, hordható ruhák-
ban. 
Ruháival szerepelt már divatbemutatón Párizsban, kiállításon és divatbemutatón Buda-
pesten, Csongrádon, és Szegeden. 
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Mi kovácsháziak 2016-ban az esküvő kiállításon csodálhattuk meg először ruha költe-
ményeit, majd a Mutasd Magad, Dél-Békés mezőhegyesi gáláján mutatkozott be egy 
mini kiállítással. 
 
Mezőkovácsházára költözése óta időről időre feltűnnek alkotásai a városi rendezvénye-
ken.  
 
Köszönjük, hogy ruhakölteményei felajánlásával hozzájárult a mai esemény fényének 
emeléséhez. Az Ő keze munkáját dicséri a kenyeret kísérő, zászlókat vivő munkatársak, 
valamint az általam viselt ünnepi öltözet is.  
 
Tudása, szakma iránti szeretete, lelkesedése, melyet városunk javára is fordít – hiszen 
alkotásaival öregbíti Mezőkovácsháza jó hírét – teszik őt érdemessé a „Polgármesteri 
Elismerő Oklevél” adományozására.  
 
A kitüntetést Varga Gusztáv polgármester úr és Szénási István alpolgármester úr adja át.  
 
Kitüntetettjeinknek, hozzátartozóiknak gratulálok, további hasznos, sikerekben és 
eredményekben gazdag munkát, jó egészséget kívánok! 
 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Friss diplomások köszöntése  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 
                                                              polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Több, mint tíz éve hagyomány, hogy köszöntjük azo-
kat a kovácsháziakat, akik első diplomájukat megszerzik.  
 
Felkérem Kálmán-Pócsik Juditot Mezőkovácsháza Város Önkormányzat munkatársát, 
hogy mutassa be fiatal diplomásainkat.  
 
K á l m á n-Pócsik Judit Önkormányzat munkatársa:  
 
- Dr. Kertmegi István: A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Ka-
rán általános orvos végzettséget szerzett. István később fogja átvenni az elmléklapot.  
 
- Vitális Karina: A Temesvári Nyugati Egyetem Szociológia és Pszichológiai Karán 
pszichológus végzettséget szerzett.  
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- Hagya Béla Attila: A Debreceni Egyetem Műszaki Karán Műszaki menedzser vég-
zettséget szerzett.  
 
Friss diplomásainknak szívből gratulálok, az életben, szakmájukban sok sikert kívánok. 
 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Díszoklevelek átadása  
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 
                                                              polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Felkérem Kálmán-Pócsik Juditot az Önkormányzat 
munkatársát, hogy néhány szóban mutassa be és méltassa azokat a személyeket, akik 
számára a város önkormányzat elismerése jeléül díszoklevelet adományoz.  
 
K á l m á n-Pócsik Judit Önkormányzat munkatársa: Tóth Kinga Zoé középiskolai ta-
nulmányai befejeztével kezdett el foglalkozni a modellkedéssel. Külföldi munkái Milá-
nóba, Isztambulba szólították. Modellkarrierje mellett nagy hangsúlyt fektetett a tanu-
lásra, melynek eredményeképpen idén diplomát szerzett a Budapesti Metropolitan 
Egyetemen Pr reklám és marketing szakirányon.  
 
Tóth Kinga Zoé idén először döntött úgy hogy benevez a Balatonfüredi Anna-bál szépe 
versenyre, ahová párjai s elkísérte. Elsőbálozóként a 193. Anna-bál legszebb hölgyének 
választották, amelyhez Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának nevében szívből 
gratulálok, és további sikereket kívánok! 
 
A díszoklevelet Varga Gusztáv polgármester úr és Csepreghy Elemér alpolgármester úr 
adják át. Kinga Kötelezettségének eleget téve, jelenleg a Debreceni virágkarneválon 
vesz részt, ezért sajnos nem tudja személyesen átvenni az elismerést. Megkérem Édes-
anyját, hogy Kinga képviseletében vegye át a díszoklevelet!  
 
 
K á l m á n-Pócsik Judit Önkormányzat munkatársa: Dr. Halász László idegsebész re-
zidens kiemelkedő kutatómunkája révén vált ismertté, dolgozik töretlenül, hogy meg-
szerzett tudását betegei gyógyítására fordítsa.  
 
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett általános or-
vosi és angol orvosi szakfordító és tolmács diplomát. Egyetemi évei alatt Dr. Kis Dávid 
témavezetése mellett Parkinson-kór és más mozgászavarok idegsebészeti kezelésének 
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lehetőségeivel foglalkozott. A kutatócsoport munkáját az egyetemi, valamint az orszá-
gos tudományos diákköri konferencián is első díjjal jutalmazták.  
 
Jelenlegi mentorával Dr. Erőss Loránd főorvos úrral 2014 óta dolgozik együtt. 
Az egyetem elvégzését követően az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben kez-
detben PhD hallgatói, később idegsebész rezidens státuszban alkalmazzák.  
 
Az egyetemi évek alatt általa megismert és továbbfejlesztett MR-techinkákat kollégái-
val ma már széles körben alkalmazzák az epilepszia, mozgászavarok és tumorok sebé-
szetében is.  
 
A díszoklevelet Varga Gusztáv polgármester úr és Csepreghy Elemér alpolgármester úr 
adják át. A doktor úr jelenleg ügyeleti teendőjét látja el, így a mai eseményünkön fele-
sége Halász Réka képviseli őt. Megkérem, hogy férje képviseletében vegye át a díszok-
levelet. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszönöm mindenkinek a részvételét. Tekintettel 
arra, hogy az ünnepi testületi ülésnek egyéb napirendje nincs, azt 11 óra 55 perckor be-
zárom.  
 
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a testületi ülést követően koszorúzni fogunk a 
Kovácsháza Emléktáblájánál, az Általános Iskola előtti parkban. Valamint ezt követően 
szeretném meghívni Önöket a Napközi Konyhán tartandó állófogadásra.  
 
K á l m á n-Pócsik Judit Önkormányzat munkatársa: Kedves Vendégeinknek megkö-
szönöm, hogy jelenlétükkel emelték az ünnepség színvonalát. Figyelmükbe ajánlom, 
hogy a mai napon kitüntetett Nagy Márta amatőr festőművész alkotásaiból tekinthetnek 
meg néhányat a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme előtt.  
 
Megkérem Önöket, hogy a zászlók és a Képviselő-testület kivonulásához szíveskedje-
nek felállni. 
 

K. m. f. 
 

 
Varga Gusztáv      Dr. Szilbereisz Edit 
 polgármester                jegyző 
 

Zábrák Istvánné 
jkv. hitelesítő 

 


