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ÖSSZEFOGÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS = CALENDULA TERV, DÉL-BÉKÉS ÉS MEDGYESEGYHÁZA FEJLŐDÉSE
Az önkormányzati érdekérvényesítésnek számos formája, megoldási lehetősége van. Jellemző az egymással való szembenállás, az
„ÉN HÁZAM AZ ÉN VÁRAM…” elvének érvényesítése, a források egymás elől történő „elhalászása”. Dél-Békés, az itt működő önkormányzatok – politikai hovatartozástól függetlenül - új útra léptek az összefogás, együttműködés útjára. Több mint 30 alapító taggal,
gyakorlatilag két Járás, a mezőkovácsházi és az orosházi területén – Medgyesegyháza Város aktív részvételével - megalakult a Dél-Békés
Jövőjéért Szövetség (www.calendulaterv.hu ). Az alapítók a Szövetség Elnökévé Simonka György országgyűlési képviselőt, Alelnökökké
dr. Garay Rita Tótkomlós Város polgármesterét és dr. Nagy Béla György Medgyesegyháza polgármesterét választották meg. A kiemelt célok
közt szerepel Dél-Békés hosszú távú, komplex fejlesztésében való aktív közreműködés, az itt élők számára biztató jövőkép megteremtése.
A résztvevő szervezetek munkájának, feladatai megvalósításának koordinálása, támogatása. Közreműködés pályázatok megvalósításában.
Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, és az önkéntesség népszerűsítése, a szemléletformálás.
Felmerülhet a tisztelt olvasóban a kérdés mit sikerült elérni az alapítástól napjainkig eltelt időszakban? Önkormányzati szakemberekből, intézmények vezetőiből, szakértékből, önkéntes aktivistákból több mint tíz munkacsoport alakult. A munkacsoportok nagy energiát
fektettek abba, hogy tanulmányokat készítsenek, saját szabadidejüket is feláldozták a közös célért. A kidolgozott anyagokat a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program(TOP) pályázatai kérelmeihez alkalmaztuk, a magas szintű szakmai munka sikeres pályázatokat
eredményezett, több milliárd forint fejlesztési forrás érkezett és érkezik Dél-Békésbe, melynek eredményeként egyebek mellett óvodák, orvosi rendelők, utak korszerűsödnek. Célunk összefogni Dél-Békésért, a fiatalokért, egy olyan térségért, amely a jelenleginél biztatóbb jövőt
alapoz meg az ifjúság számára. A munka nem áll meg, melyhez folyamatosan együttműködőket, segítőket várunk, cél a Calendula Terv
nevet viselő komplex program által mérsékelni, majd megállítani az elvándorlást, és biztos jövőképet teremteni az itt élőknek.
A Medgyesegyházán élőket elsősorban az érdekli, hogy az országgyűlési képviselővel, a Dél-Békés Jövőjéért Szövetséggel a Calendula
Tervvel együttműködve eddig 2017 - 2018 évben milyen projekteket sikerült megvalósítani és pályázati úton milyen fejlesztési, támogatási forrásokat sikerült elnyerni:
vár elbírálásra, többek között a „külterületi útépítés”, a „termelői piac
Megvalósult fejlesztések 2017 évben:
létesítése”, „útkarbantartó gépek vásárlása”.
1. Deák Ferenc utca felújítása 15. 000. 000. Ft.
Befejezésképpen nem maradhat el a köszönet és az elismerés!
2. Idősek Otthonának belső felújítása 19. 000. 000. Ft.
Köszönetemet és tiszteletemet fejezem ki Simonka György országgyű3. Gárdonyi utca felújítása 62. 000. 000. Ft.
lési képviselőnek, aki kezdeményezte, szervezte a széleskörű összefoElnyert pályázati források: (2017 – 2018. évi megvalósítás)
gást, mindent megtett a pénzügyi források megszerzéséért, a Dél-Békés
1. Varázserdő Óvoda – Tornaszoba kialakítása
Jövőjéért Szövetségnek a hatékony munkáért. Medgyesegyháza Város
50. 000. 000. Ft
Képviselő testületének, akik minden együttműködést, összefogást, pá2. Összefogás Medgyesegyháza társadalmi int-t.
lyázat benyújtást egyhangúlag támogattak. Köszönöm a Polgármesteri
52. 532. 349. Ft.
Hivatal és az Önkormányzati Intézményeinek vezetőinek, dolgozóinak,
3. Zöldváros kialakítása Medgyesegyházán
a civil szervezeteknek és tagjaiknak, a pályázatok készítőinek a mun220. 000. 000. Ft.
káját, akik mindent megtettek mindannyiunk, közös sikere érdekébe.
4. Eü. központ (Orvosi rendelők) belső felújítása
A jövőben is számítok minden fejlődésért, az ismert problémák
59. 994. 999. Ft.
megoldásán dolgozni kívánó segítő közreműködésére! Folytassuk
5. László-telepi szegregátum felszámolása, szociális bérlakások és
együtt a közös munkát!
közösségi tér építése
Köszönettel és tisztelettel:
175. 107. 816. Ft.
dr. Nagy Béla György polgármester
6. Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán
450. 000. 000. Ft.
7. Rákóczi utca útburkolat felújítása
15. 000. 000. Ft.
Medgyesegyháza Önkormányzata, férfi társaim és a Magam
8. Bölcsőde kialakítása
nevében a közelgő Nőnap alkalmából szeretettel és tisztelettel
9. 999. 999. Ft.

KÖSZÖNTÉS

köszöntöm a lányokat és asszonyokat!

Összeszámolva az elnyert forrásokat megállapíthatjuk, hogy az
összefogás, az együttműködés a közös gondolkodás és cselekvés
eredménye ebben a rövid időszakban több mint 1. 128. 000. 000. Ft,
TÖBB MINT 1 128 MILLIÓ Ft. 2017. az elnyert pályázatok részletes, alapos előkészítésének éve, 2018 – 2019 a pályázatok megvalósításának időszaka. A fentieken túl még számos benyújtott pályázatunk

Köszönöm, hogy gondoskodnak rólunk és szebbé, boldogabbá
teszik életünket! Sok örömet, jó egészséget és boldog életet
kívánok!
Szeretettel és tisztelettel:
Dr. Nagy Béla György polgármester
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FELHÍVÁS
Értesítem Medgyesegyháza polgárait, hogy az 2018. évi „Felvidékről kitelepítettek Emléknapja”
alkalmából fotókiállítást tervezünk.
Kérem, hogy akinek az „1947-es Magyar- Csehszlovák lakosságcserével” kapcsolatos eredeti fotói,
dokumentumai vannak, jelezze azt felém, annak érdekében, hogy a kiállítás anyagához azokról másolatot
készíthessünk.

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Február elején csatlakoztunk az országosan megrendezett Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű programsorozathoz. „Helyben van a
sokszínűség” volt a mottója, megadva az alapot a farsangi kavalkád
vidám hangulatához. A művelődési ház dolgozói egész héten készültek a lakosság szórakoztatására, a nagyteremben két napon keresztül filmeket vetítettünk, melyhez ajándék pattogatott kukoricával kedveskedtünk, de kínáltunk vizet és szőlőcukrot is. Volt lehetőség a No Comment
Dance csapattal együtt
táncolni, jó hangulatú
társaság gyűlt össze. A
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítványnak hála, a gyermekek
kézműves foglalkozáson is részt vehettek,
ahol bohócokat készítettek több féle anyag felhasználásával. Az aulában folyamatos volt
a csocsóbajnokság, ami fergeteges hangulatban telt. A csocsóasztalokat a Boldog Otthon Alapítvány biztosította a rendezvényre. A
KÉSZ-en Állunk Medgyesegyháza! Alapítvány pedig X-Boxozni
invitálta az érdeklődőket. Az óvodásoknak pedig a medgyesegyházi Taekwon-do csoport tartott egy ütős bemutatót. Köszönjük a civil szervezeteknek, hogy eszközeikkel segítették rendezvényünket.
Könyvtárunkba számos
új könyv érkezett, várjuk
sok szeretettel a régi és az
új tagokat, minden olvasni szerető embert. Bővült
a kínálat kötelező, illetve
ajánlott olvasmányokkal,
a gyerekeknek kedvezve
szebbnél szebben illusztrált mesekönyvet tudunk
ajánlani, a főzni vágyók is betérhetnek mert szakácskönyvekkel is
tudunk szolgálni, s nem utolsó sorban bestsellereket is beszereztünk.
„A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási
portfóliójuk bővítése” című, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 számú
projekt keretein belül nyertes pályázatot nyújtott be a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár.
A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” keretein belül:
• 3 db laptop
• 2 db tablet
• 2 db okostelefon
• 1 db projektor
• 1 db multifunkcionális eszköz
• 1 db beltéri wifi
• 1 db kültéri wifi
• 1 db ruterrel fog gyarapodni a könyvtárunk felszerelése.
Igény esetén szívesen tartunk majd előadást az idősebb korosztálynak a működésükről.
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EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÉRT
ALAPÍTVÁNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

karítása. Orvosi rendelőnél tuják gyökerének kiszedése, tuják
szárainak elhordása. A meglévő térkövekhez szegők készítése.
Külterületeken az Önkormányzati tulajdonú utak folyamatos
karbantartása, gréderezése. A műhelyben és a telephely területén

„ESÉLY A NŐKNEK! KOMPLEX
SZAKMAI PROGRAMOK
MEGVALÓSÍTÁSA
MEDGYESEGYHÁZA TÉRSÉGÉBEN”
Medgyesegyházán és térségében induló projekt fő célja, a nőket a család- és a munka összeegyeztetésében segítő program
megvalósítása és Női Információs és Szolgáltató Központ (NőKöz-Pont) létrehozására. A projekt megvalósítására az Egyéni
és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány vezette konzorcium 200 millió forint európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 program EFOP-1.2.9-17 felhívása keretében.
Az EFOP-1.2.9-17-2017-00095 program célja a nők munkaerő-piaci helyzetének, a család és munka összeegyeztethetőségének
javítása. Cél a család társadalmi szerepének stabilizálása, a társadalmi
összetartás erősítése. Jelen konstrukció szerinti fejlesztés elsősorban
a gyermekvállalási hajlandóság növelése, valamint a munkavállalás
megkönnyítése és a munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérés révén
segíti a cél teljesülését a térségben. Célja, hogy javuljon a családok
anyagi helyzete, illetve a kisgyermekes anyák társadalmi presztízse,
mentálhigiénés állapota és önbecsülése.
A konzorciumvezető, Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány célja, hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár konzorciumi taggal, konzorciumi
együttműködés keretében hozzon létre és működtessen Medgyesegyházán és térségében egy Női Információs és Szolgáltató Központot
(Nő-Köz-Pont). A projekt hozzá kíván járulni, a nők rugalmas foglalkoztathatóságának javításához, az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítéséhez és elterjesztéséhez, a munkáltatók és a munkavállalók
együttműködésének javításához, növeléséhez a család és a munka ös�szeegyeztethetősége érdekében. A projekt hozzájárul a magánélet és a
munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek
megteremtéséhez.
Az EFOP-1.2.9-17-2017-00095 számú projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósul meg, melynek keretében a kedvezményezett Egyéni és Társadalmi
Felelősségvállalásért Alapítvány vezette konzorcium 200 000 000 Ft
értékű vissza nem térítendő támogatással gazdálkodik, amely fedezi
az összköltségeinek 100%-át. A projekt 2018. január 01-én indult és
várhatóan 2020. december 31-én fejeződik be.
A projektről bővebb információt a www.etfalapitvany.eu oldalon olvashat.
További információ kérhető: Szűcs Katalin szakmai vezető
Email: etfalapitvany@gmail.com

START KÖZMUNKAPROGRAM
2018. év január hónapban közmunkaprogramok keretében következő feladatokat végezték el dolgozóink:
Medgyesegyházán a fólia sátrakat átépítették, újra hegesztették,
megkezdték a kerítés körbe építését, a kivágott fák tuskójának
kiszedését.
Szociális otthonban a kutyabokszot, elbontották, az udvarban a
leveleket gereblyézték.
Kézi erővel és géppel hordták konténerekbe a faleveleket és a
paprika szárakat is.
Asztalos műhelyben padoknak való léceket vágtak, csiszoltak,
padokat összeállították, lefestették.
Lászlótelep régi temetőjének surjázása, gazolása. Wesselényi
utcában a kövesútba kövek rostálása, hordása után az utak ta-

elvégezték a gépek, szerszámok karbantartását, kapák élezését.
Útpadkákkal ellátott úttestek karbantartása. Közfoglalkoztatottaink heti rendszerességgel takarítják az árkokat, lefolyók tisztítását végzik, belógó gallyakat távolítanak el, a parkokban, sétáló
utakon gereblyézést, sepregetést, takarítást végeznek. Külterü-

leteken és belterületi utcáknál, az Önkormányzati tulajdonú utak
folyamatos karbantartása, gréderezése megtörtént. Egy alkalommal kellett a havat eltakarítani a településen.
A játszótéri játékokon szükség szerint karbantartást
végzünk valamint fertőtlenítős vízzel, heti rendszerességgel fertőtlenítésre kerül sor. A vasútállomás tisztántartásának, takarításának és felügyeletének elvégzése szintén a mi feladatunk.
Balázs Lívia koordinátor

Hízott kacsa
konyhakészen,
szép májjal.
2018. március 10-től
folyamatosan rendelhető!
Tel.: 06-30/466-83-69
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HIRDETMÉNY
A Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 13.) Igazgatósága a részközgyűléseit hirdetmény közzététele útján hívja össze.
(A határozatképtelenség esetén megtartásra kerülő megismételt részközgyűlés időpontja 2018. április 26. (csütörtök) 15 óra.
Helye: Medgyesegyháza Művelődési Ház
Az eredeti napirenden szereplő ügyekben a határozatképtelenség miatt megismételt részközgyűlés a megjelent tagok számára
tekintet nélkül határozatképes)
I. sz. Körzet
A részközgyűlés napirendje:
Részközgyűlés a medgyesegyházi, lászlótelepi és vidéki
1. Tájékoztató az ÁFÉSZ 2017. évi forgalmazási és
tagok részére:
gazdálkodási tevékenységéről.
Ideje : 2018. március 22. (csütörtök) 15.00 óra
Előadó: Dorogi Imre elnök
Helye : Művelődési Ház és Könyvtár
2. Bejelentések
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérjük, hogy a részközgyűlésen feltétlenül szíveskedjen megjelenni.
Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ
Igazgatósága

ÚJ NŐI
KISKÖZÖSSÉG ÉS
MIEGYMÁS
A MEDGYESEGYHÁZA ÉS
BÁNKÚT MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE AZ EFOP-1.3.5-162016-00800 - „MOZGÁSBA HOZVA” PROJEKTJÉT
2018-BAN INTENZÍVEN FOLYTATJA.

FELHÍVÁS
Tisztelettel kérem Medgyesegyháza és Bánkút polgárait,
hogy akinek a birtokában a medgyesegyházi

dinnyetermesztéssel

kapcsolatban bármilyen korábban készült írásos emléke, feljegyzése, fotója van, jelezze azt felém, annak érdekében, hogy az utókor számára ezen emlékekről másolatokat készíthessünk.
Tisztelettel: dr. Nagy Béla György

TÁJÉKOZTATÓ A SCHÉNER
MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁVAL
KAPCSOLATOS PANASZOKRÓL,
ÉSZREVÉTELEKRŐL
Az idén beindítottunk egy DIGI-TALI KLUB-ot, melynek
keretében nyugdíjasok ismerkedhetnek a digitális világ
kihívásaival, Internet és Facebook használattal.
Zajlanak a TEADÉLUTÁNOK, ESTEK, ahol minden alkalommal más-más teát kóstolunk és előadást is hallunk a finom
nedűkről.
Létrehoztunk egy új női kisközösséget, akik rendszeres találkozásaik alkalmával női témákról beszélgetnek.
Dél-Békés településeit érzékenyítő
játékokkal járjuk és készülünk egy
nagyobb továbbképzésre is önkéntesség témában.
Szabó Györgyné, elnök

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, Törvényes képviselőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény vonatkozó rendelkezései alapján a medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Iskola fenntartója 2013.
január 1. napjától, működtetője 2017. január 1. napjától
az állami irányítással működő Klebelsberg Központ, illetve annak illetékes szerve, a Békéscsabai Tankerületi Központ (5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.). A Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnak az intézmény fenntartásába, működtetésébe tartozó ügyekbe – ideértve a diákok
esetleges fegyelmezési, magatartási problémáit is – tehát
semmiféle beleszólása nincs. Tisztelettel kérem Önöket,
hogy amennyiben ilyen, vagy hasonló jellegű panaszuk,
észrevételük van, akkor forduljanak bizalommal az intézmény vezetőjéhez, illetve a Békéscsabai Tankerületi Központhoz, emellett az(oka)t a megfelelő fórumokon – szülői
értekezlet, szülői munkaközösség, fogadóóra, iskolaszék
– szíveskedjenek jelezni.
Tisztelettel: dr. Kormányos László jegyző
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Medgyesegyházi civil szervezetek programjai 2018.01.01-04.30.

Időpont

Rendezvény

Rendezvény szervezője

Együttműködő szervezetek

01.09.

Az „I.világháborúra emlékezünk” projektverseny

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány

Schéner Mihály Általános Iskola

01.16.

Civil Kerekasztal

Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület, Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány

Minden Medgyesegyházán működő civil szervezet

02.02-03. Kultúrházak éjjel-nappal

Művelődési Ház és Könyvtár

02.10.

MSE

MSE közgyűlés

02.21-22. Farsang a Schénerben

Schéner Mihály Általános Iskola

02.21.
02.24.
03.01.

Farsang az Oviban
Román kulturális est
Martisor

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda
Román Nemzetiségi Önkormányzat
Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület

03.03.

Szlovák Bál

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

03.03.-04. Taekwon-do országos bajnokság Medgyesegyháza Sport Egyesület – taekwon-do szakosztály
03.10.

Óvodabál

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

03.14.
14.00

Március 15-i ünnepség

Schéner Mihály Általános Iskola
Művelődési Ház és Könyvtár

03.

2017. március közepétől június
közepéig labdarúgó mérkőzések Medgyesegyháza SE – labdarúgó szakosztály
hétvégenként korosztályonként

03.21

Véradás

Vöröskereszt Medgyesegyházi szervezete

03.26.

Húsvéti ajándék bábelőadás

04.03.

Civil Kerekasztal

Boldog Otthon Alapítvány
Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület,
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány

04.

Rendhagyó szabadtéri kémia óra Schéner Mihály Általános Iskola

04.12.

Kitelepítettek Napja-megemlékezés

04. 13-14. Tehetségek Napja

Schéner Mihály Általános Iskola
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány
Művelődési Ház és Könyvtár
Schéner Mihály Általános Iskola

04.28.

Területi taekwon-do verseny
Medgyesegyházán

Medgyesegyháza Sport Egyesület – taekwon-do szakosztály

04.30.

Családi Majális

Művelődési Ház és Könyvtár

Schéner M. Ált. Iskola, Varázserdő Óvoda , Medgyesegyháza SE, Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány
,Boldog Otthon Alapítvány
Schéner M. Ált. Iskola és
Szülői Munkaközössége
Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület
Román Nemzetiségi Önkormányzat

Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány
Varázserdő Óvoda SZMK-ja

Művelődési Ház és Könyvtár
Minden Medgyesegyházán működő civil szervezet

Schéner Mihály Általános Iskola SZMK
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány

6
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MESÉS ÜNNEPEK
A KÉSZ-en Állunk Medgyesegyháza! Alapítvány is izgatottan készült
az ünnepekre. 2017. december 7-én elhívta a Mikulás segédjét, aki a
Krampusszal az ajándékokat készíti, hogy előadja a Tele…Puttony című
műsort. Egy fantasztikus előadás keretében mutatták meg a Varázserdő
Óvoda ovisainak és a Schéner Mihály Általános Iskola alsós diákjainak,
hogy valójában mi is a karácsony lényege. Nem más, mint a SZERETET.
Az előadás ingyenes volt, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma
NEA-UN-17-SZ-0084 pályázatának keretében valósítottunk meg, ezúton
is köszönjük a támogatást!

Az előadás után kihirdetésre került a Várjuk a Mikulást! című rajzpályázat
eredménye, amelyre több mint, 200 szebbnél-szebb rajz érkezett az
iskolából és óvodából egyaránt. A kicsik izgatottan várták, hogy kik
lesznek a díjazottak:
4. osztályos korcsoport:
1. helyezett Laczó Patrícia (4. A)
2. helyezett Páger Laura (4. B)
3. helyezett Endrei Szabrina (4. A)
3. osztályos korcsoport
1. helyezett Kindel Heidi Dorina (3. B)
2. helyezett Predein Viola (3. B)
3. helyezett: Kotroczó Anna (3. A)
2. osztályos korcsoport
1. helyezett: Kiss Gabriella Flóra (2.B)
2. helyezett Bácsi Pandóra (2. A)
3. helyezett: Kiss Orsolya (2. B)
különdíj: Nagy Liza (2.A)
1. osztályos korcsoportban
különdíj: Prágai Dávid (1.A)
1. helyezett: Bali Noel (1.B)
2. helyezett: Forrás Franciska (1.B)
3. helyezett Hevesi Fruzsina ( 1. B)
Óvoda korcsoportban
különdíj: Mészár Liliána (4 éves)
3. helyezett Borbás Dóra (5 éves)
2. helyezett Szekercés Patrícia (6éves)
1. helyezett Gera Lili (5 éves)
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Minden díjazott értékes nyereményekkel gazdagodott, amellyel
tovább fejlesztheti rajztudását. A rajzpályázat megvalósítása NEA
támogatásból valósult meg. Szeretnénk megköszönni a Medgyesegyházi
Nebulókért Alapítványnak, a Schéner Mihály Általános Iskolának,
illetve a Medgyesegyházi Varázserdő Óvodának és Alapítványnak a
megvalósításban nyújtott segítséget.

A korábbi évekhez hasonlóan a KÉSZ-en
Állunk Medgyesegyháza! Alapítvány és a
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Alapítvány önkéntesei által, kézzel
készített Adventi Betlehemes kiállítás
is emelte az Adventi Ünnepségsorozat
színvonalát. Ezzel a képpel kívánunk
Békés, boldog Új Évet minden kedves
olvasónak!
Varga Márk
kuratóriumi elnök

