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A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁNAK MARGÓJÁRA
1823. január 22-e egy kézirat tanúsága szerint irodalom-
történeti jelentőségű nap, hiszen Nemzeti Imádságunk,  a 
Himnusz szerzője, Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta 
le költeményét. Mi sem lehetne méltóbb  nap megünne-
pelni a sokszínű magyar kultúrát, mint eme jeles dátum. 
1989. óta minden január 22-e a Magyar Kultúra napja. 

1823. január 22-én Szatmárcsekén fejezte be Kölcsey Fe-
renc a Himnuszt a ránk hagyott kézirat szerint, így hiva-
talosan ezt a napot tekintjük a Himnusz születésnapjának. 
Nem volt az ország himnusz nélkül Kölcsey Ferenc műve 
előtt sem, hiszen a református magyarság fohásza a Te-
benned bíztunk eleitől fogva kezdetű,  90. zsoltár volt. A 
katolikus magyarságé pedig a  Boldogasszony Anyánk 
és az Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű 
ének. Ám az országnak egységes Himnuszt, ami egyben 
gyönyörű imádság is, Kölcsey Ferenc adott.

1985-ben Farsang Árpád zongoraművész fejében fogal-
mazódott meg az ötlet, hogy ezen a napon a Himnusz 
és  Kölcsey előtt is tisztelegve  ünnepelhetné meg  az 
ország lakossága a Magyar Kultúra Napját. Végül a Ha-
zafias Népfront Országos Tanácsa 1988. decemberében 
fogadta el az ötletet és 1989. január 22-én sor került az az 
első Magyar Kultúra Napjának megrendezésére, amely-
ről  azóta minden évben  megemlékezünk. Ezen a napon 
mindenki, aki saját ügyének érzi ezt, igyekszik megmutat-
ni  különféle programokon keresztül, milyen sokszínű is a 
magyar  kultúra. Ez a kis ország itt a Kárpátok szívében, 
több mint ezer évre visszatekintő történelmi múlttal oly 
gazdag kulturális örökséggel rendelkezik, mint kevés más 
ország a világon. Irodalom, zene, festészet, képzőművé-
szet, és még ezernyi szépséges csoda őrzi a magyar nép 
minden felemelő és lesújtó pillanatát.

Természetesen a sok regionális program mellett az ország 
vezetői is tisztelegnek a kultúra őrzői előtt  azzal, hogy ezen 

a napon adják  át a magyar kultúrával, valamint az okta-
tással kapcsolatos díjakat azoknak a személyeknek, akik 
azon fáradoztak, hogy ezt a tudásanyagot, amit őseink fel-
halmoztak valamilyen formában bővítsék, illetve  átadják 
a fiatal generációnak, ami kimondhatatlanul fontos 

feladat,  hiszen jövőnk, a magyar kultúra az ifjúság kezé-
ben van. Rájuk vár a munka, hogy megőrizzék azt, amit 
őseink ránk hagytak, hogy saját művészetükkel járuljanak 
hozzá a magyar kultúrához.     SZ. J. 

„Együtt szaval a nemzet”

A Schéner Mihály Általános Iskola  január 22-én, A ma-
gyar kultúra napján, részt vett az „Együtt szaval a nemzet” 
elnevezésű országos programban. Iskolánk minden tanu-
lója együtt szavalta a Himnuszt, a Nemzeti dalt és a Szülő-
földem szép határa című verset.

Köszönjük a KÉSZ Kft Művelődési Házának, hogy bizto-
sította a helyszínt, Nagyné Papp Erika, Zalai Éva és Nyári 
István kollégámnak, hogy megszervezték és lebonyolították 
a megmozdulást.

Vermes Rita intézményvezető
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Időpont Rendezvény Rendezvény szervezője Együttműködő szervezetek 

01.16. Közös közgyűlés 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Románság Hagyományaiért és 
Jövőjéért Egyesület 

01.29. Civil Kerekasztal Románság Hagyományaiért és 
Jövőjéért Egyesület

Minden Medgyesegyházán működő civil 
szervezet 

02-06.hó „Nebulókért” 7 próba 
sportversenyek 

Medgyesegyházi Nebulókért 
Alapítvány

02.17-18. Farsang a Schénerben Schéner Mihály Általános Iskola Schéner Mihály Általános Iskola 
Szülői Munkaközössége

02.18. Farsangi kézműves 
játszóház 

Medgyesegyházi Nebulókért 
Alapítvány

Schéner Mihály Általános Iskola
Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 
Egyesület 

02.20. Farsang Bánkúton Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

Cups  & Dance csoport 
Varázserdő Óvoda

02.27. Román kulturális est Román Nemzetiségi Önkormányzat

02.26-27. Tehetségek Napja Schéner Mihály Általános Iskola

Schéner Mihály Általános Iskola
Szülői Munkaközössége
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány
KÉSZ Kft

03-06.hó Magyarország verseny  Medgyesegyházi Nebulókért 
Alapítvány Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány

 03. hó Egészséghét az Óvodában Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány

03.01. Marciuska Románság Hagyományaiért és 
Jövőjéért Egyesület Román Nemzetiségi Önkormányzat

03.06. Nőnap Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

03.09. Véradás Vöröskereszt Medgyesegyházi 
szervezete 

03.10.
Rajz pályázat (Egészséges 
életmód, egészséges 
öngondoskodás)

Egyéni és Társadalmi 
Felelősségvállalásért Alapítvány

KÉSZ Kft. 
Schéner Mihály Általános Iskola

03.15. Március 15-i ünnepség KÉSZ Kft- Művelődési Ház 
Schéner Mihály Általános Iskola

03.23. Húsvétolás Csöröge csoport
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány
Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete

03.24. Húsvétolás- Bánkúti 
Óvoda  Cups &Dance csoport 

Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 
Egyesület
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

 04. Teljes Óvodás kirándulás Varázserdő Alapítvány Varázserdő Óvoda 

04.12. Kitelepítettek Napja-
megemlékezés 

Schéner Mihály Általános Iskola 
KÉSZ Kft- Művelődési Ház

04.16. Tavaszi kerékpáros 
kirándulás Schéner Mihály Általános Iskola Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány

04.19. Civil Kerekasztal 
találkozó 

Románság Hagyományaiért és 
Jövőjéért Egyesület

Minden Medgyesegyházán működő civil 
szervezet

04.20. Családi délután 
Bánkúton 

Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat , 
Medgyesegyházi  Varázserdő Alapítvány , 
Cups & Dance

04.26. Anyák napi kézműves 
játszóház 

Medgyesegyházi Nebulókért 
Alapítvány Schéner Mihály Általános Iskola

04.30. Családi Majális KÉSZ Kft- Művelődési Ház Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány

05.21-22.
Békéscsaba-
Arad-Békéscsaba 
Szupermaraton

KÉSZ Kft- Művelődési Ház

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány
Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 
Egyesület
Csöröge csoport

05.29. XII. Városi Gyermeknap Medgyesegyházi Nebulókért 
Alapítvány

Schéner Mihály Általános Iskola
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda
Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány
Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 
Egyesület
Kész Kft , Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat 

06.08. Véradás Vöröskereszt Medgyesegyházi 
szervezete 

06.11. Családi délután Egyéni és Társadalmi 
Felelősségvállalásért Alapítvány KÉSZ Kft. 

06.19. Unokás strandolás Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete

2016.ÉVI CIVIL NAPTÁR

A rendezvények pontos időpontjáról és
a programok  részleteiről érdeklődni lehet:

 
Boldog Otthon Alapítvány                                     -    Balogné Süli Beáta                          email: boldogotthon@citromail,hu              
Egyéni és Társ. Felelősségvállalásért Alapítvány  -    Farkas Gyula   email: farkasgyula@medgyesegyhaza.hu 
KÉSZ Kft-Művelődési Ház                                 -    Művelődési Ház Medgyesegyháza    tel: (06-68-440-004)
Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorl. Egyesülete   -    Szabó Györgyné                       email: zsuzsa.szabo55@freemail.hu 
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány  -   www.medgyesinebulokert.hu   email:medgyesinebulo@freemail.hu + facebook
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Alapítvány   -     Varga Jánosné  (06-68-440-865 )   email: varazserdoovi@gmail.com
Románság Hagyományaiért és jövőjéért Egyesület  -    Sütő Mária Márta                       email: smery01@freemail.hu 
Román Nemzetiségi Önkormányzat                           -    Negrea Dániel                            email: soare@freemail.hu 
Schéner Mihály Általános Iskola                                 -   www.scheneriskola.hu               tel:(06-68-440-017)  + facebook 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat                          -    Nyáriné Szlávik Mária               email: szlavikmarka@gmail.com 
Vöröskereszt Medgyesegyházi Szervezete                -    Király Gyöngyi                           email: gyongyi35@freemail.hu

A második féléves programtervezetet a következő lapszámban közöljük. A teljes 
programtervezet megtekinthető a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. honlapján.
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CUPS and DANCE - egy új formáció a 
medgyesi közösségi palettán

Bár, régebb óta állt össze, mégis a tavalyi, helyi Adventi Hétvégék egyi-
kén mutatkozott be szélesebb nyilvánosság előtt a művelődési házban, a 
különleges műsort adó, hat kislány alkotta Cups and Dance. A gyerek-
formáció poharak segítségével kápráztatta el a nézőközönséget, melynek 
híre ment a facebook-on, így népes rajongótábort szereztek maguknak.    

Csótiné Kuzma Csilla, a csoport megálmodója és vezetője akkor azt 
ígérte, hogy megvolt a cups, azaz a pohár és majd jön a dance, vagy-
is a tánc! Nagyon kíváncsi voltam, hogyan jöhetett létre egy ilyen civil 
csoport, ezért leültem egy kis négyszemközti beszélgetésre és próbáltam 
kifaggatni az ötletgazdát. 

Hogyan fogalmazódott meg benned a gondolat, hogy létrehozd ezt a 
kis társaságot?
2015. tavaszán az Interneten láttam meg a poharazást, aminek a kipró-
bálásához rögtön kedvet éreztem és  arra gondoltam, milyen jó lenne, 
ha több gyermeket is be lehetne vonni ebbe a tevékenységbe. Először a 
kislányommal gyakoroltam otthon, utána elhívtam magamhoz a baráti, 
ismeretségi körömből más lányokat is, akikkel egyébként is gyakrabban 
találkozgattunk, elég sűrűn jártunk uszodába és szerveztünk más progra-
mokat. Nekik szerettem volna valami újat vinni a kis életükbe, összefog-
ni őket, szorosabbra fűzni a kapcsolatot ezen tevékenység által. 

Hogyan fogadták a lányok az ötletet?
Meglepődtem, mert mindegyik kislány ismerte már a poharazást és na-
gyon szívesen csatlakozott a kezdeményezésemhez. A csoport így hamar 
összeállt és nálunk, a mi lakásunkban kezdtünk el próbálni. A próbák 
délutánonként két-három órát vettek igénybe.  Két hónapon keresztül 
folyamatosan gyakoroltunk, de közben sokat kézműveskedtünk és ki-
rándultunk is. Örömmel mondhatom, hogy idén lett próbahelyünk is az 
evangélikus közösségi házban, így hetente kétszer biztosított a próba. 
Legutóbb részt vettem a Medgyesi Civil Kerekasztal ülésén, ahol az éves 
rendezvénynaptárt állítottuk össze, melyben a Cups and Dance egész év-
ben lehetőséget kapott helyben fellépésekre.

Hogyan jött az első fellépés gondolata?
Felajánlottam nekik, hogyha szeretnének, kérek időpontot az Adventi 
Hétvégékre. Nagyon lelkesek voltak és nagyon izgultak is. Mindegyikük 
egy kis külön egyéniség, akik együtt színes, vidám csapatot alkotnak.
 
Hogyan érezték magukat a színpadon?
Nagyon élvezték a fellépést és a visszajelzésekből, úgy hiszem, hogy 
tetszett a közönségnek is! A jövőben is szeretnénk nem mindennapi pro-
dukciókkal elkápráztatni a nézőket. Erkölcsileg nagyon sokan támogat-
nak minket. Egész évben tervezünk fellépéseket, kirándulásokat, kéz-
műveskedéseket. Következő megjelenésünk a Tehetségek Napja lesz, itt 
Medgyesegyházán.

Kérlek, beszélj kicsit a csoportról!
A csoport korábban hat főt számlált, de folyamatosan bővülni szeret-
nénk. Abai Évi, Vigyikán Dorina, Burkus Dóra, Kovács Alexandra, Na-
dicsán Szabina, és Kovács Sugi alapozták meg a Cups and Dance-t, mára 
kislányom, Csóti Csilla is tag lett. Nagyon szívesen fogadunk közénk új 
csatlakozókat is! Még, ha nem is próbálunk, mi akkor is elég sűrűn össze 
szoktunk jönni, legutóbb szánkózni voltunk, utána forró csokit ittunk. 
Őszintén elmondhatom, hogy rengeteg élménnyel gazdagodtam magam 
is a csoport által, és nagyon boldog vagyok, hogy „beengedtek” a lányok 
az életükbe. Fantasztikus érzés velük foglalkozni!   SZ. J. 

ÖSSZEFOGÁS CZENE KÁROLYÉRT

Díjat kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség Békés megyei szervezeté-
től Gellény Ferenc, aki évek óta elkötelezetten segíteni akar a balesetet 
szenvedett Czene Károlyon. Ez alkalomból készítettem vele egy interjút, 
amelyben erről a munkáról és a díjról faggattam. 

Hogy kezdődött ez a jótékonysági munka?
Január 28-án volt már hét éve, hogy Czene Károly megsérült egy edzőmérkőzé-
sen. A méhkerék színeiben játszó fiatalember a Gyulai Várfürdő elleni meccsen 
szenvedett gerincvelői sérülést. Nyaktól lefelé lebénult, tolószékbe kényszerült. 

Mit jelentett ez a családjára nézve?
Felesége és két kisgyermeke van, már mindkét gyerek iskolás.  Karcsi ellátá-
sához orvosi eszközök kellenek, a gyerekeknek iskolai felszerelésre, ruházatra 
van szükségük, ételre az asztalon, ezek jelentős anyagi terhet rónak a családra. 
Jelenleg a felesége ápolja őt, aki emellett ellátja a két gyermeket és egyedül 
tartja fent a családot, így minden segítség jól jön. Budapesten egy világhírű or-
vosprofesszor vizsgálta meg Karcsit, de a gyógymódot, ami esélyt adna, hogy 
jobbra forduljon az állapota még nem alkalmazhatják rajta. 

Mikor jutott eszedbe a jótékonysági meccsek gondolata?
A jótékonysági meccseket már két héttel a baleset után elkezdtem szervezni. 
Az első alkalommal rögtön 20 csapat vállalta a felkérést. Azóta minden év-
ben megtartjuk ezeket a meccseket, amik egy ideje már két napba férnek csak 
bele. Országos szintű kezdeményezéssé nőtté ki magát ez az esemény, ez év 
telére NB 1-es csapatok is ígérték magukat. Icukával ketten csináljuk, ő intézi 
a büfét, a vendéglátást és valamilyen szinten a szervezésben is részt vesz. Az 
idei évben január 2-án és 3-án került ez a torna megrendezésre, amire 16 csa-
pat nevezett be Csanádapácától Szegedig. A játékvezetők ingyen, bérmentve 
vállalták ezt a munkát, az ő nagylelkűségük nagyban hozzájárult a sikerhez. A 
következő tornát szeretném három naposra bővíteni.

Kérlek, mesélj a díjról, amit nem régen kaptál ezért a munkáért. 
Január 22-én, pénteken volt a díjátadás. Előtte telefonon felhívtak és nagy megle-
petésemre közölték, hogy a Megyei Labdarúgó Szövetség nekem ítélt egy külön-
díjat a jótékonysági tevékenységemért. Sípos Jenő, az MLSZ szóvivője mondta 
nekem, hogy nincs még egy ilyen díj és díjátadás. Bár nem az elismerésért dolgo-
zom, de jóleset, hogy gondoltak rám. Az országos csatornák közül az M4 élőben 
közvetítette a díjátadást.  Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a 
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.-nek, hogy biztosította a tornatermet szá-
munkra és mindenkinek, aki részt vett a torna sikerében. Ehhez kapcsolódóan 
azt kérném a medgyesegyházi lakosoktól, hogy aki segíteni akar, az forduljon 
bizalommal hozzám, hiszen a legapróbb dolog is sokat jelent. 

SZ. J. 

Még tart „Az év praxisa a Kárpát medencében” pályázat! Ugye Önnek is van egy története? 

Tavaly több mint 200 pályázó javasolta háziorvosát a pályázat webol-
dalán, a www.azevpraxisa.hu olvasói pedig 174 467 szavazatot adtak le 
kedvenceikre, ez több mint háromszorosa a megelőző év voksainak!  Ma-
gyarországról 40.499 látogatója volt a weboldalnak, többek Romániá-
ból, Szerbiából, Németországból, Szlovákiából, Ukrajnából, Ausztriából, 
Svájcból és az Egyesült Királyságból, 169-en pedig az Amerikai Egyesült 
Államokból kattintottak rá. 
A hálás páciensek mellett özönlöttek a polgármesterek, nyugdíjas klu-
bok, idős otthonok, alapítványok, plébániák ajánlásai. Jelentkezett pél-
dául Mezőhegyes, Annavölgy, az erdélyi Zágon polgármestere, de jött 
történet Erdélyből a Szent Jobbik Szociális Központból, meg a Péliföldi 
Örökzöld Egyesület Idős Otthonából is. Orvosát méltató szép szavakkal 
írt Csíkszentmárton és Marosvásárhely plébánosa is. Jöttek az ajánlások 
a nagyvárosokból és a kistelepülésekről, Budapesttől, Bajóton és Tésen át 
Orgoványig és Szennáig. A Google analízise alapján kiderült, hogy a ha-
táron túli beküldők között legtöbb az erdélyi ajánló, de találunk vajdaságit 
és ukrajnait is. 

Reméljük idén is hasonló lelkesedésre számíthatunk, ebben kérjük az 
Önök segítségét is! 

Hiszen hatodik alkalommal indult útjára, ezúttal az Országos Tisz-
tifőorvosi Hivatal szervezésében „Az év praxisa a Kárpát medencé-
ben” pályázat. Az elmúlt pályázati években öt esztendő alatt 100 hazai 
és határon túli remek háziorvos, és legalább ennyi nővér élvezhette pá-
ciensei és tágabb környezete elismerését és vehetett részt a nemes ver-
sengésben.   A mozgalommá terebélyesedett pályázat a laikus közönség, 
a betegek hálájára és köszönetére épül, ugyanakkor várjuk a kórházak, 
önkormányzatok, polgármesterek, idősotthonok, plébániák, civil és szak-
mai szervezetek ajánlásait is. 

Az ajánlásokat az alábbi linken lehet beküldeni: http://www.azevpraxisa.
hu/ajanl

Az ajánlások beküldésének határideje: 2016. március 20. 24:00 h.

Idén is ugyanúgy, mint tavaly: a hazai háziorvosok mellett a felvidéki, az 
ukrajnai, az erdélyi, és a vajdasági magyar orvosok is bekerülhetnek a díja-
zottak közé. Akár Magyarországon, akár a Felvidéken, akár Erdélyben, de 
bárhol, bármely magyarlakta területen él, küldje el nekünk saját történetét! 
Szakítson öt-tíz percet arra, hogy meglepi háziorvosát egy pályázattal, és 
talán éppen ő nyeri meg az idei nemes versengést! 

A beérkezett pályázatokat értékelő zsűri elnöke dr. Szentes Tamás or-
szágos tisztifőorvos, társelnök: Dr. Balogh Sándor az ÁNTSZ főosztály-
vezetője. A zsűri tagjai: Berszán Lajos atya, gyimesfelsőloki plébános, dr. 
Lenkefi Ida az Egis belkereskedelmi igazgatója, Paor Lilla a hatoscsatorna 
főszerkesztője, dr. Süveges Szilvia, a tavalyi pályázat hazai nyertese, va-
lamint négy professzor: Dr. Bedros J. Róbert, a Szent Imre Oktató Kórház 
főigazgatója, Dr. Farsang Csaba a Magyar Hypertonia Társaság örökös 
tiszteletbeli elnöke, Dr. Kásler Miklós az Országos Onkológiai Intézet fő-
igazgatója és Dr. Kiss Róbert a Magyar Kardiológiai Társaság elnöke. A 
bíráló bizottság tagjai a beérkezett ajánlások közül kiválasztják a 10 leg-
jobb hazai, és a 10 legjobb határon túli orvost, a végeredményt pedig az 
internetes portál szavazói döntik el. 

Ha szeretne többet megtudni”Az év praxisa a Kárpát medencében 

„pályázatról, kérjük, olvassa részletesen weboldalunkat,  www.azevpraxi-
sa.hu  bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén pedig keressen bennünket 
a http://www.azevpraxisa.hu/kapcsolat/uzen:admin  linken. 

Nagy tisztelettel és szeretettel kérjük, jelölje települése háziorvosát és a 
vele együtt dolgozó nővért „Az év praxisa a Kárpát medencében” pályázat 
díjaira, ha elismerésre méltónak találja munkájukat! Bízunk abban, hogy 
hírül viszi munkatársai, barátai körében a pályázat létezését, és segítenek 
nekünk, a szervezőknek abban, hogy 2016-ban is köszönthessük a legjobb 
praxisokat határon innen és határon túl!  

Bemutatkozik a Junior zrt.
Medgyesegyháza város óvodai, iskolai és szociális étkeztetését az idei 
év márciusától kezdve a nagy hagyományokkal rendelkező Junior Ven-
déglátó Zrt. látja el. 
Számos fővárosi önkormányzat és több nagy kórház ellátása mellett vi-
déki városokban is üzemeltetünk konyhákat, illetve olyan intézményeket 
látunk el, mint például Békéscsabán a Réthy Pál Kórház és Rendelőinté-
zet, a Gyermekélelmezési Intézmény vagy Békésen a Szegedi Kis István 
Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, valamint 
Gyula városának Kistérségi Szociális Intézményei – mondta el Boros Atti-
la, a Junior Vendéglátó Zrt. cégvezetője.

Elsődleges célunk a minőségi közétkeztetés megvalósítása és küldetésünk-
nek tekintjük az egészséges táplálkozás biztosítását. Ezért is nagy örö-
münkre szolgál, hogy Medgyesegyháza városában is bizonyíthatjuk szak-
értelmünket. Cégünk, amely 60 éves múltra tekint vissza, elsőként vezette 
be az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszert. Konyháinkon naponta több 
mint 45.000 adag ebédet főzünk. Partnereink köre folyamatosan bővül, 
amely további motivációt jelent. Békés megyében immár több éve jelen 
vagyunk, együttműködésünk kiváló a megrendelőinkkel.

Meggyőződésünk, hogy a mai világban a közétkeztetés területén fontos a 
preventív hozzáállás, így nagy hangsúlyt fektetünk az egészség megőrzé-
sére. Ezt szem előtt tartva készítjük ételeinket, hogy megelőzhetőek legye-
nek korunk népbetegségei, mint például a cukorbetegség vagy az elhízás. 
Konyhánkon többféle diéta típust és érzékeny ellátást is tudunk biztosítani, 
szakorvosi javaslat alapján.
Szeretnénk, ha minél többen megkóstolnák ételeinket. Az étlap terve-
zésénél figyelembe vesszük az egyedi igényeket is. Az intézményi ét-
kezésen kívül elviteles menüket is kínálunk. Nagy tapasztalattal bírunk 
rendezvények, esküvők ellátásában is. Szeretnénk támogatni a helyi 
vállalkozókat is, ezért bizonyos nyersanyagokat és termékeket lehető-
ségeink szerint a Medgyesegyháza és környéki kereskedőktől és terme-
lőktől fogunk vásárolni.

Boros Attila cégvezető a fentieken túl tájékoztatta lapunkat, hogy szolgál-
tatásukkal, rendezvények, esküvők ellátásával kapcsolatosan és bármilyen 
kérdés esetén kéri a tisztelt megrendelőket, hogy forduljanak bizalommal a 
Medgyesegyháza városát ellátó üzem régióvezetőjéhez Nyirkosné Galam-
bos Zsuzsanna dietetikushoz, aki telefonon vagy akár személyesen is áll az 
érdeklődők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: 

Telefonszám: +36-30/948-60-82.
E-mail cím: nyirkos.zsuzsanna@junior-zrt.hu
vagy 44uzem@junior-zrt.hu.

Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak  Egyesülete 
(Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.)

18386657-1-04 adószámra várja az 1 %-os  felajánlást.
Egyesületi Nőnap!

2016. március hó 6-án du. 14 órai kezdettel a civilek házában.
Szeretettel várjuk Nő Tagjainkat.

Szabó Györgyné elnök

Kedves Támogatók!
A Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány 2016-os évtől tud-

ja fogadni az 1%-ot.
Adószámunk: 18518492-1-04

Köszönjük, hogy támogatja alapítványunk.

Alapítvány Kuratóriuma
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Felhívás őstermelői igazolvány ügyintézéssel kapcsolatban

Az új őstermelői igazolvány kiállítása, érvényesítése ér-
dekében kérünk minden őstermelő tagunkat, hogy keres-
se fel illetékes falugazdászát, mivel csak azon őstermelői 
igazolványok lesznek 2016. január 01-től hatályosak, 
melyek kiállítása 2016. március 20-ig megtörténik! 

Az igazolvány kiállításához szükséges eredeti doku-
mentumokat a falugazdásznak be kell mutatni.

Az eljáráshoz szükséges dokumentumok:
• személyazonosító igazolvány
• lakcímet igazoló igazolvány
• adókártya
• az ügyfél MVH nyilvántartásba vett regisztrációs 

száma (amennyiben rendelkezik vele)
• kamarai regisztrációs szám
• amennyiben az ügyfél családi gazdálkodó, a csa-

ládi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételé-
ről szóló határozat száma

Az igazolvány kiállításához szükséges további infor-
máció a saját és az érintett családtagok saját gazdaságá-
ra és a termelésre vonatkozó adatok. (helyrajzi számon-
ként, 4 tizedes pontossággal, használat jogcíme (saját, 
bérelt, egyéb), termelni kívánt növényi termék területe, 

mennyisége, értékesíteni kívánt termékek mennyisége.)
A saját gazdaságot igazoló dokumentum lehet pl. tulaj-
doni lap, földhasználati lap, haszonbérleti szerződés, 
szívességi földhasználati szerződés, a vadon gyűjthető 
termékek gyűjtésére vonatkozó engedély. A vadon gyűjt-
hető, illetve az erdei termék gyűjtése esetén a terület 
tulajdonosától, kezelőjétől (például önkormányzattól, a 
megyei kormányhivataltól, erdőtulajdonostól, a közút-
hoz tartozó terület kezelőjétől) származó írásbeli enge-
dély bemutatása szükséges. Az írásbeli engedélyben sze-
repelnie kell, hogy mely területre (település) és milyen 
termékkörre vonatkozik a gyűjtési engedély. 
Állattartás esetén szükségesek az állattartásra alkalmas 
épületekre vonatkozó információk: milyen állat tartásá-
ra alkalmas/használat az épület, férőhely megjelölése, az 
épület jelölése, pontos címe, az épület területe. Ebben az 
esetben is szükséges megadni az értékesíteni kívánt ter-
mékek körét, mennyiségét. 
Kertészeti termelés esetén: a termékfeldolgozásra vonat-
kozó adatok, értékesítésre tervezett főbb őstermelői ter-
mékek köre. 
A kistermelői tevékenység őstermelői igazolványba tör-
ténő rögzítéséhez a kistermelőnek a kistermelői tevé-
kenysége végzéséről szóló engedélyét be kell mutatnia.

NAK Békés Megyei Igazgatóság 

ÉRTESÍTÉS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Medgyes-
egyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
257/2015. (XII.15.) számú határozatával úgy döntött, 
hogy 2016. január 1. napjától a településen a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatást a Békés Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság bevonásával kívánja ellátni. 
Ennek nyomán az Igazgatóság 2015. december 28. 
napján kelt, 35400/4321-17/2015. ált. számú határo-
zatával a TAPPE Hulladékgazdálkodási Köztisztasági 
és Szolgáltató Kft.-t jelölte ki közérdekű szolgáltató-
ként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideigle-
nes ellátására. Az ideiglenes közszolgáltatás időtar-
tama 2016. január 01-től az új hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 
2017. január 31-ig terjed. Fontos változás, hogy a szál-
lítás minden héten, szerdai napokon történik. Kérjük, 

hogy a hulladékgyűjtő edényzetet a szállítás napján 07 
óráig szíveskedjenek az ingatlan elé kihelyezni. A szol-
gáltatás díja: 60 l-es űrméretű edényzet: bruttó 6282.- Ft/
év; 80 l: br. 8517.- Ft/év; 120 l: br. 11.090.- Ft/év; 240 l: 
br. 22.181.- Ft/év; 1100 l: br. 101.559.- Ft/év. Az ingatlan 
használója a szolgáltatás díját a szolgáltató által kibocsá-
tott számla ellenében, utólag fizeti ki. Fontos kiemelni, 
hogy a szolgáltató személyében bekövetkezett változás 
miatt amennyiben az ingatlantulajdonos a díjfizetést ál-
landó átutalással teljesítette a korábbi szolgáltató felé, 
az állandó átutalási megbízást vissza kell vonnia. Kérjük 
jelen tájékoztatás szíves tudomásul vételét, bármilyen új 
fejlemény felmerülése esetén haladéktalanul tájékoztatni 
fogjuk Önöket.

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal


