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‚Békéscsaba - Arad - Békéscsaba Szupermaraton 2017. 

MEGTÖRTÉNT A RÁKÓCZI UTCAI 
ÚTSZAKASZ FELÚJÍTÁSA

Medgyesegyháza Képviselő testülete minden lehetőséget 
felhasznál a romló műszaki állapotú helyi, belterületi utak 
felújítására. Évről – évre minden kiírásra kerülő pályázaton 
részt veszünk. Így számos utat, utcát sikerült már felújítani. 
A Rákóczi utca útjának felújítására is sikeresen pályáztunk, 
amelynek keretében a Belügyminisztériumtól 15 000 000 Ft. 
vissza nem térítendő támogatást nyertünk, ehhez az összeghez 
Medgyesegyháza Képviselő testülete településünk költségvetéséből 
további 5 320 000 Ft-l járult hozzá. Így a Rákóczi utcai út felújítása 
mindösszesen 20 320 000 Ft. összegből valósult meg.

 A kivitelezésre legjobb ajánlatot tevő kivitelezőt a 
Közbeszerzési Bizottság 7 ajánlattevő közül választotta ki. A 
közelmúltban elkészült a kivitelezés bízom abban, hogy a felújított 
út fokozza településünkön a közlekedés biztonságát és lakosaink 
komfortérzetét. 

Kívánom, hogy a felújított útban sok örömük legyen!Az 
útfelújítási programot tovább kell fojtatni, az újabb programra – 

az Arany János utca Rákóczi u. és a Fáy u. közötti szakaszára – 
benyújtottuk újabb pályázatunkat és bízunk annak sikerében!

Tisztelettel:dr. Nagy Béla György polgármester

21. BÉKÉSCSABA – ARAD – BÉKÉSCSABA 
SZUPERMARATON, KERÉKPÁROS és GÖRKÖRI TÚRA

2018. JÚNIUS 02. és 2018. JÚNIUS 03.

A közeli napokban 2018. június 02-n és 3-n (szombaton és 
vasárnap) 21. alkalommal kerül megrendezésre a BÉKÉSCSABA 
– ARAD – BÉKÉSCSABA SZUPERMARATON, KERÉKPÁROS 
ÉS GÖRKÖRI TÚRA. Ebben a neves eseményben, rendezvényben 
városunkra Medgyesegyházára is fontos, megtisztelő feladat hárul, 
ugyanis a verseny mindkét napján útban Aradra, majd vissza 
Békéscsabára a teljes mezőny áthalad Medgyesegyházán. 

2018. június 02-n, szombaton 9.00. órakor Békéscsabáról a 
Csabagyöngye Kulturális Központ elől indul a mezőny. Várhatóan 
10. óra körül haladnak keresztül - elsőként a kerékpárosok, majd 
a görkorisok és végül a futók - Medgyesegyházán, a Dózsa és a 
Gárdonyi utcák érintésével Mezőkovácsháza irányába. A szombati 
nap célja Aradon a Városháza előtt van.

2018. június 03-n, vasárnap 09.00. órakor (magyar idő 
szerint) Aradról a Városháza elől indul a népes mezőny és az 
első kerékpárosok várhatóan 11.00. óra körül meg is érkeznek 
Medgyesegyházára a Kossuth Lajos térre a Művelődési Ház 
parkolójába, ahol a teljes mezőny beérkezéséig előreláthatólag 
14.30. óráig tart a kötelező pihenő, majd az ünnepélyes RAJT után 
tovább indul Békéscsaba irányába a mezőny. A CÉL Békéscsaba 
központjában a Városháza előtt van és itt kerül sor az ünnepélyes 
eredményhirdetésre is.

Medgyesegyházán”.Ezúton is köszönetemet, elismerésemet 
és tiszteletemet fejezem ki a medgyesegyházi civil szervezeteknek, 
egyesületeknek, önkormányzati dolgozóknak, akik időt, fáradtságot, 
energiát nem kímélve az idei szupermaraton lebonyolításában is 
fontos szerepet töltenek be. Fogadják a résztvevőket, gyümölccsel, 

frissítővel látják el azokat és igyekeznek mindent megtenni a 
sikeres rendezés érdekében. Köszönetemet fejezem ki a Képviselő 
testületnek, a helyi vállalkozóknak, akik jelentős támogatással 
járulnak hozzá a frissítők, gyümölcsök és egyéb szükséges 
anyagok biztosításához. Ezzel is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
minden versenyző, résztvevő szép emlékekkel gondoljon vissza a 
Szupermaraton medgyesegyházi eseményeire. 

Örvendetes, hogy Medgyesegyházáról évről évre 
egyre többen vesznek részt indulóként, versenyzőként a 
Szupermaratonon és kiváló eredményeket érnek el. Legyünk 
büszkék rájuk és kövessük nagyszerű példájukat!

Ezúton is tisztelettel kérem Medgyesegyháza polgárait, hogy 
lakó ingatlanjaik előtti terület tisztán- és rendezetten tartásával 
járuljanak ahhoz hozzá, hogy - településünk összképe alapján 
-  az ide érkező és áthaladó résztvevők kedvező tapasztalatokat, 
benyomásokat alakítsanak ki Medgyesegyházáról.

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György
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NYÁRVÁRÓ CSALÁDI MAJÁLIS

A Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében az idén is megren-
dezésre került, a Nyárváró Családi Majális. Ezen ünnep természet 
újjászületésének szimbóluma, a tavasz örömünnepe. Ebben az év-
ben különlegesre sikeredett az esemény.
Az idén is a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány kedveske-
dett a gyerekeknek kézműves játszóházzal. A közelgő anyák napja 
alkalmából a gyerekek alkothattak gyöngy és dekorgumi virágo-
kat, kartonból üdvözlőlapot, az alapítvány munkatársai segíttettek 
mindezt kivitelezni.

Eközben készültek a szalonna szeletek, hogy minél több embert 
vendégül tudjon látni az intézmény az esti sütögetésre.
Mire a fáklyagyújtásra került a sor, már jókora tömeg összegyűlt 
a Kossuth téri parkolóban. A felvonulás alatt a No Comment Dan-
ce csapata színesítette saját koreográfiájával az eseményt, mintegy 
karneváli hangulatot teremtve. 
Megérkezve a sportpályára mindenki bedobhatta fáklyáját a ha-
talmas tábortűzbe, szimbolikusan ezzel lángra lobbantva a közös, 
örömteli együttlét reményét.
A jó zenei hangulatról Szakács József gondoskodott, fáradhatatla-
nul énekelte az ismert, és közkedvelt slágereket. Majd nosztalgia 

disco szórakoztatta a jelenlévőket. Miután mindenki megsütötte 
szalonnáját és jó lakott, táncra is perdülhetett.
Külön köszönetet mondunk a támogatóknak, hogy megvalósul-
hatott ilyen színvonalon a rendezvény: Medgyesegyháza Város 
Önkormányzata, 
Művelődési Ház és Könyvtár, Medgyesegyházi Nebulókért Alapít-
vány, Szamosi Tüzép, No Comment Dance csapata, Stangli Sütöde, 
Major Hús, Zöldség Gyümölcs- Csizmadia 
Tibor, Bucsai Tibor, Gyulai Közüzemi Kft., Baráth Richard, 
Medgyesegyházi Rendőrőrs, Településüzemeltető Kft., Önkor-
mányzat közmunkásai.

SPORT HÍREK
Korosztályos csapataink nem pihentek május 1-én sem hisz 
meghívásos tornán  vettünk részt  Kétsopronyban U-9 va-
lamint U-13-as korosztállyal. U-9 -es csapatunk a második 
helyet szerezte meg a torna gólkirálya Máris Martin lett.U-
13-as korosztályban a csapat a III. helyet szerezte meg a 
torna legjobb játékosának Grósz  Lászlót választották.

 
Sportbaráti tisztelettel: Uhrin Pál  szakosztályvezető

START KÖZMUNKAPROGRAM

2018. év április hónapban közmunkaprogramok keretében következő feladatokat végezték el a dolgozók:

Útpadkákkal ellátott úttestek karbantartása. Heti rendszerességgel takarítás: az árkok, lefolyók tisztítása, belógó 
gallyak eltávolítása a parkokban, sétáló utakon gereblyézést, sepregetést, takarítást végeztek. A virágágyak rend-
szeres kapálása, locsolása. A kb. 4000 tő rózsa folyamatos kapálása metszése, ápolása. Külterületeken az Önkor-
mányzati tulajdonú utak folyamatos karbantartása, gréderezése.Az intézményeknél ereszcsatorna takarítása, óvoda 
csövek kiszedése, beton feltörése.A Rákóczi utcaszakaszon járdabetonozás történt. A térkő gyártógép beállítása és 
a préselendő anyag arányának beállítását elvégeztük.A település közterületein és Bánkúton helyszínenként napon-
ta és havonta folyamatos a fűnyírás. Lászlótelepi temetőben surjáztunk a katolikus temetőben pedig összeszedtük 
a szemetet. Bánkúton, talajmunkák, csepegtető, fólia húzása, kút karbantartása, terület belocsolását végezték el. 
Medgyesegyházán a sátrak áthelyezése, ajtók hegesztése valamint, TV paprika ültetése, gazolása, kordonozása, 
tápoldatozása és árnyékolása.A műhelyben és a telephely területén végezték a gépek, szerszámok karbantartását, 
a telephely irodájának festését. Műv. Ház állvány festése, volt varroda meszelése, cserepek pakolása, lefolyó 
tisztítása megtörtént.Az asztalosműhelyben fapadok, kuka javítása, festése. A játszótéri játékokon szükség szerint 
karbantartást végeztünk.A Május 1-i rendezvényre nyársak készítése, tűzifa aprítása, színpad, tábortűz összeállí-
tása, szállítása, virág fészkek kapálása, locsolása, virágok ültetése a településen.A Vasútállomás tisztántartásának, 
takarításának felügyelete, valamint a fűnyírás, melynek egy részét gépekkel végezték el.

Balázs Lívia koordinátor
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HATÁRTALANUL-KIRÁNDULÁS

Iskolánk 7. évfolyamos tanulói április 25-től 27-ig a Határta-
lanul-pályázat keretében Szlovákiába utaztak. A tanulmányi 
kirándulás témája a Felvidék technikai és kulturális öröksége 
volt.
A programjaink igen változatosan alakultak. Az 1. napon 
igen korán, 5.30-kor indultunk. A határt átlépve a komárnói 
várban kezdtük a programunkat, majd Ógyallán, az obszer-
vatóriumban bővítettük csillagászati ismereteinket. Ezután 
Gútán, Medgyesegyháza testvértelepülésén tettünk egy sétát, 

ahol a hajómalmot és a híres fahidat néztük meg. A szállá-
sunk Deákiban, az Európa Panzióban volt.
A 2. napon a bányavárosokba látogattunk: Körmöcbányán a 
pénzverdében megláttuk, hogyan készül a pénz, Selmecbá-
nyán a bányamúzeumban sétát tettünk a tárnában, és meg-
csodálhattuk Besztercebánya szépségeit.
A 3. napot Jókán, a helyi magyar általános iskolában kezd-
tük, ahol nagyon szép példáját láthattuk a külhoni magyarság 
hazaszeretetének és kitartásának. A jókai vízimalmot sem 
hagyhattuk ki. A nap hátralevő részében Szlovákia fővárosa, 
Pozsony megismerése volt a programunk.
Köszönjük a szervezést osztályfőnökeinknek, Hrabovszki 
Tünde és Nagyné Papp Erika tanár néniknek!

Máté Kata Panna
 7 b osztályos tanuló

ÚJ IPARI TERÜLET 
KIALAKÍTÁSA 
MEDGYESEGYHÁZÁN

Kedvezményezett: Ipari 
Park Beruházó és Fejlesztő 
Nonprofit Kft.

Projekt címe: Új ipari terület kialakítása 
Medgyesegyházán

Támogatás összege: 450 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2019. december 29. 
Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-
BS1-2016-00005

PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt megvalósításával a Medgyesegyházi Ipari 
Park Nonprofit Kft. 
által a településen található ipari terület fejlesztése va-
lósul meg, 8 ha ipari célú beépítésre alkalmas terület 
alap infrastrukturális ellátottságának a kiépítésével. 
A fejlesztés Medgyesegyháza északnyugati részén, a 
Medgyesbodzás felé vezető 4428-as számú közúttal 
közvetlen kapcsolattal rendelkező területén valósul 
meg. A fejlesztés zöldmezős beruházásként valósul 
meg, mely a 0122/53, 0122/54 és a 0122/55 helyrajzi 
számú területeket érinti. Minőségi besorolásuk szerint 
szántó területek. A fejlesztés jelentős mértékben illesz-
kedik a Felhívásban megfogalmazott célokhoz, a helyi 
gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati infra-
strukturális feltételek megteremtéséhez a helyi vállal-
kozók megerősítése és a foglalkoztatás bővítése érdeké-
ben. Hozzájárul az iparterületre betelepülni szándékozó 
cégek telephelyeinek fejlesztéséhez, az elérhetőségének 
javításához, továbbá megyei szintű gazdaságélénkítő 
hatás kifejtéséhez, erősödéséhez. A betelepülő vállalko-
zások számának növekedésével javul a gazdasági akti-
vitás, illetve nő a versenyképességük. A projekt fő cél-
csoportját a termelő tevékenységet folytató, a jövőben 
betelepülni kívánó mikro-, kis- és középvállalkozások 
jelentik. Fő cél, hogy a medgyesegyházi ipari terület 
korszerű infrastruktúrát biztosítson a vállalatok betele-
pedéséhez, illetve működéséhez.
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MÁJUSI HÍREK A SCHÉNER 
MIHÁLY ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBÓL

NÁLUNK

 JÁRT A TEJKAMION!

  
A hatalmas, látványos járműben 5 élményállomáson keresztül 
ismerkedhettek meg tanulóink a “Tej útjával”, azaz megtud-
hatták, hogyan kerül a fehér ital az asztalra. A játék végén a 
“Tej szerencsekerekét” megforgatva minden résztvevő aján-
dékot kapott. Köszönjük szépen Machnicz Endrének, hogy 
részesei lehettünk ennek a nem mindennapi élménynek!

ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZATI SIKEREK

 Oláh Nóra Eliza 2.b osztályos tanulónk, aki  az Oroshá-
zi Liszt Ferenc Művészeti Iskola növendéke is, részt vett a 
Csodálatos barlangvilág- Galaxisunk barlangjai elnevezésű 
országos rajzpályázaton, ahol Kiss Orsolya szintén 2.b osz-
tályos tanuló munkájával együtt beválogatták rajzát a kö-
zönségdíjra kiválasztott 31 alkotás közé. ( A pályázatra 468 
alkotás érkezett.) Internetes  szavazáson Nóri lett a közön-
ségdíjas. Május 12-én, Budapesten vehette át emléklapját és 
ajándékait, melyek közül a legnagyobb ajándék, hogy részt 
vehet a nyáron egy igazi overallos barlangtúrán. 

Felkészítője:
 Gácsér Béláné  

Gratulálunk Nóri, büszkék vagyunk Rád!
:

RAJZVERSENY TAMÁSIBAN
 
Predein Viola 3.b, Páger Laura 4.b, Kovács Kincső 5.a és 
Krucsai Lili 6.b osztályos tanulók egy országos két fordulós 
rajzverseny döntőjén vettek részt Tamásiban. A lányok még 
márciusban készítettek alkotásokat a KÉP(S)ZELET elneve-
zésű országos pályázatra, majd jött az értesítés, hogy mun-
kájuk minősége alapján behívták őket a 2. fordulóba, ahol 
egy 70x50-es vászonra kellett akril képet l festeni . A verse-
nyen Makótól Zalaegerszegig sokan vettek részt, s közülük 
a legjobb 40 alkotót hívták a döntőbe. Rengeteget tanultak a 
gyermekek, és eredményesek is voltunk . Az alsósok között 
PREDEIN VIOLA 3.B osztályos tanuló különdíj elismerés-
ben részesült, míg KRUCSAI LILI 6.B osztályos a rendkí-
vül előkelő II. helyezést hozta el. Nagyon büszkék vagyunk 
tanulóinkra! Köszönjük a felkészítést Gácsér Béláné és dr. 
Kolarovszkiné László Henrietta pedagógusoknak ! 

ÉN ÉS A MOZI

Iskolánk tanulója, Páger Laura 4.b osztályos tanuló Buda-
pesten a Puskin moziban személyesen vehette át az „Én és 
a mozi” elnevezésű országos rajzpályázaton elért III. helye-
zésért járó oklevelet és ajándékot! A díjátadó után termé-
szetesen filmvetítésen is részt vett a gyönyörűséges Puskin 
moziban. Felkészítője Gácsér Béláné . Gratulálunk Laura!
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Tanulmányi verseny eredményeink
Moldován Dóra 4. osztályos 
tanulónk IV. helyezést ért el  az 
Újkígyósi Komplex magyar 
versenyen! Felkészítője: 
Szigetvári Józsefné . Gratulálunk 
Dóri! 

Nagy 
Boglárka 
Luca 3.b 
osztályos 

tanuló a 
Pusztaföldváron megrendezésre került 

térségi Szépolvasási versenyen ért el III. 
helyezést. Felkészítője: Varga Gáborné . 

Gratulálunk Bogi!

TÁBOROZÁSOK
Intézményünk az idei évben is rendkívül bő kínálatot nyújt 
nyári táborok szervezésében. A KLIK Békéscsabai Tankerülete 
által megnyert  pályázat eredményeként június 3-4. hetében 
3-3 tábor kerül lebonyolításra, ebből 5 napközi jellegű, egy 
pedig „ottalvós”. Ezekben a táborokban körülbelül 160 
gyermek vehet részt, ami az iskola létszámának a fele. 

Az előző évhez hasonlóan idén is pályáztunk Erzsébet táborok 
lebonyolítására is. Az már biztos, hogy Zánkán táborozik 
41 fő, mert megjött a nyerési értesítő. Medgyesbodzási 
telephelyünkön 40, Medgyesen pedig további 60 gyermek 
várja, hogy megérkezzen az értesítés, s kézműves alkotó vagy  
környezetvédelmi kreatív  táborban tölthessen el egy hetet.  

   Vermes Rita intézményvezető

 

A TÁNC VILÁGNAPJA
Iskolánk tanulói május 3-án a 
Művelődési Ház melletti téren 
ünnepelték a Tánc Világnapját! 
Az évfolyamok bemutatóját kö-
zös örömtánc követte. Köszön-
jük szépen Hegedűs Kitti nép-
tánc tanárunknak, hogy megál-
modta és megvalósította ezt a 
csodálatos programot!

A velünk történő események-
ről sok-sok kép található a 
Schéner Mihály Általános Is-
kola facebook oldalán!

„CSALÁDBAN A TEHETSÉG”

Nemzeti Tehetség Program-NTP-CSSZP-M-17-0007

2017.07.01. – 2018.06.30.

A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház /
CsEÖH/ működtetője, a békéscsabai Egyensúly AE Egyesület 
a Nemzeti Tehetség Program nyertes pályázatának keretében az 
egész megyét lefedő, komplex, szemléletformáló program sorozatot 
bonyolít le, mely lassan a végéhez közeledik.
A megye iskoláiban a tehetségsegítés-felfedezés területén 
játékos, kreatív foglalkozásokat tartottunk, valamint a tehetséges 
fiatalok frusztrációjának, kudarcának, környezetükkel kialakuló 
konfliktusaik feloldására segítő tréningeket szerveztünk. Emellett 
Tehetségpontokkal együttműködve, szakmai beszélgetéseket, 
műhelymunkákat vittünk pedagógusoknak. 
Mivel családok is fókuszba kerültek nyílt-és alkotónapokat 
rendeztünk, hogy minél nagyobb nyilvánosságot kaphasson a 
tehetség. A szülői-, hozzátartozói fórumok is rendszeresek voltak. 
A projekt keretében Medgyesegyházán is támogatásra került egy 
szülőfórum a Schéner Mihály Általános Iskolában, de korábban 
a Tehetségek Napja rendezvényhez is hozzá tudtunk járulni, a 
medgyesbodzási tagiskolában vezettünk önismereti foglalkozásokat 
a gyerekeknek.   
Mezőhegyesen a Komlósfecskéspusztai Sovák Birtokon tartott 
tehetségfelismerő napon ugyancsak vettek részt medgyesegygházi 
gyerekek, akik a környező településekről érkező gyermekekkel 
együtt lóra pattanva fedhették fel rejtett képességeiket. 
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AKTÍVAN A VÁROS
 CIVIL ÉLETÉBEN

A Románság Hagyo-
mányaiért és Jövőjéért 
Egyesület, mint egyben a 
MEDGYESI CIVIL KE-
REKASZTAL gesztor szer-
vezete szinte megalakulása 
óta aktív mozgatórugója a 
város civil életének. 

Sütő Mária Márta, az egyesület elnöke beszámolt 
róla, hogy tagsága a hagyományőrzés, a kulturális 
identitás átörökítése  érdekében a medgyesi román-
ság, illetve a település hírnevét  igyekszik szélesebb 
körben, térségi, megyei, de akár országos rendezvé-
nyeken is öregbíteni. 
-Most is éppen gasztronómia fesztiválra készülünk, 
Kétegyházán állunk fakanál mellé. Leginkább azon-
ban a közelgő Békéscsaba- Arad- Békéscsaba Szu-
permaratonra koncentrálunk. 
A “futam” mindkét napján helyt szoktunk állni. Első 
nap vizet osztunk, de másnap, a megállóhely szolgál-
tatásainak biztosításában összefogva több helyi civil 
szervezettel próbálunk minden tőlünk telhetőt meg-
tenni azért, hogy a nevezők elégedettek legyenek, jó 
élményekkel haladjanak tovább Medgyesegyházá-
ról. Részt szoktunk venni standállításban, víz-, kávé-
, - csöröge és frissítők előkészítésében, osztásában, 
tolmácsolásban. Anyagilag is hozzájárulunk a spor-
tolók ellátásához, alapanyagokat és egyéb készter-
mékeket vásárolunk. 
Szoros az együttműködésünk a helyi román nem-
zetiségi önkormányzattal, sűrű nyári programok elé 
nézünk, ahol a gyerekek kapnak majd főszerepet- tá-
jékoztatta lapunkat az elnökasszony.                    

 Baukó Ildikó

LÁNGOS SÜTÉS AZ ORSZÁG KEMENCÉJÉBEN
Az elmúlt héten pénteken Almáskamarásra kirándultunk, az ország 
kemencéjéhez. Amikor megérkeztünk, a kemencében már pattogott 
a tűz, hogy kellőképpen meleg legyen a sütéshez. Boda Péter se-
gítségével, és Borbély Veronika jóvoltából kemencés lángost sü-
töttünk. 

 Örömmel fogadtak bennünket 
a településen, helyi segítőket is 
kaptunk, valamint a sütéshez 
szükséges eszközöket is ren-
delkezésünkre bocsátották.  A 
kemence a település központ-
jában fekvő gondozott park-
ban található körülötte pihe-
nést szolgáló padokkal.  Amíg 
a lángos elkészült volt alkalom 
a sétára, kiadós beszélgetésre, 
játékra.   A gyönyörűen meg-
kelt tésztából, ízletes, lakta-
tó lángos lett, nem maradt 
„hírmondó” sem.  A kellemes 
környezetben és a barátságos 
emberek társaságában hamar 
eltelt az idő, és mindannyian 
nagyon jól éreztük magunkat.  

Köszönöm mindazok önzetlen segítségét, akik rendelkezésünkre 
álltak és lehetővé tették számunkra, hogy ellátogassunk és süssünk 
az Ország Kemencéjében.

Szeretném ezúton megragadni az alkalmat arra, hogy ha idős, egye-
dül érzi magát, unatkozik, van lehetőség arra, hogy tagja legyen az 
idősek klubjának és részt vehessen ilyen, és ehhez hasonló kirán-
dulásokon, programokon. Ne hagyjuk a családtagunkat az időskori 
elmagányosodásra. Mi gondoskodunk arról, hogy tartalmasak le-
gyenek az idősek hétköznapjai.  Jelentkezzen bátran, szívesen vár-
juk az idősek klubjába! A szolgáltatás kérelmezésével kapcsoltban 
bővebb felvilágosítás kérhető a 68/440-863 és a 68/400-327 tele-
fonszámokon, vagy személyesen az Idősek Klubja (Luther u. 9.) 
munkatársaitól.

Horváth Istvánné
nappali ellátás vezető


