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A tragikus körülmények között 
elhunyt Dr. Dumitras Octavian 
családjának megsegítésére. 
Várjuk egyesületek, baráti 
társaságok, segíteni szándékozó 
csapatok jelentkezését. 

Nevezési díj:
10. 000 ft./ csapat

Jelentkezni az alábbi 
telefonszámon lehet: 

(30) 405-7579, Uhrin Pál

Jöjjön, szurkoljon, segítsen!

Itt A fArsAng
Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.
Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár,
A kávészem int neki,
míg az őrlő pergeti.
Heje-huja vigalom!
habos fánk a jutalom.
Mákos patkó, babkávé,
értük van a parádé.

 
 

Gazdag Erzsi 
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2015.01.12. Civil Kerekasztal Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 
Egyesület 

Minden Medgyesegyházán működő civil 
szervezet 

2015.01.16. 
14.30 Közös közgyűlés 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 
Egyesület 

 

2015. 01. 
12-16. 

Egészséghét az Óvodában Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány 

2015.01.21. Iroda szentelés Román Nemzetiségi Önkormányzat  

2015.02-06.hó „Nebulókért” 10 próba 
sportversenyek Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány  

2015.02.10. Rajzpályázat Eredményhirdetés Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért 
Alapítvány Schéner Mihály Általános Iskola 

2015.02.11-12. Farsang a Schénerben Schéner Mihály Általános Iskola 
Schéner Mihály Általános Iskola 
Szülői Munkaközössége 

2015.02.13. Farsangi kézműves játszóház Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
Schéner Mihály Általános Iskola 
Schéner Mihály Általános Iskola 
Szülői Munkaközössége 

2015.02.17. Kézműves foglalkozás Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért 
Alapítvány KÉSZ Kft- Művelődési Ház 

2015.02.19. Farsang Bánkúton Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

KÉSZ Kft 
Boldog Otthon Alapítvány 

2015.02.21. Román kulturális est Román Nemzetiségi Önkormányzat  

2015.02.27-28. Tehetségek Napja Schéner Mihály Általános Iskola 
Schéner Mihály Általános Iskola 
Szülői Munkaközössége 
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 

2015.02.28. Kemencés nap Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Csöröge csoport 

2015.03-06.hó Európai Uniós verseny Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány  

2015.03.01. Marciuska Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 
Egyesület Román Nemzetiségi Önkormányzat 

2015.03.08. Nőnap Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete  

2015.03.11. Véradás Vöröskereszt Medgyesegyházi szervezete  

2015.03.14. Óvodabál Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 
Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány 
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda SZMK 

2015.03.15. Március 15-i ünnepség KÉSZ Kft- Művelődési Ház Schéner Mihály Általános Iskola 

2015.03.21. „Egészség-órák” Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért 
Alapítvány  

2015.03.25. Kézműves foglalkozás Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért 
Alapítvány KÉSZ Kft- Művelődési Ház 

2015.04.04.. Húsvéti családi délután Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért 
Alapítvány  

2015.04.04. Húsvétváró rendezvény Boldog Otthon Alapítvány  

2015.04.06. Húsvétolás Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Csöröge csoport 

2015.04.16. Kézműves foglalkozás Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért 
Alapítvány KÉSZ Kft- Művelődési Ház 

2015.04.12. Kitelepítettek Napja-
megemlékezés KÉSZ Kft- Művelődési Ház  

2015.04.18. Mutasd magad Dél-Békés! KÉSZ Kft- Művelődési Ház  

2015.04.24. Anyák napi kézműves játszóház Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány  

2015.04.30. Családi Majális KÉSZ Kft- Művelődési Ház Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 

2015.05.09. Élménybeszámoló- A nők 
helyzete Európában” címmel 

Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért 
Alapítvány  

2015.05.10. Mutasd magad Dél-Békés! KÉSZ Kft- Művelődési Ház  

2015.05.15. Tavaszi családi kerékpáros 
kirándulás Schéner Mihály Általános Iskola Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 

FigyelemFelhívás!
Tisztelt Olvasók!
Alább a medgyesegyházi civil szervezetek 2015.évi programtervezetét olvashatják. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy e naptár a civil szervezetek programjait 
tartalmazza. A település intézményei: Schéner Mihály Általános Iskola, Varázserdő Óvoda és Művelődési Ház önálló éves munkatervvel rendelkezik. Az intéz-
mények saját rendezvényei közül csak azok szerepelnek itt az összesítésben, ahol valamely civil szervezettel együtt valósul meg az esemény. 
      Medgyesegyházi Civil KerekasztalA korábbi képviselő-testület a bevezetett újévi köszön-

téssel nemes hagyományt alakított ki az elmúlt években, 
amely mindenképpen követésre méltó.

2015. január 30-án, 17 órára az Önkormányzat és a kép-
viselő-testület nevében, az Újév alkalmából ünnepi rendez-
vényre, találkozóra hívtam a helyi vállalkozókat, őstermelő-
ket, intézmények vezetőit, a nemzetiségi önkormányzatok, 
egyesületek, egyházak civil szervezetek vezetőit, és mind-
azokat, akik az elmúlt évben is sokat tettek településünk 
fejlesztése, fejlődése, az önkormányzat, közösségeink és 
polgáraink érdekében.

Elsőként Turcsik Máté 8.a osztályos tanuló, - utalva az 
aktualitásra -  Weöres Sándor Újévi köszöntő című ver-
sét adta elő.  Ezt követően köszöntöttem a megjelenteket. 
Köszönetemet, tiszteletemet és elismerésemet fejeztem ki 
nagyszerű munkájukért, tárgyszerű együttműködésükért, 
vállalt áldozataikért, befizetett adójukért, amelyek nélkül 
nem tudtunk volna közösségünk elvárásait, közfeladata-
inkat teljesíteni. A rövid köszöntő után Nyári István és ba-
rátai léptek fel, akik az előadott dalokkal mindnyájunkat 

megörvendeztettek és nagy sikert arattak. Az ünnepi mű-
sort követően a megjelentek kisebb és nagyobb csopor-
tokban lefolytatott kötetlen beszélgetések során értékelték 
az elmúlt évet és tájékoztatták egymást jövőbeli elkép-
zeléseikről, terveikről, együttműködési lehetőségeikről, 
szándékukról. 

Úgy érzem, hogy az értékes, együtt töltött órák alatt 
mindannyian gazdagodtunk és tovább tudatosodott, erősö-
dött bennünk, hogy csak együttműködéssel, kölcsönös jó 
szándékkal, békés, nyugodt légkört teremtve, azt megőriz-
ve tudunk megfelelni a jövő kihívásainak.
Ezúton is köszönöm mindazoknak, akik megjelentek és 
megtisztelték a rendezvényt, köszönöm, hogy kinyilvání-
tották együttműködési és segítő szándékukat. 
Köszönöm a fellépő előadóknak a színvonalas műsort és 
azoknak a fiataloknak is, akik az előkészítés és a program 
megvalósítása során áldozatos, önzetlen munkát végeztek.

Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György, polgármester

ÚJÉVI KÖsZÖntÉs, ÚJÉVI tALÁLKOZÁs

EGYÜTT SZAVAL A NEMZET

2015. január 22-én, immár másik alkalommal csatlakozott iskolánk az „Együtt szaval a nemzet” elnevezésű kulturális 
eseményhez. Iskolánk minden tanulója ünneplőbe öltözve mondta el a Himnuszt és a Szózatot. A versmondáson részt 
vettek a Mezőkovácsházi Tankerület Intézményvezetői és a KLIK munkatársai, Fodorné Posztós Anna és Bánki András 
is. A versmondásról felvétel készült, mely azonnal felkerült a Youtube.-ra, több száz magyar és határon túli magyar iskola 
felvételével együtt.

Vermes Rita, intézményvezető

  Időpont           Rendezvény       Rendezvény szervezője    Együttműködő szervezetek
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BÁnKÚt És A VAsÚt
Az utóbbi időben az utazók egyre növekvő kritikával illetik a 
MÁV, illetve az általa szolgáltatott „közösségi közlekedést”. 

Ki ne ismerné, az elhanyagolt, takarítatlan vasúti ingatla-
nokat, állomásokat, lelakott vasúti kocsikat, szerelvényeket, a 
jelentős késéssel érkező és induló vonatszerelvényeket és még 
hosszasan sorolhatnám az utazók szomorú tapasztalatait. 

Az utasok persze rendszerint bosszúsak, elégedetlenek, 
idegeiket borzolják a kiábrándító, sok-sok éve fennálló hiá-
nyosságok. Annyit mérgelődtek már és el sem hiszik, hogy 
lesz, lehet változás! 

Persze mindenkinek mondom, és ajánlom, hogy nem sza-
bad belenyugodni, nem szabad elfogadni, az utazók jelezzék 
írásban és személyesen is kifogásaikat a MÁV illetékes szer-
vei, fórumai felé. 
Persze ez sem egyszerű, hiszen komoly nyomozást igényel, 
hogy az utazó egyáltalán megtudja, hogy hova, kihez fordul-
hat panasszal, kifogással. 
Így jártam ezzel Én is! 
Több bánkúti lakos jelezte felém, hogy a bánkúti vasútál-
lomáson áldatlan, elfogadhatatlan, emberhez méltatlan álla-
potok vannak. Elmondták, hogy a vasúti kocsikról Bánkút 
„állomáson” szinte lehetetlen, vagy többek segítségével, ar-
tista mutatványnak beillő módon lehet fel- és leszállni, ami-
att, hogy a vasúti kocsik lépcsője és a talaj között alig áthi-
dalható, hatalmas távolság van. Elhatároztam, hogy írásbeli 
panasszal fordulok a MÁV illetékese felé. 
Elkezdetem tájékozódni az Interneten, és csak bonyolult idő-
igényes módon tudtam meg az „illetékes” címet, és vezető 
nevét, amely már a levelem megírása és a válasz megérke-
zése közötti időben is megváltozott egyszer, pedig „csak” 
egy hónap telt el. Ilyen egyszerű címe és elérhetősége van az 
„illetékesnek”, amelyet a következőkben a hivatalos „levél-
papírjukról” idézek: 

Tokaji Róbert 
pályavasúti területi igazgató

„máv mAgyAR állAmvAsUTAK ZáRTKÖRÚeN 
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI 

FŐIGAZGATÓSÁG, PÁLYAVASÚTI TERÜLETI 
IGAZGATÓSÁG SZEGED

Cím: 6720. Szeged, Tisza Lajos körút 28-30. Postacím: 
6701.Pf.: 425. 

Tel: 62/542-910, Fax: 62/542-911 
E-mail: szeged.ti@mav.hu”

Ez a pontos és „hivatalos” cím! Ugye milyen egyértelmű, 
ugye milyen könnyen megjegyezhető? 

A fent hivatkozott levélben többek között kifogásoltam az 
elhanyagolt, emberi tartózkodásra alkalmatlan, takarítatlan 
állomás épületét. 

Mit gondolnak mi erre a „hivatalos” válasz?
A következő: „Az állomási épület, a jelenlegi állapota mi-

att a bontási tervünkben szerepel, amelyről a szükséges en-

gedélyek beszerzését követően azonnal intézkedni fogunk. 
2015. február közepétől, heti 2 alkalommal takaríttatjuk az 
utasok részére nyitva tartott váróhelyiséget.” 

Jól értem? Le akarják és fogják bontani, de február kö-
zepétől heti 2 alkalommal takaríttatják? Meddig? A bon-
tásig? És mi lesz utána, hol fognak várakozni az utasok? 

Úgy tűnik, majd egy újabb levélben újabb panaszt kell ten-
ni, amelyben értelmező kérdéseket is fel kell tenni, mert ez 
így érthetetlen, ami elfogadhatatlan. 

Egy fokkal talán konkrétabb, de hasonlóképpen elfogad-
hatatlan a fel- és leszállás lehetetlenségét, akadályozottságát 
kifogásoló panaszra érkezett válasz, amely a következő: „A 
121-es vasútvonalon, Kétegyháza – Medgyesegyháza állo-
más közelben, 2015. június 15. és 2015. július 21. között pá-
lyaépítési munkák zajlanak, melynek keretében, legkésőbb 
2015. július 21-ig szilárd burkolatú, emelt peron kerül kiala-
kításra Bánkút megállóhelyen. A munkálatok befejezéség 
kérjük szíves türelmüket és megértésüket.” 

Mi lesz addig? Hogyan vehetik igénybe a szolgáltatást –a 
jelentős árak, díjak megfizetésével– az idősek, mozgássérül-
tek, gyermekek és még hosszasan sorolhatnám, hogy kik? 

Természetesen nem fogadtam el a fenti válaszokat, és to-
vább sürgetem azok megoldását! Bízom abban, hogy előbb 
vagy utóbb sikerülni fog! Kérem továbbra is keressenek és 
jelezzék felém a problémáikat, és igyekszem a megoldást 
elősegíteni!

 
Tisztelettel: 

dr. Nagy Béla György, polgármester

sPOrt-sPOrt-sPOrt
egyesületünk 2015. 01. 24-én utánpótlás tornát ren-
dezett. Az érintett korosztályok u-17 valamint u-20.
nagy örömünkre az U-17-es korosztályban 
csapatunk az első helyen végzett. Különdíjas lett 
Takács Márk, mint gólkirály. 
Az U-20-as korosztályban csapatunk a harmadik 
helyet szerezte meg.
Különdíjas lett itt is takács Márk, mint társ 
gólkirály. 
A tornán az alábbi labdarúgók képviselték egye-
sületünket: Magony Gergő, Pavló Péter, Czidor Ti-
bor, Körömi Zoltán, Takács Márk, Borbás Róbert, 
Pór Tamás, Juhász Patrik,  Holecz Kornél, Kardos 
Tamás, Kakuszi Zoltán, Ribarics Ferenc. Hargel 
Ryad, Dudás András, Fóris Gergő, Birtia Dániel, 
Megyeri János, Holecz Nándor. 
szeretném megköszönni a játékosoknak a rész-
vételt és gratulálunk nekik, valamint Nagy Attila, 
edzőnek.
Legközelebb március 7-én (szombaton) találkoz-
hatnak velünk a sportcsarnokban!
Farsang Kupát rendezünk, az érintett korosztá-
lyok: u-9 és u-13. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Uhrin Pál, labdarúgó szakosztályvezető

A 2011.évi CLXXIX törvény szerint a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére -annak székhelyén 
-biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos vég-
rehajtási feladatok ellátásáról. /80.par./1/. Mindez külön is rögzítve van abban az együttműködési megállapodásban, mely 
már korábban létrejött egyrészt Medgyesegyháza Város Önkormányzata, másrészt a Medgyesegyházi Román Nemzetiségi 
Önkormányzat között. 

A 2014. évi választás előtt a Medgyesegyházi Román és Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közös irodahelyiséget hasz-
nált. Az őszi helyhatósági választás után olyan lehetőség nyílt, hogy mindkét nemzetiségi önkormányzat külön irodát kapjon. 
Idén januártól a városi önkormányzat a Román Nemzetiségi Önkormányzat részére ingyenes használati jogot biztosít a 
városi Művelődési Ház épületében az I. emeleten, egy 12 négyzetméter alapterületű irodahelységre.

A Medgyesegyházi román nemzetiségi Önkormányzat 
új irodájának megszentelése

Az új irodát a Román Nemzetiségi Önkormányzat saját forrás-
ból festette és alakította ki. A munkaterv szerint 2015.01.21-én 
került sor az iroda szentelésére. Az eseményen Varga Sán-
dorné és Misur György nemzetiségi önkormányzati képviselő 
társaimmal fogadtuk a vendégeket, akik között a magas rangú 
testületek  is képvi seltették magukat. Tiszteletét tette Siluan 
Mănuilă a magyarországi Román Ortodox Egyházmegye 
Püspöke és az ortodox egyház részéről Calinic Covaci, Petru 
Puşkaş, Aurel Becan. A diplomácia részéről Ioan Fodoreanu 

úr főkonzul /a Szegedi Román Főkonzulátus,/ Florin Trandafir  
Vasiloni úr főkonzul /a Gyulai Főkonzulátus/ volt velünk, de 
eljött hozzánk Kreszta Traján, Román Nemzetiségi Szószóló és 
Juhász Tibor, A Magyarországi Románok Országos Önkor-
mányzatának Elnöke is. dr.Nagy Béla György, Polgármester, 
Sütő Mária Márta Alpolgármester, A Románság Hagyomá-
nyaiért és Jövőjéért Egyesület elnöke, a média munkatársai és 
több helyi vendég töltötte meg pillanatok alatt az új irodánkat.  
A szentelés után mindenki részt vett egy közös ebéden.

Negrea C. Dániel
A Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
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Célunk: a gyermekek egészséges életetvitelének alakítása,
- testi fejlődésének segítése, 
- egészségtudatos magatartásra nevelés, 
- a gyerekek megismertetése egészséges   
 vitaminokban gazdag ételekkel, italokkal,
- a mozgás szeretetére nevelés, 
- a szülők bekapcsolása a tevékenységek   
 megvalósításába.

Minden napra izgalmas, érdeklődést felkeltő 
programot szerveztünk.

Hétfő: Magvak napja

- Plakát készítése az „egészséges” és    
„egészségtelen”ételekről, tejtermékekről, mozgásról, 
zöldségekről, gyümölcsökről.

- Kenyérsütés, müzli készítés.
- Pékség meglátogatás.

Kedd: Gyümölcs-zöldség nap

- Zöldségek, gyümölcsök mosása, darabolása,  
 kóstolása.

- Gyümölcspüré, gyümölcsfalatkák, gyümölcssaláta  
 készítése.

- Sütőtök sütése.
- Narancslé készítése és ivása.

Szerda: Ugri-bugri nap

- Minden csoport közösen tornázott, akadálypályán  
 mozgott a sportcsarnokban.

- A sószobában felállított ugráló várban lehetett  
 ugrálni. 

Csütörtök: Tej napja

- Tejtermékekből ételeket készítettünk: túró rudi,  
 joghurt torta, banán turmix

Péntek: Gyógynövények napja

- Különleges gyógyteákkal ismerkedtünk, illatuk,  
 ízük, színűk.

- „Teáztunk, mézzel és citrommal ízesítettük”

Közös filmvetítés a sószobában az EGÉSZSÉGRŐL.
Egy igazán egészséges héten, a közös, örömteli munka során, 
fejlődött a gyerekek ízlése, ízlelése, gondolkodása, figyelme, 
szabálytudata, közösségtudata, bővült ismeretanyaguk. 
Köszönjük a Szülők segítségét, a beküldött hozzávalókat, 
amivel hozzájárultak az Egészséghét megvalósulásához!

Medgyesegyháza Varázserdő Óvoda dolgozói 

Medgyesegyháza Város az ország másik 76 településével 
együtt részt vesz az ÁROP 2.2.22-2013-2013-0001-es pá-
lyázaton, melynek célja a települési jövőkép kialakításának 
megfogalmazása. 
A projekt részeként rajz pályázatot hirdettek általános is-
kolás gyermekek részére, “Milyen lesz Medgyesegyháza 

15 év múlva?” címmel. A kiírásra több mint 100 pályá-
zat érkezett, melyek közül a legjobbakból kiállítás  nyílt 
2015.01.29-én a Művelődési Ház előterében. Ezen a napon 
került sor a díjátadóra is. 4 korcsoportban díjazták a műve-
ket. Alapítványunk 2 korcsoport ajándékainak megvásárlá-
sával segítette   a rendezvényt.

HELYI KÖZÖSSÉGI AKADÉMIA RAJZPÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYHIRDETÉSE

ÍME A GYŐZTESEK

1-2. évfolyam                    3-4. évfolyam

1. Góg Betti 2.a                          1. Fajó Viktória 3.a
2. Kiss Ágnes 2.a                        2. Czollner Tamara 3.a
3. Dávid Luca 2.a                          3. Oláh Szandra  3.b

5-6. évfolyam                                            7-8.évfolyam

1. Kovács Nikolett 6.b   1. Marosi Krisztina  8.a
2. Dobróczki Tamás 6.b    2. Szekeres Kata 7.a
3. Kiss Boglárka  5.b         3. Liker Dóra  8.b
Különdíj: Bizderi Boglárka 5.b  Különdíj: Zsilinszki Diána 8.b

„EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK”- EGÉSZSÉGHÉT A VARÁZSERDŐBEN
Az óvodai programunk fontos része a környezeti és az egészséges életmódra való nevelés. Hagyományteremtő 
szándékkal január 12-16 között „Egészséghetet” rendeztünk. 
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MEGHÍVÓ TERVEZET

Tisztelettel meghívom Önt medgyesegyháza városi 
Önkormányzat 

Képviselő-testületének
2015. február 28-án (kedd) 15. 00 órától a Művelődési 

ház emeleti termében tartandó 
képviselő-testületi ülésére

i. Tájékoztatók

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb  
 eseményeiről
 Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

ii. Beszámolók:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
 Előadó: Liker János aljegyző

2. Nemzetiségi önkormányzatok beszámolója 
 Előadók: Nyáriné Szlávik Mária, Negra C. Dániel      

3. Beszámoló a Gondozási Központ 2014. évi 
 tevékenységéről. 

 Előadó:Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető
4.    Civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról szóló  

 beszámolók elfogadása
 Előadó: Liker János aljegyző

5.   Beszámoló a polgármesteri keret felhasználásáról
        Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

iii. Fő napirendek:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás- 
 ról szóló 6/2011. (III.2.) Ök. rendelet módosítása
 Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

2. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda beiratkozási  
 időpont és nyári nyitva tartás meghatározása.
       Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

3. Civil szervezetek támogatására benyújtott pályáza- 
 tok elbírálása
       Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

4. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
     Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

5. Gondozási Központ szakmai programjának módo- 
 sítása
 Előadó: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető

Medgyesegyháza, 2015. február 5. 

dr.Nagy BélaGyörgy, polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
medgyesegyháza város Önkormányzata

Start közmunka keretében
2015. március 02-től, 2016. február 29-ig

napi 8 órában
korlátozott létszámban munkalehetőséget kínál fel 

regisztrált munkanélküliek számára. 
Munkabér: bruttó 79. 155,- Ft/hó 
(közfoglalkoztatási minimálbér)

Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatalban Holecz 
Andrásné, munkaügyi ügyintézőnél 2015.

február 20-ig.
 Dr. Nagy Béla György, polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a lakosságot, amennyiben a fo-
lyamatban lévő beruházások kapcsán kérdés, 
észrevétel merül fel, az alábbi elérhetősége-
ken kapnak tájékoztatást, segítségnyújtást: 

• szennyvízberuházás: 
a kivitelező Bólem Kft. részéről

Megyeri Zoltán,
a 06/30 370-9792 telefonszámon.

• ivóvízminőség-javító beruházás: 
a kivitelező Köviép Kft. részéről

Szabó Tamás,
a 06/70 630-3013 telefonszámon.

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal ré-
széről Molnár Zoltán, ügyintéző ad tájékozta-
tást a 06/68 440-000 telefonszámon. 

               dr. Nagy Béla György, polgármester

KÖSZÖNJÜK!
Kedves együttérző medgyesegyházi és bánkúti 

polgártársaink!
Köszönjük, hogy 2015. január 31-én (szombaton), 16 
órától részt vettek a 
dr. Dumitras Octavian családjának megsegítésére 
meghirdetett jótékonysági emlékdélután keretében ösz-
szeállított kulturális programunkon.
A segítő szándékú felajánlásaikat eljuttattuk az érin-
tetteknek.

medgyesegyháza és Bánkút
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 

A Románság hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület

BOLDOGAN DOLGOZNAK

ÉLETEM AZ 
ALAPÍTVÁNYNÁL…

A Boldog Otthon Alapítvány-
nál eltöltött időm nagy vál-

tozást idézett elő az életemben. 
Számos lehetőséget adott arra, 
hogy olyan tevékenységeket vé-
gezhessek, amire korábban nem 
volt alkalmam. 

Állandó fejlődésre volt lehetőségem és az egyéni adottsá-
gok kibontakozására minden dolgozó számára. Az eltelt 
idő alatt több embert meg tudtam ismerni. A kapcsolat-
építést és annak bővítését is segítette az itt eltöltött idő. 

Nagyon változatosnak tartom az Alapítványnál tör-
ténő munkavégzést, mert sokrétű. Örülök, hogy megis-
merhettem Balogné Süli Beátát, az alapítvány vezetőjét, 
aki munkám során emberségről és empátiáról tett tanú-
bizonyságot. Jó érzéssel tölt el, ha másoknak örömet sze-
rezhetünk.

Gulyás Zita

Tavaly augusztusban a Boldog Otthon Alapítvány ve-
zetője megkeresett, hogy szeptembertől lehetőségem 

lenne az Alapítványnál dolgozni. Nagyon megörültem a 
lehetőségnek és nagy megtiszteltetésnek vettem a szá-
momra tett ajánlatot. 

Nagyon szeretek itt dolgozni, végre olyan munkát vé-
gezhetek, amit szívből szeretek. Életembe először kipró-
bálhattam a bábozást. 
Az Alapítvány létrehozta a Mosoly báb csoportot, mely-
nek szeptembertől én is a tagja lettem. 
A Báb csoporttal rengeteg helyre eljutottunk és számta-
lan gyermeknek és felnőttnek okoztunk örömet. Minden-
hol szeretettel fogadnak bennünket és visszavárnak. 

Ez a munka többrétű, ami a legjobban tetszik. Az Ala-
pítványnál vásárokat is tartunk, ami saját készítésű aján-
déktárgyakból áll. A vásár befolyt összegéből az Alapít-
vány gyermek programokat szervez és a báb csoportot 
tartja fent. Nagyon szépen köszönöm Balogné Süli Beá-
tának a lehetőséget!

Borbás Imréné

Második alkalommal lehettem részese az Alapít-
vány munkájának. Az itt töltött idő alatt lehető-

ségem nyílt azt csinálni, amit szeretek. 
Az Adventi vásár keretein belül az adományoknak 

köszönhetően tavasszal még több program megrende-
zésére lesz az Alapítványnak lehetősége. 

Mivel nagyon szeretem a Gyerekeket felejthetetlen 
élmény volt a bábozás. Minden alkalommal sikerült a 
Gyerekeknek könnyet csalniuk a szemembe. Rengeteg 
köszönet volt bennük. 

Békés megyében sok helyen jártunk, ahol részesei 
lehettünk az óvodák életének. Nagyon sokszor a Kará-
csonyi Ünnepség keretein belül báboztunk. 

A Gyerekek mellett mindenhol szeretetteljesen fo-
gadtak bennünket, és szinte mindenhova visszavárnak.  
Köszönöm Balogné Süli Bettinek, hogy ennyi helyre 
eljuthattunk együtt!

Mozgalmas időszak van Mögöttünk. Köszönöm 
a sok támogatást, mert Én a legjobban a Gyerekek 
között érzem Magam!

Csótiné Kuzma Csilla

Társkeresés!
Rendezett anyagi 

körülmények között 
élő Békéscsabai, józan 
életű, egyedül álló, 37 
éves, mezőgazdasági 

vállalkozó fiatalember, 
keresi a párját! Várom,  

27 - 37 év közötti hölgyek 
jelentkezését  a 

06 20/ 9948 - 320 
telefonszámon.

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP IMPRESSZUM

Medgyesegyháza Önkormányzatának helyi, közérdekű, 
tájékoztató lapja 

Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban
Kiadja: Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft., 5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős kiadó: Liker János - Szerkesztőség címe: 5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 
Felelős szerkesztő: Baukó Ildikó (baukoildiko@gmail.com)  

Megjelenik: havonta  - Terjesztése ingyenes
Nyomtatás és nyomdai előkészítés: Topbalaton Kft. 1015 Budapest, 

Batthyány u. 51. fsz.2. Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993 
Tördelő: Maulis Ilona
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2015.05.16-17. Békéscsaba-Arad-Békéscsaba 
Szupermaraton 

KÉSZ Kft- Művelődési Ház 

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

2015.05.19. Kézműves foglalkozás Egyéni és Társadalmi 
Felelősségvállalásért Alapítvány KÉSZ Kft- Művelődési Ház 

2015.05.31. XI. Városi Gyermeknap Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
Schéner Mihály Általános Iskola 
Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány 

2015.06.06. Juniális 
Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
 

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány 

2015.06.10. Véradás Vöröskereszt Medgyesegyházi szervezete  

2015.06.11. Kézműves foglalkozás Egyéni és Társadalmi 
Felelősségvállalásért Alapítvány KÉSZ Kft- Művelődési Ház 

2015.06.19. Unokás strandolás 
Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
 

 

2015.06.29- Kézműves tábor Bánkúton Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány Schéner Mihály Általános Iskola 

2015.07.17. Unokás strandolás 
Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
 

 

2015.08.7-9. Dinnyefesztivál KÉSZ Kft- Művelődési Ház  

2015.08.14. Unokás strandolás 
Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
 

 

2015.08.26. Véradás Vöröskereszt Medgyesegyházi szervezete  

2015.09.05. Rokkantak napja 
Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
 

 

2015.09.10-13. Romániai zarándoklat Aradtól 
Marosfőig 

Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 
Egyesület Román Nemzetiségi Önkormányzat 

2015.09.14. Kitűnő tanulók 
jutalomkirándulása Gyopárosra Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány Schéner Mihály Általános Iskola 

2015.09.20. Őszi családi kerékpáros 
kirándulás Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 

Schéner Mihály Általános Iskola 
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

2015.09.25-27. Medgyesi Napok KÉSZ Kft- Művelődési Ház Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 

2015.10.10-20. „Nebulókért” duatlon és triatlon 
verseny Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 

Schéner Mihály Általános Iskola 
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

2015.10.23. Október 23-i ünnepség KÉSZ Kft- Művelődési Ház Schéner Mihály Általános Iskola 

2015.11.21. Iskolabál Schéner Mihály Általános Iskola 
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
Schéner Mihály Általános Iskola 
Szülői Munkaközössége 

2015.11.29. Advent I. KÉSZ Kft- Művelődési Ház Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 

2015.12.04. Egyesületi évzáró 
Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
 

 

2015.12.05. Nemzetiségek napja 
Román Nemzetiségi Önkormányzat 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

 

2015.12.05-06. Házhoz jön a Mikulás KÉSZ Kft- Művelődési Ház Boldog Otthon Alapítvány 

2015.12.06. Advent II. KÉSZ Kft- Művelődési Ház 
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
Schéner Mihály Általános Iskola 

2015.12.13. Advent III. KÉSZ Kft- Művelődési Ház 
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 

2015.12.20. Advent IV. KÉSZ Kft- Művelődési Ház 
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
Boldog Otthon Alapítvány 

2015.12.29. Újévváró rendezvény Boldog Otthon Alapítvány  

FOTÓPÁLYÁZATOT HiRDET A LiKEFESTOON
 
A Likefestoon hírportál amatőr fotópályázatot hirdet „Dél-Bé-
kés téli arca” címmel azok számára, akik szívesen megmu-
tatnák olvasóinknak, mit jelent számukra a tél térségünkben.
A pályázatra jelentkezhet bárki, aki elmúlt 14 éves, legyen 
szó amatőr fotósról, vagy lelkes haladóról. Elsősorban Dél-
Békésre jellemző tájképeket, életképeket, épületfotókat 
várunk, olyan saját készítésű fotókat, amivel bemutatják a 
térség téli hangulatát.
A pályázat technikai részletei, feltételei:
•  Egy nevező legfeljebb 5 fotóval nevezhet – a   

 pályázatra kizárólag saját készítésű fotók küldhetők be
•  Fotó mérete, felbontása: nincs meghatározva
•  formátum: jpg
•  Készítés dátuma: a 2014. december 1. óta készült 

 képek nevezését fogadjuk el
•  fotók szerkesztése: engedélyezett az utómunka   

 (fényerő, kontraszt, stb.)
•  Kérjük megadni: 

- a fotós nevét,
- a fotós életkorát,
- elérhetőségét (telefon, email cím),
- a kép készítésének helyszínét,
- a fotó fantáziacímét.

A beküldés kizárólag elektronikusan történik, a képeket a 
likefestoon@gmail.com email címre várjuk.
Beküldési határidő: 2015. február 28.
A képek feldolgozás után a Likefestoon.com hírportál hivata-
los Facebook oldalán lesznek elérhetőek, ahol szavazásra bo-
csátjuk őket. A szavazás két héten keresztül, 2015. március 2-tól 
15-ig tart majd, a legtöbb kedvelést szerző három kép készítője 
ajándékjutalomban részesül.
Eredményhirdetés: 2015. március 16-án.

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK VALÓSULTAK MEG MEDGYESEGYHÁZÁN

2015. január 11.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 157 901 101 millió forint uniós támogatást nyert az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiata-
karékos átalakítása” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 185 766 001 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból 
nemcsak az épületek energiahatékonysága javult, de a külső homlokzatok is megújultak.

Medgyesegyháza város közintézményeiről általánosan elmondható, hogy több évtizeddel ezelőtt épültek. A kivitelezés során nem vették figyelembe az energi-
ahatékonysági szempontokat, ezért napjainkban már elavult rendszerek működnek az épületekben. Az épületenergetikai hatékonyságot javító beruházás során 
megújult a Művelődési Ház és Könyvtár, a Polgármesteri Hivatal, az Egészségügyi Központ, az Idősek Otthona, az Idősek Klubja valamint a Schéner 
Mihály Általános Iskola Jókai utcában található épülete.
Az Európai Unió támogatásának köszönhetően új fűtési rendszert kapott az Idősek Klubja, a Művelődési  Ház és Könyvtár  illetve a Schéner Mihály 
Általános Iskola Jókai utcában található épülete. Minden épületen újabbakra, korszerűbbekre cseréltük a nyílászárókat, a beruházás harmadik eleme a 
hőszigetelési tulajdonságok javítása volt, amely szintén a projekt keretében valósult meg.
A projekt megvalósításának eredménye ként az épületek energia szükséglete csökken, amely a fenntartók számára költségmegtakarítást jelent a jövőre 
nézve. További kedvező hatása a projektnek, hogy csökken az épületek környezetre gyakorolt terhelése, hiszen kevesebb energiát használnak fel.

A kivitelezés 2014 november első felében fejeződött be.
További információk
 Név: Nagy Béla
Telefon/fax:0668-440-004
Email: medgyes@medgyesegyhaza.hu

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  
5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.   
0660-440-000
www.medgyesegyhaza.hu

  Időpont       Rendezvény   Rendezvény szervezője           Együttműködő szervezetek
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NEKED MIT JELENT A CSALÁD?
A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CsEÖH) a fenti címmel megyei gyermekrajzpályázatot hirde-
tett az év elején, melyre 1. 580 alkotás érkezett óvodásoktól, alsó tagozatos kisdiákoktól. Herczegné Számel Annamária, 
irodavezetőtől megtudtuk, hogy még Hajdú-Bihar és Csongrád megyéből is futottak be munkák. - A medgyesegyházi 
Schéner Mihály Általános Iskola diákjai, a Varázserdő óvoda, közte a bánkúti telephely lurkói is eljutattak egy-egy re-
meket a felhívásra. Igaz, most ők nem értek el helyezést, de a nagyközönség láthatja kezük nyomát. 

KÖSZÖNJÜK ÉS GRATULÁLUNK VALAMENNYIÜKNEK!

A szakmai zsűri által elbírált pályaműveket Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központ földszintjén berendezett 
kiállításon mutatták be. A tárlat a nagy érdeklődésre való tekintettel, előreláthatólag február végéig látható (kérjük, tájé-
kozódjanak az intézményben a pontos nyitva tartásról). Szente Béla, a Csabagyöngye igazgatója a család értékeiről szólva 
kiemelte, hogy programjaik összeállításánál mindig szem előtt tartják, hogy a családoknak szóljanak a rendezvények. 
Zalai Mihály, a megyei önkormányzat elnöke köszönetet mondott a sok kreatív alkotásért, melynek témája a felnőtteket 
is nagy kihívás elé állítaná. 
 

DORKA, AKI MINDEN NAP ÚJAT ALKOT
 

A medgyesegyházi Komoróczki Dorka rajza is eljutott a 
kiállított anyagok közé. 

A cserfes, óvodás kislány hatodik szülinapja közeleg, ami 
számára természetesen igen fontos esemény. Alkotása té-
máját is, egy korábbi születésnap emléke ihlette. 

Azt mondta, hogy a család az az öröm, az ünnep, „együtt-
levés”.
Boldogan újságolta nekem, hogy nagyon várja a következő 
napokat, mert a szüleivel közösen elmennek a megyeszék-
helyre, megnézni a kiállítást. 
Izgatott, hogy annyi rajz között hogyan találja meg a saját-
ját. Olvasni, írni még nem tud, de a monogramját szépen 
kerekíti. Igaz nem K. D., hanem D.K. került a papírra. Fel is 
nevettünk édesanyjával, mondván, lehet, hogy ez az alkotói 
neve lesz!
Dorkától megtudtam, hogy nagyon szeret macskaféléket 
rajzolni, kedvence az érdekes „Pöttyös Tigris”, melyet 
meg is mutatott egy plüssfigura formájában. Apukájának 
ezt rajzolja a legszívesebben, anyukájának és mamájának 
pedig, más-más cicát.  Kacsák és macik is tarkítják reper-
toárját. Szereti élethű színekkel megjeleníteni a dolgokat.
Saját magának is gyakran készít rajzokat, de az óvónénik-
nek is. Kedvenc színei a rózsaszín és a piros. Csupa vidám-
ság, mint ő maga!      B. I.  


