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Adventi hétvégék
Az Advent a várakozás ideje, amikor az emberek együtt készülnek a karácsonyra. ez az öröm, az együtt örülés 
ideje. Erre gondoltak a szervezők is, mikor meghívták a város lakosságát, hogy a négy adventi vasárnapot együtt 

tölthesse a város apraja és nagyja.  

Az Advent szó jelentése eljövetel, a keresztyén világban Jé-
zus eljövetelére való készülést jelenti. A karácsonyt megelőző 
négy vasárnap, amely egyben a kisböjt kezdete. Lelki és testi 
készülés a karácsonyra, amikor díszbe öltözik a házunk és a 
lelkünk is. Ám ez a várakozás nem magányos, hiszen szeret-
jük megosztani azokkal, akiket szeretünk és minden embertár-
sunkkal, kedves szomszédokkal. régen látott ismerősökkel, és 
ismeretlenekkel is. 
Ennek szellemében született meg néhány éve az az öltet, hogy 
városunk lakossága együtt készüljön az év egyik  legszebb 
ünnepére. Idén is színes programokkal, finom ételekkel, és jó 
hangulattal készültek a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 
dolgozói a négy adventi vasárnapon. A Schéner Mihály Álta-
lános iskola és a Varázserdő Óvoda pedagógusaival, diákja-
ival és a település civil szervezetivel, művészeti csoportjaival 
együttműködve szervezték meg az immár hagyománnyá vált 
adventi hétvégéket, ahol a fellépők csodálatos műsora mellett 
közös gyertyagyújtás és egy kis vendégség várta azokat, akik 
ellátogattak a Művelődés Házba. 
A hétvégéken fellépett többek között a no Comment dance 
és az Acid Jazz dance, tánccsoport, akik modern táncokkal 
kedveskedtek a nézőknek, illetve a Jarina Néptánccsoport, 
akik magyar néptáncokból válogattak össze néhány szép moz-
dulatot. nyári istván és barátai nagyon kellemes karácsonyi 
hangulatot varázsoltak a karácsonyt váró közönség számára.  
A  Schéner Mihály Általános Iskola diákjai valamint a 

Varázserdő Óvoda apróságai odaadó pedagógusaik felügyelete 
mellett színvonalas műsort mutattak be, a Medgyesi Advent 
énekegyüttes és a Mozgáskorlátozottak egyesületének dal-
köre pedig gyönyörű dallamokkal örvendeztették meg a kö-
zönséget. Végül, de nem utolsó sorban a Mosoly Bábcsoport 
kedves előadása is helyet kapott az ünnepi programok között. 
A Boldog Otthon Alapítvány jóvoltából minden hétvégén 
Adventi Vásáron nézelődhettek a résztvevők és bájos kéz-
műves termékek közül válogathattak maguknak vagy szeret-
teiknek. A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítványnak kö-
szönhetően a legkisebbek sem maradtak élmény nélkül, hiszen 
minden vasárnap kinyitotta kapuit a játszóház, ahol a gyerekek 
valamint a gyereklelkű felnőttek készíthettek szeretteik számá-
ra ajándékokat.
A finom falatokról a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 
mellett a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Ro-
mánság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület gondoskodott.
A közös adventi gyertyagyújtás sem maradhatott ki. Ebben az 
évben városunk lelkészeit, plébánosát  kérték fel a szervezők, 
hogy ünnepi gondolataikkal köszöntsék az érkező Karácsonyt, 
mely után dr. Nagy Béla György  polgármester úr gyújtot-
ta meg az első gyertyát a Művelődési Ház előtt álló Adventi 
Koszorún. Köszönjük a MADOKY TRADE Kft., a Mezőker 
Kft., és a Szőke és Társai Kft. szaloncukor felajánlását, mellyel 
mind a négy vasárnap a gyermekeknek tudtunk kedveskedni.  

SZ. J. 
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2016. január 1. napjától a házi segítségnyújtás 
szociális alapszolgáltatás biztosításának új felté-
teleiről szeretném tájékoztatni Önöket. Az 1993.
évi III. tv. 136.§ (7) bekezdése alapján a házi se-
gítségnyújtásban részesülő személyek gondozási 
szükségletét, 2015. december 31-ig felül kellett 
vizsgálni, a 36/2007.(XII.22.) SZMM rendelet 
szabályainak megfelelően. 
A gondozási szükséglet felmérése a 36/2007.
(XII.22.) SZMM rendelet 3.§ (2) bekezdésében 
meghatározott, a rendelet 3. számú melléklete 
szerinti értékelő adatlapon történt, az értékelést a 
háziorvos közreműködésével a szolgáltatás veze-
tőjének kellett elkészíteni.
A gondozási szükséglet felmérése az önkiszolgá-
ló és önellátó képesség, a mozgásszervi- érzék-
szervi-mentális funkcióinak és egészségügyi el-
látási igényének átfogó értékelésével történt. Az 
új értékelő adatlap kitöltése választ ad arra, hogy 
az egyes funkciók és tevékenységek elvégzésé-
ben, az egyén mennyire önellátó és milyen szintű 
segítséget igényel saját otthonában. Az értékelő 
adatlap pontszáma határozza meg az egyéni igé-
nyeknek megfelelően, a gondozásra fordítható 
időtartamot és azt, hogy az egyénnek szociális 
segítésre vagy személyi gondozásra van szüksé-
ge. A vizsgálat elvégzését követően az igénylő-
nek átadásra került az értékelő adatlap másolati 
példánya. (Lásd a táblázat a túloldalon)
Személyi gondozás, a rendelet 3. számú mellék-
lete szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt.
Szociális segítés, a rendelet. 3. számú melléklet 
szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint O. 
fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást igénylő:
- hatvanötödik életévét betöltötte és  
 egyedül él,
- hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye  
 közműves vízellátás vagy fűtés nélküli,  
 vagy
- hetvenötödik életévét betöltötte.

A megállapított gondozási szükséglet alapján 
szociális segítés keretében a következő szol-
gáltatások nyújthatók: takarítás a lakás életvi-
telszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, 
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben), 
mosás, vasalás, bevásárlás, segítségnyújtás étel-
készítésben és az étkezés előkészítésében, mo-
sogatás, ruhajavítás, közkútról, fúrtkútról víz-
hordás, tüzelő behordása kályhához, télen hó 
eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata 
előtt, kísérés stb.
Személyi gondozás keretén belül biztosítható 
szolgáltatások: információnyújtás, tanácsadás és 
mentális támogatás, családdal, ismerősökkel való 
kapcsolattartás segítése, az egészség megőrzésé-
re irányuló aktív szabadidős tevékenységben való 
közreműködés, ügyintézés az ellátott érdekei-
nek védelmében, mosdatás, fürdetés, öltöztetés, 
ágyazás, ágyneműcsere,inkontinens beteg ellátá-
sa, testfelület tisztítása, kezelése,  haj, arcszőrzet 
ápolás, száj, fog és protézis ápolás, körömápolás, 
bőrápolás, folyadékpótlás, étkeztetés (segédesz-
köz nélkül), mozgatás ágyban, decubitus meg-
előzés, felületi sebkezelés, sztómazsák cseré-
je, gyógyszer kiváltása, gyógyszer adagolása, 
gyógyszerelés monitorozása, vérnyomás és vér-
cukor mérése, hely- és helyzetváltoztatás segítése 
lakáson belül és kívül, kényelmi és gyógyásza-
ti segédeszközök beszerzésében való közremű-
ködés, kényelmi és gyógyászati segédeszközök 
használatának betanítása, karbantartásában való 
segítségnyújtás, a háziorvos írásos rendelésén 
alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzé-
séhez való kompetencia határáig).
Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásul 
vételét!

Mészárosné Hrubák Mária
Intézményvezető

TÁJÉKOZTATÁS A HÁZi SEGíTSÉGNYúJTÁSRA VALÓ 
JOGOSuLTSÁG fELTÉTELEiBEN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSRÓL

Fokozat Értékelés Pontszám Jellemzők

0. Tevékenységeit elvégzi 0 – 19

Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni. 
A szolgáltatás a szociális és egészségi állapot szinten 

tartására korlátozódik. gondozási szükséglete nem éri el 
az 1 órát

I. Egyes tevékenységekben 
segítségre szoruló 20 – 34

Az egyén egyes tevékenységekben hetente többször 
segítségre szorul, vagy figyelmet, irányítást igényel. 
Gondozási szükséglete: 20-24 pont napi 1 óra, 35-30 

pont napi 2 óra, 31-34 pont napi 3 óra

II. Részleges segítségre szoruló 35 – 39
Az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésében napi 
rendszeres segítségre szorul vagy napi szintű kontrollt 

igényel. Gondozási szükséglete napi 4 óra.

III. Teljes ellátásra szoruló 40 – 56

Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápo-
lásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori beavatko-
zást igényel. Gondozási szükséglete napi 4 órát megha-

ladó mértékű, idősotthoni elhelyezés indokolt.

Mérőtábla pontszámainak értékelése az alábbiak szerint foglalható össze:

TÁJÉKOZTATÁS

A Gondozási Központ ezúton tájékoztatja a Tisz-
telt Lakosságot, hogy a 2016.január 1. napjától 
hatályos jogszabályok alapján, a Család-és Gyer-
mekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások 
igénybevételét jelentenünk kell az országos 
Igénybevevői Nyilvántartásba. Ahhoz, hogy je-
lentési kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni, 
kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek magukkal 
hozni személyes okmányaikat, (különös tekin-
tettel a TAJ kártyára), annak érdekében, hogy az 
igényelt szolgáltatást biztosítani tudjuk. Kérjük, 
az ügyintézés akadálytalan lebonyolítása érdeké-
ben a tájékoztatásunkat szíveskedjenek tudomá-
sul venni, és az abban foglaltak szerint eljárni!

Gondozási Központ

PÁLYÁZATi fELHíVÁS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat pályá-
zatot hirdet Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/A. 
hrsz. 116. szám-, valamint Kossuth tér 24. hrsz. 
119/1.  szám  alatt található üzlethelyiségek 
bérbe adására. A részletes pályázati kiírás meg-
tekinthető a www.medgyesegyhaza.hu webol-
dalon vagy a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblá-
ján. További tájékoztatást Balla László műszaki 
ügyintéző nyújt, a +3668/440-074 telefonszám 
113-as számú mellékén.

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

ÉRTESíTÉS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Medgyesegy-
háza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 257/2015. 
(XII.15.) számú határozatával úgy döntött, hogy 2016. janu-
ár 1. napjától a településen a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatást a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
bevonásával kívánja ellátni. Ennek nyomán az Igazgatóság 
2015. december 28. napján kelt, 35400/4321-17/2015. ált. 
számú határozatával a TAPPE Hulladékgazdálkodási Köz-
tisztasági és Szolgáltató Kft.-t jelölte ki közérdekű szolgál-
tatóként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes 
ellátására. Az ideiglenes közszolgáltatás időtartama 2016. 
január 01-től az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2017. január 31-ig 
terjed. A szolgáltatás ellátása során a kezdeti időszakban a 
lakosság semmiféle változást nem fog tapasztalni, a szál-
lítás továbbra is kétheti gyakorisággal, a megszokott szer-
dai napokon történik. A szolgáltatás 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 dí-
ját a szolgáltató által kibocsátott számla ellenében, utólag 
fizeti ki. Fontos kiemelni, hogy a szolgáltató személyében 
bekövetkezett változás miatt amennyiben az ingatlantulaj-
donos a díjfizetést állandó 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
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mészetbeni juttatása iránti kérelmeket átruházott ha-
táskörben a Szociális és Oktatási Bizottság bírálta el és 
döntéséről határozatban értesítette az ügyfeleket.
A döntés értelmében 116 háztartás részesülhetett tü-
zelőanyag természetbeni juttatásban, háztartásonként 
3,577 q mennyiségben, 25 kg-os zsákonkénti kiszerelés-
ben. A megítélt természetbeni juttatást a Medgyesegyháza 
Városi Önkormányzat műszaki ügyintézőjének irányításá-
val és közfoglalkoztatottainak bevonásával a kérelmezők 
lakóhelyére történő szállítással kapták meg. A kiszállítás 
2015.12.15.-től 2015.12.18.-val bezárólag megtörtént.                                                                                        
További hasznos információ, hogy 2016.01.01.-től több 
pontban módosult  az 1993. évi iii. törvény  a  szoci-
ális igazgatásról és szociális ellátásokról. Többek kö-
zött változott a rendszeres pénzellátások körébe tartozó 
gyermekgondozási segély elnevezése, amely helyébe 
a gyermekgondozást segítő ellátás került, a jogtalanul 
igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályok 
és az adatkezelési szabályok. Változás történt az idős-
korúak járadékának megszüntetésével kapcsolatosan, 
aktívkorúak ellátásával és az ápolási díjjal kapcsolato-
san. Továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXi. törvény is módo-
sult az alábbiak szerint.
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkez-
tetés keretében a szülő (törvényes képviselő) kérelmére 
a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek 
(2H) és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 
(3H) részére továbbra is ingyenesen biztosítja. 
A szünidei gyermekétkeztetést a nevelési intézmény 
zárva tartásának időtartama alatt valamennyi mun-
kanapon, (az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév 
rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szü-
net időtartamára eső munkanapon) biztosítja. 
A tájékoztatás nem teljes körű. A pontos feltételekről 
kérjen további tájékoztatást.  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Karácsonyi ünnepség
a gyermeKjóléti

szolgálattal

A Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata az el-
múlt évhez hasonlóan, 2015 telén is szervezett a telepü-
lésen élő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, óvo-
dás és általános iskolás gyermekek részére programot a 
karácsonyi ünnepek alkalmából. 2015.12.17-én, délután 14 
órakor vette kezdetét az ünnepség, melyen a gyermekek 
jókedvét, fergeteges hangulatát Hevesi Imre előadómű-
vész biztosította zenés, ünnepi műsorával. 
Az előadást követően a gyermekeket megvendégeltük 
egy kis finomsággal, valamint meglepetéssel kedvesked-
tünk nekik. 
Ezúton is szeretném megköszönni a KÉSZ Kft.-nek, hogy 
biztosította számunkra a helyszínt és a kakaót, Potocska 
Norbertnek a hangtechnikát, Hevesi Imre előadóművész-
nek, hogy elfogadta felkérésünket, a Stangli Pékségnek a 
gyermekek számára felajánlott kalácsot. A résztvevő gyer-
mekek részére Dr. Hargel Ahmad gyermekorvos, Dr. 
Molnár Katalin és Dr. Dimák Sándor háziorvosok és 
Dr. Szeverényi László fogorvos jóvoltából szaloncukor 
csomagot osztottunk szét, amit ezúton is köszönünk. Kö-
szönöm minden kollégámnak, aki részt vett a programok 
szervezésében, valamint minden személynek és intéz-
ménynek, aki hozzájárult bármilyen formában a programok 
sikeres lebonyolításához. 

A Gondozási Központ 2015. november hónapjára gyűj-
tést szervezett a Gyermekjóléti Szolgálatnál ellátásban 
lévő gyermekek számára. Ezúton is köszönjük a lakosság 
felajánlásait, mellyel hozzájárultak a gyermekek megaján-
dékozásához. A csomagokat szolgálatunk az ünnepek 
előtt eljuttatta a családok részére, melyet a gyermekek 
örömmel fogadtak.

Hőgyes-Madarász Zsófia, családsegítő

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Medgyes-
egyháza Városi Önkormányzatnál benyújtható 2015. 
évi szociális célú tüzelő (barnakőszén) igénylésére ösz-
szesen 160 kérelmet nyújtottak be. A tüzelőanyag ter-

iSKOLABÁL

Gratulálunk a Schéner Mihály Ál-
talános iskola tantestületének, dol-
gozóinak, a Szülői Munkaközösség 
tagjainak és a szülőknek. ismét bebi-
zonyosodott , hogy a gyermekekért 
igenis mindenki tenni akar. köszönjük 
Katona ilona SZMK elnök, Likerné 
Buzás Edit , Piják Andrásné, Sziget-
vári Józsefné és Vermes Rita szerve-
zőmunkáját. Köszönjük mindenkinek, 
aki anyagi támogatásával, munkájá-
val, közreműködésével hozzájárult 
a bál sikeréhez. A bál tiszta bevétele 
1.129.000,- ft lett, melynek sorsáról 
a Szülői Munkaközösség és az iskola 
tantestülete hamarosan dönt.

Köszönjük támogatóinknak! 
                             
ÁFÉSZ - Dorogi Imre
Bondár Attila
Borsos Cukrászda
Csicsely és Társa Kft.
Csizmadia Tibor
Dafkó Nóra - Százszorszép
Dohánylevél Hagyományőrző Egyesület 
dr Engelhardt Gábor
dr Nagy Béla György
dr Hargel Ahmad
Édenkert Zöldségbolt - Furák Nándor
Elizabeth Szépségszalon – 
Marosiné  Erzsike
Engelhardt János
Engelhardtné Pápai Éva
EURO-CENTERLINE KFT
Evangélikus Egyház
Futaki János
Futaki Jánosné
Gácsér Béla
Gellény birtok - Kalandpark
Góg Zsolt és családja
Gold Irodaszer - Ruck Róbert
Gulyás Sándor
Gyivicsán András és neje
Gyopáros Fürdő
Haladás Plusz Kft
Hegedűs Vendéglő
Holecz Zoltán   
Hrabovszki Tünde
Horváth András
Horváth László Árpád 
Hubertus Vadásztársaság
id Faraga János
Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 

Ruck Márton
Zöld Kuckó Tóthné Kotroczó Edit
Kovács és Kovács Bt. Kunágota
Kovács Jánosné KOLA
Kovács Kornélia & Kovács Zoltán 
Laukó Tünde
Lehóczki János
Tesco-Global Zrt. Liker Csaba
Lückl Attila
Machnicz Endréné
Madari Imréné
Major Hús 
Medgyes Kft.
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 
Medgyesegyháza Vízmű dolgozói
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány
Medi Fruct TÉSZ
Metaker
Milleneumi Utazási Iroda ajándék
Csótiné Kuzma Csilla
Mozgáskorl. Egyesülete 
Munkácsy Mihály Múzeum
Nagy Géza
Negrea Dániel
Orestyákné Pintér Györgyi
Platán Patika
Premissa Logistic Kft
Románság Hagyományaiért és 
Jővőjéért Egyesület
Stangli Sütöde- Szöllősi György
Szamosi Iparcikk -  Ifj. Szamosi Mihály
Szamosi Vivien 
Szamosi Tüzép Ker. - Szamosi Zoltán 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Top Laptop Kft
Tóthné Krisán Zenóbia
Vaderstad Kápolnásnyék
Varga Gábor
Vermes Rita 
Varga Jánosné Edit
Magyar Mónika 
Nagyné Papp Erika

Köszönjük a táncosoknak!

Hegedűs Kitti  
Zalai Éva 
Horváth Diána 
Veres Judit 
Baukó Lászlóné  
Szabó András  
Csótiné Kuzma Csilla 
Kovács Aranka 
Dávidné Kintner Ágnes 
Nyári István   
6.a és 5.b osztály
Pataky László
Pleskonics Zsuzsanna
Dorogi Beatrix

Biriné Gellény Mária
Liszkai Betti
Balázs Katalin
Opauvszki Anita
Lukács Péter
Seres Melinda

Schéner Mihály Általános Iskola

fELHíVÁS
Tisztelettel tájékoztatom az érintett 
vállalkozásokat és érdeklődőket, hogy 

megjelent a

VP-3-4.2.1-15 jelű a „Mezőgazda-
sági termékek értéknövelése és erő-
forrás-hatékonyságának elősegíté-

se a feldolgozásban”

elnevezésű pályázati kiírás. ezen belül 
önállóan támogatható tevékenységek:
A) A mezőgazdasági termékek érték-
növelése, a piacra jutást elősegítő tech-
nológiai fejlesztést célzó beruházások 
támogatása az élelmiszer-feldolgozás 
vállalati hatékonyságának növelése ér-
dekében.

B) A mezőgazdasági termékek érték-
növelésével összefüggő, a környezeti 
erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesz-
tések támogatása.

     B.1) Anyag-, energia- víztakarékos, 
valamint a környezetterhelést egyéb mó-
don csökkentő feldolgozási technológi-
ák és működési módszerek bevezetése.                               
Energiahatékonyság javítására vonatko-
zó tevékenységek, megújuló energiával 
működő technológiák.
     B.1) /2 Egyéb környezetterhelést csök-
kentő tevékenységek
     B.2) Megújuló energiaforrást haszno-
sító technológiák alkalmazása.

A sikeresen pályázók jelentős vissza nem 
térítendő támogatásban részesülhetnek!

Bővebb információ a
https://www.palyazat.gov.hu/node/57211 

internetes oldalon.
Medgyesegyháza, 2016. január 05-n

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György
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ÁLLAMi KiTÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT
NEGREA C. DÁNiEL

Tavaly év végén Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 
és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcso-
latokért felelős államtitkár Orbán Viktor miniszterelnök megbí-
zásából Nemzetiségekért díjakat adott át a Pesti Vigadóban.

A magas rangú állami kitüntetést átvevők között volt a 
medgyesegyházi Negrea Constantin Dániel, aki a békési ro-
mánság érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeré-
seként kapta meg a díjat. 
A kitüntetett, közel két évtizede tartó lelkes munkájával hozzáse-
gíti a Magyarországon élő román nemzetiségű embereket ahhoz, 
hogy nyelvük, kultúrájuk, hagyományaik a jövő nemzedékének 
átörökíthetők legyenek, azok feledésbe ne merüljenek.
Kezdeményezésére alakult meg Medgyesegyházán az akkori  Ro-
mán Kisebbségi Önkormányzat, ahol azóta is elnökként dolgozik.
2002-2006-ig az Országos Román Önkormányzat tagjaként 
vállalt feladatot, majd  2010 októberéig Békés Megye Román 
Kisebbségi Önkormányzatának alelnökeként fogta össze a ha-
zai román nemzetiséget. 
Önzetlenül munkálkodik azon, hogy a településen élő fiata-
lok-származásuktól függetlenül- megismerjék a román nemze-
tiségi kultúrát, közelebb kerüljenek a román közösség értékei-
nek megismeréséhez. Nagy szerepe volt annak létrehozásában, 
hogy már lassan egy évtizede  a helyi általános iskolában az 
érdeklődő diákok tanulhatják a román nemzetiségi nyelvet és a 
román népismeret, az óvodában is elérhetők a román nemzeti-
ségi foglalkozások a kicsinyek számára.
A tanulóknak rendszeresen nyelvi és népismereti táborozást 
szervez anyanyelvi környezetben, támogatásokkal segíti a hát-
rányos helyzetű  gyermek számára is  a részvételt.
Tíz évvel ezelőtt alapítója volt „A Románság Hagyományaiért 
és Jövőjéért Egyesületnek.”
Medgyesegyháza város  romániai kapcsolatait  szélesítette test-
vértelepülési megállapodások létrehozásával. Elsőként 2003-
ban a Kolozs megyei Valea-Ierii /Járavize/, majd 2006-ban az 
Arad megyei Siria /Világos/ településsel. Ezen együttműkö-
désekkel nemcsak helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat 
munkáját, hanem a város, a térség életét is színesítik, gazdagít-
ják, mely kihatással van az országos közösségre is.
2014 októberében az Országos Román Nemzetiségi Önkor-
mányzat kulturális bizottságának tagjává választották, ahol fá-
radhatatlanul dolgozik.
A minisztérium honlapján közzétette az ünnepség részle-
teit, mely szerint a miniszter köszöntőjében hangsúlyozta: 

a díjazottak minden nap fáradhatatlanul, kitartóan és áldozat-
készen dolgoznak a nemzetiségi kultúra ápolásáért. Munkáju-
kat összeköti a közösség és az öröm, mert nemzetiségi kultúrát 
ápolni, magyar kultúrát ápolni örömforrást jelent.
Balog Zoltán kiemelte: az új alaptörvény hitet tesz amellett, 
hogy a Magyarországon élő nemzetiségek a magyar politikai 
közösség részei és államalkotó tényezői. Az állam vállalja, 
hogy a nemzetiségek nyelvét és kultúráját megóvja és ápol-
ja. Az alkotmány egyértelművé teszi, hogy minden valamely 
nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazo-
nossága szabad megvallásához és megőrzéséhez. Joga van az 
anyanyelvhasználathoz, saját nyelven való egyéni és közösségi 
névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű 
oktatáshoz, amihez minden segítséget meg kell adni – mondta 
a miniszter.
A Nemzetiségekért díjat azok a személyek, szervezetek vagy 
nemzetiségi önkormányzatok vehetik át, akik, illetve amelyek 
példaértékű munkát végeztek a magyarországi nemzetiségek 
érdekében közéleti, oktatási, kulturális, egyházi, tudományos 
területen vagy a tömegtájékoztatásban, illetve a gazdasági ön-
szerveződésben. B. I. 

FELHÍVÁS
Tisztelettel tájékoztatom Medgyesegyháza polgárait, vállalko-
zásait, és civil szervezeteit, hogy a képviselő testület soron kö-

vetkező ülésén határozza meg 
2016. évi munkaprogramját.

Tisztelettel kérem, hogy a munkaprogramra vonatkozó ja-
vaslataikat 2016. január 20-ig szíveskedjenek eljuttatni a 

Polgármesteri Hivatalba, vagy a
nagy.bela@medgyesegyhaza.hu címre.

fáradozásukat, segítő közreműködésüket köszönöm!
dr. Nagy Béla György

polgármester

FELHÍVÁS
Tisztelettel tájékoztatom Medgyesegyháza polgárait, vállal-
kozásait, civil szervezetit, intézményeit, hogy Medgyesegy-

háza képviselő testülete megkezdte az  Önkormányzat
2016. évi költségvetésének

tervezését. Kérem, hogy a tervező, előkészítő munkát ja-
vaslataival segítse elő és azokat 2016. január 20-ig szíves-

kedjen eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba vagy a
nagy.bela@medgyesegyhaza.hu címre.

fáradozásukat előre is köszönöm!


