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Városunkban újabb hagyomány teremtődött az ÚJÉVI köszöntő 
megtartásával, ahová helyi intézményvezetők, civil szervezetek 
képviselői és vállalkozók kaptak meghívást év elején a közösségi 
funkciókkal felruházott, fiatalok és önkéntesek által megújult, Maulis 
Ilona falfestményeivel megszépült, volt pártház épületébe. 

Ruck Márton, polgármester a jókívánságok mellett röviden, de 
tömören értékelte az óévben lezajlott, összefogáson alapuló 
történéseket. Egyben elismerését is kifejezte az állami, nonprofit és 
vállalkozói szektornak azért a támogatásért, amit Medgyesegyházának 
nyújtanak folyamatosan. 
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Simonka György, 
országgyűlési képviselő is, akinek a polgármester köszönetét fejezte ki 
mindazon dolgokban való közbenjárásáért, ami hozzásegítette 
lakóhelyünket ahhoz, hogy az elmúlt 3 évben közel 1 milliárd forint 
forrás érkezett településünkre.

Birki Erika egy Kányádi verssel, a képen is látható Nyári István és 
barátai formáció, pedig könnyűzenei összeállítással kedveskedett az 
egybegyűlteknek. /A zenészekkel készült interjú lapunk ötödik 
oldalán olvasható./                                                                          B. I. 

Az önkormányzat 2 833 776 Ft támogatás nyert szociális tűzifára a 
benyújtott igény alapján, ebből 173 köbméter fát tudott vásárolni. 

- Városunkban család részesül tűzifa támogatásban, azok, akik 125 
korábban az erre rendszeresített formanyomtatványon igényelték 
azt. Családonként 1,376 köbméter tüzelőt kapnak a rászorulók. 
Folyamatosan folyik a kiszállítás, még 50 köbméter fa nem érkezett 
meg az erdészettől, de az ígéretek szerint még januárban megkapjuk. 
Az önkormányzat vállalja a tűzifa kiszállítását a rászoruló 
családokhoz, továbbá annak széthasítását azok részére, akik nem 
tudják azt maguk megoldani. Simonka György, országgyűlési 
képviselő szerepet vállalt abban, hogy a térségbe minél több tűzifa 
támogatás érkezzen, minél több rászoruló család fűtése oldódjon 
meg. Ha nem is teljes egészében, de részben biztosított a nehéz 
helyzetben lévő családok tüzelője a szociális tűzifa program által - 
nyilatkozta Ruck Márton, polgármester a faosztás idején.

                          KPJ

Simonka György személyesen ellenőrizte, 
mennyi fa érkezett meg Medgyesre

A helyi Varázserdő óvoda ünnepi műsorral és a „Vissza a múltba” 
című kiállításával tette emlékezetessé az elmúlt évi adventi várakozás 
időszakát. A harmadik gyertyagyújtás alkalmával szerepeltek az 
ovisok, akkor elevenedtek meg a régi emlékek.

- Végig lehet követni a ké-
pekben, tárgyakban, játé-
kokban hogy mennyit vál-
toztunk, változott az óvo-
da, az egész világ. A gyer-
mekeink felnőttek, a 
képeken látható óvodá-
sokból, anyukák, apukák 
lettek. Büszkék vagyunk a 
múltunkra. A kiállítás se-
gítségével idézzük fel 
pozitív élményeinket, fiatalságunkat, régi emlékeinket- mondta a 
megnyitón Varga Jánosné, óvodavezető. 
/Az intézményben készült interjút lapunk 11. oldalán olvashatják/

A Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az Új 
Széchenyi Terv keretében nettó 719 540 547 Ft. összegű 
támogatást nyert az ivóvíz minőségének javítására, valamint a 
meglévő rendszer fejlesztésére. A pályázat részeként hálózati 
rekonstrukció is megvalósul az érintett két településen, 
Medgyesegyházán és Újkígyóson. A beruházás 2014 márciusában 
kezdődik, melynek várható befejezése 2015 júniusára tehető. 

A Társulás 2014. január 8-án tartotta a projektindítással kapcsolatos 
sajtótájékoztatóját, ahol sor került a kivitelezői szerződés 
ünnepélyes aláírására is. 
A rendezvényen Ruck Márton, társulási elnök ismertette a 
pályázattal kapcsolatos általános információkat, illetve beszélt a 
Medgyesegyházán megvalósuló munkálatokról. Ezt követően 
Szebellédi Zoltán, polgármester tájékoztatta a megjelenteket az 
ivóvízminőség-javító program szükségességéről, valamint az újkí-
gyósi munkálatokról. A rendezvényen jelen volt a két kivitelező cég 
képviselője, akik röviden bemutatták a vállalkozásaikat. A program 
a kivitelezői szerződés aláírásával zárult.                               G. GY. 
/A bővített sajtóközleményt lapunk nyolcadik oldalán 
olvashatják./

ÚJÉVI KÖSZÖNTÉS- 2014

KEZDŐDIK AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM
VÁLTOZNAK AZ IDŐK…

TÜZELŐT KAPTAK 
TÁMOGATÁSKÉNT



Több mint egymilliárd forintból „zöldül” a város. 
A támogatási forrásból elsősorban az önkor-
mányzati intézmények energetikai korszerűsítését 
valósítják meg, másrészt a szennyvíz-csatornázást 
fejezik be. Összesen öt nyertes beruházásról van 
szó, melynek munkálatai idén kezdőnek. 

- Medgyesegyháza igyekszik minden lehetőséget 
megragadni a fejlesztéshez. Ehhez persze szükségünk 
van támogatásra. Minden segítséget megkapunk az 
országgyűlési képviselőnktől, Simonka Györgytől. 
Kiemelt figyelmet fordít a településünkre, aminek most 
is kézzel fogható eredménye van, ugyanis nemrégiben 
nagy összegű uniós forráshoz jutottunk.

Hosszú volt az út a végleges döntésig, de a hatékony 
érdekképviselet most is a város előnyére vált

Három napelemes beruházás kapcsán az uszoda, a 
művelődési ház és az iskola épületére lesznek elhelyezve 
napkollektorok. A beruházás után lényegesen csökkenni 
fog a villamos energia felhasználás. A negyedik 
pályázat, épületenergetikai fejlesztés, nyílászárók 
cseréje, födémek és homlokzatok szigetelése, valamint a 
fűtésrendszerek korszerűsítése. Ennek a pályázatnak 
köszönhetően a következő épületek lesznek felújítva: 
szociális otthon, idősek napközi otthona, egészségház, 
művelődési ház, a Jókai utcai iskola, és a polgármesteri 
hivatal – sorolja a lehetőségeket Ruck Márton, 
polgármester. 
Az ötödik pályázat a szennyvízberuházás negyedik 
üteme, amelyben kiépítésre kerülhet a szennyvíz-
elvezetés minden olyan utcában, ahol jelenleg indokolt 
és szükséges, valamint a szennyvíztisztító telep fejlesz-
tése és bővítése fog megvalósulni – tájékoztatott az 
önkormányzat első embere. Az energetikai fejlesztések 
az ingatlanok üzemfenntartási költségeit képesek 
hatékonyan csökkenteni, biztosítják az energia-
hordozókkal való takarékosabb gazdálkodást, és 
elősegítik a veszteségek mérséklését.
- Minimális önerő felhasználással az önkormányzati 
épületek energetikai fejlesztése által új arculatot kaphat 
városunk. Új fejezet kezdődhet az önkormányzat és a 
lakosság életében. A fejlődés útján járunk, minden adódó 
lehetőséget a jövőben is ki fogunk használni, ahogyan 
tettük ezt eddig is – fogalmazta meg terveit a település 
vezetője.

                                              Kálmán-Pócsik Judit
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TIZENÖT  SZERVEZETTEL ALAKULT  MEG A 
MEDGYESI CIVIL KEREKASZTAL

Tavaly, december 13-án Medgyesegyházán 15 helyi szervezet megalakította a 
MEDGYESI CIVIL KEREKASZTAL-t, mely esemény a Norvég Civil Alap  
által támogatott, A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület 
KOMATÁL  címmel elnyert projektje keretében valósult meg. 

- A fórum önkéntes, nyitott, jogi személyiséggel nem rendelkező együttműködési, 
érdekképviseleti közösség, melynek tagja lehet minden olyan helyi székhelyű, 
telephelyű civil szervezet, amely lokális feladatot lát el, illetve települési feladatot is 
vállal. A kerekasztal valós szükségletekre alapozva, politikamentes értékeket képvisel, 
rugalmas és gyors reagálással, fejlesztő szemlélettel szolgálja a medgyesegyházai civil 
együttműködést annak érdekében, hogy széleskörű partneri kapcsolat alakuljon ki az 
egyes szervezetek és önkormányzati döntéshozók között - tájékoztatott Sütő Mária 
Márta, projektkoordinátor. 
Az egybegyűltek kinyilvánították, hogy a kerekasztal célja a helyi önkormányzattal 
együttműködve a települési civil közösségek koordinálása, működésük segítése, 
érdekeik képviselete, a csatlakozó civil szervezetek közötti párbeszéd, együttműködés, 
információcsere biztosítása, közös rendezvények szervezése, pályázatok generálása, 
készítése valamint rendszeres kapcsolattartás a civil szférát segítő állami, önkor-
mányzati, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel.

Miután elfogadták, a szervezetek képviselői aláírásukkal is elátták a Medgyesi Civil 
Kerekasztal működését is tartalmazó dokumentumot, melyben rögzítették, hogy 
évente minimum kétszer (tavasszal és ősszel ülésezik), évente egyszer városi civil 
fórumot rendez. Folyamatosan foglalkozik a civil szektort érintő kérdésekkel, éves 
rendezvénynaptárt dolgoz ki. Delegáltjai képviselik a különböző ügyekben kialakított 
véleményét. Segíti a közjót szolgáló civil szakmai kezdeményezéseket. Továbbá 
törekszik a kapcsolatok bővítésére, nyitott mindazon szervezetek irányában, akik 
működési rendjét elfogadják. A kerekasztal kétévente gesztorszervezetet választ, 
melynek feladata a kerekasztal zökkenőmentes működésével kapcsolatos teendők 
(információáramlás biztosítása, tagszervezetek regisztrálása, címlisták frissítése, 
önkormányzati, illetve más partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás) ellátása. A 
gesztori teendőket 2015. december 13-ig A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 
Egyesület látja el, képviselői az egyesület mindenkori vezetősége. 
- A kerekasztal bátorítja az önszerveződést, elősegíti a civil közösségek létrejöttét és 
biztosítja számukra a szükséges információkat, elősegíti a szektorok közötti 
együttműködést, különös tekintettel a települési önkormányzattal való kapcsolattar-
tásra, törekszik az önkormányzat és a civil szféra hatékony, átlátható, tiszta kap-
csolatának kialakítására -  erősítette meg Sütő Mária Márta, aki egyben a gesztor 
egyesület elnöke is.                                                                                                   (X)



Felhívjuk a település lakosságának figyelmét arra, hogy a 
levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 
3. pont 4.§ értelmében „tilos a légszennyezés, valamint a levegő 
lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan 
mértékű terhelése, amely légszennyezést okoz”. 

Ebbe tevékenységi körbe tartozik az illegális hulladékégetés 
is. 

Illegális hulladékégetésnek minősül bármely hulladéknak a 
jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül 
háztartási tüzelőberendezésben történő égetése.

Azaz, aki a fűtéshez használt kazánokban nem, vagy nem csak 
hagyományos fűtőanyagot használ (szén, kezeletlen tűzifa, 
brikett, gáz stb.) hanem éghető háztartási hulladékot, műanyag 
hulladékot, kezelt fahulladékot, gumit, papírhulladékot, bőrt, 
illetve mezőgazdasági hulladékot nem kifejezetten arra épített és 
engedélyezett tüzelőberendezésben éget el, az jogsértést követ 
el.
Ezen anyagok igen nagymértékben szennyezik a környezetet, és 
károsíthatják az egészségünket, rákkeltő, bőr- és szemirritációt 
okozó, a légző- és immunrendszert, és a vérképző szerveket 
súlyosan károsító vegyületetek szabadulnak fel.
A fenti anyagok égetése során általában keletkezik szénmonoxid, 

széndioxid, hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid illetve számos 
egyéb, irritáló, maró hatású és rákkeltő szerves anyag. 
A dioxin, a furán származékok, valamint a füsttel szétszóródó 
fémek (pl. a kadmium, cink, arzén, higany, nikkel, ólom, króm 
stb.) az égés során keletkező porral leülepszik a talajra, a 
növényre, és a tápláléklánc révén bejut az emberi szervezetbe. 

Fentiekre tekintettel felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 

hulladék anyagok kazánokban történő égetése TILOS!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 306/2010. (XII.23.) 
Kormányrendelet alapján bármely anyag a jogszabályi 
előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül háztartási 
tüzelőberendezésben történő égetése esetén

300.000,-Ft-ig terjedő levegőtisztaság-védelmi 
bírság szabható ki.

Az illegális hulladékégetéssel kapcsolatos eljárásra a Békés 
Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatala 
illetékes. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Közös Önkormányzati 
Hivatal fokozottan ellenőrzi a település szennyező forrásait, 
és az illegális hulladékégetés gyanúja esetén azt jelzi a járási 
hivatalnak, amely hatóság az ellenőrzést elvégzi és jogsértés 
esetén (tettenérés vagy koromvizsgálat laboratóriumi 
eredményei alapján) a bírságot kiszabja.

Közös Önkormányzati Hivatal
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FELHÍVÁS HULLADÉKÉGETÉSSEL 
KAPCSOLATBAN

HÍREINK
2013. december 29-én, vasárnap 16 
órától Újévváró családi délutánt 
szervezetünk a volt Démász épü-
letben. A nap folyamán a lányok szilveszteri csákót, a 
fiúk kardot, pajzsot készítettek, homokképet, hűtő-
mágnest, szódabikarbónás díszt-medált csináltunk. 
Vendégünk volt Rita Bohóc, aki fergeteges hangulatot 
varázsolt, énekeltünk, táncoltunk, játszottunk, mókáz-
tunk. A helyi Gasztronómiai /Csőröge/ csoport jóvol-
tából ehettünk a méltán híres és finom csörögéjükből.

Köszönjük támogatóinknak:

Csipke csemege - Nagy Ferencné,
Gasztronómiai /Csőröge/ csoport,
Gold Irodaszer Kft – Ruck Róbert, Gyógyszertár - 
Számel János, Verbai Zsolt.

Köszönjük önkéntes segítőinknek, akik nélkül nem lett 
volna teljes ez az alkalom:

Balog Debóra, Csótiné Kuzma Csilla, Fehér Roland, 
Herczeg Gyöngyi, Hrubák Andor, Kovács Jánosné, 
Leckési Ervinné, Liszkai Beáta, Simonka Jánosné, 
Simonka Renáta, Szarka Nikolett, Szarka Viktória, 
Verbai Ádám

                                                                                         
Balogné Süli Beáta/ BOA

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE

KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 

2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. ÁPRILIS 6.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok 
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt 
felvételükről értesítőt kapnak. 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

AJÁNLÁS

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2014. március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

SZAVAZÁS

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár 
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig, 
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29-én 16.00 óráig 

lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, 
illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár 

pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő 
helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény valamint a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 
rendelkezései  alapján,  a helyi szinten szabályozott 
pénzbeli és természetbeni ellátások aktualizálása 
szükségessé tette a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális és ellátások újra szabályozását. 

A szabályozás szerint 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, 
temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé 
alakul. 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2013. december 17-én megtartott ülésén rendelet alkotási 
kötelezettségének eleget téve megalkotta a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátások szabályozásáról szóló 
24/2013. (XII.18.) számú önkormányzati rendeletét.
A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és 
megőrzése érdekében Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
meghatározza az általa biztosított pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások formáit, szervezetét, az eljárási és jogosultsági 
szabályokat, továbbá a szociális ellátások igénybevételének és 
érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. 
A szociális ellátásra való jogosultság megállapítására a Szt. 
valamint a Gyvt. rendelkezéseit a rendeletben meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni. 
A rendelet az alábbi támogatási formákat szabályozza, melyek a 
korábbiakhoz képest nem változtak: - aktív korúak ellátása 
keretében a rendezett lakókörnyezet biztosítása, 
- aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális 

segélyezett együttműködési kötelezettsége a Gondozási 
Központtal,

- köztemetés költségeinek megfizetésével kapcsolatos 
szabályozás, 

- méltányossági közgyógyellátás, 
- szemétszállítási díjkedvezmény.

A településen élő személyek számára a váratlanul kialakult 
krízishelyzetek kezelését illetve azon társadalmi réteg alapvető 
szükségleteinek biztosítását szolgálja a 2014. január 01-től 
összevont támogatásként biztosítható önkormányzati segély. 
A szociális rendelet önkormányzati segéllyel kapcsolatos 
rendelkezéseiről az alábbi tájékoztatást adjuk :  

Önkormányzati  segély
14.§
(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
önkormányzati segélyt nyújthat az alábbiakban meghatározott 
feltételek fennállása esetén

a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére

b) annak, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, 
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra 
köteles hozzátartozó volt, de a temetési költségek viselése a 
saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti segély különösen az alábbi 
indokokra való tekintettel állapítható meg: 
a)  akinek tartós betegsége miatt jelentős jövedelem kiesése van,
b)  aki elemi kár, haláleset vagy baleset miatt anyagi segítségre 

szorul,
c)  akinek nyugdíjazása folyamatban van és átmenetileg 

ellátatlan,
d)  aki az egészség megőrzése érdekében az egészségbiztosítás 

által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi 
szolgáltatást vesz igénybe, ha a szolgáltatás díja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (jelenlegi 
összege: 42.750,- Ft ) meghaladja,

e)  gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megvásárlására
f)  munkáját önhibáján kívül elveszíti,
g)  a megfelelő élelmezés hiánya,
gy) a lakhatás elvesztésének veszélye,
h)  a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye,
i)  a megfelelő ruházkodás hiánya, vagy
j)  ha a család anyagi erőforrásai nem elegendőek a szükséges 

tanszer, tankönyv megvásárlására.
k)  válságban lévő várandós anya gyermekének megtartásához
l)  a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz
m) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadások miatt.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti segély akkor állapítható 
meg,
a)  ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 % -át 
( jelenlegi összege: 37.050,- Ft )

b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 % -át 

 (jelenleg 57.000,- Ft.) nem haladja meg.
(4) Különös méltánylást igénylő esetben a (3) bekezdés szerinti 
jogosultsági feltételekkel nem rendelkező kérelmező részére is 
megállapítható az önkormányzati segély, amennyiben a (2) 
bekezdésben meghatározott indokok fennállnak. 
(5) Az önkormányzati segély egyszeri összegét a rászorultsághoz 
igazodóan lehet megállapítani, felső határa nem lehet nagyobb a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2, 5- 
szeresénél.
(6) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti segély akkor állapítható 
meg, ha a kérelmező
a)  családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-
át, ( jelenlegi összeg: 42.750,- Ft.) 

b)  egyedül élő esetén a 250 %-át (jelenlegi összege: 71.250,- Ft.) 
(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti segély összege nem lehet 
kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 10 %-ánál, 
egységes maximális összege 20.000,- Ft. 
Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulás iránti kérelmet a 
temetéstől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni, csatolva 
a halotti anyakönyvi kivonatot, és az eltemettető részére kiállított 
számlát, valamint a jövedelemigazolásokat. 

A rendeletben szabályozott támogatásokkal kapcsolatban 
részletes tájékoztató kérhető a Medgyesegyházi Közös 
Önkormányzati Hivatal 4. számú irodájában, Nagy Lászlóné 
munkatárstól.

Közös Önkormányzati Hivatal

január

TÁJÉKOZTATÓ a 2014. január 01. napjától hatályos szociális ellátások szabályozásáról 



illő repertoárt összeállítani. Legtöbb-
ször felnőtteknek zenélünk, gyerek-
műsort ritkán csinálunk- sorolták.

Amikor azt kérdeztem tőlük, hogy mi 
motiválja őket arra, hogy mindezt 
civilként, önzetlenül, anyagi hono-
rálás, szponzorok nélkül teszik évek 
óta, nem gondolkodtak a válaszon.  
Szinte egyemberként mondták: a taps, 
az emberek és a zene szeretete.   
- A színpadon vagyok a legszabadabb, 
a hangszerem is tudja mit akar, aki 
zenél, az másként éli meg a dolgokat, a 
hétköznapokat is, ahogy a sport úgy a 
zene is segít a mentális jóllétben, 
átélhető, mondanivalója van, a közön-
ség egyfajta tükör, magára ismer benne 
az ember –fogalmaztak. 
Köszönjük nekik és bízom benne, 

hogy sokszor találkozunk még velük, mert szerényen amatőrnek 
nevezett jelenlétükben van valami profizmus is, amire igen jó 
ráérezni, amire büszke lehet Medgyesegyháza is! 
Általában az interjúk végén van egy klasszikus felvetés, ami az 
álmokról, vágyakról szól. Kiprovokáltam, így az élőzenét játszó 
Nyári István és barátai sem úszták meg.  Tessék, kellet nekem!
Új hangszereket, komolyabb hangtechnikát, 
billentyűst, basszusgitárost és technikust, próbatermet emle-
gettek, no meg egy-két bemutatkozási lehetőséget, mondjuk 
Győrben. Kicsit nevettünk is, de így van ez jól!        

Baukó Ildikó 

Ahogy régóta lenni szokott, próbára gyűltek össze Hrubák 
Gyurinál és feleségénél Hrubákné Madari Erzsinél a barátok. 
Most Seres Melinda és Nyári István. ŐK láthatók az alábbi 
képen, a januári Újévköszöntő rendezvényen, de gyakran 
találkozni velük egyéb települési eseményeken is, mint családi 
majális, advent, ünnepi megemlékezések… 

Azért a most, mert a formáció időnként változik. Ki szoktak 
egészülni Orosz Edittel, aki kántorként is, egy ökumenikus 
imahét keretében hozta össze a kis csapatot, s ez a rendezvény az 
idén épp most is aktuális. Korábban Zsenyukné, Kati is tagja 
volt a társaságnak, Orsós Jani, dobos, pedig még Gyuriék 
egykori első, magyarbánhegyesi együtteséből tér vissza 
alkalmanként a ma már medgyesi összeállításba. 

S, emellett különféle felosztásokban, ha kell szólóban is 
esküvőkön, lakodalmakon, különböző rendezvényeken fordul-
nak meg. 

E kis kitérő után elmondható, hogy jelenleg négyen készülnek 
együtt a következő komoly fellépésre, ami április környékén lesz 
a mezőkovácsházi református templomban, immár nem először. 

Január utolsó napján, pedig egy medgyesbodzási beteg gyermek 
megsegítéséért állnak színpadra. 

A lányok ének, vokál, mellette Melinda furulya és fuvola, Erzsi 
gitár, Pista ének és gitár, Gyuri szólógitár terén jeleskednek.  

- Mi, amatőrök vagyunk, oda megyünk fellépni, ahová hívnak 
bennünket, nem szoktuk ajánlani magunkat, egyik fellépés hozza 
a másikat. Komolyan vesszük ezeket a megkereséseket, van hogy 
hónapokig tartó próbák előznek meg egy-egy koncertet.  
Általában feldolgozott dalokat adunk elő, esetenként egy-egy 
saját szerzeményt is játszunk. Igyekszünk mindig az alaklomhoz 
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EGYSZERŰEN CSAK: NYÁRI ISTVÁN ÉS BARÁTAI
„A zene a káoszból rendet teremt; a ritmus a széttartót egységbe fogja; a melódia a megszakítottat folytonossá 
varázsolja; a harmónia az össze nem illőket összeegyezteti”- fogalmazta meg Yehudi Menuhin, világhírű amerikai 
hegedűművész és karmester, akit azért idézek, mert beszélgetőtársaim megnyilatkozásai mögött mindezeket saját 
hitvallásaikból is kiéreztem. Sőt, felém, mint hallgatóság felé valóban közvetítették azt a szabadságot és szeretetet is 
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Mint egy jól felépített órán, átvesszük az alapokat. Az igazgató 
elmondja, hogy 2012 őszén pályáztatás útján kapta meg a 
kinevezését, a tankerület gyakorlatilag a járás területe, 12 település 7 
intézménye tartozik hozzá, ami mintegy 2000 diákot és 200 peda-
gógust jelent. Felidézzük, hogy Medgyesegyházán az önkormányzat 
nem adta ki a kezéből a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 
működtetését, foggal-körömmel ragaszkodva a saját épületünk, saját 
iskolánk elvhez. A fenntartás viszont államivá vált. 

- Főként mi, dél-békésiek érezhetjük igazán, hogy az előző két 
kormányzati ciklus szakpolitikája mennyire szétzüllesztette az 
oktatást, az LHH-s térségben még inkább megnövelve az egyenlőt-
lenségeket. A gazdagabb szülők meg tudták venni azokat a plusz 
szolgáltatásokat gyermekeik számára, amelyek növelik társadalmi 
esélyeiket, míg a szegényebbek eddig nem jutottak ezekhez a lehető-
ségekhez. Nyilván ez nem vezet semmi jóra, ezért is volt fontos lépés 
a kormány részéről a fenntartói feladatok átvétele. Ezzel talán 
felszámolhatók lesznek az elmúlt évtizedekben elmélyült különb-
ségek, és megteremtődik a valódi esélyegyenlőség. A nagyobb állami 
felelősségvállalás igazságosabbá tudja tenni az iskolarendszert 
Magyarországon. 

Valljuk be, és ebben semmi rosszalló szándék nincs, hogy egy-egy 
településen az iskola fenntartása „csak” egy feladat volt a sok között, 
bár szentül meg vagyok győződve, hogy ezt vették a legkomolyabban 
az illetékesek, mégis gazdátlanok voltak az intézmények- sorolja 
Varga Gusztáv.   

- Laikusként hogyan értsük a legjobban azt, hogy az állam lett a 
fenntartó?

- Talán akkor fogalmazok a legegyszerűbben, ha azt mondom, hogy 
az állami, ha úgy tetszik központi irányítás a törvényesség betartását, 
ellenőrzését jelenti, amihez hozzárendelődik a taneszköz-ellátás, a 
külső szakmai ellenőrzés, a bérek biztosítása, a pedagógus tovább-
képzések lehetőségének megteremtése. A tankerületi igazgatók 
feladatainak a gerincét az illetékességi területükön működő intéz-
mények munkájának segítése, koordinálása, a fenntartásból adódó 
feladatok ellátása adja. Ez az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal 
és a köznevelés egyéb szereplőivel történő folyamatos kapcsolat-
tartás, de kollégáim számára természetesen adminisztratív teendők 
sokasága is. 

Kezdetben hetente, most már kéthetente tartunk igazgatói 
értekezletet, ahol komolyan és keményen szakmázunk. Intézményi 
látogatásaim is ritkulnak, ahogy egyre inkább belejövünk a 
feladatokba. Kéthavonta azért mindenhová eljutok. Telefonon, 
mondhatni napi, élő a kontaktus.

Egy tanácskozást követően a medgyesi igazgatói irodában: 
mindenben egyetértettünk.

- Hozzánk talán gyakrabban is ellátogat. Milyennek látja a mi 
dolgainkat? 

- A Schéner iskola az egyik legjobban felszerelt iskola a tankerületben 
(sportcsarnok, uszoda nyelvi labor áll a gyerekek rendelkezésére), a 
városvezetés által pedig magasan a legjobban támogatott intézmény. 
Nekem személy szerint is jó a kapcsolatom Ruck Márton 
polgármester úrral és a képviselőkkel, meghívásaimat is mindig 
elfogadják, ami megtisztelő. A tanári közösség fiatal, lendületes, 
szimpatikus számomra. A pedagógus zenekar, külön szívembe 
záródott! 

Sikerüknek tartom az évek óta meghirdetett széles körű tantárgyi 
versenyeiket, az országos „Határtalanul” pályázati programban, 
pedig ők az egyetlen résztvevők iskoláink közül. 

A sporttevékenység ugyancsak példaértékű, ezért bíztam a tankerületi 
munkaközösségek közül Medgyesre a testnevelést. 

-Ezek szerint kiváló a bizonyítványunk, köszönjük! Amennyiben 
saját eddigi tevékenységét értékeli, mit tart fontosnak kiemelni? 

- Érdekes módon a legbüszkébb egy olyan történésre vagyok, ami 
ugyancsak a medgyesi iskolához kötődik. Ez nem más, mint a 
Schéner kötelékben Medgyesbodzáson (6 év után) újranyílt tagiskola, 
ahol kilenc elsős diák kezdte meg a tanévet. Ezzel négy főnek munkát 
is adtunk, ami négy családról is szól, és ez nem kis dolog a 
környékünkön. Krucsai József, helyi polgármester mellett Simonka 
György országgyűlési képviselőnk vállalt oroszlánrészt abban, hogy 
mindez megvalósuljon, az ő közbenjárása nélkül nem sikerülhetett 
volna ezt az országosan is példaértékű elgondolást véghez vinni.    

Előre tekintve az lenne örvendetes, ha megélhetném azt, hogy 
valóban nő a pedagógusok megbecsültsége, erősödik önértékelésük, 
hisz nekik is tenni kell azért, hogy az egész társadalom építőkövei 
legyenek. A KLIK, a tankerületek próbálnak ebben partnerek lenni 
minősítési rendszerek működtetésével, szakmai tanácsadásokkal, 
továbbképzési területek bővítésével, nem utolsó sorban a bérek 
rendezésével. Ez utóbbi területen tavaly szeptemberben bruttó 60-
100 000 forinttal, januárban 7-10 000 forinttal emelkedtek a 
pedagógusbérek, szeptembertől újabb 15-30000 forintos 
növekedésre lehet számítani. 

A legfontosabb ebben az egészben, természetesen a gyermek. Hiszek 
abban, hogy családjaikkal, kollégáimmal, a medgyesi város-
vezetéssel együtt egy egészséges, boldog jövőt tudunk számukra 
előkészíteni!

Baukó Ildikó
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A TANKERÜLETI IGAZGATÓ KIÁLLÍTOTTA A BIZONYÍTVÁNYUNKAT
Mezőkovácsházán a városháza második emeletén 
találom a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) Mezőkovácsházi Tankerülete székhelyét, 
ahol Varga Gusztáv tankerületi igazgatóval van 
találkozóm. Kicsit korábban érkeztem a megbeszélt 
időpontnál, de várakozásom nem telik magánnyal, 
mert barátságos hangulatban üdvözöljük egymást 
régi ismerősökkel, Medgyesről és környékéről 
elszármazott szakemberekkel, akik a szervezet hét fős 
apparátusát erősítik tevékenységükkel. Nagy a jövés-
menés, csörögnek a telefonok, érződik, hogy van 
munka bőven, de valahogy minden olyan humánus. A 
rajtam kívüli várakozók is roppant türelmesek, 
mosolygósak, köztük iskolaigazgatók, pedagógusok.  
Meg is érkezik beszélgetőtársam.   
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2007 óta pályázhatnak az iskolák az Integrációs 
Pedagógiai Program keretén belül támogatás 
igénylésére, mely lehetőséggel a Schéner Mihály 
Általános Iskola minden évben élt. 
A támogatási összeg egy része lehetővé teszi a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek szociális hátrányainak 
enyhítését. A program segítséget nyújt abban, hogy tanulóink 
közül sokan nem jutnának el színházba, ha nem tudnánk 
megvenni nekik a színházbérletet. Minden tanév elején 
tanszercsomag kiosztásával segítjük ezen családokat, mivel a 
csomag tartalmazza a tanév megkezdéséhez szükséges füze-
teket, tollakat, ceruzákat, rajz eszközöket, körzőt, vonalzókat. 
A karácsony előtti időszakban igyekszünk a téli időjárásnak 
megfelelő ruhacsomagot biztosítani, amely szintén nagy 
segítséget jelent a szülőknek az ünnepek előtt. A csomagban a 
gyerekek kaphattak téli kabátot, csizmát, pulóvert, nadrágot, 
sapkát, sálat, illetve kesztyűt. 

Mindezeken felül az iskolai kiránduláson ebédet, karácsony-
kor pedig programot, ebédet és csomagot biztosítottunk 
számukra. A pályázat másik részéből tanulóbarát osztályterem 
kialakítására a régi, elhasznált székeket újakra cseréltük. A 
technika órához mindenkinek vásároltunk eszközöket, 
valamint fejlesztjük a szertárakat új eszközök vásárlásával.
A program során nehézséget jelent az iskolának az 
igényléshez nélkülözhetetlen nyilatkozatok, határozatok 
beszerzése. Amennyiben október elsejéig nem kapjuk meg a 
szükséges papírokat a szülőktől, akkor a gyermek abban a 
tanévben nem vehet részt a programban. Az idei tanévben 104 
tanuló kapott támogatást, ami jelentős anyagi segítséget 
jelentett a családok számára. A pedagógusok feladat pedig, 
hogy a támogatott tanulókat külön fejlesszék mind a 
tanórákon, mind a szakkörökön, korrepetálásokon. Amennyi-
ben lesz rá alkalom az iskola pályázni fog a jövőben is.

Vermes Rita, igazgató

január

Gyermekek támogatása a Schénerben

  

 

KEDVES
 

GYEREKEK!
 ISKOLÁNK NÉVADÓJÁNAK, SCHÉNER

 

MIHÁLYNAK
  

JANUÁR

 

HÓNAPBAN

 

VAN A SZÜLETÉSNAPJA. EBBŐL AZ

 

ALKALOMBÓL

 

ÉS A

  LAKÓHELY ÜNK , MEDGYESEGYHÁZA
  

VERSENYHEZ
 

IS
 

KAPCSOLÓDVA, RAJZPÁLYÁZATOT
 

HIRDETÜNK.
   

A PÁLYÁZAT
 

CÍME: 

 
MUTASD  BE  AZT A MESÉT, AMELYIKET  LEGSZÍVESEBBEN OLVASOD, NÉZED VAGY HALLGATOD, 

AMELYIK  LEGKÖZELEBB ÁLL HOZZÁD! 

A RAJZOKAT
 

A/4‐ES
 

MÉRETBEN,
 
BÁRMILYEN

 
TECHNIKÁVAL

 
KÉSZÍTHETED!

 

A PÁLYÁZATON
 

MINDEN
 

ÓVODÁS
 
ÉS

 
ÁLTALÁNOS

 
ISKOLÁS

 
INDULHAT!

 

Eredményhirdetés
 

korcsoportonként
 

történik.
 

Korcsoportonként az 1‐3.
 

helyezett
 

tárgyjutalomban
 

részesül.
 

 A legjobb
 

rajzok
 

felkerülnek
 

az
 

alapítvány
 

honlapjára
 

is.
 

Beadási

 

határidő meghosszabbítva:

 

2014. február 05‐ig!
Részletes

 

tudnivalók

 

megtekinthetők az

 

óvodában

 

és

 

iskolában,

 

valamint a 
www.medgyesinebulokert.hu

 

honlapon.

 
 

 

DIGITÁLIS
 

ÉVKÖNYV
 

KÉSZÜL
  
A MEDGYESEGYHÁZI

 
ISKOLÁRÓL

 
A Schéner

 
Mihály

 
Általános

 
Iskolában a Medgyesegyházi

 
Nebulókért

 
Alapítványnál

 
dolgozó  munkatársak a napokban  gépelik az elmúlt 70‐80 év végzős diákjainak nevét, 
mert  szeretnénk,  ha  az  iskola  honlapján mindenkinek megjelenne a neve. Úgy 

tervezzük,  hogy  ahol  tudunk,  ott  csoportképet vagy tablóképet is feltöltünk. 

EZÉRT  KÉRÜNK  MINDENKIT,  AKI  BÁRMIKOR A MEDGYESI ISKOLÁBAN VÉGZETT, ÉS VAN 

CSOPORT- VAGY TABLÓKÉPE,
 

HOZZA
 
BE

 
AZ

 
ISKOLÁBA,

 
HOGY

 
BESCENNELJÜK,

 
VAGY

 
HA

 
MÁR

 

DIGITALIZÁLVA
 

VAN,
 

OSZTÁLY
 

ÉS
 

ÉV
 

MEGJELÖLÉSSEL KÜLDJE EL a medgyesinebulo@freemail.hu
  

vagy a 
medgyesisk@freemail.hu

 
címre! Köszönjük!

 
Gácsér
 

Béláné
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSUL MEG ÚJKÍGYÓS ÉS MEDGYES-
EGYHÁZA VÁROSÁBAN AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

Medgyesegyháza, 2014 / 01/ 08

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozása után vállalta, hogy az uniós irányelvnek megfelelően 10 µg/ℓ alatti arzéntartalmú ivóvíz szolgáltatást biztosít. 
Az ivóvízminőségre vonatkozó követelmények új feladatokat róttak a településekre. A Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2010-ben alakult 
meg Újkígyós, Medgyesegyháza, Magyarbánhegyes, Dombiratos tagtelepülésekkel, melynek ekkor Újkígyós volt a gesztora. 2011 májusában Magyarbánhegyes 
és Dombiratos települések kiváltak és önálló társulást alkottak.  Az időközben két tagot számláló, medgyesegyházi székhelyű Társulás mindkét települése 
rendelkezik az összetevők valamelyikének határérték feletti előfordulásával. Újkígyós település által szolgáltatott ivóvíz minősége arzén, ammónium, valamint vas 
és mangán, míg Medgyesegyháza arzén és ammónium tekintetében nem felelt meg a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben meghatározott vízminőségi 
paramétereknek. A probléma megoldására a Társulás pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Dél-Békési 
Ivóvízminőség-javító Projekt” címen, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KEOP-1-3-0/09-11-2011-0014 azonosítószámon regisztrált. A pályázat sikeres 
volt, melynek eredményeként 719 540 547 Ft nettó összegű támogatásban részesült a Társulás. Ezzel együtt a teljes beruházás összege bruttó 916 266 800 Ft. A 
szükséges önerő biztosítása érdekében a városok önerő pályázatot nyújtottak be, melynek folyamán közel 100 %-os támogatottságot értek el. Az érintett 
önkormányzatok biológiai ammóniummentesítés, valamint hagyományos mangán- és arzénmentesítési technológiával kívánják megoldani az ivóvíz minőségének 
problémáját. A kivitelezői szerződéskötést követően a munkálatok 2014 márciusa és 2015 júniusa között valósulnak meg.

Kapcsolat:
Név: Gedó Gyöngyi/GEIM Rubint Bt.
Cím: 5661 Újkígyós, Radnóti u. 26.
Telefon: 06/30 2 444-300; E-mail: geimrubintbt@gmail.com

Megvan egy újabb szereplő is a Délkelet- Alföld egyik nagy környezetvédelmi beruházásához. A bezárt szeméttelepek rekultivációjához kiválasztották a 
kivitelezőket is, tavasszal kezdődhetnek a munkálatok az érintett Békés és Csongrád megyei településeken. A Délkelet- Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás december 3-án hirdette ki a közbeszerzési eljárás eredményét, 
december 16-án alá is írták a szerződést a nyertes konzorciummal.

A nyertes a DAREH-I. Konzorcium, vezető konzorciumi tag: KÖZGÉP Építő-, és Fémszerkezetgyártó Zrt., tagok: Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft., WEST 
HUNGÁRIA BAU Kft., WESTBERG Építőipari és Kereskedelmi Kft.
A szerződéses nettó összeg: 4.011.294.812 forint, melyből 131.055.607 forint tartalék.
A teljes körű kivitelezés FIDIC piros könyv szerinti megvalósítására szerződtek, 2015. első félévének végéig. A következő hónapokban a tervek aktualizálása, és az 
esetlegesen szükséges további engedélyek beszerzése zajlik.
A DAREH a KEOP-2.3.0 konstrukció első fordulójában a projektterületre vonatkozóan két pályázatot nyújtott be (I. és II. ütem). Az I. ütemben résztvevő 
települések: Almáskamarás, Ambrózfalva, Battonya, Békéssámson, Békésszentandrás, Bélmegyer, Biharugra, Csanádapáca, Dévaványa, Doboz, Dombegyház, 
Dombiratos, Ecsegfalva, Elek, Gerendás, Kertészsziget, Kétegyháza, Kevermes, Körösújfalu, Kötegyán, Lőkösháza, Magyarbánhegyes, Makó, Maroslele, 
Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pitvaros, Pusztaföldvár, Sarkad, Szeghalom, Szentes, Tarhos, Újkígyós, Zsadány.
A DAREH Önkormányzati Társulás a térségi szintű rekultivációs programban összesen 76 db hulladéklerakójának rekultivációját valósítja meg, ebből 39 db-ot 
kíván megoldani az I. ütemben. Ezzel párhuzamosan zajlik a II. ütem is, amelybe 37 lerakót vontak be. A projekt megvalósítja a régió rekultivációs céljainak 40%-át, 
illetve az országos célok közel 5%-át. A jelentős uniós támogatás és hozzá rendelt állami forrás a Társulásnak 100%-os, vissza nem térítendő támogatást jelent, a 
megvalósítás tervezett záró dátuma 2015. február.
A Támogató az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok 
elvégzése tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Társulás KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0003 azonosító számon regisztrált, 2011. május 25. napon befogadott 
pályázatot nyújtott be. A nyertes pályázat 100%-os, vissza nem térítendő támogatást hozott a Társulásnak, és vele az itt élőknek.
A projekt bruttó összköltsége 5.257.944.681 Ft, melyet a támogatási szerződés értelmében, teljes mértékben a pályázati forrás fedez.
A projekt megvalósítási időszaka: 2012. április 27. - 2015. február 27.

Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 1.
Telefon: +3668440-000 ; E-mail: medgyes@medgyesegyhaza.hu   
Honlap: ivoviz.ujkigyos.hu

Sajtóközlemény
DAREH: megvan a kivitelező (I. ütem)
2013/12/18

DAREH Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Tel.: 06 (68) 413-022/106, 06 (68) 413-022/135; Fax: 06 (68) 473-806

www.dareh.hu; www.ujszechenyiterv.gov.hu
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TISZTELT ELŐFIZETŐK
A Medgyeseyházi KÉSZ Nonprofit Kft. értesíti Önöket, 
hogy a kábel TV és Internet hálózaton teljes zajszűrési és 
karbantartási munkálatokat végez. A karbantartás ideje 
alatt a kábel TV és Internet szolgáltatás bizonyos 
szakaszokon néhány órára megszakadhat.  Az előzetes 
ütemterv alapján a következőképpen alakulnak a 
karbantartási munkák az utcákban:

Felhívjuk az előfizetőink figyelmét, hogy a háztartásban 
található hálózatban keletkezett hiba javítását célzó szolgáltatás 
megrendelése előtt tájékozódjanak az Általános Szerződési 
Feltételekben található díjtételekről.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. január 21-ét követően 
az egyes háztartásokban televízió csatornákat újra be kell állítani 
a televízión. 
A szolgáltatás stabilizálása és minőségének javítása érdekében 
kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

Horváth László, ügyvezető

KÁBELTÉVÉ HIRDETÉSI

AKCIÓ
A 112,25 Mhz-es csatornán elindítottuk helyi hirdető 
csatornánkat, mely a testületi ülések élő közvetítésének 
és ezek ismétlésének ad helyet.
Az ismétlések az ülés utáni csütörtökön, és azt követő 
kedden lesznek láthatóak 18, 00 órától.
Ezen csatornán kedvezményes hirdetési lehetőséget 
nyújtunk a lakosok számára. 

Fontos tudni, hogy ezen hirdetések 
kizárólag Medgyesegyházán 

jelennek meg! 
A díjakat napokban határoztuk meg, melynek összege 
bruttó 100 Ft/nap.

A közel 20 településen futó képújságon továbbra is van 
lehetőség hirdetni bruttó 200 Ft/nap-ért. (Ezen 
hirdetések a helyi csatornán is megjelennek.)

További információ a

06/68-440-004-es telefonszámon!

Tájékoztatjuk Medgyesegyháza lakosságát, hogy a 
Képviselő-testület az önkormányzati díjmegállapítói 
hatáskörében az alábbi döntéseket hozta:
 A 6/2012. (III. 28.) Ök. rendelettel megállapított piaci, vásári 

díjak, 
 A 19/2005.(X.26.) Ök. rendelettel megállapított közterület-

használati díjak 
 A 18/1993. (XII. 21.) Ök. rendelettel megállapított 

önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjai, 
 a szippantott szennyvíz lakossági díja, valamint a
 a nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjai vonatkozásában a 

2013 évi díjak maradnak érvényben, ezeknél a díjaknál nem 
kívánt a Képviselő-testület díjemelést végezni.

A nevelési és oktatási intézmények étkezési térítési díja az 
é le lmezés i  a lapanyag  á rak  emelkedése  mia t t ,  a  
gyermekétkeztetés színvonalának fenntartása érdekében 6%-al 
emelkedik. 
A 2014. január 1-től érvényes új térítési díjak a 19/2013. 
(XI.20.) Ök. rendelet alapján:

Ugyancsak fontos, hogy a helyi iparűzési adó mértéke nem 
változott, az továbbra is 2% maradt. Ugyanakkor felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy a turisztika pályázatokon való részvétel 
érdekében 2014. január 01-től bevezetésre került az 
idegenforgalmi adó. 

Ez Medgyesegyházán új adónem, ezért érdemes tudni, hogy a 
szállásadással foglalkozó magánszemélyeknek, gazdálkodóknak 
kell megfizetni. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák 
száma. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 
200,- Ft.

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal

január

TÁJÉKOZTATÁS
a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

által alkalmazott díjak 
2014. január 1-től érvényes változásairól

KÖZLEMÉNY
A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete 2019. január 07-ig új tisztségviselőket 
választott.
Elnök Szabó Györgyné (Zsuzsa), elnökhelyettes 
Pósné Bakonyi Katalin, vezetőségi tag Hegedüs 
Lászlóné lett.

 

2014. 01.01-től 
érvényes térítési díj 
(nettó nyersanyag 
norma) 
Ft-ban 

Iskolás 3x étkezés 425 
Iskolás tízórai+ebéd 325 
Iskolás ebéd 227 
Óvodás 3x étkezés 306 
Óvodás ebéd 213 

január 6-10. Fáy, Arany, Batthyány, Lenkey,  
Wesselényi, Táncsics, 

január 13-17. Sallai, Alkotmány, Béke,  
Zsilinszki, Virág, Rákóczi 

január 20-24. Vörösmarty,  Bercsényi,  
Kiss E.,  Deák 

január 27-31. Damjanich, Moravszki, Sport,  
Dózsa, Jókai, Petőfi 

február 03-07. Hősök, Bem, Petőfi, Luther 

február 10-14. Baross, József, Szabadság 

február 17-21.  Gárdonyi, Vécsey, József 

február 24-28. Szondi, Hunyadi, Széchenyi 
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Aggódva és reménykedve kerestek meg Petz Tamás 
barátai és ismerősei, hogy szeretnének segíteni a 
családon, de összefogása lenne szükség. Mivel mi már 
csináltunk ilyet, ezért fordultak hozzánk. 
Alapítványunk célja a családok testi-lelki szükségletének 
segítése, így természetes, hogy a család mellé álltunk. 

Tamásnál már 2010-ben diagnosztizáltál az úgynevezett 
Hodgkin-kórt, a nyirokrendszer daganatos megbete-
gedését. Először Gyulán, majd a Szegedi Klinika Hema-
tológiai osztályán kezelték, ahol kemoterápia majd 
sugárkezelés következett. 2012. februárjában őssejt 
transzplantáción esett át, ami után hónapokig volt 
teljesen elzárva mindentől és mindenkitől, családjától, 
kislányaitól. 

Először a klinikán, majd édesanyjánál volt steril 
szobában, aki szeretettel ápolta. 9 hónap táppénzes 
állomány után visszament dolgozni, de még ezután is 
többször volt kórházban, kezeléseken. Jelenleg újból a 
Szegedi Klinika Hematológiai osztályán van kezelésen. 
Betegsége lelkileg és anyagilag is nagyon megviselte és 
megviseli a családot, mivel Ő az édesapa a család-
fenntartó.

Barátaival, ismerőseivel úgy döntöttünk, hogy szeret-
nénk támogatni Tamást és családját. Gyűjtést szeretnénk 
kezdeményezni a számára. Adományaikat a helyi 
Takarékszövetkezetnél vezetett alapítványi számlaszám-
ra fizethetik be, utalhatják „Tamás” megjelöléssel. 

SZÁMLASZÁM: 
53500614-11753726

Mind e mellett Jótékonysági délutánt szeretnénk 
rendezni, melynek bevételét szintén Tamásnak szeret-
nénk átadni. 
A rendezvény szervezés alatt van, részleteket majd a 
plakátokon, kábel tv-n, Interneten találhatnak a 
későbbiekben.

A család nevében ez úton szeretnénk megköszönni 
segítségüket, támogatásukat.
                                                                                                               
Köszönettel és tisztelettel: 

Balogné Süli Beáta/BOA/
tel.: (30/663-11-64)

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS  
ABC-je

Gyógyszerfogyasztó társadalom - 
Mitől leszünk egészségesek?

Egyre több a beteg ember. A kórházak és rendelőintézetek 
rendszeresen zsúfolásig vannak. Érdekes módon az 
egészségügy, az orvostudomány, a gyógyszerkutatás rohamos 
ütemben fejlődik, egyre korszerűbb gyógyászati segéd-
eszközök, és készülékek segítik az orvosok munkáját, mégsem 
csökken a beteg emberek száma, nem csökken a 
gyógyszerfogyasztás sem. Úgy látszik nem a gyógyszerektől 
fogunk meggyógyulni! 

Akkor mitől?
Prof. Dr. Simon Tamás a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Közegészségtani Intézetének vezető orvosa szerint: 
„Az emberek egészségét, ha nagyon leegyszerűsítjük, az 
alábbi négy tényező határozza meg: veleszületett 
tulajdonságok (20%), életmód (35%), társadalmi és 
természeti környezet (30%), egészségügyi ellátás (15%).

 A fenti felsorolásból kitűnik, hogy az egészség alapvető 
meghatározója az életmód. A hazai lakosság közismerten rossz 
egészségi és halálozási mutatóinak egyik oka az egészségtelen 
életmód. […] Azért ilyen fontos tényező az egészségtelen 
életmód, mert az emberek nem tudják, milyen nagy érték az 
egészség. Azt sem tudják, hogy az egészség része vagyonuknak, 
amivel gazdálkodniuk kell. Ha nincsenek tudatában e 
tulajdonuk értékének, akkor nem tudnak tudatosan tenni életük 
védelme érdekében.”

Hogyan őrizhetjük meg egészségünket? 
Ha felismerjük, hogy az egészség része vagyonunknak és 
tudatosan javítunk az életmódunkon, valamint olyan környe-
zetet teremtünk magunk körül, amely szolgálja egészsé-
günket. Ez elsősorban nem pénz kérdése! Egy kis odafigyelést, 
tudatos életvezetést és szokásformálást jelent.
Dr. Selye János, a stressz-kutatás ősatyja már évtizedekkel 
ezelőtt ezt fogalmazta meg: „Bizonyos vagyok abban, hogy az 
emberi életkor határát káprázatos mértékben lehetne tágítani, 
ha nagyobb harmóniában élnénk a természet törvényeivel.” 
Vele összhangban Thomas Edison így látta a jövő orvoslá-
sának kérdését: „A jövő orvosa nem gyógyszereket fog adni, 
hanem felkelti a páciens érdeklődését az emberi szervezetről 
való gondoskodás, az étrend, a betegségek okának és megelő-
zésének kérdéseiben.”
A későbbiekben szeretnénk ezen újág hasábjain cikksoro-
zatban olyan lehetőségeket közre adni, amelyek megszívlelése 
és követése nyomán egészségünk látványosan javulni fog. 
Nem termékeket reklámozunk, hanem a természetes egész-
ségmegőrző lehetőségekre irányítjuk a figyelmet, amelyek a 
természet törvényeivel való nagyobb összhangba kerülést 
jelentik.
Egészségmegőrző programunk rendkívül egyszerű, mindenki 
számára hozzáférhető, költségtakarékos, mellékhatások, és 
kockázatok nélküli. Elemei a mindennapokban fellelhetők: 
táplálkozás, testmozgás, víz, napfény, mértékletesség, levegő, 
pihenés, bizalom (hit). 

Ezek az igazi gyógymódok! Ugye, milyen egyszerű? Szinte 
hihetetlen! Mégis igaz! A következő írás az egészség-
megőrző táplálkozásról szól majd.

Bicskei Róbert életmód-tanácsadó
Életmód Klub, Medgyesegyháza

január

Segítsünk
együtt!
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- A szóban forgó adventi alkalom, az óvodások ottani szereplése 
már másodjára történt meg tavaly decemberben. 

Jelenlétünket egyrészt a kiállítással tettük rendhagyóvá, másrészt 
azáltal, hogy meghívtuk és szerényen vendégül láttuk azokat az 
embereket, akik rendszeresen, különféle módon támogatják az 
óvodánkat: anyagilag, erkölcsileg, tettekkel, szavakkal, biza-
lommal. A gyermekek apró kézműves ajándékaival, kis műso-
rukkal leptük meg őket, a szülők finom süteményeket sütöttek, 
vendégváró falatkákat készítettek. Olyan jól esett nekünk is adni! 
A kollektívámmal együtt nagyon örültünk, hogy elfogadták 
meghívásunkat! 
Ezúton köszönetet mondok azoknak is, akik személyes 
ereklyéiket, emléktárgyaikat, fényképeiket, játékaikat kölcsön-
adták a kiállításhoz, azoknak, akik bármi módon segítettek 
abban, hogy mindez létrejöjjön. 

Köszönöm Machniczné Katikának, hogy féltve őrzött 
játékgyűjteményét rendelkezésünkre bocsátotta. Köszönöm 

Varga Vincénének, Zám Anikónak, Hankó Anitának, Ungerné 
Páger Editnek, hogy segítettek összeállítani a kiállítás anyagát- 
sorolta az intézmény vezetője. 
- Hogyan kezdődött az újév, mik a tervek?
- Legközelebbi nagy eseményünk, amit a szülőkkel együtt 
szervezünk a hagyományos óvodabál, melyet az idén március 8-
án tartunk. Már beindultak az előkészületek, szervezési fela-
datok. Számítunk arra, hogy most is több száz fővel tudjuk 
megtölteni a sportcsarnokot és felejthetetlen élménnyel gazda-
godnak majd mindazok, akik eljönnek a jótékonysági rendez-
vényre. 
Évek óta dédelgetett álmunk, hogy legyen az óvodában egy 
sószoba. Az est bevételét jórészt erre szeretnénk áldozni.   Van-
nak gyerekek, akik asztmás, légúti- és allergiás megbetegedé-
sekkel élnek. Az ő egészségüket ugyanúgy szolgálja majd a 
helyiség, mint prevenciós céllal, jótékony hatásaival az 
egészséges lurkókét.
- Mi jó várhat a dolgozókra 2014-ben?
-Mindenképp szeretnénk egy jó kis csapatépítést, vagyis inkább 
egy „csapatkarbantartást.” Kollektívánk egyre jobban összeforr, 
de vigyáznunk is kell arra, hogy ez így maradjon. Ezért tapasz-
talatcserével egybekötött programon is gondolkozunk. 
- Tudomásom szerint már bejegyezték a Medgysegyházi 
Varázserdő Alapítványt is? 
- Igen, most van folyamatban az adószámunk ügyintézése. Sokat 
remélünk ettől a civil tevékenységi formától. Szeretnénk vala-
mennyi medgyesegyházi, bánkúti gyermek érdekében a lehető 
legtöbbet kihozni a pályázati lehetőségekből, továbbá szeretnénk 
a települési programokban való aktív részvételünket is tovább 
erősíteni- vázolta az elképzeléseket az óvodavezető, aki azt is 
elmondta, hogy intézményük minden segítséget megkap a 
várostól, amit ezúton is köszönnek!                                        B. I.

január

…VÁLTOZNAK A DOLGOK IS A VARÁZSERDŐ ÓVODÁBAN
Honnan indultunk, hová is jutottunk? Ez volt a fő kérdése és egyben üzenete is annak a „Vissza a múltba” névre 
keresztelt kiállításnak - ahogyan a címlapon is utaltunk rá-, melyet a Varázserdő óvoda dolgozói keltettek életre sok-
sok segítséggel. Varga Jánosné, óvodavezetővel innen kezdtük a beszélgetést és egészen odáig jutottunk, hogy 
nemcsak az elmúlt évtizedekben, de az utóbbi egy évben is számos változás történt „házuk táján”.
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FELVÁSÁRLÁS
Az Aykut Fruit First Hungaria Kft. 

termelők jelentkezését várja többfajta paprika 
termesztésére, fix áras felvásárlással. 

A vetőmag biztosított.

Tóth Krisztián

Tel.: 06-30-233-22-40

Kedves Szervezők, Támogatók, Barátok, Résztvevők!

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
segítségével megvalósulhatott 2013. december 28-29-én 
Medgyesegyházán a „Te is segíts, ha tudsz” néven 
megrendezett kispályás labdarúgó torna. 
Hálás vagyok magam és családom nevében is azoknak, 
akiknek köszönhető ennek a hétvégének az ötlete, 
megszervezése és lebonyolítása, amely a sport szeretetéről, 
az összetartásról és a segítségnyújtásról szólt. Azoknak is 
külön köszönet, akik távolról utaztak ide, hogy 
játszhassanak, vagy szurkoljanak. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy egykori medgyesegyháziak 
is megtiszteltek jelenlétükkel, pénzbeli és tárgybeli 
felajánlásaikkal.
Jóleső érzéssel töltött el, hogy sokan eljöttek, segítőkész-
ségükről és támogatásukról biztosítottak. Nagyon nagy 
segítség a végeredményként összejött pénzbeli összeg, de 
mindezeknél többet ért az, hogy köztetek lehettem újra. 
Számomra nagy élmény volt és bízom benne, hogy mindenki 
örömét lelte benne, aki jelen volt. 
A támogatókat, szerevezőket a teljesség igényével nem 
tudom felsorolni, ezért engedjétek meg, hogy ebben a 
formában mondjak még egyszer köszönetet. 

Czene Károly és családja

Advent négy hétvégéjén az egész város együtt tudott ünnepelni, 
együtt gyújtotta meg az adventi gyertyákat, együtt tudott 
gyönyörködni a műsorokban, melyek megtöltötték a Műve-
lődési Ház nagytermét. Kint a téren, pedig karácsonyi hangu-
latban finomságok elfogyasztása közben beszélgethettünk, 
megoszthattuk az adventi csodát egymással. 

Ez a rendezvénysorozat nem jöhetett volna létre támogatók 
nélkül, akik munkájukkal vagy felajánlásaikkal segítették a 
szervezőket. Név szerint is szeretném őket megemlíteni és 
megköszönni nekik a támogatást! 
Katona Endrének és Varga Jánosnak a betlehemes ház és az 
adventi koszorú elkészítését. A Schéner Mihály Általános Iskola 
teljes tantestületének, a műsorban szereplő gyerekeknek az 
örömteli perceket és a műsorszámaikba fektetett rengeteg időt ás 
lelkesedést a felkészítőknek is. Machnicz Endrénének és a 
Nebulókért Alapítványnak a játszóházak szervezését és lebonyo-
lítását.  Gácsér Bélánénak és Piják Andrásnénak, akik mind a 
négy hétvégén segítettek a karácsonyi díszek készítésében. 
Valamint Emenet Adriennek, Pós Katalinnak, Szigetvári 
Józsefnének, Likerné Búzás Editnek, Nagyné Sebó Évának. A 
Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesületnek a finom 
forralt bort. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnak a 
csörögefánkot. A Medgyesegyházi Varázserdő Óvodának a 
színvonalas műsorát és a betlehmes bábok elkészítését, valamint 
a szülőknek az adventi vásár megszervezését és a gyönyörű 
karácsonyi ajándékok árusítását. A Készen Állunk Medgyes-
egyháza! Alapítványnak, akik elkészítették az ünnepi dekorációt 
és feldíszítették a teret. Zsíros András, evangélikus lelkésznek az 
adventi koszorú mellett elhangzott ünnepi gondolatait. A 
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. konyha dolgozóinak a 
finomságok elkészítést. Brezovszkyné Takács Angélának és 
Bálintné Zámbori Magdolnának a bor kínálását. A DÉMÁSZ 
baráti társaságnak a munkáját. A Shake dance tánccsoportnak, a 
No comment dancenek és a Jarina néptánccsoportnak a gyönyörű 
táncokat. 
Pintér Györgyinek és Botás Györgynének a betlehemes bábuk 
elkészítését. Futaki Jánosnak, Vermes Ritának, Futaki 
Jánosnénak, és Németh Jánosnénak a három helyszínre 
adományozott fenyőfákat, fenyőágakat. 
Virágos Editnek, Bálint Edinának, Balogh Beatrixnak és a Start 
közmunka dolgozóinak a dekorációk elkészítését és a díszítést. 
Maulis Ilonának a kiadványok készítését. Valamint köszönet 
mindazon segítőknek, akik bármilyen formában hozzá-
járultak az idei adventi rendezvénysorozat létrejöttéhez!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS SOKAN TETTÜK SZEBBÉ


