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KÖSZÖNTŐ
MEDGYESEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATA, 
FÉRFI TÁRSAIM ÉS MAGAM NEVÉBEN 

SZERETETTEL ÉS TISZTELETTEL 
KÖSZÖNTÖM A NŐNAP ALKALMÁBÓL A 

LÁNYOKAT ÉS ASSZONYOKAT!
 

Köszönöm, hogy gondoskodnak rólunk és köszö-
nöm, hogy szebbé, boldogabbá teszik életünket! 
Sok örömet, jó egészséget és boldog életet kívánok!
Szeretettel és tisztelettel:

              dr. Nagy Béla György 
polgármester

NŐNAP FONTOS ÜNNEPE A 
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETÉNEK 

„Az igazi Nőt a férfi engedi élni. Mert a Nő ugyanúgy ember.
 És Társ. A férfi társa. Mindenben.” /Csitáry-Hock Tamás/

Immár második alkalommal tartotta nőnapi délutánját 
a helyi Civilek Házában a Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete. Beigazolódott az, hogy 
nekünk nőknek igenis fontos, hogy legyenek olyan na-
pok, melyek csak rólunk szólnak.
Ezért most is a 180 női tagunkat hívtuk meg a rendezvényre, 
melyet március 6-ára, vasárnapra szerveztünk. Itt köszönöm 
meg a szervezésben résztvevő női egyesületi tagok munkáját!
Szép számmal, mintegy 125-en tiszteltek meg bennünket je-
lenlétükkel. Bánkútról 14 főt hozott el a gondozási központ 
gépkocsija, köszönet érte!

Az asztaloknál mindenkit nőnapi üdvözlőkártya fogadott, 
majd Dr. Kormányos László, jegyző köszöntötte az egy-
begyűlteket. A vendégek közt több önkormányzati képvi-
selő is volt, örülünk, hogy elfogadták invitációnkat! 
Az önkormányzat virágokkal kedveskedett a hölgyeknek, 
melyek átadásában egyesületünk azon aktív, mintegy 
10 fő férfi tagja is jeleskedett, akik a háttérmunkában 
szorgoskodtak és közreműködtek a rendezvény sikeres 
lebonyolításában. Természetesen ezekért is köszönet jár!
A nap színvonalát békéscsabai színészek előadása 
emelte, akik a most műsorrenden lévő Bánk Bánból ad-
tak elő részleteket. 
A finom vacsorát Grósz Pál főzte meg nekünk, köszön-
jük! A talpalávalót szolgáltató zenész késő estig gondosko-
dott a jó hangulat fenntartásáról. 
Nem feledkeztünk meg azokról a nő tagjainkról sem, akik 
akadályoztatva vannak a mozgásukban és nem tudtak ve-
lünk együtt szórakozni. Nekik folyamatosan juttatjuk el 
otthonaikba a virágokat és köszöntőkártyákat. 
A következő nagyrendezvényünk Bánkúton lesz májusban, 
a családi délután. Ezt megelőzi még itt helyben az évzáró 
közgyűlésünk, melyre várjuk a széleskörű tagságot! 

Szabó Györgyné, egyesületi elnök

ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG 
MEDGYESEGYHÁZÁN

Első alkalommal 2016. február 6-án került meg-
rendezésre Medgyesegyházán asztalitenisz baj-
nokság, amire szép számmal jelentkeztek a sport 
iránt rajongók. 
Farsang kupa néven rendeztek asztalitenisz baj-
nokságot Medgyesegyházán. A szervezők egyike 
Gál László elmondása szerint több, asztalitenisz 
sportot kedvelő ember közös óhaja volt ez, így kér-
ték fel őt, hogy hozza össze ezt az eseményt.  A 
rendezvénynek a Hegedűs Vendéglő adott helyet, 
ahol egyéni versenyek keretében mérték össze tu-
dásukat a jelentkezők.  Gyermek és felnőtt kate-
góriában indultak a vállalkozó szellemű sportbará-
tok, nem csak Medgyesegyházáról. 
A verseny egész nap tartott, jó hangulatú ebéddel, 
társalgási lehetőséggel egybekötve. A díjazottak 
oklevelet és tárgyjutalmat vihettek haza. 

Folytatás a harmadik oldalon.



Folytatás az első oldalról

A helyezések a következőképpen alakultak:
Felnőtt kategóriában az első helyen id. Misúr Márton 
(Medgyesegyháza) végzett, második Leek Lajos (Gyál) lett, a 
harmadik helyet pedig Gál László (Medgyesegyháza) szerezte 
meg. A 12 éven aluli korosztályban Kaszta Dániel (Békéscsaba) 
lett az első, a második helyen Koska Bence (Medgyesegyháza) 
végzett, a harmadik helyet Kotroczó Evelin (Medgyesegyháza) 
szerezte meg, míg a negyedik helyen Holecz Zoltán (Medgyes-
egyháza) neve olvasható. 

A szervezők ezúton is szeretnék megköszönni a támogatóknak a 
segítséget. A Medgyesegyházi Önkormányzat, a Medgyesegyhá-
zi KÉSZ Nonprofit Kft., a Hegedűs Vendéglő és az Egyéni és 
Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány támogatása nélkül 
nem jöhetett volna létre ez a színvonalas rendezvény. 

A nagy sikerre való tekintettel a mostani tervek szerint, jövőre is-
mét ringbe szállhatnak az asztalitenisz szerelmesei.

Sz.J
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Időpont Rendezvény Rendezvény szervezője Együttműködő szervezetek 
07.04-
07.09.

Kézműves tábor 
Bánkúton 

Medgyesegyházi Nebulókért 
Alapítvány

Schéner Mihály Általános Iskola
KÉSZ Kft

07.17. Unokás strandolás Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete

07 Szünidei matiné – Nyári 
bábelőadás Boldog Otthon Alapítvány

08.05-07. Dinnyefesztivál KÉSZ Kft- Művelődési Ház Boldog Otthon Alapítvány

08.hó Mórahalom kirándulás Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete

08.hó Ópusztaszer – kirándulás Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete

08.hó Gyopáros – kirándulás Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete

08.24. Véradás Vöröskereszt Medgyesegyházi 
szervezete

09.02-05. Romániai zarándoklat Románság Hagyományaiért és 
Jövőjéért Egyesület Román Nemzetiségi Önkormányzat

09.10. Lombhullató Sokadalom Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete

09.12.

Rajz pályázat (Mit tettél 
az egészséges életmód 
érdekében a nyári 
szünidőben!)

Egyéni és Társadalmi 
Felelősségvállalásért Alapítvány

Schéner Mihály Általános Iskola 
KÉSZ Kft.

09.15.
Kitűnő tanulók 
jutalomkirándulása 
Gyopárosra 

Medgyesegyházi Nebulókért 
Alapítvány Schéner Mihály Általános Iskola

09.18. Őszi családi kerékpáros 
kirándulás 

Medgyesegyházi Nebulókért 
Alapítvány Schéner Mihály Általános Iskola

09.23. IV. óvodai születésnap Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány 
Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Cups & 
Dance
Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 
Egyesület
 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
Boldog Otthon Alapítvány

09.30.-
10.01.02.

Medgyesi Napok 
(ETF Egészségnap) KÉSZ Kft- Művelődési Ház

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért 
Alapítvány

10.03-07. Idősek hete Családsegítő és Gondozási Központ 
KÉSZ Kft  
Schéner Mihály Általános Iskola 
Boldog Otthon Alapítvány

10.10-20. „Nebulókért” duatlon és 
triatlon verseny 

Medgyesegyházi Nebulókért 
Alapítvány Schéner Mihály Általános Iskola

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

11. 12. Családi nap Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány 

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

11.27. Advent I. KÉSZ Kft- Művelődési Ház Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
Boldog Otthon Alapítvány

12.03. Egyesületi évzáró 
rendezvény 

Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete

12.01. Ajándék bábelőadás Medgyesegyházi Varázserdő 
Alapítvány KÉSZ Kft 

12.04. Advent II. KÉSZ Kft- Művelődési Ház

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány
Civilek, művészeti csoportok , 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  
,Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
Boldog Otthon Alapítvány

12.05-06. Házhoz jön a Mikulás Boldog Otthon Alapítvány

12.10. Nemzetiségek napja Román Nemzetiségi Önkormányzat 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

12.14. Véradás Vöröskereszt Medgyesegyházi szervezete

12.11. Advent III. KÉSZ Kft- Művelődési Ház
Schéner Mihály Általános Iskola Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány

Boldog Otthon Alapítvány

12.18. Advent IV. KÉSZ Kft- Művelődési Ház
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány
Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület  
Boldog Otthon Alapítvány

12.19-21
Édes-mézes  - kézműves 
foglalkozás alsó 
tagozatosoknak   

Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Schéner Mihály Általános Iskola

2016.ÉVI CIVIL NAPTÁR
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MOST MÉG KEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL 
JUTHATNAK FORRÁSHOZ  

AZ AGRÁRVÁLLALKOZÁSOK

Most minden eddiginél kedvezőbb kondíciójú hitel-
hez juthatnak hozzá azok a gazdák, akik a „Földet a 
Gazdáknak” programban szeretnének állami tulajdonú 
termőföldet vásárolni. Az OTP Bank földvásárlási hi-
telprogramjának keretében ugyanis 10 évig, legfeljebb 
1,8 százalékos kamatozás mellett, ezt követően pedig 
kedvező piaci kamatozás mellett juthatnak finanszí-
rozáshoz az árveréseken nyertes földművesek. Emel-
lett az új gazdálkodási évben öt százalékkal megnőtt 
a területalapú alaptámogatás (SAPS), a Zöldítés és a 
Fiatal Gazda támogatások előfinanszírozási mértéke, 
amely így a 85-90 százalékot is elérheti. Kibővült to-
vábbá az előfinanszírozható támogatások jogcímeinek 
köre, és ebben az évben hektáronként akár 122 ezer 
forintos hitelösszeghez is hozzá lehet jutni– hívják fel 
a figyelmet az OTP Bank szakértői.
Az OTP Bank kifejezetten az állami termőföldek ér-
tékesítésére kialakított, a Növekedési Hitelprogram 
harmadik (NHP3) szakasza forrásait felhasználó hitel-
konstrukciója a liciten kialakult vételár maximum 90 
százalékáig, 20 éves futamidőre nyújt kedvező kondí-
ciójú finanszírozást: a hitel kamata az első 10 évben 
mindössze 1,8 százalékos, ezt követően pedig kedvező 
piaci kamatozás mellett vehető igénybe. A hitelt akár 
kezdő vállalkozások is igénybe vehetik. A kamatfize-
tés naptári negyedévente, a tőketörlesztés pedig éven-
te egy alkalommal, egyenlő részletekben történik. Az 
OTP Bank szakértői szerint jelentős mennyiségű föld-
területet kínálnak majd árverésre a dél-alföldi régió-
ban is, így a hitelkonstrukció iránt jelentősen megnő-
het majd a kereslet a térség gazdáinak körében.
Az OTP Banknál immár 85-90 százalék is lehet a terü-
letalapú alaptámogatás (SAPS), a Zöldítés és a Fiatal 
gazda támogatások előfinanszírozási mértéke, de ez a 
SAPS alaptámogatás és a Zöldítés esetében – igénytől 
függően – akár a 100 százalékot, azaz a hektáronkén-
ti 67.800 forintot is elérheti. Az idei évvel bővült az 
előfinanszírozható jogcímek köre, így ismét lehető-
ség van az Agrár-környezetgazdálkodási támogatások 
(AKG), a Natura 2000 gyepterületek kompenzációs 
kifizetéseinek, továbbá a Természeti Hátránnyal Érin-
tett Területek (THÉT) kompenzációs kifizetéseinek 
előfinanszírozására is, 50-70 százalékos mértékben. A 
különböző támogatások előfinanszírozásához kapcso-
lódó finanszírozási termékek előnye, hogy közjegyzői-

okirat és tárgyi fedezet nélkül is igényelhetőek, a hitel 
fedezete az elnyert támogatás.
A szintén a területalapú támogatások előfinanszírozá-
sához kapcsolódó OTP Zöldkártya hitel segítségével 
pedig hektáronként a támogatási összeg kétszereséhez, 
akár 122 ezer forintos hitelösszeghez is hozzájuthat-
nak az agrárvállalkozások. A gazdálkodók így nem 
csak kiemelkedően magas összeghez juthatnak hozzá 
egyidőben, hanem mentesülnek az alól is, hogy min-
den évben új előfinanszírozási kérelmet nyújtsanak be.
„A megújult hitelkonstrukciókkal a gazdák továbbra is 
gyorsan, egyszerűen és még kedvezőbb feltételek mellett 
juthatnak hozzá a támogatási összegek akár kétszeresé-
hez is, ami lényegesen hozzájárulhat a tervezett beruhá-
zások, fejlesztések mielőbbi megvalósulásához, és ezen 
keresztül a hazai agrárium fejlődéséhez” – teszik hozzá 
az OTP Bank szakértői.

MEGHÍVÓ
A Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ 

(5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 13.) 
Igazgatósága a részközgyűléseit meghívó 

közzététele útján hívja össze.

I. sz. Körzet
A medgyesegyházi, 

lászlótelepi és vidéki tagok részére:

Ideje : 2016. március 24. (csütörtök) 
15.00 óra

Helye : Medgyesegyháza, Művelődési Ház

A részközgyűlés napirendje : 
1./Megemlékezés a szövetkezet 
     alakulásának 70. évfordulójáról.
2./Tájékoztató a szövetkezet 2015 
     évi forgalmazási és gazdálkodási 
     tevékenységéről.
3./Bejelentések

Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ
Igazgatósága

TISZTELT OLVASÓK! 
 
A Mezőkovácsháza Mentőalapítvány nevében kere-
sem most fel Önöket egy kéréssel:
 
Amennyiben a szolgálatunk eszmeisége, eddigi tevé-
kenysége kiváltotta megtisztelő elismerésüket, kér-
nénk Önöket, hogy adójuk 1%-ával támogassák ala-
pítványunkat.

Az Önök eddigi adományaiból eszköztáskákat, Lary-
ngoscop készleteket, vérnyomásmérőket, vércukor-
szintmérőket, Oxigén és Nitralgin palackokat, gyer-
mek sürgősségi táskákat, ambu oktatási eszközöket, 
tankönyveket és oktatási anyagokat vásároltunk.

Legfontosabb törekvésünk most az Oxylog 3000, hor-
dozható lélegeztető készüléknek a megvásárlása. 
Értéke 5650 euró. Ez ma már nélkülözhetetlen egy 
olyan ellátási rendszerben, amelyet nyújtani szeret-
nénk bajbajutott embertársainknak. A mentődolgo-
zók szakmai felkészültsége európai szinvonalú sőt, 
azt meghaladó sok területen. Mi az eszközhiány miatt 
vagyunk hátrányos helyzetben.
 
Kérjük támogató segítségüket!

Adószámunk: 18372245-1-04

Tisztelettel:
Farkas Károly

A BOLDOG OTTHON ALAPÍTVÁNY 
GONDOLATAI

A Boldog Otthon Ala-
pítványnál ismét lezárult 
egy időszak.  A Nem-
zeti Művelődési Intézet 
együttműködésében a 
III. pályázatnak február-
ral vége lett. Öröm volt 
együtt dolgozni a kultu-
rális közfoglalkoztatot-
takkal.  Igazán sok él-

ménnyel, tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Íme 
egy pár gondolat tőlük: 

A Boldog Otthon Alapítvány volt az a partner-
szervezet, ahol a legnagyobb létszámban voltak 
foglalkoztatva közösségi munkások. Talán ezért is 
különbözött a szervezet munkája a többi partne-
rétől - ahol leginkább adminisztratív feladatokat 
láttak el a közösségi munkások (szervezetenként 1 
fő) - mert itt lehetőség volt a csapatban dolgozás-
hoz, olyan közösségi tevékenységekhez, kezde-
ményezésekhez, melyek jó példaként szolgálnak 
a Kulturális közfoglalkoztatásban (Bábcsoport - 
koordinátor)
A legjobb munkahelyem volt, rengeteg nevetés-
sel, újdonsággal és kreativitàssal!  Hálás vagyok, 
hogy részese lehettem!
Számomra a lehetőség, hogy az Alapítványnál dol-
gozhatok, váratlanul ért, hiszen alig egy hónapja 
végeztem egy tanfolyamon, és nem számítottam 
rá, hogy ilyen gyorsan munkát kaphatok. Ám éle-
tem egyik legjobb döntésének tartom, hogy elfo-
gadtam az állásajánlatot, és hogy a Boldog Otthon 
Alapítványnál tölthettem az elmúlt egy évet. Ren-
geteg élmény ért, sok emberrel megismerkedhet-
tem, olyan helyekre is eljuthattam, ahol sohasem 
jártam azelőtt, új kézműves technikákat ismer-
hettem meg, s mindeközben végig azokkal a dol-
gokkal foglalkozhattam, amelyek mindig is kö-
zel álltak a szívemhez.  Nagy örömmel töltött el, 
hogy a munkaidőm olyan társaságban tölthettem, 
melynél jobbat nem is kívánhatnék. Jómagam a 
következő programban már nem veszek részt, ám 
ettől eltekintve mindig nagy szeretettel és hálával 
fogok visszagondolni erre az időszakra.
Az elmúlt egy év a kihívás éve volt, mivel eddigi 
munkámtól teljesen eltérő dolgokkal foglalkoz-
hattam. (Bábozni jártunk, kreatív tevékenységet 
folytattunk.)   Új, számomra értékes és kellemes 
emberek vettek körül a kollégák személyében, 
akik nagyon sokban segítették a munkában való 
kiteljesedésemet.  Sok új ismerőst is szereztem 
az elmúlt időszakban, ami szintén pozitívan ha-
tott rám.  Új oldalról ismertem meg önmagam is. 
Általam ismeretlen dolgokat próbálhattam ki és 
szerettem meg, amiket a mindennapi életben is 
hasznosítani tudtam. Jó szívvel gondolok vissza 
minden egyes együtt eltöltött pillanatra, és remé-
lem, hogy még folytatjuk tovább a jövőben is!

Balogné Süli Beáta
BOA kuratórium elnök
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KISTÉRSÉGI MATEMATIKA VERSENY
A SCHÉNERBEN

Iskolánk ebben a tanévben is megrendezte a környékbeli 
iskolák tanulóinak részvételével a hagyományos Kistér-
ségi matematika versenyét, 4. osztályos tanulók részére. 
A medgyesi tanulók mellett Almáskamrásról, Csanáda-
pácáról, Dombegyházról, Kunágotáról, Magyarbánhe-
gyesről, Mezőkovácsházáról, Nagybánhegyesről, Nagy-
kamarásról, Újkígyósról érkeztek versenyzők. Összesen 
45 tanuló mérte össze tudását. 

I.  Krisztóf Nikolett (Mezőkovácsháza)
II.  Fóris Fruzsina ( Dombegyház)
 Füri Fiorella  (Medgyesegyháza)
 (felkészítő: Likerné Buzás Edit) 
 Szűcs Kristóf  (Csanádapáca)
III.  Tóth Ádám  (Mezőkovácsház)
IV. Bánfi Bence  (Újkígyós)
 Liker Lili                Újkígyós
 V. Budácsik Andrea  (Mezőkovácsháza)
 Elek Krisztina (Kunágota)
VI. Zsilák Mátyás  (Újkígyós) 
VIII. Lipthay Laura  (Medgyesegyháza) 
 (felkészítő: Bereczkiné Bujdosó Anita)

Köszönöm a szervezők, Gácsér Béláné és Emenet Adri-
enn munkáját!
Köszönjük Medgyesegyháza Város Önkormányzatának 
anyagi támogatását, melynek segítségével színvonalasan 
láthattuk vendégül a versenyzőket és kísérőiket!

Vermes Rita intézményvezető 

A képen a győztesek és felkészítőik 
(sajnos a mezőkovácsházi csapat 3 nyertese, a vonat 
indulása miatt nem kerülhetett a képre)

A Schéner Mihály Általános Isko-
la tantestülete és Szülői Munkakö-
zössége tavaly ősszel is rendezett 
Jótékonysági bált az iskola megse-
gítésére. A bál bevétele meghalad-
ta az 1.200.000,- Ft-ot. A testüle-
tek döntöttek a pénz sorsáról, így a 
közelmúltban, közel 400.000,- Ft 

értékben teljes felújítás történt a tornacsarnok szertárában. 
Sporteszközöket, többek között különféle labdákat, zsámo-
lyokat, röplabda állványt vásároltunk, és elkészült az esz-
közök tárolására alkalmas két polc is. 
A XXI. századi tanulás segítésére, mintegy 800.000,- Ft ér-
tékben projektorokat, táblagépeket, magnókat vásároltunk.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a bál sikeréhez! 
Ezáltal, olyan eszközök beszerzésére kerülhetett sor, mely-
re más források nem állnak rendelkezésre. 

Katona Ilona  Vermes Rita
SZMK elnök  Intézményvezető

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Medgyesegy-
háza Városi Önkormányzatnál benyújtható 2016. évi hul-
ladékszállítási díjkedvezmény igénylésére összesen 22 ké-
relmet nyújtottak be. A hulladékszállítási díjkedvezmény 
természetbeni juttatása iránti kérelmeket a Szociális és 
Oktatási Bizottság bírálta el és döntéséről határozatban 
értesítette az ügyfeleket.
A döntés értelmében  17 háztartás részesülhetett hulla-
dékszállítási díjkedvezmény természetbeni juttatásban, 
melyet a szolgáltató részére történő utalással biztosítunk. 


