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Személyi feltételek:
Intézményünk neve 2016. július 1-től Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Művelődési Ház és Könyvtár- ra változott.
Főállású dolgozóinak létszáma 4 fő:
- 1 fő igazgató
- 1 fő könyvtáros

- 1 fő technikus
- 1 fő takarító

2018. évben az előző évi megüresedett könyvtárosi státuszt július 13-i hatállyal
betöltöttük egy felsőfokú nem könyvtáros végzettségű munkatárssal, aki
szeptemberben megkezdte szakmai képesítésének megszerzését. Az ezt
megelőző időszakban az OSZK által foglalkoztatott kulturális közfoglalkoztatott
látta el az alapvető könyvtárosi feladatokat.
Tárgyévi időszakban segítették munkánkat, a Békés megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatala Munkaügyi Központjától igényelt 3 fő
munkavállaló, akiknek bérét és járulékos költségeit 100 %-ban támogatta.
Az intézmény munkájához nagymértékben hozzájárult az Önkormányzat
igazgatási és pénzügyi csoportja.
Rendezvényeink megvalósításában sokat segítettek a településen lévő civil
szervezetek, önkéntesek, Településüzemeltető Kft., Schéner Mihály Általános
Iskola, Varázserdő Óvoda, Gondozási Központ.
Intézmény tárgyi feltételei:
Az intézmény tárgyi feltételei 2018-ra nagyon jónak mondható. Az előző
vezetés által itt maradt technikai és eszköz állomány nagyon leromlott
állapotban volt, pályázatok útján (Önkormányzatok nyereségérdekeltség növelő
pályázata, ETF Alapítvány Pályázata) sikerült nagyon jó pozícióba hozni az
Intézményt, mellyel esztétikai megjelenése (bútorok, számítógépek, szabadtéri
rendezvényekre: sátrak, sörgarnitúrák vásárlása) valamint hang és fénytechnikai
eszközeink minősége sokszorosára javult.
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Vásároltunk testületi ülésekre 11 db 50 cm-es gégemikrofont a jobb
hangminőség érdekében. Szabadtéri hangosításhoz kisebb koncertek
lebonyolítására lett vásárolva hangtechnika, amivel 8 monitor ládát tudunk
biztosítani. Profi vezeték nélküli mikrofonok, dobmikrofon szett,
mikrofonkábelek közel 300 méter, keverőpultok (2 db analóg, 1 db profi
digitális keverő.)
Bővült a fénytechnikai rendszerünk robotlámpákkal, lézerfénnyel, amit már az
adventi és tehetségek napi rendezvényeken nagy megelégedéssel alkalmazni is
tudtunk.
Művelődési Ház és Könyvtár szakmai munkája:
Kiscsoportos foglalkozások
- A No Comment Dance moderntánccsoport próbáit minden pénteken az
intézményben tartja. Települési rendezvényeinken folyamatosan fellépési,
bemutatkozási lehetőséget biztosítunk számukra. A csoport színesíti
rendezvényeinket.
- Baba- Mama klub minden szerdán tartja összejövetelét, foglalkozásait.
Átlagosan 10-12 kismama és gyermekeik járnak a klubfoglalkozásra.
Számukra kialakított helyiségben az ETF Alapítvány segítségével
bútorokat, gyermekjátékokat helyeztünk el.
- Az eltelt időszakban 4 csoport részére biztosítottunk ingyenes alapfokú
számítógépkezelői képzést egy szegedi Felnőttképző Intézettel. Minden
csoportban átlagosan 10 fő részvételével.
- Intézményünk biztosította a helyet a Kangoo edzéseknek is, heti egy
alkalommal. Kezdetben 15 fő részvételével, majd az igények
megnövekedtével, kinőtték a nagyterem nem rögzített székekkel ellátott
területét és így a későbbiekben a Sportcsarnokban tartották
foglalkozásaikat.
- Jamping edzésnek adtunk helyszínt foglalkozásaikhoz, heti egy
alkalommal, de sajnos a kevés érdeklődő miatt két hónap után az edzés
megszűnt.
- Két alkalommal KRESZ tanfolyam indult az intézményben, lehetőséget
biztosítottunk a lakosság részére, hogy helyben vehessenek részt az
oktatáson.
-
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BÁNKÚTI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Az egykoron József főherceg lakta épület, melyben Baross László is dolgozott,
ahol a kor ismert személyiségei közül sokan mások is megfordultak, ma

közösségi házként működik.
Az ott élő önkéntes feladatot is felvállaló lakosság összefogásának, önkéntes
munkájának köszönhetően a közösségi élet ezen a színtéren is felpezsdült. Az
előző években a múlt tisztelete és hagyományaik megőrzése céljából számos
rendezvényt szerveztünk és bonyolítottunk le közös összefogással. Lehetővé
tettük, az internetes elérhetőséget, így az önkéntesek hozzáállásával segítettünk
eligazodni az idősebb korosztály számára ismeretlen hálózati világban, megadva
a lehetőséget, pl. egy egyszerűbb, gyorsabb számla befizetésére, web áruházban
történő áru megrendelésére, vagy egy levél megszerkesztésére. A használatba
állított laptopokat az ETF Alapítvány, a
nyomtatót a Művelődési Ház biztosította. Az
eseményeink között szerepelt a Farsang,
Húsvét,
Mikulás
ünnepségek,
de
hagyományteremtés céljából az önkéntesek
és a lakosság kérésére megrendeztük az első
Halloween-i partit is. Minden rendezvényen
a gyerekeknek szánt programok vannak
hangsúlyban,
hiszen
sorversenyek,
játszóházak, apróbb ajándékok, és a nekik
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szánt tombolatárgyak is mind azt bizonyítják milyen fontos a bánkúti közösség
számára ez a generáció. Bábelőadás, és pályázati sikerek is köthetőek az ott élők
szorgalma és tenni akarása mellett.
Medgyesegyháza
Városi
Önkormányzat
Művelődési Ház és Könyvtár mellett az
egyesületek, alapítványok az Önkormányzat is
támogatja
a
Bánkútiak
törekvéseit,
eszközökkel pályázati forrásból előhívott
lehetőségekkel. Ilyen volt, a TOP-5.2.1-15BS1-2016-00007
Összefogással
Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért
pályázat is. Egy alkalommal valósult meg
„Tudj meg többet egészségedről” rendezvény
40 fő részvételével, 4 alkalommal Tudásbázis
tanácsadás 31 fő részvételével, 5 alkalommal
Biztosítékunk az egészség, tanácsadás 70 fő
részvételével, 8 alkalommal Konyhakerti
praktikák tanácsadás 121 fő részvételével.
Alkalmanként ruhaosztást is tartanak ott (Gondozási Központ, egyesületek). Az
ott lévő kihelyezett könyvállományt felajánlások útján is gyarapítjuk, jelenleg,
mint egy mini könyvtár üzemel. Egy teljes szoba lett kialakítva annak
érdekében, hogy az ott lévő szövőkereteket használatba tudja venni a lakosság,
és megadjuk a lehetőséget egy színvonalas kézi szövés oktatására.
A Medgyesegyházi Napok keretén belül évek óta megrendezzük a Bánkútról
elszármazottak találkozóját. Az egész napos programon visszaemlékezés,
beszélgetés, kiállítás, közös ebéd várja a Bánkútról elszármazottakat. A település
lakossága részéről felvetődött az az igény is, hogy kisebb csoportok, baráti
társaságok a Szilvesztert is a közösségi házban töltsék. Baross László
emlékszoba: Főleg tavasszal látogatják vidéki iskolákból érkező kiránduló
diákcsoportok.

Könyvtár
Könyvtárunk nyilvános könyvtárként működött 2018. évben, mint ahogy
a korábbi években is. Nyitva tartása nem változott az előző időszakhoz képest.
Hétvégi nyitva tartása igazodott a Művelődési ház által szervezett
programokhoz, a program által megkövetelt szolgáltatások nyújtásával. Ilyenek
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voltak a játszóházi foglalkozások, ünnepekre történő felkészülés, különböző
versenyeken való részvétel.
2018-ban gyarapításra 436 000 Ft-ot fordítottunk, ami 64%-os növekedés
az előző évhez képest. A könyveket a Bookline áruházból rendeltük, illetve a
Márai programból szereztük be. Rendeléseinknél mindenkor figyelembe vettük
a lakossági igényeket, közkedvelt sikerkönyveket, kötelező olvasmányokat, és
szakirodalmat vásároltunk, de természetesen gondoltunk a fiatalabb generációra
is, akik mese könyveket kaptak.
A kapott illetve vásárolt dokumentumainkat a SZIRÉN Integrált
Könyvtári Rendszerben dolgozzuk fel és tartjuk nyílván. A könyvtárban
található intézményi tereket próbáltuk a lehetőségeinkhez képest elkülöníteni,
hogy az olvasó számára a lehető legegyszerűbb legyen az általa keresett
kategória megtalálása.
Pályázatokon további dokumentum beszerzéseket sikerült elérnünk, így a
Márai programból 98 könyvet szereztünk be, a Nemzeti Kulturális Alaptól pedig
50 kötetet kaptunk térítésmentesen.
Ugyancsak a Nemzeti Kulturális Alap biztosít számunkra jelentős
mennyiségű folyóiratot, amelyek heti, havi, vagy negyedéves gyakorisággal
jelennek meg. Ezek a következők:
A FÖLDGÖMB, AETAS, ALFÖLD, BALKON, BÁRKA, CSODACERUZA,
ÉLET ÉS TUDOMÁNY, ÉLETÜNK, FILMVILÁG, FORRÁS, FÓRUM,
GALAKTIKA, HITEL, IRODALOMTÖRTÉNET, IRODALOMTÖRTÉNETI
KÖZLEMÉNYEK, JELENKOR, KABÓCA, KALLIGRAM, KASSAI
FIGYELŐ, KORALL, KORTÁRS, KORUNK, KÖNYVHÉT, LÁTÓ,
MAGYAR IPARMŰVÉSZET, MAGYAR MŰHELY, MAGYAR NAPLÓ,
MAGYAR NYELVŐR, MAGYAR SZEMLE, MOLDVAI MAGYARSÁG,
MOZGÓ VILÁG, MŰEMLÉKVÉDELEM, MŰÚT, MŰVELŐDÉS, PANNON
TÜKÖR, PRÁGAI TÜKÖR, RÉGI-ÚJ MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZET,
SZÉKELYFÖLD, SZÉPIRODALMI FIGYELŐ, SZÍNHÁZ, SZITAKÖTŐ,
TERMÉSZET VILÁGA, TERMÉSZETBÚVÁR, TISZATÁJ, TÖRTÉNELMI
SZEMLE, TÜCSÖK, ÚJ FORRÁS, ÚJ KÖNYVPIAC, ÚJ MŰVÉSZET,
VALÓSÁG, VILÁGTÖRTÉNET, VILIGIA, ZENEKAR, 2000.
További pályázatokon és rendezvényeken is próbáltuk népszerűsíteni az
olvasást, a könyvtár fontosságát. A GINOP-3.3.1-2016-00001 azonosítószámú
kiemelt projekt keretében részt veszünk a Digitális Jóléti Programban, melynek
eredményeként laptopokat, tableteket, okos telefonokat, projektort,
multifunkcionális eszközt (nyomtató, fax, fénymásoló), bel- és kültéri wifit és
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routert kaptunk, melyek segítségével különböző foglalkozásokat, képzéseket
tartunk azok számára, akiknek gondot okoz ezen eszközök használata. Ezen
felül további lehetőséget biztosítanak a lakosság magas szintű kiszolgálása terén.
A könyvtárban működő olvasói munkaállomások, a DJP pontokhoz való
csatlakozással jelentősen megnövelte az olvasók által használt eszközök
hozzáférhetőségét. A program keretében segítünk a lakosságnak a digitális
világban történő eligazodásban, megmutatjuk az email címek létrehozásának
menetét, segítünk online vásárlások lebonyolításában, hivatalos ügyek
számítógépes intézésében, pályázat figyelésben, a pályázatok beadásában és a
munka világába való visszatalálás területén egyaránt.
Részt vettünk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatában,
amely keretében pályázat segítségével több rendezvényt tudtunk megvalósítani a
könyvtárhoz kapcsolódóan. A programok között szerepelt bábelőadás, magyar
népmese vetítés, pszichológusi előadás a családi modellek ideális kialakításáról
és családi játszóház.
Közreműködtünk egyéb külsős által szervezett pályázatban is, így az
EFOP-1.5.3-16-2017-00060-as számú projekt keretében 10 alkalomból álló
Kultúr Klub foglalkozásaiban. Többek között a kortárs festészet, népi
motívumok, a világ száz csodája, magyar várak, mesepszichológia, versek és
Medgyesegyháza története témakörökben.
Beiratkozó olvasóink száma 27 fővel emelkedett és jelentősen megnőtt a
könyvtári látogatások száma is. 650-ről 1370-re emelkedtek a kölcsönzött
dokumentumok, a helyben használt dokumentumok pedig szinten maradtak.
Könyvtárunkban különválasztva kezeljük a szépirodalmi, a tudományos, a
szakirodalmi, és a gyermek illetve ifjúsági kiadványokat. Ennek megfelelően a
beszerzéseinket is lehetőségeinkhez képest úgy terveztük, hogy valamennyi
kiadványtípusból kínáljunk új dokumentumokat az olvasók, könyvtárhasználók
számára. Mivel településünkön két nemzetiségi önkormányzat is működik, ezért
elkülönített helyen megkezdtük a nemzetiségek számára az anyanyelvelvi
dokumentumhasználat lehetőségének megteremtése, gyűjtését is anyanyelven
íródott könyvek, folyóiratok formájában. Megkezdődött a helyismereti
gyűjtemény rendszerezése is. A fogyatékkal élők számára korlátozott mértékben
igyekeztünk biztosítani a dokumentumok házhoz szállítását.
Szolgáltatásaink körét az igényeknek megfelelően bővítettük. A korábban is
működő fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, gépelés, internet hozzáférés,
színes nyomtatás mellett új szolgáltatásként jelentkezett a laminálás, spirálozás
is.
6

Művelődési Ház és Könyvtár
dr. Bagyinszky Marianna könyvéből 75 családnak jár ingyen könyv, ebből 34-en
átvették és 108 db könyvet megvásároltak.
Az év folyamán elkezdtük, jelenleg még tart a régi települési rendezvényekről,
eseményekről készült videó felvételek digitalizálása, amihez az intézménynek
már nincs megfelelő technikai eszköze, ezért kerestünk olyan személyt, aki a
saját eszközeinek használatával elvégzi a digitalizálást. Körülbelül 60 videó
kazetta kerül digitalizálásra, ezekben van (Medgyesegyházi Napok,
Dinnyefesztivál, Ovi ballagás, Tehetségek Napja, stb.) Jelenleg 10 kazetta került
már vágatlanul a Winchesterre. Az elkészült anyag a könyvtár helytörténeti
gyűjteményei közt lesz elhelyezve.

MEGYENAP
A hagyomány, az érték és a közösség
jelszavak köré építette a Békés
megyei önkormányzat a Megyenapot,
amit III. alkalommal rendeztek
Békéscsaba
főterén.
Medgyesegyháza
is
meghívást
kapott, hogy mutassa be helyi
értékeit.
Lázas készülődéssel teltek azon hetek
melyek megelőzték az eseményt. Igyekeztünk
minden képi, tárgyi és gasztronómiai anyagot
felkutatni, mely jellemzi településünket. Mivel
külön standot kaptunk egy fél faház
berendezhetőségét tekintve, megragadtuk a
lehetőséget, hogy összeállítást készítsünk
nagyjainkról, a hivatalosan is értéktárba vett
képzőművészeti tárgyakról, eseményekről és
épületeinkről. Segítségünkre volt dr. Kávássy
Leila Viola aljegyző kisasszony, aki édesanyja
hagyatékából a tájegységre jellemző néptánc
ruhákat, futókat, hímzett terítőket, fényképeket
biztosított az alkalom idejére. És elkészített egy
plakátméretű grafikát a Katolikus és Evangélikus
templomainkról. Helyi termelőktől vittünk
kóstoltatásra savanyított dinnyét, sárgadinnye
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lekvárt, és kolbászt. A Kitelepítetek Emléknapjára készült szobor kicsinyített
mását, Simai Mihály verses-mesés köteteit, Schéner Mihály festményeinek
reprodukcióit, is kiállítottuk, a standon. Fényképes összefoglalót készítettünk a
Dinnyefesztiválról, és a Medgyesegyházi Napokról. Az Önkormányzat
meghívót készíttetett mindazoknak a volt medgyesegyházi lakosoknak, akik ma
már Békéscsabán élnek, szép számban tiszteletüket is tették a rendezvényen.
A Megyenap során bemutatkoztak a Békés megyei nemzetiségek, így a
románok, a szlovákok, a németek, a szerbek és a romák is, akik
főztek-sütöttek, majd
Medgyesegyházi
Szlovákok Csöröge
Csoportja egész nap
rendíthetetlenül
sütötte a csörögét,
minden odalátogató
nagy örömére.

hagyományos

ételeikből

kóstoltattak

is.

A

Kellemes tapasztalás
volt mindannyiunk
számára ez a csodás
nap, hiszen színes
műsorokkal
tarkították a színpadot, számos kézműves portékát láthattunk, vásárolhattunk
meg. Miközben ismereteket szereztünk a többi Békés megyei településről, akik
szintén előtérbe helyezték értékeiket.
Öt fős csapatunk estig maradt a zárásig.

DÉL-BÉKÉS MI VAGYUNK! KIÁLLÍTÁS
Medgyesegyháza

kiemelkedő

értékeit mutatta be a Dél-Békés
Mi

vagyunk!

elnevezésű

kiállításán a Mezőkovácsházai
Járási Hivatalban. A kiállítás
sorozat tizenegyedik települési
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tárlatát tekinthették meg az érdeklődők az épület földszintjén, ahol
medgyesegyházi dinnyét kóstóltattunk, a lépcsőfordulóiban és az emeleti galéria
szakaszon pedig a település értékeiből láthattak kiállítást.
A medgyesegyházi kiállítás megnyitóra augusztus 16-án került sor. A
megjelenteket Béni Attila hivatalvezető köszöntötte, majd Sütő Mária Márta
alpolgármester asszony beszélt a község múltjáról és jelenéről, a személyes
példamutatás értékéről. A vendégek egy rövid videót láthattak a városról, Simai
Mihály költő versét és néhány szép népdalt hallhattak.

A várost Schéner Mihály festő alkotásai, román, magyar és szlovák nemzetiségi
viseletekbe öltözött bábok, helyi nyomtatott irodalmi, valamint sajtótermékek
(Medgyesegyházi Hírlap) és a település életéről, kiemelkedő szülötteiről
összeállított képi anyagok képviselték. Összeállítás készült a Dinnyefesztiválról,
a Medgyesi Napokról, díjak, elismerések, és a helyi értékek kézzel fogható
tárgyi emlékei is szerepeltek a kiállítás anyagai közt. A Művelődési Ház és
Könyvtár munkatársai, valamint dr. Kávássy Leila Viola aljegyző kisasszony
napokig válogatták az anyagokat, hogy megfelelő és ízléses prezentációt
tudjanak biztosítani a kiállításra.
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Család és Karrier Pont:
A Művelődési Ház és Könyvtár konzorciumi partnerként részt vesz az Egyéni és
Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány (ETF) „ Esély a Nőknek 2018.
január 1-től indult pályázatán. Az intézmény használatába lettek adva eszközök:
székek, szekrények, képzésekhez18 db laptop, számítógépes asztalok, tárgyaló
asztalok, sátrak, sörgarnitúrák, színes fénymásoló, irodai eszközök.
2018. januárjában átutalásra került, alszámlára a projektben meghatározott
feladatok ellátására szánt összeg: 15.000.000 forint.
Az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány által megvalósított
„Esély a Nőknek! Komplex szakmai programok megvalósítása Medgyesegyháza
térségben” projekt keretében létrejött Család és KarrierPONT 2018. augusztus
4-én ünnepélyes keretek között átadásra került a Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár épületében (5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.).
A Család és KarrierPONT célja a Medgyesegyházán és környékén élő nők
munkaerő-piaci helyzetének, a család és munka összeegyeztethetőségének
javítása, hozzájáruljon a nők rugalmas foglalkoztathatóságának javításához a
nem hagyományos, azaz az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítéséhez és
elterjesztéséhez, a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének
javításához, növeléséhez a család és a munka összeegyeztethetősége érdekében.
A Család és KarrierPONT-ban nyitvatartási időben szakemberek várják az
érdeklődőket családias légkörben, akik tanácsadással, képzési lehetőségekkel
nyújtanak segítséget.
A Család és KarrierPONT 9 rendezvényt tartott 2018. évben, melyen összesen
551 fő került elérésre. Beszerzésre kerültek a Család és KarrierPont
megnyitásához szükséges bútorok, felszerelések, irodaszerek, számítástechnikai
eszközök.

A projekt megkezdésétől számított 12. hónap utolsó napjáig, azaz 2018.12.31-ig
551 fő került elérésre közvetlenül a kommunikációs és szemléletformáló
tevékenységekkel, 10 db helyi munkaadók elérése, bevonása megtörtént a
projekt céljainak elérése érdekében. A munkaerő-piaci integráló programokba
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bevont hátrányos helyzetű személyek száma eléri az indikátorban vállaltakat
(178 fő) 2018.12.31-ig. A projektben részvevő CO15 Migráns, külföldi hátterű
kisebbségiek (beleérve a marginalizálódott közösségeket, például romákat)
száma 2018.12.31-én 0 fő.

KÖRZETI KÁBELTELEVIZIÓS HIRDETÉS-KÉPÚJSÁG
A Művelődési Ház és Könyvtár feladatai közé tartozik a hirdetések felvétele,
azok megszerkesztése, és megjelentetése. Ezen bevételek az intézmény bevételét
növelik. Az Oros-Com Kft.-vel közösen együttműködve jelentetjük meg a
hirdetési tartalmakat. Itt jelentetjük meg a lakossági hirdetéseket: csak a helyi
csatornán 200.-Ft./nap plusz még 19 településen 300.-Ft./nap díjért. Ezen az
információs csatornán tájékoztatjuk a lakosságot a helyi rendezvényekről,
változásokról, fórumokról, testületi ülésekről, iskolai és óvodai, civil
szervezetek és önkormányzati hírekről is.
Megegyezés alapján a hirdetési díjért cserébe minden hét keddi napján 8.0016.30 óráig az épületben lévő irodát használják a kábeltévé díj beszedésére.
Kábeltelevízión közvetítjük továbbá a képviselő testületi üléséket is élő adásban,
ez szintén az intézmény saját technikai felszerelésével, eszközállományával
történik, és a művelődési ház munkatársa segítségével valósul meg.

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
Medgyesegyháza Önkormányzata a 49/1993.(III.22.) határozatában döntött
arról, hogy a helyi információknak, közérdekű híreknek a település lakóihoz
történő eljuttatása érdekében helyi lapot alapít, amely a Medgyesegyházi Hírlap
nevet viseli. A lap havonta jelenik meg, amelyet a településen élők ingyenesen
kapnak kézhez. A cikkek begyűjtésére minden hónap 22-24 napjára esik. A
Művelődési Ház és Könyvtár munkatársa végzi az összes előkészületet. Feladata
a leadott szöveg és kép állomány felülvizsgálata és tördelése, szerkesztése,
nyomdai kivitelre előkészítése. A lapzártáig e-mailen beérkezett cikkeket
mappába rendezi, majd tematikusan betördeli a 6 oldalt. Amennyiben szükséges,
megszerkeszti és méretre vágja a képeket. Figyelembe veszi a
kiadványszerkesztés fontos szabályait, aranyarány, betűtípusok és méretek, a
soregyen fontosságát, tipográfiai szempontokat, hasábtördelést, képek
illeszkedése a kompozícióban. Ha megfelel a vezetőségnek az első körös
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szerkesztés továbbítja a nyomdának. A nyomdában beillesztenek minden logót
és képet, majd visszaküldik ellenőrzésre. Ezután a felülvizsgált anyagot
véglegesítve visszaküldjük. Egy hét szükséges ahhoz, hogy a lakosság kézbe
tudja venni a lapot.
Az helyi újságban lehetőség van hirdetést feladni, a díjszabás a megjelentetni
kívánt cikk terjedelmétől függ.
Szerkesztőség címe: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
E-mail: farkasgyula@medgyesegyhaza.hu
Kiadja: Medgyesegyháza Város Önkormányzata
Felelős kiadó: dr. Kormányos László
Nyomtatás: Topbalaton Kft. 1015 Budapest, Battyhány u. 51 fsz.2.
Példányszám: 1600
Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993
Hirdetések:
1/1 oldal - 20.000,- (Bruttó)
1/2 oldal - 10.000,- (Bruttó)
1/4 oldal - 5.000,- (Bruttó)
1/8 oldal - 2.500,- (Bruttó)
1/16 oldal - 1.250,- (Bruttó)
Dinnyefesztivál:
A Dinnyefesztivál lebonyolításában évek óta 10-12 fő diákmunkát végző, 8-10
fő önkéntes és a Művelődési Ház dolgozói vesznek részt. A szervezéssel járó
feladatokat minden évben már januárban elkezdjük, (dinnyefesztival.hu honlap
frissítése, aktualizálása, árusok jelentkezése, helypénz befizetése, vendéglátói
pályázat kiírása, információk megosztása).
Medgyesegyházán
századunk
első
felére
vezethető
vissza
a
dinnyetermesztésének hagyománya. Mára a városban e gyümölcs termelése vált
a vezető mezőgazdasági ággá. Az ország dinnyetermesztésének 60 % -át adja a
település és környéke, a dinnyekivitelnek pedig fele származik a Dél- békési,
Csanádi viharsarokból. A dinnyetermesztés nagy múltjára tekintettel,
Medgyesegyháza polgármestere a médiának nyilatkozva beszélt a település
dinnyetermesztésének hagyományáról és a kiváló minőségű medgyesegyházi
dinnyéről. A Dinnyefesztivál 1995-ben indult útjára célja az volt, hogy segítse a
helyi termelőket abban, hogy a kiváló minőségű medgyesegyházi dinnye
piacrajutását és értékesítését előre mozdítsa. Az eltelt 25 év bebizonyította azt ,
hogy szükség volt erre a közösségi összefogásra, rendezvényre, fáradozásunk a
célját elérte. A rendezvényt minden évben 20-25 önkéntes rendező valamint a
helyi civil szervezetek segítik, támogatják, ezzel is kinyilvánítva azt, hogy
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számukra is fontos ez a település közösségi életét és a helyi társadalom
kapcsolatrendszerét erősítő, érdekérvényesítő rendezvény. Már az első évben
akkora sikert aratott, hogy a település közössége egyhangúlag kérte a dinnye
ünnepét és hogy ez legyen a település egyik hagyományos rendezvénye. Pár év
elteltével nem csak országos hírnévre tett szert a fesztivál és a medgyesegyházi
kiváló minőségű dinnye, hanem külföldön is egyre jobban felkeltette az
érdeklődését az embereknek. Medgyesegyházán olyan háromnapos
mezőgazdasági és kulturális fesztivált sikerült megvalósítani, melyen keresztül a
mezőgazdasági kultúra meghatározó értékei is megőrizhetők az utókor számára.
A közönség számára ingyenes fesztivál nyújtotta kikapcsolódás, szórakozás,
közelebb hozta az itt élő embereket egymáshoz, talán erőt is adott a termelőknek
ahhoz, hogy felmerülő gondjaikra együtt találjanak megoldást. A fesztiválon
belül létrehoztuk a Dinnyelovagrendet, aminek keretében a lovagok is képviselik
a medgyesegyházi kiváló minőségű dinnyét és természetesen a dinnyetermelők
érdekeit is figyelembe veszik. A lovagrendbe jutásért lovagi tornán kell részt
venni, melyre bárki benevezhet. Itt betekintést nyerhetnek még a laikusok is, a
dinnyetermesztés nehéz, fáradságos munkafolyamataiba. A megmérettetés
játékos formában zajlik, mégpedig: dinnyepakoló, dinnyesaccoló, dinnyeevő,
dinnyezsonglőr, és a dinnyedobozoló-, versenyszámok. Az öt versenyszám
összetett legjobb eredményt elért versenyzője kerül be a lovagrendbe. Külön
versenyszámként jelenik meg a „Legtökösebb dinnyés” a versenyben az nyerhet,
aki a legnagyobb és legnehezebb dinnyét hozza be a fesztiválra. A dinnye
minőségét is ellenőrizzük, ez is feltétele a sikernek. Emellett az érdeklődők részt
vehetnek a dinnyefigura készítő versenyen is, ahol ötletes, mulatságos figurát
készíthetnek. Minden évben meghirdetjük az Ínyenc versenyt is, ahova dinnye
felhasználásával készült ételeket várunk. Két éve új versenyszámként
meghirdettük a graffiti versenyt is, mely szintén nagy érdeklődést váltott ki.
A fesztivál három napja alatt a helyi kulturális csoportok és a Nemzetiségi
Önkormányzatok művészeti csoportjainak bemutatkozása mellett országos hírű
előadók is fellépnek, akik szórakoztatják a fesztivált látogató közönséget. A
program összeállításánál mindig nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minden
korosztály megtalálja a számára megfelelő programot.
Célunk: olyan háromnapos kulturális szórakoztató program biztosítása, mely a
kiváló minőségű medgyesegyházi dinnyének méltó elismertséget szerez,
valamint erősíti a helyi közösségi életet, a helyi identitástudatot.
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SCHÉNER MIHÁLY EMLÉKHÁZ
Elismerés:
A Schéner Mihály emlékház, mint a
Medgyesegyházi Értéktár Bizottság helyi
értéke, a Békéscsaba Tankerületi Központ
Nemzeti Köznevelési Értéktár Békés Megyei
Mintaprogram pályázati felhívás alapján a
Békés Megyei Köznevelési Értéktár, méltó
részévé vált. Öt békés megyei településről
összesen
tizenöt
köznevelési
értéket
nyújtottak be a megye oktatási intézményei
a Nemzeti Köznevelési Értéktár Békés
Megyei Mintaprogramjának felhívására.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Művelődési Ház és Könyvtár a Schéner Mihály emlékházat javasolta
köznevelési értéknek. A pályázat sikerrel zárult. Az elmúlt év december 20.-án,
a békéscsabai Megyei Könyvtár nagytermében megtartott rendezvényén,
oklevelet s egy gyönyörű üvegből készült dísztárgyat vehettünk át ünnepélyes
keretek között. Erre az alkalomra készített prezentációt mutattunk be az
emlékházról, s annak névadójáról Schéner Mihályról.
Célkitűzés, funkció:
A
ház,
helyi
védettséget
élvez,
melyben 22 darab
eredeti
Schéner
festmény található. A
mai
napig
látogatható, a helyi
lakosok s az ország
területén élő, vidéki
művészetet kedvelő
magánszemélyek,
vagy
iskolások
számára is kérhető
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tárlatvezetés. Egyedi értékei közé sorolandó a máig épségben maradt koldusállás
fa kerítése, ami jellegzetes dísze a ház utcára tekintő részének.
Nyitva tartás: Műv. Házba történő bejelentkezés alapján, időpont egyeztetéssel.
Elmúlt időszak alatt jellemzően, csoportos látogatók jelentkeztek be a környező
iskolákból. Az előző évben látogatója a Háznak 240 fő volt.
Medgyesegyházi Napok:
Korábbi Képviselő-testületi döntés értelmében minden év szeptember végén,
Szent Mihály napjához legközelebb lévő hétvégéjén tartjuk. A rendezvény
lebonyolítását az intézmény dolgozói, önkéntesek, Önkormányzat dolgozói és
civil szervezetek segítik. A programok összeállításánál előtérbe helyezzük a
helyi művészeti csoportok fellépését, bemutatkozását, valamint a jól bevált
hagyományos programok beépítését. pl.: főző verseny, olyan kiállító keresése
aki medgyesegyházi vagy medgyesegyházi kötődése van, sportesemény:
Medgyesegyházáért futás helyett a Medgyesegyházi félmaraton megrendezése.)
Hagyománnyá vált, hogy a pénteki napon megszervezzük, a Bánkútról
elszármazottak napját valamint emlékezünk, tisztelgünk a település neves
embereinek sírjánál, emlékhelyüknél. Pénteken a hagyományainkhoz híven
ünnepi városi képviselő-testületi ülés zárja a napot, ahol kitüntetéseket, díjakat
vehetnek át az arra érdemes személyek.
Szombaton a kötetlen kulturális, szórakoztató programokon vehet részt a
lakosság. Vasárnap pedig a hagyományos Szent Mihály napi búcsút rendezi meg
az intézmény.

MEGYEFUTÁS
Tóth
László
békéscsabai
futónagykövet 2018-ban már ötödik
alkalommal futotta körbe Békés
megyét. A Megye Futás keretében
összesen 710 kilométert tesz meg
április 1. és 13. között. A település
minden évben fogadja a beérkező
futókat, majd a megyetérképen
lepecsételi
a
polgármester
a
helyszínt. A Művelődési Ház
dolgozói
vízzel
és
frissítő
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gyümölcsökkel, szőlőcukorral készülnek. A hangtechnikai eszközök
segítségével, élénkítő zenével várjuk a sportolókat. A Schéner Mihály Általános
Iskola felsős diákjai a pihenő után elkísérik a futókat a településjelző tábláig.

BÉKÉSCSABA-ARAD- BÉKÉSCSABA SZUPERMARATON
A település életében, mindig nagy szervezést és készülődést előz meg ez a
békéscsabai rendezvény. A két nap folyamán mindkét alkalommal áthalad
Medgyesegyházán a futam. Első körben csak kínáló helyként működünk közre,
ez annyit tesz, hogy kitelepülünk a főút mellé sátrakkal; vízzel, szőlőcukorral,
kávéval, szeletelt gyümölcs és müzli szeletekkel kínáljuk a sportolókat. A
visszaúton, pedig mint pihenőhely funkcionálunk.
Mi a közös egy sportolói és egy
önkéntes csapat sikerében? A cél,
ami lehet hosszú távú, de lehet
egy rendezvény erejéig tartó. S
mi az, ami tettrekészségre
motiválja mindkét felet? Van,
akit az aranyérem, van, akit csak
a saját korlátainak ledöntése, a
határok feszegetése, közösségben
töltött idő, a testi szellemi
egészség megőrzése, és van, akit
ez külső szemlélőként önt el
adrenalinnal, lelkesedéssel az, hogy segíthet odaadóan megvalósítani a
körülményeket a célhoz.
A Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaraton évek óta egy ilyen rendezvény!
Ahol az összefogás, a csapatmunka ereje, az a rengeteg energia, amit
belefektetnek a sport szeretetéért, a sportolókért.
Mindkét fél fontos, aki végig dobolja, tapsolja, valamilyen formában biztatja a
maratoni távot meg tévő embereket, és aki mosolyogva fogadja a biztatást! Mert
mindkét fél érzi azt a belső bizsergést, amit ez az élmény kelt. Aki ezt átélte
már, alig várja a következő alkalmat.
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2018-ban: 15 fő egyéni, 35 / 5
fős csapat, 6 /2 fős csapat, 981fő
kerékpáros, 6 fő görkori és
megszámlálhatatlan kísérő vett
részt a sporteseményen. Ezt a
rengeteg embert szolgálja ki a
Művelődési Ház és Könyvtár
összes dolgozója a Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
Csöröge
Csoportja,
Civil
szervezetek és még számos
önkéntes, akik egész álló nap
azon fáradoznak, hogy elegendő
szendvics, gyümölcs és ital kerüljön a kínáló asztalokra. Az összetartás legjobb
példája minden évben ez az esemény, a résztvevők, hálásak az ellátmányért a
kínáló pedig részesévé válik egy magasztos érzésnek. A lelkesítés soha nem
marad el, mindkét oldalon mosollyal párosul.

KITELEPÍTETTEK EMLÉKNAPJA
2015-től minden évben április 12-n emlékezünk a
Felvidékről kitelepítettekre Medgyesegyházán. Így
történt ez idei évben is. A megemlékezés helyszíne
minden évben a Vasútállomás előtt lévő, 2014-ben
felavatott Emlékmű. A műsor összeállításában nagy
szerepet töltenek be a Schéner Mihály Általános
Iskola diákjai, és felkészítő tanáraik. A Művelődési
ház és Könyvtár munkatársai biztosítják a technikai,
szervezési háttérmunkát.
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KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
A Magyar Népművelők Egyesülete által tizenhárom évvel ezelőtt útjára indított
eseménysorozat célja, hogy minél többen legyenek részesei a közművelődési
intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek. A közművelődés a
hétköznapokban is értékes kultúrát közvetít és teremt. Két éve beneveztünk a
Kultúrházak éjjel-nappal sorozatra, megpróbáljuk visszavarázsolni a mozi
hangulatát, ezért óvodásoknak, iskoláskorú gyerekeknek, a korosztályuknak
megfelelő gyermek és ifjúsági filmeket vetítettünk. Az alapítványok
segítségünkre vannak, eszközöket játékokat biztosítanak ilyenkor is a kötetlen
kikapcsolódás érdekében.
A Művelődési Ház és Könyvtár egy innovatív programsorozattal rukkolt elő.
A közművelődési szakmai programsorozat azzal a céllal jött létre, hogy a
települések, térségek közösségeit aktivizálják, és olyan érdeklődőket is
bevonzanak az intézményekbe, akik egyébként nem rendszeres látogatók. Ezzel
egy új cél körvonalazódott: életben tartani a közösségeket, s középpontba
helyezni új hagyományok kialakítását, a művelődési intézmények
mindennapjainak megismerését.
A medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói a civil szervezetek
közösségépítő, fejlesztő, kulturális munkával
létrehozta a sokszínű, érdekes és szórakoztató
programokat
városunk
közösségének.
Figyelemfelhívó program keretén belül a
könyvtárban,
könyvtárismereti
témájú
előadáson, vetélkedőn és színezésen vehettek
részt az érdeklődők. Ezután egészen késő estig,
előbb ifjúsági, majd a felnőtt lakosság
szórakoztatására is filmvetítésekkel zárult a
pénteki program. A Művelődési Ház mind a két
nap kisebb megvendégeléssel kedveskedett:
extrudált kukoricával, limonádéval és teával
várt mindenkit. Az óvodások Dörmi Maci
szeletet kaptak, azoknak pedig, akik aktívan
részt vettek a programokban csokoládéval
kedveskedtünk.
A Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány jóvoltából játszóház várta a
gyerekeket, kreatív foglalkozásokon vehettek részt. Ezután a No Comment
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Dance produkciója következett, táncmaratonnal zárult az eseménysorozat,
Zubán Alexandra
vezetésével,
mely
korábban is nagy
sikert aratott. Ismét
nagy
számban
aktivizálta
a
résztvevők aprajanagyját. Este pedig,
egy
nagyon
szórakoztató
és
izgalmas fantasy
filmmel ért véget a
kétnapos
rendezvénysorozat.
Összegezve
a
„Kultúrházak ÉjjelNappal”
rendezvényhez való
csatlakozás egy ösztönző kezdeményezés volt a szervezők részéről, és
remélhetőleg egy hagyományőrző programmá válik minden évben, hiszen elsőre
is igazán sok érdeklődő látogatott el az eseményre.

WI-FI falu:
A településen működő WiFi HotSpot szolgáltatásról. Az érintett vezeték nélküli
Internet hozzáférési pontot az önkormányzat és a Webcentral Wireless Network
Kft.-vel történt megállapodás keretében 2010. március 22-én helyezte üzembe a
medgyesegyházi Művelődési Ház tetején található antenna tartó árbócon.
A bázisállomás a 2.4 Ghz-es frekvenciatartományban 802.11b szabvány szerint
üzemel, kompatibilisen a felhasználók által használt eszközökben (laptopok,
mobiltelefonok, tablet pc-k, stb.) legelterjedtebb frekvenciasávval. A WiFi
HotSpot szolgáltatás a lakosság és a turisták részéről díjmentesen vehető
igénybe. A minél nagyobb lefedettség érdekében a bázisállomáson körsugárzó
antenna került elhelyezésre, így a művelődési ház 200-300 méteres körzetében
vehető igénybe a szolgáltatás beépített antennával rendelkező laptopokkal, erre
alkalmas mobiltelefonokkal. Külső, irányított antenna alkalmazásával a vételi
lehetőség nagymértékben kitolódik, akár több km-es is lehet, ebben az esetben
viszont a szolgáltatás működésének, mint minden ebben a frekvenciasávban
működő rádiófrekvenciás összeköttetésnek alapfeltétele az optikai rálátás
megléte a kliens eszköz és a Művelődési Ház tetején elhelyezett bázisállomás
között.
Előző évben a Könyvtárba nyert pályázat keretén belül (Digitális Jólét Program)
elhelyezésre került egy 100 MB- es a könyvtárban is és a Művelődési Ház előtt
az egész parkban fogható WI-FI elérhetőség, ezzel is bővítve a szolgáltatást.
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NYÁRVÁRÓ CSALÁDI MAJÁLIS
Évek óta kedvenc programja ezen ünnep a lakosság és a környező településeken
élőknek. Ez az esemény is több féle szervezési folyamatot igényel, a civil
szervezetek ebben a folyamatban is kiveszik a részüket, de a vállalkozók is sokat
adakoznak, hogy a résztvevők jól mulassanak a több helyszínes felvonuláson.
Régóta segíti munkánkat a No Comment Dance csapata, akik zenés táncos
előadásukkal színesítették a 2018.-ban megrendezett Majálist. A Művelődési
Ház és Könyvtár munkatársai biztosítják, hogy mindenkinek jusson fáklya, aki
azzal szeretne kimenni a sportpályára, felszeletelik a szalonnát, kikészítik a
padokat, asztalokat, beszereznek minden hozzávalót, a kenyértől a nyársig, és a
tároló dobozokig. A rendezvény technikai része is a műv ház részéről biztosított,
mint a színpad. Ugyan úgy, mint a kipakolásban, úgy a helyszín igényes
elhagyásában is kiveszik a részüket. Minden eseményt kiplakátolunk,
megjelentetünk a honlapon,( www.medgyesmuvhaz.hu) illetve a Művelődés Ház
saját facebook oldalára is új eseményt hozunk létre, hogy minél többen
ráakadjanak erre az ingyenes szórakozásra, és kikapcsolódásra.
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Minden egyes rendezvényünk sikeres megvalósításában sokat jelent a helyi
közösségek összefogása, segítsége, konkrétan a civil szervezetek, helyi
vállalkozók felajánlásai, az önkéntesek szorgalmas, önzetlen munkája.

ADVENT
Hagyománnyá vált, hogy Adventkor minden vasárnap összejön a város apraja
nagyja, együtt megünnepelni ezt az időszakot. A rendezvénysorozat célja
összekovácsolni a közösséget, és minél többet adni, legfőképpen magunkból. A
vállalkozók, alapítványok, civilek segítségével egy olyan színvonalas ünnepi
hangulatot tudunk teremteni hétről hétre mely felemelő mindenki számára. A
háttérmunkát a Művelődési Ház munkatársai végzik, megtervezik és kivitelezik
a dekorációt, mind beltéri mind kültéri felhasználás céljából. Elkészítik a kültéri
adventi koszorút. Mindhárom fát s a színpadot feldíszítjük. Minden alkalommal,
a lakosság számára kínált zsíros kenyereket előkészítjük, a hagymát
felszeleteljük. Gondoskodunk a hang és fénytechnikáról. A helyiségek
megfelelő tisztántartásáról és a csoportok öltözési lehetőségeiről. Meghívjuk a
katolikus plébánost a koszorú felszentelésére, lelkészeinket beszédjeik
megtartására. Az első adventi vasárnap az Önkormányzat és a Művelődés Ház
adja a kulturális rendezvényt. A második a civilek adják a műsort. Harmadik
alkalommal a Schéner Mihály Általános Iskola. A negyedik vasárnapon a
Varázserdő Óvoda kis gyermekei lépnek fel.
Intézményekkel való kapcsolattartás:
Együttműködünk az intézmények kulturális, közösségi rendezvényeinek
megvalósításában, segítséget nyújtunk a technikai eszközeink biztosításával.
Gondozási Központ: pl. Idősek hete, gyermekek nyári szabadidős programjának
lebonyolítása, …
Varázserdő óvoda: költészet napja, óvoda bál, …
Schéner Mihály Általános Iskola: Tehetségek napja, Tánc világnapja, …
Polgármesteri Hivatal: Nemzeti ünnepeink, Újévi köszöntő, Nőnap, …
Célunk, hogy mindenki számára segítséget nyújtsunk, aki a közművelődésben,
kultúrában, társadalmi összetartozásban megpróbál olyan együttgondolkodó
közösséget alakítani, akik közösség összetartó erőt hoznak létre, valósítanak
meg a településen.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szakmai beszámolómat szíveskedjen
elfogadni.
Medgyesegyháza, 2019. április 25.
Tisztelettel:
Farkas Gyula
igazgató
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