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Kedves Olvasók!

Újra eljött a december, lassan minden gyertyát meggyújtunk az

adventi koszorún, óhatatlanul közeledik a Karácsony. Évről évre
ismétlődik életünkben a várakozás időszaka, ami a legmeghittebb
családi ünnepben teljesedik be. A Karácsony az emberiség ünnepe
lett a világon, Jézusnak, a betlehemi gyermeknek a születése jegyében. Az a bibliából ismert esemény, hogy Krisztus születésekor Isten dicsősége ragyogta be a pásztoroknak a betlehemi mezők fölött
a sötét éjszakát, és fényes csillag mutatta az utat a napkeleti bölcseknek, a mezopotámiai mágusoknak a kisded jászolbölcsőjéhez,
mindannyiunk hitét erősíti évszázadok óta.
Derencsényi István, a Tiszántúli Református Egyházkerület főjegyzője vetette papírra, hogy a Karácsony egyetemesen tud hatni
az emberek milliárdjaira, minden vallási, kulturális, civilizációs
meghatározottságtól függetlenül, mert varázslatos, elbűvölő jellege és csodálatos mondanivalója éppen abban rejlik, hogy az több,
mint emberi, és tényleg valóságosan isteni.
Az ő szavaival kívánok minden kedves medgyesegyházi lakosnak
Boldog Karácsonyt!
„Karácsonyban bizony van valami rendkívüli, és ezt mindenki valamiképpen megérzi, ilyenkor tényleg szeretnénk többek és jobbak
lenni, ilyenkor szeretnénk bűnös, nyomorult önmagunkat meghaladni. Milyen jó volna, ha ezek a nemes karácsonyi vágyak, érzések, törekvések belénk testesülnének, és nem maradnának két vagy
alig több mint kétnapi hangulatnak, hanem tényleg karácsonynak,
inkarnációnak, vagyis belénk-testesülésnek bizonyulnának mindhalálig tartó érvénnyel.”
Ruck Márton, polgármester

képforrás: http://harangszo.blogspot.hu/

MEDGYESEGYHÁZA
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
KÉPVISELŐI,
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
DOLGOZÓI
EZÚTON KÍVÁNNAK
MINDEN MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRNAK
BÉKÉS KARÁCSONYT, SIKEREKBEN GAZDAG,
REMÉNYTELI ÚJ ESZTENDŐT!

December 24. – Karácsony vigíliája

Hagyományosan ezen a napon állítjuk fel a karácsonyfát, és ezen az
estén ajándékozzák meg egymást a családtagok Magyarországon.
Az ajándékozás szokásának eredete bizonyos nézetek szerint a
Napkeleti Bölcsek történetére vezethető vissza, akik a csecsemő
Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben.
Karácsony megünneplése a kereszténység terjedésével az egész
világon elterjedt, bár természetesen vannak különbségek az
egyes országok szokásai között.
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EGY CSEPPNYI JÓ TETT
„Ahogy visszanézel az életedre, mindig azok a pillanatok
magasodnak ki, amikor másokért tettél valamit.”
(Henry Drummond)

2

december

MEDGYESEGYHÁZI
ADVENT

December havában, főként a karácsonyi várakozás idején
felerősödik mindnyájunkban a szeretet érzése, felülkerekedik
bennünk az adni akarás szándéka, valamiféle láthatatlan,
mégis szorosabb kötelék jön létre az emberek között. Váro
sunkban advent második vasárnapján jótékonysági délutánt
szervezett a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak
Egyesülete és a helyi önkormányzati KÉSZ Nonprofit Kft.
Szabóné, Zsuzsa főszervező örömmel számolt be róla, hogy
a meglehetősen viszontagságos, téli időjárás ellenére is közel
százan jöttek el az alkalomra, de többen vásároltak támogató
jegyet is e nemes cél érdekében.
A bevételt Czene Károly és családjának ajánlottuk fel, amit
még aznap át is adtunk. Karcsi a nyár végén lépett be az egyesületünkbe, ahol jobban megismertük gondjait, problémáit, ráadásul én magam nap, mint nap találkozom is vele, hisz egy
utcában lakunk. Azontúl, hogy több levelezést is folytatunk
annak érdekében, hogy az ő és családja életvitele valamelyest
könnyebbé váljon, az is megfogalmazódott tagtársaim körében,
hogy mi magunk is segítsük őket valamivel. Így jött a jótékonysági délután ötlete még valamikor október derekán.
Először a művelődési házat kerestem meg, akik a KÉSZ kft.
kötelékében azonnal partnernek bizonyultak a kezdeményezésben, majd saját kapcsolataimat is megmozgatva összeállt a
program.
Az egyesület rövid ünnepi műsora és dalkörünk fellépése
mellett a nap fényét emelte a számos vidéki tagot tömörítő,
Cserháti Mihály vezette (akit körünkben üdvözölhettünk) Magyarországi Román Hagyományőrző Táncegyüttes bemutatója,
élükön Hegedűs Kittivel, valamint a DUMA Színház szereplése
Ifj. Fraisták Norbert irányításával.
A fellépők mellett köszönetet mondok mindazoknak az aktivistáknak, akik munkájukkal hozzájárultak a jótékonysági
délután sikeréhez akár azzal, hogy hirdették az eseményt, akár
azzal, hogy jegyeket árultak, akár az egyéb szervezési feladatok
ellátásával. Külön is megköszönöm Palotás Árpádné fáradhatatlan tenni akarását, a helyi Áfész, Bondár Attila vállalkozó és
valamennyi jó szándékú ember támogatását, részvételét. B. I.

Pálfalvi Nándor: Karácsony
„Karácsony ünnepén az a kívánságom,
legyen boldog mindenki ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt legyen olyan béke, mint
amilyen bent lakik az emberek szívébe.”

VÁROSUNK
MINDEN LAKÓJÁNAK
BÉKÉS KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG ÚJ

BOLDOG KARÁCSONYT
ÉS MINDEN JÓBAN BŐVELKEDŐ
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

ESZTENDŐT KÍVÁN

Medgyesegyháza és Bánkút
Mozgáskorlátozottak Egyesülete

A KÉSZ KFT.

3		

december

Medgyesegyházi hírlap

BÉKÉS MEGYEI NEMZETISÉGEK NAPJA
MEDGYESEGYHÁZÁN
„Az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő” – kezdte ünnepi
köszöntőjét Szent István király fiának, Imre hercegnek írt intelmeiből idézve Ruck Márton, polgármester a december 12-én, városunkban tartott Békés
Megyei Nemzetiségek Napi Díszünnepségen.
A magyar kormány 17 esztendővel ezelőtt, 1995-ben december 18-át a
Kisebbségek Napjává nyilvánította, melyet ma Nemzetiségek Napjaként
ünneplünk. Hazánk a nemzetiségek iránt kinyilvánított felelősségvállalásra figyelemmel, széleskörűen biztosítja a nemzetiségek egyéni és közösségi
jogait. Alaptörvényünk rögzíti, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek a
magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők. Az állam e jogszabályban vállalja, hogy a nemzetiségek nyelvét és kultúráját megóvja és ápolja.
A kisebbségek védelme nemcsak a nemzetközi vagy európai uniós elvárások
miatt kiemelt jelentőségű, hanem a békés egymás mellett élés alapfeltétele is.
Sajnálatos módon, a 20. század végi véres harcok, háborúk arra figyelmeztetnek, hogy igen törékeny lehet a többség és a kisebbség egyensúlya.
Köztudott, hogy korunkban a világ csupán 9-10%-a mutat etnikai szempontból homogén képet, s az államok többségében eltérő nemzetiségű csoportok élnek egymás mellett. Magyarországon, de Békés megyében, sőt
Medgyesegyházán is így van ez. Mi egy hagyományosan multikulturális
térségben élünk, ahol évszázadok óta több nemzetiség szőtte egybe mindennapjait. A nemzetiségek sokszínű kultúrájának, szellemi és tárgyi emlékeinek,
hagyományainak megőrzése, anyanyelvük ápolása és fejlesztése az egész
nemzet számára pótolhatatlan, védendő értéket jelent – mondta.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével és ünnepi köszöntőt mondott Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke, Tolnai Péter, a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlése, Nemzeti, Etnikai, Vallásügyi és Civil Bizottságának elnöke. Ünnepi beszédet Dr. Latorczai Csaba, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkára tartott.
Megyénk nemzeti és etnikai közösségeinek vezetői javaslatai alapján Békés Megye Közgyűlésének Nemzeti, Etnikai, Vallásügyi és Civil
Bizottsága „Békés Megyei Nemzetiségi Díjban” részesített 5 személyt és
1 kollektívát. A plaketteket és elismerő okleveleket Kónya István, a megyei közgyűlés alelnöke adta át.

DÍJAZOTTAK
Dr. Forman István, aki 1998-ban alapította meg társaival Orosházán a
Német Nemzetiségi Önkormányzatot. A hagyományos Német Hét rendezvényei közül hozzá tartoznak a vers- és prózamondó, valamint az országismereti
versenyek, amelyeken a tanulók nagy számban vesznek részt. 2010 óta korelnöke a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének.
Dr. Olteanu Florea, aki aktívan vett részt több román szervezet, mint a
Gyulai Románok Egyesülete, a gyulai románok kórusa a „Pro Musica” megalapításában, a Gyula és Arad városok között „Kézfogások” életre hívásában.
2002-től a medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat alelnökeként, jelenleg tagjaként tevékenykedik. Az Országos Román Önkormányzat
Közgyűlése pénzügyi és ellenőrzési bizottsága és a gyulai „Szent Parascheva
Egyházközség Híveinek Egyesülete” elnöki tisztét is betölti.

Ficzere Istvánné, aki az Eleki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
munkájában vesz részt tevékenyen. Fáradhatatlanul szervezi mind az eleki,
a megyei, valamint az országos szlovák programokon való részvételt, kulturális rendezvényeket. Az Ő érdeme, hogy a helyi gyermekek részt vehettek
citeratáborokban, citeraoktatásban, de az eleki „Szlovák Nap és Disznótoros”
rendezvényt is ő koordinálja.
Krajczár Rozália, aki cigány nemzetiségi származású 5 gyermekes családba született Tótkomlóson. Gyógyszerésznek tanult, majd a szakmájában
helyezkedett el. A lakosokkal közvetlenségének, empátiájának köszönhetően
jó kapcsolatokat ápol, két cikluson át képviselőnek választották. A helyi cigány nemzetiségi önkormányzatnak nem választott képviselője, de ha kérik,
mindenkor rendelkezésükre áll. A „Városunk, Tótkomlós Polgáraiért” Alapítvány kuratóriumi elnöke.
Leszkó Pál, aki már a kilencvenes évek közepétől sokat segített lengyel
származású feleségének egy lengyel hétvégi iskola létrehozásában, Békéscsabán. Az iskolában, Csabán és környékén élő lengyel családok gyermekei
tanulhattak anyanyelvükön, lengyel nyelv és irodalmat, történelmet, kultúrát
valamint államismereteket. Alapító tagja a Magyar–Lengyel Baráti Kulturális
Egyesületnek, 2002 év óta, megszakítás nélkül Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának képviselője.
A battonyai Szuferini Hagyományőrző Csoport Gyermek Tamburazene
kar, mely 2005-ben alakult a helyi Művészeti Iskola szerb népzene tanszakát befejező növendékeiből. Csoportjuk megszervezője, a zenekar vezetője
a szerb népzene avatott ismerője, Lovász Mihály tanár úr, aki az elismerést
is átvette. Hírük nem állt meg szűkebb pátriájuk határainál, mert külföldön,
Szerbiában, Beocsin városban, Romániában, Aradon is bemutathatták tudásukat. Méltó követői a battonyai szerb felnőtt népzenészeknek, a szerb zenei
kultúra elhivatott ápolói.

Cu ocazia Sărbătorilor
de Iarnă, Autoguvernarea
locală Română din oraşul
Medgyesegyháza, urează
tuturor locuitorilor, un
Crăciun şi un An Nou Fericit!
A település minden lakójának békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kíván a medgyesegyházi
Román Nemzetiségi Önkormányzat!

Radostné Vianoce a
Šťastnỳ Novy Rok!
Boldog Új Évet kíván
a Szlovák Nemzetiségi
önkormányzat!
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NEMZETI DINNYEFÓRUM
MÁSODJÁRA
Nemzeti Dinnyeprogram címmel tartottak szakmai fórumot
Medgyesegyházán december elsején. A szakmai előadások
sorában az ágazat helyzetét Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter értékelte. Zárásként Simonka György, országgyűlé
si képviselő a termelőknek saját civil szervezet megalakítását
javasolta.
A Nemzeti Dinnyeprogram 2011 januárjában Medgyesegyhá
záról indult útjára, ezért is tartották stílusosnak a magyar dinnye
hazájában megtartani a program értékelését.

Fazekas Sándor kimondottan eredményesnek és sikeresnek értékelte a programot. Mint mondta, tíz évvel ezelőtt Magyarország
volt a harmadik legnagyobb dinnyeexportőr, az uniós csatlakozás
után azonban harmadára esett vissza a kivitel, az elmúlt két évben
viszont érezhető a fellendülés.
A dinnyetermelést és forgalmazást a vidékfejlesztési minisztérium támogatásával több állami intézkedés segítette az elmúlt
két évben. Miután Simonka György, a Magyar Dinnyeszövetség
elnöke és Mártonffy Béla, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke kidolgozott egy
intézkedési tervet a dinnyetermelés és -kereskedelem fellendítésére a minisztérium közreműködésével megkezdődött a dinnyeágazat rendszerezett talpra állítása.
Bevezették a görögdinnye minőségi előírásait, a következő
lépés a termelők kötelező regisztrációja volt. Rendeletben szabályozták a dinnye osztályozására, csomagolására és kereskedelmére, alkalmas infrastrukturális körülményeket. Mindemellett a
minisztérium az elmúlt két évben jelentős dinnye-promóciót folytatott.
Tavaly 5 áruházláncban 124 helyen, idén szintén 5 áruházláncban, de már 350 helyen kóstoltatták, reklámozták a magyar din�nyét.
Az elmúlt két év szisztematikus munkájának köszönhetően
megállt a dinnyetermő területek utóbbi nyolc évben tapasztalt
folyamatos csökkenése, stabilizálódott az évi 170-180 ezer tonna
hazai termelés, valamint megfordult az exportra és hazai kereskedelemben értékesített arány, 60-40 százalékra.
A miniszter szerint azonban vannak még feladatok.
Jövőre uniós támogatásokkal kívánják segíteni a termelés korszerűsítését, az exportpiacok bővítésére, a régiek visszaszerzésére
kampányt indít a minisztérium, szeretnék elérni, hogy a jelenlegi
termőterületek megduplázódjanak.
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A számos hozzászólás, vélemény, értékelés után Simonka
György országgyűlési képviselőként a termelőknek azt a javaslatot tette, hozzanak létre egy saját érdekérvényesítő szervezetet,
amellyel érvényesíteni tudják az álláspontjukat, s ő, mint politikus segíteni, támogatni fogja őket. A termelői összefogás valóban létrejött. Még szombaton megalakult a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete, amely elnökének választotta Oravecz Tamás
medgyesegyházi dinnyésgazdát.
(átvéve: www.likefestoon.com)

EGY „ELSŐ BÁLOZÓ” SZEMÉVEL…
„Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember
másokon segít, egyben önmagán is segít.”
(Ralph Waldo Emerson)
Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy
emberek milliói állnak ki egyetlen cél érdekében, de van, hogy
csak egy kisebb csoport akarja megmutatni, mire képes. Ezen
társulások tagjai azok, akik nem a világ/ország megváltását
tűzték ki célul maguk elé, hanem csak a közvetlen környezetüknek szeretnének hasznára lenni. Ilyen összefogásnak voltam részese az iskolai jótékonysági bál szervezésekor.
A november 24.-i dátum közeledtével egyre izgatottabbá váltam, hiszen kissé kockázatos ebben a válságos, nehéz időben bált
hirdetni, mikor a családok megélhetése oly nehéz. Aztán az utolsó
két hétben beindult a vásárlási láz és 435 jegy talált gazdára.
A pénteki díszítés jó hangulatban zajlott. Tanárok, szülők és
gyerekek egy kicsit közelebb kerültek egymáshoz. Nagy lelkesedéssel készültek a bálra a műsorban szereplők is. A csütörtöki, „nyilvános” főpróbán már érezni lehetett a magas színvonalú
showműsor ízét.

Albert Schweitzer soraival:„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is – valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.” – fejezem ki köszönetemet mindenkinek, akik felajánlást
tettek a vacsora elkészítéséhez, akik jelenlétükkel megtisztelték a
„bált”, s akik támogatói jeggyel, tombola-felajánlásukkal, munkájukkal járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. A siker hatalmas
volt!
Szerencse, hogy medgyesiek úgy gondoljuk, érdemes gyermekeink második otthonát szépíteni, fejleszteni. Remélhetőleg
sokunk unokája is itt koptatja majd a padokat! Ugye, Önök is így
gondolják?!
Vermes Rita, igazgató
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Tisztelt Szülők!
Az átalakulások miatt 2013. január 1-től az
étkezési térítési díjat a Medgyesegyházi KÉSZ
Nonprofit Kft szedi.
A térítési díjak rendezésére a Konyhán (Jókai u.
3.) lesz lehetőség. A díjat az előre meghirdetett napokon, 7.00–15.00 között lehet befizetni.
A térítési díjak befizetési időpontjáról, az esedékességet megelőző hónap 20. napjáig hirdetményben értesítjük Önöket.

PROJEKTBEMUTATÓ
A Csicsely és Társa Kft DAOP-111/G-09-2010-0004
azonosító számú,

„Műanyag-feldolgozó üzem
létesítése Medgyesegyházán”
című projektjére sikeresen pályázott 2010 évben.

2013. 01. 10–11.

A beruházás 2010. november 01-jén kezdődött meg,
és 2012. január 31-én ért véget.
A projekt célja csöpögtetőcsövek, illetve mezőgaz-

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy aki a díjrendezésre nyitva álló idő utolsó napjáig nem rendezi az étkezési díjat, annak gyermekének, gyermekeinek a következő naptól a térítési díj befizetéséig
nem áll módunkban étkezést biztosítani!

dasági talajtakaró-, illetve növényházakra való fólia
gyártására alkalmas épület kialakítása. A támogatott
beruházás a műanyag-feldolgozó üzem épületének a
felújítását, átalakítását tartalmazta, további pályázatok
benyújtásával kívánjuk a gyártógépeket megvásárolni.

Január havi térítési díjak fizetési időpontja:

Horváth László sk.
Ügyvezető

Kedvezményezett: Csicsely és Társa Kft
Cím: 5666 Medgyesegyháza, Damjanich u 2
Projekt címe: Műanyag-feldolgozó üzem létesítése
Medgyesegyházán – DAOP-111/G-09-2010-0004

Gold Irodaszer Kft.
FALUSI TURIZMUS A LIKEFEST PARKBAN
A Dél-Békési Turisztikai Szolgáltató Szociális
Szövetkezet
munkatársai
segítségével
üzemeltetett LikeFest Park egész évben várja a
falusi turizmus, a vidéki kultúra iránt érdeklődő
családokat, iskolai csoportokat.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánunk!
Szeretettel váruk minden kedves
vásárlót a hét minden napján.
Nyitvatartás: H–P: 8.00–17.00
Sz–V: 8.00–13.00
Tel.: 68/440-440
5666 Medgyesegyháza Dózsa Gy.u.8.

A parkban elérhető szolgáltatások





Vadaspark
Állatsimogató
Lovagoltatás, fogatozás
Autocoss pálya

A park területén található ifjúsági szállón
korlátozott számban szálláshely szolgáltatás
igénybe vehető.

Dél-Békési Turisztikai Szolgáltató
Szociális Szövetkezet
TÁMOP-2.4.3/B-2-10/1-2010-0089
Vár a vidék! - Idegenforgalomra
épülő szociális gazdaság-fejlesztés
a Dél-Békési Dinnyeúton

Töves és vágott fenyő vásár!

Luc – Normand – Ezüst

A jól megszokott helyen
és minőségben, megfizethető áron.
Érd.: Zahorán Csaba
Medgyesegyháza, Luther u. 17/a
Tel.: 30/488-44-00

Medgyesegyházi hírlap
SZILVESZTEREZZEN A
HEGEDŰS VENDÉGLŐBEN
Vacsorára finom ízek, a jó hangulathoz élőzene!
Menü: Hortobágyi húsos palacsinta, Óvári sertésborda, Tavaszi
tekercs, Rizs, Burgonyakrokett, Káposztasaláta, Éjfélkor virsli!

Belépő: 3000 Ft

Jegyek elővételben a helyszínen kaphatók!
Érdeklődni a 06-70/ 217 0037 telefonszámon

Kedves vásárlóinak,
tagjainak és dolgozójának
kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet kíván az Áfész igazgatósága!

Minden kedves olvasónak,
medgyesegyházi lakosnak,
partnerének, ügyfelének
boldog karácsonyt és
sikeres új esztendőt kíván a
Kertészek Földje
Akciócsoport
Egyesület
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„Legyen ma templom
minden ember szíve,
Melyben a lélek
szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.”

(Móra László: Karácsony édes ünnepén)

Áldott ünnepeket és
sikeres új esztendőt kíván
a város minden lakójának
a Románság Hagyományaiért és
Jövőjéért Egyesület tagsága!

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT
Az iskolabálon befolyt adomány 950.000 Ft, melyet a gye
rekek szabadidős programjainak támogatására és taneszközök
vásárlására fordít az intézmény. Köszönet minden közreműkö
dőnek, támogatónak!
Szereplők: Baukó Lászlóné, Fodor Ildikó, Bojeczánné Rózsa Barbara, Hegedűs Mariann, Megyeriné Roik Katalin,
Piják Andrásné, Hegedűs Kitti, Herczeg Gyöngyi, Nyári István,
Csomósné Nagy Gabriella, Vízhányó Erika, Szigetvári Józsefné,
Péter Jánosné, Knapcsik Aliz, Széllné Loss Szilvia, Ipacs Enikő,
Muntyán Erika, Zalai Éva, Sas Gabriella, Veres Judit
Támogatóink: Áfész, Bondár Attila, Borsos Cukrászda, Dafkó
Nóra Százszorszép, Csicsely Zoltánné, Csipke Csemege, Csizmadia Tibor, Dr. Várszegi Tamás, Dr. Engelhardt Gábor, Élhető
Medgyesegyházáért Egyesület, Engelhardtné Pápai Éva, Euro
Centerline Kft., Evangélikus Egyház, Forgó Pál, Futaki Jánosné,
Gácsér Béla, Gógné Farkas Bettina, Gold Írodaszer Ruck Róbert,
Göcző Mátyás, Gyivicsán András és neje, Haladás Plusz Kft.,
Hegedűs Vendéglő, Holecz Zoltán, Horváth László, Horváthné
Németh Erzsébet, Hubertus Vadásztársaság, Il Camino Pizzéria,
Laukó Tünde, Kész Kft., Kínai Bolt, Kotroczó József, Lehóczki János, Machnicz Endréné, Major József, Marosi Mihályné Erzsike,
Medgyes Kft., Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Medgyesegyházi
Nebulókért Alapítvány, MediFruct TÉSZ, Metaker, Nagy Endréné,
Nagy Géza, Orestyákné Pintér Györgyi, Pálma Cukrászda, Pannon Lúd, Petrovszki Pál, Román Nemzetiségi Önkormányzat,
Ruck Márton, Sas Gabriella, Sütő Mária Márta és Negrea Dániel, Stangli Sütöde- Szőllősi György, Szamosi Iparcikk, Ifj. Szamosi Mihály, Szamosi Tüzépker, Szamosi Zoltán, Szenteczki Gábor,
Tóthné Krisán Zenóbia, Top laptop Kft., Tóth Károly és családja,
Uhrin Pál, Vaderstad Kápolnásnyék, Varga Gábor, Varga Jánosné
Edit, Városi Önkormányzat Képviselő testülete, Verbai Zsolt és
családja, Zana Mihály és neje, Zsíros János, Zsíros Jánosné.

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP IMPRESSZUM
Medgyesegyháza Önkormányzatának helyi, közérdekű, tájékoztató lapja
Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban
Kiadja: Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős kiadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Szerkesztőség címe: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős szerkesztő: Baukó Ildikó
Megjelenik: havonta Terjesztése ingyenes
Nyomtatás és nyomdai előkészítés: Kolorprint Kft., 5600 Békéscsaba,
Teleki u. 6. Felelős vezető: Knyihár János Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993
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TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLISAN
RÁSZORULÓK TŰZIFA TERMÉSZETBENI
JUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. december 11-én megtartott ülésén rendeletben szabá
lyozta a szociálisan rászorulók részére biztosítandó tűzifa ter
mészetbeni juttatásának feltételeit. A rendelet megalkotása az
59/2012.(XI.28.) BM. rendeletben meghatározott szempontok
alapján történt.
Tűzifa természetbeni juttatására jogosult, aki a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékában
vagy lakásfenntartási támogatásban részesül, feltéve, hogy a
kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
100 %-át (28.500 Ft), egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft).
A kérelmező és a háztartásában élő személyek jövedelmének
igazolására az aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékára
és lakásfenntartási támogatásban részesülő 2012. évben benyújtott kérelméhez csatolt jövedelemigazolások kerülnek felhasználásra, kivéve, ha a háztartásban a jövedelmi viszonyok megváltoztak. Aktív korúak esetében a háztartásban élők előző havi
jövedelemigazolásai szükségesek.
Tűzifa természetbeni juttatásában az előírt feltételeken
túl az részesülhet, aki az általa lakott lakás fűtését fafűtéssel
biztosítja. Az igényeket az arra rendszeresített nyomtatványon
2012. december 17-től 2013. január 7-ig lehet benyújtani
a Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájába.
A határidő elmulasztása jogvesztő!
Az igények elbírálása Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Oktatási Bizottsága hatáskörébe utalt.
A bizottság a kérelmek feldolgozását követően, a benyújtási határidő után 2012. január 7-ét követően dönt a támogatási
igényekről. A döntést követően a megállapított tűzifa lakcímre
történő kiszállítását az Önkormányzat folyamatosan biztosítja.
Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda
intézményvezető munkakörének betöltésére.

A pályázat benyújtási határideje:
2012. január 21.
A pályázati kiírással kapcsolatban részletes információ található a kszk.gov.hu, medgyesegyhaza.hu honlapokon és a
polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.
Dr. Horváthné dr. Barta Edit, jegyző

TÁJÉKOZTATÁS RENDELET
HATÁLYON KÍVÜL HELYZÉSÉRŐL
Tájékoztatjuk Medgyesegyháza lakosságát, hogy Medgyes
egyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az előző lapszámban közzé tett, az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról szóló 19/2012. (X.31.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezte. A helyi rendelet szabályai 2012.
december 12-től nem alkalmazhatók.
TÁJÉKOZTATÓ DÍJVÁLTOZÁSRÓL
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzati hatáskörben megállapított díjakat a 2012. novem
ber 20-i ülésén felülvizsgálta.
I. A 3/2012.(II. 29.) önkormányzati rendeletében megállapított
települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díjat (szennyvízszippantási díjat) az alábbiak szerint határozta meg:
– szippantott szennyvízdíj lakossági fogyasztók részére:
1.355 Ft/m3 + ÁFA (nem emelkedik a 2011. évi díjhoz képest)
– szippantott szennyvízdíj nem lakossági fogyasztók részére:
1.807 Ft/m3 + ÁFA
II. A piaci helyfoglalási díjak és a közterület-használati díjak
összege 2012. évben nem emelkedik, a Képviselő-testület a díjemeléstől eltekintett, a 2011. évi díjszabás marad érvényben.
III. A Képviselő-testületnek szemétszállítás díjainak megállapításával kapcsolatos hatásköre 2013. január 1-től a hulladékokról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatálybelépésével megszűnik. A
jogszabály a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. Ez a rendelet azonban nem jelent meg, és a Tv. átmeneti
rendelkezései lehetőséget adnak a szolgáltatónak arra, hogy a jelzett
díjmegállapító rendelet hatálybalépéséig a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazzon.
A településen működő szolgáltató tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a törvényben számára biztosított lehetőséggel élni kíván, és
2013. január 1-től az alábbi szolgáltatási díjakat határozza meg:
Lakossági 60 literes hulladékgyűjtő edény:
423,2 Ft/hó + ÁFA
Lakossági 80 literes hulladékgyűjtő edény: 573,24 Ft/hó +ÁFA
Lakossági 120 literes hulladékgyűjtő edény: 746,38 Ft/hó +ÁFA
Lakossági 240 literes hulladékgyűjtő edény: 1492,76 Ft/hó +ÁFA
Lakossági 1100 literes hulladékgyűjtő edény: 6834,88 Ft/hó +ÁFA

†

TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÁS

„A medgyesi vállalkozástól
diszkréten, szépen, olcsón”
GULYÁS SÁNDOR
DÓZSA u. 23., Tel.: 06-70-611-7043
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LEADER-évértékelő
Az év végéhez közeledve Szél Adriánt, a Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület munkaszervezet vezetőjét kértük meg, hogy foglalja össze a 2012es esztendőt.
– Először is köszönöm a lehetőséget, hogy a helyi újságban tájékoztathatom a lakosságot tevékenységünkről. A legutóbbi lakossági fórumon elhangzottak alapján néhányan nincsenek tisztában működésünkkel, feladatainkkal,
a honlapunk nyújtotta lehetőségekkel. 2012 igen aktív éve volt a helyi közösségünknek, nekem és munkatársaimnak igen sok feladatot kellett ellátni.
Az év eleje egyből egy nagy hajrával indult, a tavaly év végén benyújtott
86 db LEADER pályázatot kellett formai és tartalmi szempontból átvizsgálni,
kiértékelni.
Örökké emlékezetes marad a helyszíni szemlék lefolytatása, mert a határidők betartása érdekében a kollégáknak a februári -20 fokos hidegben, néha
hóviharban kellett megbizonyosodni róla, hogy a beruházások még nem kezdődtek meg. Kollégáim elkötelezettségét jól szemlélteti, hogy Kevermesről
úgy értek vissza az előzetes helyszíni szemléről, hogy utánuk már lezárták az
utat, mert közúti közlekedésre alkalmatlan volt!
A megfeszített munkával sikerült elérni, hogy a 86 kérelem nagy részének
sorsa 2012. április közepére rendeződött. Összesen kilenc célterületen, 312
millió Ft támogatást tudtunk nyújtani a pályázóknak, az alábbi táblázatban
összefoglaltak szerint:
Célterület megnevezése

Kiosztott
támogatás (Ft)

A helyi humán-erőforrás fejlesztése és a társadalmi tőke erősítése

2 000 000

Hagyományőrzést elősegítő, a helyi identitástudatot erősítő vagy
sportcélú rendezvények és táborok

17 102 833

A helyi mezőgazdasági termékekhez kötődő feldolgozó és értékesítő
vállalkozások fejlesztése

13 962 459

Szabadidős és sportcélú már meglévő közösségi terek felújítása

33 559 708

Gazdasági és közösségi célokat szolgáló kisebb közösségi terek
kialakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése

52 934 529

A helyi termék feldolgozó közösségi tér kialakítása
Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása
A bio- és ökotermelés elterjedésének támogatása
Térfigyelő kamerarendszer kialakítása hozzátartozó eszközbeszerzés
a közbiztonság-javítás érdekében.
Összesen

9 370 457
130 397 163
9 703 138
43 042 997
312 073 284

A beérkezett kérelmek közül többet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal bírált el, ezek közül két kérelem esetén a támogató határozatok generálása elhúzódott. Helyi példával szemléltetve, így hiába hozott az elnökségünk
már áprilisban támogató döntést, Medgyesegyháza térfigyelő kamerarendszerének a sorsa csak a közelmúltban rendeződött – a támogatást képviselő arculati táblát ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési
Miniszter adta át a nemzeti dinnyefórumon Ruck Márton, polgármesternek.
A LEADER pályázat lezárását követően sem pihenhettünk meg, nyáron
lett meghirdetve a kistelepüléseken működő, nem mezőgazdasági termék feldolgozását végző, maximum 10 főt foglalkoztató vállalkozások fejlesztésének
a támogatása.
Erre a jogcímre 5 darab kérelem érkezett be, a sikeres pályázók várhatóan
idei év végéig megkapják a támogató határozatukat.
Turizmusfejlesztési jogcím is meghirdetésre került, erre a kiírásra sajnos
csak három darab kérelem érkezett be. Ezek sorsa is várhatóan még az idei
évben rendeződik. Bíztunk benne, hogy több pályázat érkezik be, de sajnos
hiába hirdettük meg a honlapunkon, tartottunk fórumot, küldtünk ki e-maileket, szórtunk ki minden érintett településen szórólapokat, az aktivitás alacsony
maradt.

Dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter átadta a térfigyelő beruházás támogató tábláját

Az idei utolsó, jelentős kérelemkezelési feladatot a kistelepülések építészeti
örökségének a megőrzését, faluképének a fejlesztését szolgáló pályázati kiírás
megjelenése jelentette. Ezen két jogcímre november 30-ig lehetett pályázni,
2012. december 4-ig bezárólag összesen 14 darab kérelem érkezett be.
A kérelemkezelésen kívül egyéb feladatokat is ellát az Egyesület?
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy milyen sokrétű feladatokat kell ellátnunk. A teljesség igénye nélkül próbálok bepillantást engedni a tevékenységünkbe. A munkavégzésünket elsősorban a Vidékfejlesztési Minisztérium
szabja meg, mindig előre kapunk egy munkatervet, amelyet végre kell hajtanunk, ennek elvégzését – általunk összeállított jelentés alapján – ellenőrzik.
A támogatási kérelmek kezelése teszi ki a munkánk 40%-át. Ebbe beletartozik a beérkezett kérelmek iktatása, szkennelése, a kérelmek formai és tartalmi értékelése, előzetes helyszíni szemlézése. A támogatott rendezvényekre,
képzésekre, helyszíni szemlékre is nekünk kell kimenni, így kollégáink nyári
hétvégi elfoglaltsága garantált.
Ezenkívül régiós értekezletet tartunk, kötelező képzéseken, konferenciákon veszünk részt. Kiemelt feladatként kezeljük, hogy a pályázóink, érdeklődők számára fórumokat tartsunk mind a pályázati lehetőségekről, mind a
kifizetési kérelmek összeállításáról. Ezek a lehetőségek minden esetben meghirdetésre kerülnek a honlapunkon, illetve e-mailben kiértesítjük az egyesületi
tagokat, nyertes pályázókat. A honlapunk karbantartása is kötelező feladat, a
hírek mellett megtalálható rajta a nyertes pályázók listája, az elérhetőségeink,
de még a működési költségeink is!
Mivel mi magunk is támogatásból működünk, nagy adminisztrációs terhünk van, a szekrények roskadoznak a pénzügyi és szakmai beszámolóinktól.
Az egyesületet is működtetni kell, így elnökségi üléseket, felügyelő bizottsági
üléseket és közgyűléseket is kell tartanunk, ami szintén sok időt és rengeteg
papírt emészt fel.
Törekszünk az érdeklődőkkel, nyertes pályázókkal a legszorosabb kapcsolatot ápolni, így irodánk minden esetben nyitva áll az ügyfelek előtt! Csúcsidőszakban van olyan nap, hogy 40-nél is több telefont kapunk, vagy egy nap
10-nél is több ügyfél keres fel minket személyesen. Ez nem szeretném, ha
panaszkodásnak hatna, épp ellenkezőleg, büszkék vagyunk rá, hogy az ügyfelek a bizalmukba fogadnak bennünket, és ha problémájuk van, akkor hozzánk fordulnak. Talán a bizalom és a helyben működő iroda is eredményezte
azt, hogy az idei évben számos medgyesegyházi projekt kapott támogatást!
Megszépül az evangélikus templom és plébánia udvara, kialakításra kerül egy
szlovák tájház, kiépülhet egy térfigyelő kamerarendszer, több helyi vállalkozó
is fejlesztheti tevékenységét. (X)

