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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt medgyesi és bánkúti
Polgártársam! Kedves Barátom!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önt, családját, szeretteit,
és barátait az Újév alkalmából. Az Óév búcsúztatása, illetve
az Újév, annak kezdete, számos gondolatot generál, indít meg
bennem, de minden bizonnyal másokban is. Ebben a különleges, nagy jelentőségű időszakban megfogalmazódik bennünk
az összegzés, a köszönet, a jókívánságok, a remény, a fogadalmak, a kívánságok sorozata. Ez a terminus számomra elsőként
az előző évért való köszönetet jelenti!
A köszönetnek, a tiszteletnek vannak a magán, a személyes és
ugyanúgy közösségi, közérdekű kapcsolatokra vonatkozó szempontjai, megnyilvánulásai is.
Én ezen írásomban, köszöntőmben, mint polgármester elsősorban a közösségi kapcsolatok, fogalmak körében kívánom kifejteni, és kifejezni köszönetemet minden bánkúti és medgyesi polgártársamnak, hiszen valamilyen módon legtöbben köszönetet,
elismerést, tiszteletet érdemelnek.
Köszönöm az előző évet a vállalkozóknak, mezőgazdasági
termelőknek, őstermelőknek, a föld művelőinek, akik tudásuk,
szorgalmuk, magánvagyonuk hasznosításával, kockáztatásával,
értékek teremtését vállalták. Tevékenységükkel, gazdasági eredményeik, jövedelmük megteremtése mellett vállalták és teljesítették adófizetési kötelezettségeiket, és ezzel helyben és országosan hozzájárultak a szociális problémák kezeléséhez, forrásokat
biztosítottak az óvodai neveléshez, az oktatáshoz, a kulturális
tevékenységekhez, a fejlesztésekhez, és még sok-sok nélkülözhetetlen közérdekű cél megvalósításához.
Külön köszönöm azon vállalkozóknak, akik a közterhek megfizetésén túl személyes, önkéntes felajánlásaikkal is segítették az
önkormányzat feladatainak megoldását, azok teljesítését.
Köszönöm fáradozásaikat a köz szolgálatában dolgozóknak:
az egészségügy- és a szociális védelem területén feladatot ellátóknak, az óvodai dolgozóknak, az iskola oktatóinak, nevelőinek,
az Önkormányzat intézményeinek, társaságainak dolgozóinak.
Köszönöm a közhasznú munkát végzőknek, akik munkájukkal,
áldozatvállalásaikkal hozzájárultak Medgyesegyháza közterületeinek gondozásához, ápolásához, valamint új értékek előállításával is hozzájárultak településünk gyarapodásához.
Köszönet, elismerés illeti a korábbi és a jelenlegi képviselő testület tagjait, a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezeteket,
egyesületek tagságát, helyi egyházak vezetőit, híveit, mert lehetőségeikhez képest mindent megtettek településünk fejlődése,
gyarapodása, jó közérzete, a közösségi érzés, összetartozásunk
erősítése érdekében. Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen
módon részt vett a közügyek gyakorlásában, annak alakításában!

Az Újév első pillanatai, napjai a jókívánságokról, a remény, a
bizakodás kinyilvánításairól is szólnak!
Minden polgártársamnak jó egészséget, sok örömet, boldogságot kívánok! Kívánom, hogy álmaik váljanak valóra. Tudom, hogy
sokan közülünk nehéz körülmények között, nélkülözve élnek. A
tartós nélkülözés, a fagyoskodás, az éhezés gyakran felőrli a hitet,
felőrli a reményt. Kérem, ne adják fel, bízzanak abban, hogy a sok
rossz után jöhet jobb… Kérem azokat, akik megtehetik, hogy támogassák, segítsék a nélkülözőket, az elesetteket, és másokat is erre
biztassanak! Gyakran gondolok az idősekre, a betegekre, az egyedül, a magányosan élőkre, akiknek gyermekei, szerettei távol élnek,
akik még gondjaikat, fajdalmukat sem tudják másokkal megosztani. Nekik is kívánok jobb évet, boldogobb életet!
Településünk és hazánk közössége velünk együtt méltó és érdemes a jobb, a boldogabb, a sikeresebb életre, ezt kívánom és
akarom én is. Persze ez nem fog megvalósulni „magától”, mindannyinknak van ebben tennivalója, felelőssége, természetesen eltérő mértékben. Aki a kisebb vagy nagyobb közösségtől bizalmat
kapott a köz ügyeinek képviseletére, azt jóval nagyobb felelősség,
kötelezettség terheli az új év, a jövő, jobbá tételében. Van néhány
dolog, tulajdonság, amellyel mindannyian hozzá tudunk járulni
hazánk és településünk, mindannyiunk boldogabb, jobb életéhez.
Ezek közül csak néhányat sorolok fel: bizalom, türelem, megértés, tisztelet, szeretet, jószándék, szolidaritás. Ezeket a fogalmakat, tulajdonságokat mindenki a maga hitének, természetének,
elvárásainak megfelelően módosíthatja, de ki is egészítheti.
A legfontosabb az, hogy mindezeket kölcsönösen tudjuk egymás
irányában kinyilvánítani, gyakorolni és már ettől boldogabb és
jobb lehet mindannyiunk új éve, és élete!
Boldog Új Évet Kívánok!
Szeretettel és tisztelettel:
dr. Nagy Béla György
polgármester

MINDEN KEDVES ÜGYFELÉNEK ÉS
PARTNERÉNEK ÖRÖMTELI, BÉKÉS,
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ
ESZTENDŐT KÍVÁN
A MEDGYESEGYHÁZI
VÍZMŰ NONPROFIT KFT.
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Alapítványunk sikeresen pályázott a Nemzeti Művelődési
Intézet 2. Kulturális Közfoglalkoztatott Pályázatán, így
szeptembertől ismét három
főt foglalkoztatunk.
Tavasszal
létrehoztuk
Mosoly bábcsoportunkat, ezért a folytatásra is nagy
hangsúlyt fektettünk. A kezdeti idő a próbákkal telt.
A szeretetre vágyó Süni című bábdarabot vittük el az
Idősek világnapja alkalmából a helyi és a Csanádapácai
Idősek otthonába. Az őszi szünetben Békésen, egy
szünidei táborban jártunk, majd Kunágotán a napközis
gyerekek láthatták előadásunkat, ezután a helyi
Gyermekjóléti Szolgálat Mikulásnapi ünnepségén
vettünk részt.
Még az ősszel, a jó időt kihasználva meglátogattak minket a 3. osztályos gyermekek. Örömmel vették birtokba az
óriás trambulint, a ping-pong és csocsóasztalokat, célbadobót, “focipályát”. Volt még mocsári és ékszerteknős etetés,
aszfaltrajzolás. Az alapítvány eszközei a helyi LEADER
pályázatok támogatásával bővültek!
Alapítványunk az idén először vállalt Mikulás szolgálatot,
a két nap alatt közel 40 család gyermekei, az úszók és focis
sportolók találkozhattak Mikulásainkkal, krampuszainkkal,
manónkkal.
Közben nagy erővel, és lelkesedéssel készültünk az
Adventi ünnepségekre. Mind a négy Adventi vasárnapon
részt vettünk, árusítottuk a kézzel készült portékáinkat.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a sok dicséretet, bíztatást, ötletet, hogy adományával, vásárlásával támogatta az
alapítvány munkáját!
Az Adventi időszakban, a Karácsony a Nagyinál című
bábdarabot vittük el 19 helyre: Gyulán az Adventista gyülekezetben Gyereknapon voltunk, Kétegyházán, a Román
Nemzetiségi és az Önkormányzati Óvodába voltunk hivatalosak. Medgyesbodzáson a Mesekuckó óvodában
jártunk, Bánkúton a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozott Egyesület által szervezett Karácsonyváró
rendezvényen vettünk részt, Kondoroson Adventi ünnepségen szereztünk örömet a résztvevőknek, a Hunyadi János
Középiskola Magyarbánhegyesi Intézményegység sajátos
nevelési igényű gyermekinél jártunk, majd Magdi néni fejlesztő csoportjának meglepetése voltunk. Csorváson a Művelődési és Közösségi Ház meghívására, az óvodások és
iskolások örömére vittük el a bábdarabot, Pusztaottlakán a
Dél-Békési Adventen is találkozhattatok velünk, Kunágotán a Bereczki Máté Általános Iskolában jártunk, a helyi
Művelődési Házban a Schéner Mihály Általános Iskola alsós diákjainak szereztünk örömet, visszatérő vendégek voltunk a Békés megyei Körös-menti Szociális Centrum Magyarbánhegyesi intézményegységében. A Schéner Mihály
Általános Iskola Medgyesbodzási tagintézményében is szívesen láttak bennünket, a Csanádapácai Mesevár Óvodá-

ba is hivatalosak voltunk, Kunágotán egy Karácsonyi Cipősdoboz ajándékozási alkalomra hívtak, a helyi negyedik
Adventi vasárnapon a Művelődési Házban láthattak a kitartóak bennünket, a helyi Idősek Otthonában is örömmel
várnak mindig minket, végezetül Magyarbánhegyesen a
Művelődési Házban egy Karácsonyi Cipősdoboz ajándékozási alkalmon szereztünk örömet kicsiknek és nagyoknak.

Csorvás
Alapítványunk is meghirdette a saját, helyi Cipősdoboz
akcióját Karácsonyra, plakátokon és az interneten, a helyi
rászoruló és a magyarbánhegyesi sajátos nevelési igényű
gyermekek részére. Köszönjük mindazoknak, akik éltek a
lehetőséggel és elkészítették az ajándékcsomagokat! Sajnos elég kevesen érezték azt, hogy adni is öröm, így nem
tudtuk egy rendezvény keretében átadni az ajándékokat, de
minden nagyon jó helyre került.
Az év végén második Újévváró rendezvényünket tartottuk meg, kézműveskedéssel, játékkal, mókával. Köszönjük
az épületet, a segítséget a Mozgáskorlátozott Egyesületnek,
a Szlovák Önkormányzat tagjainak, hogy megsütötték a finom csőrögét, a Kész Kft-nek, a konyha dolgozóinak, hogy
biztosították,elkészítették a meleg teát, Potocska Norbinak
a zenét, az erősítést, az alapítvány dolgozóinak, a kézműves és játékos foglalkozást, az egyedi és egyéni poharakat
Balog Debórának, Hevesi Iminek, hogy vállalta sűrű programja közt, hogy eljön közénk szórakoztatni bennünket és
fergeteges műsorral ajándékozott meg minden jelenlévőt!
Köszönjük mindenkinek, aki nyomon követte elmúlt évi
munkánkat, részt vett rendezvényeinken, előadásainkon,
jó szóval dicsért, bátorított, köszönjük a kritikát, igyekszünk, hogy még jobban, még több gyermek és felnőtt
megelégedésére végezzük munkánkat, mind többen megismerhessék a 6. éve működő Boldog Otthon Alapítványt.
Ezúton is kívánunk minden kedves gyermeknek, szülőnek, nagyszülőnek, felnőttnek, támogatóinknak, dolgozóinknak, önkéntes segítőinknek, közösségi szolgálatban
résztvevő diákoknak, velünk együttműködő intézményeknek, civil szervezeteknek Eredményekben és egészségben
gazdag, boldog új esztendőt!
Balogné Süli Beáta, BOA kuratórium elnök
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TÖRVÉNYES OKOK A FÁJDALMAS DÖNTÉSEK HÁTTERÉBEN
/A szociálisan rászorulók tüzelőanyag ( szén ) természetbeni juttatásának elbírálásáról /

- Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Oktatási Bizottságának az elutasított kérelmezők esetében nagyon nehéz döntést kellett hoznia, különös
tekintettel arra, hogy a kérelmezők körülményeit ismerve
sok esetben valóban fennáll a szociális rászorultság ténye,
de valamely előírt feltételnek nem feleltek meg.
A meghatározott feltételektől, - a jövedelmi értékhatároktól
- még ha egy forinttal is, de ha meghaladták az előírt mértéket eltekinteni nem lehetett - bocsátotta előre Farkas Gyula, a
bizottság elnöke, aki lapunknak is részletesen kifejtette, hogy
miért került többek „tüzelőanyag kérelme” elutasításra.
Köztudott, hogy a szociális célú tüzelőanyag biztosított
kerete központilag meghatározott összegű, így a megvásárolt szén mennyisége még a legkedvezőbb árajánlat alapján is
korlátozott mennyiség volt. A korábbiakban megjelent önkormányzati tájékoztatóban részletesen ismertetésre kerültek a
szociálisan rászorulók tüzelőanyag juttatásának feltételei.
- Ennek ellenére az elosztással, a jogosultság megállapításával kapcsolatban, és főként a sajnálatos módon elutasított
igények miatt sok kérdés foglalkoztatja a lakosokat. Kérem,
vegyük sorra az elutasítások részletes okait, indokait a jogszabályi előírások figyelembevételével!
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 25-én megtartott ülésén rendeletben
szabályozta a szociálisan rászorulók részére biztosítandó tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatásának feltételeit. A rendelet megalkotása az 46/2014.(IX.25.) BM. rendeletben meghatározott szempontok alapján történt.
Tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatására jogosult, aki
a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékában vagy lakásfenntartási támogatásban részesül,
vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
feltéve, hogy 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.) - sorolta a bizottság elnöke.
Az első körben a jogosultság megállapításánál tehát vizsgálni kellett, hogy a kérelmező melyik körbe tartozó: aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékában részesül, lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy a gyermekvédelmi
törvény szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevel-e a család? A második előírás a jövedelem.
A 2014. évben, a fenti ügyekben benyújtott kérelmek esetében jövedelemigazolást nem kellett csatolni csak azoknak,
akiknél jövedelemváltozás történt. A jövedelmeket a szociális
törvény előírása szerint kellett vizsgálni és figyelembe venni.
- Ez konkrétan milyen összegeket takar?
A törvény előírása szerint a jelenleg közfoglalkoztatásban

lévők bérét nem a teljes nettó összegben kellett meghatározni,
hanem a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegében
(22. 800,- Ft- ban). Az e feletti részt figyelmen kívül kell
hagyni, így kívülállónak szembe tűnhet, hogy az egy főre
jutó havi jövedelem több családnál is meghaladja például
a 28.500,-Ft-os értékhatárt, de az előbbiek szerinti számítás
alapján a meghatározott értéken belüli a családi jövedelem.
A törvényalkotó célja ezzel a számítással az volt, hogy a
más jellegű szociális támogatások igénylésénél a közfoglalkoztatásban lévő személyek ne kerüljenek hátrányba.
- Milyen elutasítási indokok adódtak?
1) Aktív korúak ellátásában, lakásfenntartási támogatásban, időskorúak járadékában részesülők, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők, de az előírt jövedelem meghaladja a (családos esetén) 28.500,- Ft-ot (egyedül élő) esetén
a 42.750,- Ft-ot. A két feltételnek együttesen kell fennállnia.
2) Aktív korúak ellátásában, lakásfenntartási támogatásban, időskorúak járadékában nem részesülnek, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nem nevelnek a háztartásban,
de a jövedelmi értékhatáron belül vannak. A két feltételnek
együttesen kell fennállnia.
3) Aktív korúak ellátásában, lakásfenntartási támogatásban, időskorúak járadékában nem részesülnek, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nem nevelnek a háztartásban,
és az előírt jövedelem meghaladja a (családos esetén) 28.500,Ft-ot (egyedül élő) esetén a 42.750,- Ft-ot. A két feltételnek
együttesen kell fennállnia.
4) Az önkormányzati rendelet alapján a meghatározott feltételekkel más személy már részesült tüzelőanyag támogatásban.
Bízom abban, hogy mindezek ismeretében az érintettek,
vagy a személyesen felkereső polgárok, a Szociális és Oktatási Bizottság felsorolt, részletezett döntését megértik- adott
tájékoztatást Farkas Gyula, a szociális bizottság elnöke. A
képviselő azt is hangsúlyozta, hogy egy-egy szociális döntésnek sajnos, a leghumánusabb települési törekvések mellett is
lehetnek olyan alanyai, akik igazságtalannak érzik azt.
B.I.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik részt vettek Hegedűs László
temetésén, sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek
A gyászoló család
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Gyászjelentés

A segítség mindig jó, köszönet érte…

Fájdalommal tudatjuk, hogy
Dr. Dumitras Octavian, háziorvos
2015. január 09-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Az elhunytat Medgyesegyháza Város Önkormányzata és
Pusztaottlaka Község Önkormányzata saját halottjának tekinti.
Temetésével kapcsolatban, a későbbiekben történik intézkedés.
Nyugodjék békében!

Az önkormányzati munka egyik legkomolyabb feladata az Önkormányzat likviditásának, működőképességének, fizetőképességének
a fenntartása, megőrzése.
Az előző évi, a 2014-es költségvetés tervezése során, majd a költségvetési rendelet elfogadásakor a képviselő testület közel 57 Millió
forint hiánnyal fogadta el a költségvetést, aminek tervezett fedezete a
forrás kiegészítésre kiírt pályázat volt.
A pályázat elbírálására 2014. decemberében került sor, de már előzetesen kértem, illetve kértük Simonka György, országgyűlési képviselő segítségét. A segítségének, pályázat döntésnek eredményeképpen
Medgyesegyháza 5,6 milló forint támogatásban részesült. Az ország�gyűlési képviselővel folyamatosan tartottam, tartottuk a kapcsolatot,
útbaigazítást közbenjárást, és további segítséget kértünk. Tanácsára
újabb pályázatot nyújtottunk be december hónapban a Belügyminisztérium felé, a „működőképesség megőrzését szolgáló központi
költségvetési támogatásra”. Az év utolsó napjaiban kaptunk értesítést
arról, hogy Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter és Varga Mihály,
nemzetgazdasági miniszter pályázatunkat 30 millió forint támogatásban részesítette.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki az önkormányzat pénzügyi
vezetőjének, Krucsai Mariannak és munkatársainak a pályázatok
szakszerű elkészítéséért, és Simonka György, országgyűlési képviselőnek segítségéért, támogató közbenjárásáért!
Tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester

dr. Nagy Béla György, Medgyesegyháza Város
Polgármestere
Árgyelán Elvira, Pusztaottlaka Község
Polgármestere

Dr. DUMITRAS OCTAVIAN EMLÉKÉRE
Az élők sorából hirtelen, tragikus körülmények között távozó Dr. Dumitrás
Octavián Medgyesegyházán 2009-től látta el háziorvosi vállalkozói
tevékenységét.
Hivatását közmegelégedésre teljes szívvel, odaadással, kimagasló szakmai igényességgel végezte nap, mint nap. Munkájában pontos, következetesen szigorú, kollégáival együttműködő, betegekkel való kapcsolatában
megértő, gondoskodó személyiség volt.
Szolgálatot a helyi idősek
otthonában, Pusztaottlakán és Csabaszabadiban
is teljesített, de a hétvégi
orvosi ügyeletben is több
évig vállalt munkát. Akik
közelebbről ismerték, tudják róla, hogy a bajba jutottakon való megsegítésben
rá mindig lehetett számítani. Alapító tagja volt a
Dél-Békés Mentőcsoportnak, számos prevenciós
tájékoztatón, egészségügyi szűrésen vett részt önkéntesen, minden ellenszolgáltatás nélkül.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!
Aki szeretne segíteni doktor úr fedél nélkül hátrahagyott családjának, az a
következő formákban teheti meg.
Pénzbeli támogatást a 10918001-00000081-23210009 bankszámlaszámon, „Dumitras emlékéért” megjelöléssel nyújthat.
Készpénzt és tárgyi felajánlást Dr. Nagy Béla György, polgármester medgyesegyházi titkárságán és Simonka György, országgyűlési
képviselő pusztaottlakai irodájában fogadunk. A segíteni szándékozók kereshetik még Árgyelán Elvira, polgármestert Pusztaottlakán, továbbá
Sütő Mária Márta, alpolgármestert és Király Gyöngyi, képviselőt
Medgyesegyházán.
Medgyesegyháza Város Önkormányzata,
Pusztaottlaka Község Önkormányzata

Tájékoztatás
Dr. Dumitras Octavian, háziorvos tragikus halála miatt háziorvosi teendőit további intézkedésig Dr. Molnár Katalin, háziorvos
látja el helyettesítés formájában, változatlan rendelési időben.
dr. Nagy Béla György, polgármester

BÁNKUTAT IS MAGUKÉNAK ÉRZIK
A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete a
legutóbbi tisztújítás óta kiemelt figyelmet fordít a bánkúti lakosságra is. Szabó Györgyné Zsuzsa, elnök és lelkes csapata azt vallja,
hogy a településrész nem maradhat magára. Amennyiben az ott lakók nehezen jutnak el a medgyesi programokra, akkor az utaztatásban kell nekik segíteni, illetve helybe kell vinni a rendezvényeket.
- Mindkettőre több példa is volt az elmúlt évben. Célunk, hogy minden korosztályt, minél szélesebb réteget érjünk el ezekkel az alkalmakkal, ne csak a mozgáskorlátozottakat vagy a nyugdíjasokat.
Decemberben adventi délutánt rendeztünk a bánkúti közösségi házban, ahol mintegy 80 fő vett részt. Az ottani óvodások műsort adtak, a
Boldog Otthon Alapítvány bábjátékkal okozott felejthetetlen élményt,
egyesületünk asszonyai már hetekkel előbb saját maguk készítettek
ajándékot a gyerekeknek, az összejövetelre karácsonyi sütiket sütöttek
a forró tea mellé. Örültünk, hogy sokan elfogadták meghívásunkat,
többek között Dr. Nagy Béla György, polgármester, Sütő Mária Márta, alpolgármester, Király Gyöngyi és Farkas Gyula képviselők.
Ezúton is köszönöm mindenkinek a felajánlását, közreműködését!mondta lapunknak az elnökasszony, aki megosztotta, hogy februárban
farsangot is terveznek Bánkútra, Medgyesen, pedig március 8-án lesz
az idén először együtt a tagság női „szárnya”, 14 órától nőnapi délutánt
tartanak a volt pártház épületében.
Baukó Ildikó

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: Liker János - Szerkesztőség címe: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős szerkesztő: Baukó Ildikó (baukoildiko@gmail.com)
Megjelenik: havonta - Terjesztése ingyenes
Nyomtatás és nyomdai előkészítés: Topbalaton Kft. 1015 Budapest, Batthyány u. 51. fsz.2.
Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993 - Tördelő: Maulis Ilona
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FÓRUMOT TARTOTT A KEREKASZTAL
A Medgyesegyházi Hírlap hasábjain is nyomon követhették olvasóink a városunkban 2013. december 13-án megalakult Medgyesi
Civil Kerekasztal megszületését, működését. Akkor 15 helyi szervezet között jött létre az összefogás, melynek tagja lehet minden helyi
székhelyű, telephelyű civil szervezet.
A kerekasztal kétévente gesztorszervezetet választ, melynek feladata a kerekasztal zökkenőmentes működésével kapcsolatos tennivalók
(információáramlás biztosítása, tagszervezetek regisztrálása, címlisták frissítése, önkormányzati, illetve más partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás) ellátása.
A gesztorságot 2015. december 13-ig „A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület” gyakorolja, képviselője az egyesület
mindenkori vezetősége.
Sütő Mária Márta, a gesztorszervezet elnöke tájékoztatta lapunkat,
hogy a kerekasztal évente minimum kétszer (tavasszal és ősszel

Fotó: Gácsér Béláné
A Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel meghívja Önt és családját
a 2015. 02. 21-én tartandó

XII. Nemzetiségi Román Bálra

ülésezik), évente egyszer, pedig városi civil fórumot tart.
Az utóbbira napra pontosan, a Medgyesi Civil Kerekasztal megalakulásának első évfordulóján került sor.
A rendezvényen Ruck Márton, Békés Megye Képviselő Testülete
Területfejlesztési Bizottságának elnöke és Dr. Nagy Béla György,
Medgyesegyháza Város polgármestere beszéltek a civil szektor
szerepéről, mely túlmutat a lokalitáson. Szó volt a megye és a város
forráslehetőségeiről, melyek elsősorban pályázati úton lesznek
elérhetők a jövőben is.
Az egybegyűltek megállapodtak abban, hogy még idén januárban
összeülnek és megalkotják a 2015-ös települési rendezvénynaptárt,
ahogy tavaly is tették.
A gesztorok ezúton is emlékeztetnek arra, 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, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel.
B. I.

Autoguvernarea de Naţionalitate Română din Medgyesegyháza
are plăcerea de a vă invita cu drag la al

XII. Bal al Naţionalităţi Române

Helye: Hegedűs Vendéglő
Medgyesegyháza, Dózsa u. 26.

care va avea loc pe data de 02.21.2015
la Hanul Hegedűs
Medgyesegyháza, str. Dozsa nr. 26.

Program:

Program:

18.00 Megnyitó
18.15 Kulturális program
19.00 Vacsora
20.00 Báli mulatság (élőzene, tombola)
A belépőjegy ára vacsorával: 1700 Ft.
Részvételi szándék jelezése:
02.10. tel.: 0620/9382464 Sütő Mária

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Szlovák
Közösségi Ház előzetes telefonos egyeztetéssel látogatható. Időpont egyeztetés
céljából Nyáriné Szlávik
Mária (+3630/655-80-66) és
Gyivicsán Andrásné
(+3630/913-69-30) kereshető.

18.00 Deschiderea festivă
18.15 Program cultural
19.00 Cină
20.00 Distracţie (muzică, tombolă)
Intrarea şi cina: 1700 Ft.
Intenţia de participare până la
02.10.la tel.: 0620/9382464 Sütő Maria

FIGYELEM

Változtak az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás- vételi és a haszonbérleti
szerződés hirdetmény úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályok. Az új rendelkezéseket a 474/2013.
(XII. 12.) Kormány rendelet szabályozza.
A hirdetmények közzétételére vonatkozó kérelmek kizárólag a csatolt nyomtatványon a hivatkozott jogszabály szerinti mellékletekkel terjeszthetők elő. Szükséges dokumentumok:
•
Adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
•
Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
•
Tulajdonostársként külön okiratba foglalt haszonbérlei szerződés esetében kifüggesztendő közzété
teli közlemény
•
474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérlti jog gyakorlása érdekében az
adás-vételi és haszonbérelti szerződés hirdetényi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról
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DECEMBER A VARÁZSERDŐ ÓVODÁBAN

10 évesek lettünk!

December 6.– Szent Miklós napja. Szent Miklós püspök a IV. században élt, akit a diákok, gabonakereskedők, révészek pártfogójaként ismerhetünk. Hazánk falvaiban a Mikulás-napi ajándékozás szokása a XX. század elejére tehető. A Miklós-járás eredetileg egy középkori diákhagyomány volt. Európa szerte elterjedt, hogy Miklós püspök az ünnep előestéjén betér azokba a házakba,
ahol gyerekek vannak, hogy imádkoztassa, vizsgáztassa őket, és mindegyiket tudásuk és viselkedésük szerint megjutalmazza.
December 24.– Ádám, Éva napja, az adventi időszak utolsó napja. Régen a legények énekszóval adták hírül a faluban Jézus születését és áldott karácsonyt kívántak. A köszöntés után, aki csak tehette, elment az éjféli misére. Onnan hazatérve áldott ünnepeket
kívántak egymásnak, jelezve, hogy megkezdődött az ünnep és egyben a pihenés időszaka.
December 25.– Karácsony napja. Ez a nap a család ünnepe, s dolgozni sem lehetett, csak a legszükségesebb teendőket végezhették el. Tilos volt a kölcsönadás is, mert az kivitte volna a szerencsét a házból. Kora reggel regősök járták végig az utcákat, akik
leginkább a lányos házakat keresték fel, és farsangi esküvőre regélték össze a fiatalokat.
December 26.– István napja. Karácsony másnapja. Államalapító Szent István királyunk Jézus Krisztus kortársa és tanainak
hirdetője, ki a keresztény tanításokért áldozta fel életét. Ellenségei megkövezték, így lett a keresztény egyház első vértanúja. Az Ő
ünnepéhez fűződik a regölés, mely a magyarság egyik legarchaikusabb szokása, egyben a téli napforduló ősi emléke.
/forrás: http://hungaricumshop.com/
A mikulásvárást egy mesejelenettel színesítettük a „Rudolf is műsorral készültek az advent megünneplésére. A várakozás 3.
a rénszarvas” című mesét tekinthették meg a gyerekek a dol- vasárnapján kaptak lehetőséget, hogy megmutassák produkcióigozók előadásában.
kat. A vezető óvónő köszöntője után az óvoda életéből láthattak
Utána együtt énekeltünk télapós dalokat. Jó hangulatban zá- pillanatképeket a velük együtt ünneplők.
ródott a délelőtt.
A vetítés után minden csoport előadta műsorát:
December 5-én nagy várakozás közepette megérkezett az
-1. Törpe csoport: Szaloncukortánc
óvodánkba a Mikulás krampusszal és egy manóval. Kicsit meg-2. Manó csoport: Hópihe tánc
illetődve fogadták a gyerekek őket. Mindenki kapott egy csoma-3. Pillangó csoport: Páros tánc
got néhányan virgácsot is.
-4. Őzike csoport: A kisfenyő című jelent
Útravalóul dicsérő és biztató szavakat mondott nekik a Mikulás.
-5. Maci csoport: Advent angyala jelenet
A gyerekek dallal és verssel köszöntötték.
-6. Méhecske csoport: Gyertya tánc

Segítőink és támogatóink körében ünnepeltük a Medgyesegyházi Nebulókért
Alapítvány fennállásának 10. évfordulóját. A Nemzeti Együttműködési Alap
működési pályázatán nyert támogatás jóvoltából Nyári István és barátainak
műsorával és egy vacsorával mondtunk köszönetet azoknak, akik évek óta
segítik az alapítványt munkájukkal vagy anyagi támogatás formájában.
Támogatónk:

Karácsonyi műsor az Idősek Pihenő Klubjában
A Schéner Mihály Általános Iskola 2.a osztályos tanulói Veres Judit és Gácsér Béláné tanítónők kíséretében látogatást tettek a helyi
Idősek Pihenő Klubjában. A gyermekek arra készültek, hogy egy kis karácsonyi műsorral ajándékozzák meg az idős embereket.
- Mindnyájan ünneplőbe öltöztünk ezen a napon. Felvettük az iskolai egyenruhánkat, s már ezért dicséretet kaptunk a vendéglátóinktól. A ruha mellett a lelkünket is ünneplőbe öltöztettük. A karácsonyi várakozás jegyében dalokat énekeltünk, verseket mondtunk, zenét
hallgattunk, gyertyát gyújtottunk. Egy kicsit megállt az idő, mindenki a szeretteire gondolt. A versek, dalok hatására a gyermekekben
is megfogalmazódtak olyan kívánságok, hogy szeretnék, ha nem lenne szegénység, nélkülözés, mindenki szeretné egymást.
Az idősek nagyon örültek az ajándékműsornak. Megható volt látni a szemükben a könnycseppeket.
Az iskolába visszafelé megfogadtuk, hogy megyünk jövőre is. Reméljük mindenkivel újra találkozhatunk!

Volt, aki megajándékozta a Mikulást rajzzal és süteménnyel.
Az óvodánkban minden csoport megünnepelte a karácsonyt.
Már az adventi időszakban megkezdődött a készülődés – mézeskalácsot sütöttünk, ajándékot készítettünk, szülőknek műsorral
kedveskedtünk. Az óvoda udvarán és a csoportokban fenyőfákat
állítottunk, amiket közösen feldíszítettünk.
A karácsonyi műsorokra nagy volt az érdeklődés sok szülő és
nagyszülő eljött.
A karácsonyfák alatt sok ajándék volt, amit a gyerekek csillogó szemmel bontogattak és együtt játszottak a szülőkkel. Ezzel
a meghitt ünneppel zártuk a 2014-es évet.
A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda kis lakói az idei évben

Az óvodában néptáncot és angol nyelvet tanuló gyerekek külön produkcióval tették még tartalmasabbá az estét. Az óvodás
gyerekek felkészítése is a szeretet jegyében telt, ezzel is erősítve a gyermekben a „advent” és a „szeretet” fontosságát, melyet
csak elmélyített a Négy gyertya című történet mondanivalója:
Amibe a műsor zárásaként került vetítésre. Ezekkel az érzésekkel, szívünkben közösen gyújtották meg advent harmadik gyertyáját. A megjelent vendégek a Művelődési Ház előcsarnokában
vásárolhattak karácsonyi díszeket. Kint forralt borral, teával,
zsíros kenyérrel és sültgesztenyével kedveskedtek a közösen ünnepelni vágyóknak.
Varázserdő óvoda dolgozói

A szereplők

RAJZPÁLYÁZATON ELÉRT SIKEREINK
A Schéner Mihály Általános Iskola tanulói is részt vettek
azon a karácsonyi rajzpályázaton, melyet a Dél-Békés
Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány, a
Pusztaottlaka Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány és a Jövő Építők
TDM közösen írt ki.
Iskolánkból 5 tanuló munkáját díjazták: Káli Nikolett 3.b,

Együtt
Kiss Boglárka 5.b,
Keresztesi Dzsenifer 7.a,
Széll Korina 7.a, Brindás
Cintia 8.b osztályos tanuló
vehetett át elismerést.
Keresztesi Dzsenifer, Káli
Nikolett,
Brindás Cintia, Kiss
Boglárka, Széll Korina

Gácsér Béláné
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TALLÓZÓ A JÓTÉKONYSÁGI RANGADÓRÓL
www.likefestoon.com
Segíts te is, ha tudsz – focitorna Medgyesen
Kétnapos jótékonysági labdarúgó gálát rendeznek január 2-án és
3-án, Medgyesegyházán a Sportcsarnokban. Czene Károlyt csaknem hat évvel ezelőtt egy edzőmérkőzésen súlyos baleset érte, a
nyaki csigolyái megsérültek, a baleset következtében a gerincvelő
is roncsolódott. Az egykori focista a tragédia következtében nyaktól
lebénult, kerekesszékbe kényszerült.
Czene Károly, 30 éves, gyermekkora óta meghatározó része volt az
életének a sport. Focizott a helyi és kisebb
bajnokságokon induló csapatokban, ahol
megbecsült,
állandó
tag volt. Mindemellett
kettes- és négyes fogathajtással foglalkozott. Bár családja és a
helyi lovas sportszakosztály
támogatását
élvezte, keményen meg
kellett küzdenie az országos ifjúsági kettes-fogathajtó bajnoki- és a
„Medgyesegyháza város, év sportolója” címért.
– Karcsi állapota stabil, de kezei és lábai mozgatására sajnos gyakorlatilag képtelen. Mindennapjaiban a családja, valamint a fejlett
technika segíti: egy állal irányítható speciális kerekesszék – nyilatkozta Kociszki Ilona, a jótékonysági gála egyik szervezője.
Sokan akartak segíteni
…– Hat év során eddig egyetlen alkalommal nem volt ilyen nagy
érdeklődés. Soha nem volt még ennyi csapat a tornán. Még lettek
volna jelentkezők, azonban négy nevezést már nem állt módunkban
elfogadni az idő szűke miatt – tájékoztatta hírportálunkat Gellény
Ferenc, a jótékonysági torna ötletgazdája.
A főszervező azt is elmondta, hogy a résztvevő csapatok a nevezési díjjal járultak hozzá a gyűjtéshez, a játékvezetők térítésmentesen
álltak rendelkezésükre, a nézők, pedig egy urnába helyezhették el felajánlásaikat, mellyel segíteni kívántak Karcsinak. A nevezett csapatokat az este végén egy finom pörkölttel látták vendégül a szervezők,
melynek alapanyagait szintén jó szándékú emberek ajánlották fel.
– Egyre több a jóindulatú, segítőkész ember. Ezúton is szeretném
megköszönni a segítséget minden résztvevőnek, csapatnak, segítőnek,
nézőnek és támogatónak. Nélkülük nem lehetett volna ilyen sikeres a
rendezvényünk – tette hozzá a szervező.
Gellény Ferenctől megtudtuk, hogy jövőre is szeretnék megrendezni a labdarúgó-tornát, de reményeik szerint akkor már más apropóból,
hiszen van remény Karcsi felépülésére. Egy speciális beavatkozásnak
köszönhetően egy nemzetközileg elismert magyar professzor segítségével talpra állhat az egykori sportoló.
Iglicz Tamás

www.beol.hu
Czene Károlynak a labdarúgótornával segítettek Medgyesegyházán
Jótékonykodás | A Gyula Kórház csapata nyerte szombaton
Medgyesegyházán a jótékonysági teremlabdarúgó-tornát.
A fürdővárosiak magabiztos győzelemmel kerültek a fináléba az
apácaiak ellen, a Szuper 18-Dreher büntetőkkel múlta felül a méhkerékieket. A fináléban a 15 perces játékidő nem hozott döntést. Itt
is büntetőrúgások következtek, amelyek maratoni hosszúságúra nyúltak, végül a fürdővárosiak nyerték a csatát.
Külön öröm, hogy a mostani tornára hazalátogatott a Dinamo
Bukarest medgyesegyházi kapusa, Kovács Zoltán is, aki egy
nevével ellátott mezt ajándékozott Karcsi számára.

www.bmsextra.hu
Ismét összefogott a megye Czene Karcsiért
…Az orvos válogatottnak is tekinthető szerveződés a döntőben,
1–1-es végeredményt követően, büntetőkkel bizonyult jobbnak a
magyarbánhegyesi illetőségű Szuper 18-Dreher együttesénél.
Eredmények. Elődöntők: Gyula Kórház–Csanádapáca 5–1. Szuper
18-Dreher–Méhkerék 1–1 (büntetőkkel 2:1).
Helyosztók. 3. helyért: Méhkerék–Csanádapáca 2–1.
Döntő: Gyula Kórház–Szuper 18-Dreher 1–1 (büntetőkkel 2:1).
Végeredmény: 1. Gyula Kórház, 2. Szuper 18-Dreher, 3. Méhkerék,
4. Csanádapáca.
Különdíjak. Gólkirály: Bondár Attila (Méhkerék). Legjobb mezőnyjátékos: Laksteter Jován (Körösladány). Legjobb kapus: Borbély Zoltán (Szuper 18-Dreher).
A győztes csapat névsora: dr. Gurzó Zoltán, dr. Bányai Tivadar,
dr. Bányai Tibor, dr. Jakab József, dr. Vadfa Kerim, Oláh Ferenc, Szőke Imre, Burai Sándor, Veres János, Bányai Péter, Cseke Ferenc, Vizlendvák Zoltán.
B. M.

fotók: Pete Csaba

