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NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt bánkúti és medgyesegyházi lányok, asszonyok!

A Nőnap alkalmából férfitársaim és a Magam nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket! Köszön-
töm a lányokat, az asszonyokat, édesanyákat, nagymamákat és dédmamákat!  Köszönöm eddigi 
szeretetüket, féltő gondoskodásukat, ön- zetlen áldozataikat, amelyeket értünk férfiakért 
hoztak és hoznak! Köszönöm, hogy min- den időben és minden körülmények között 
fáradhatatlanul dolgoztak és dolgoznak! Köszönöm, hogy gyermekeket neveltek és 
nevelnek! Köszönöm, hogy megterem- tették, őrizték és őrzik az otthon melegét! 
Köszönöm szeretetüket, amely betöl- tötte és betölti életünket! Életünk során 
sokszor lett úrrá rajtunk fáradtság, fá- sultság, elkeseredettség, de mindig erőt és 
hitet adtak. Átsegítettek minket életünk nehézségein, válságos időszakain, erőt 
adtak az újabb és újabb kihívások leküz- déséhez. Köszönöm, köszönöm…, köszön-
jük az életet! Kívánom, hogy az irántam, és férfitársaim iránt tanúsított szeretetből és 
gondoskodásból életük során, ne csak az ünnepnapokon, hanem az egyszerű hétközna-
pokon is minél többet kapjanak vissza! 

Jó egészséget, boldog életet, meleg szeretetet kívánok!
Szeretettel és tisztelettel:

dr. Nagy Béla György polgármester

ÖSSZEFOGÁSSAL, KÖZÖS CSELEKVÉSSEL 
DÉL-BÉKÉS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK FELÚJÍTÁSÁÉRT

 
Közösségi rendezvényeken, különféle fórumokon, 
közmeghallgatásokon, a képviselő testületek ülésein 
rendszeresen visszatérő és mindig aktuális téma, az 
utak állapota. Békés megye közútjainak jelentős ré-
szének az állapota meglehetősen elavult.  A jellemző 
az, hogy az itt élők többsége elégedetlen a felújítások 
intenzitásával, ami többnyire érthető is, hiszen legalább 
50 éves lemaradást kell pótolni.
Az objektivitás kedvéért számba kell vennünk az állami 
közutak felújításának területén az utóbbi évek eredmé-
nyeit is, - amelyek a teljesség igénye nélkül - a követ-
kezők: 
- Felújításra került Medgyesegyháza belterületén a 

4434. számú közút részeként a Gárdonyi u. útbur-
kolata.

- Több lépésben, szakaszosan felújításra került 
Medgyesegyházáról Orosházára vezető, 4429 szá-
mú közút teljes szakasza, amely a térség gazdasá-
ga, annak elérhetősége és az országos közútháló-
zatra való csatlakozás egyik legfontosabb eleme.

- Szintén több lépésben felújításra került, a Medgye-
bodzási elágazástól Békéscsabára vezető 4436 
számú közút, Csabaszabadi elágazásig tartó teljes 
szakasza, amely jelentős javulást jelent a megye-

székhely, illetve a megye más térségeinek biztonsá-
gos elérhetősége terén. 

- Igaz, hogy csak két rövid szakaszon, de némileg ja-
vult a Medgyesegyháza – Kétegyháza közötti 4434. 
számú közút is.

Bizonyára sokan vélekednek lekicsinylően (is) a fenti 
eredményekről – persze Én se vagyok maradéktalanul 
elégedett – de azt is meg kell jegyezni, hogy komoly 
munka, egyeztetés, összefogás, az országgyűlési kép-
viselő, a Dél-békési Kistérség, a Dél-békés Jövőjéért 
Szövetség határozott fellépései hozták meg a felsorolt 
eredményeket, amelyekről el kell mondani, hogy kör-
nyezetünkben ilyen mértékű útfelújítás nem történt az 
elmúlt 50 évben.
Elégedettek nem lehetünk! Tovább kell folytatni a meg-
kezdett, az összefogásra, együttes fellépésre épülő 
munkát, folyamatosan egyeztetve az illetékes szervek-
kel, hatóságokkal, minisztériumokkal.
Ennek egyik legutóbbi aktualitása az alábbi levél, ame-
lyet térségünk országgyűlési képviselőjével írtunk a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés megyei Igazgatójá-
nak. Ebben a levélben megköszöntük az eddigi munkát 
és érdeklődtünk a jövőbeli útfejlesztésekről.
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A levél megírását személyes egyeztetés követte, amikor 
a Magyar Közút Nonprofit Kft. Békés megyei Igazgató-
jával egyeztettük a jövőbeli tervezett fejlesztéseket.
Az Igazgató Úr részletesen ismertette a fejlesztési 
elképzeléseket, lehetőségeket, tárgyilagosan, minden 
részletre kiterjedően. Az átadott, a jövőbeli fejlesztése-
ket tartalmazó táblázatból egyértelműen kitűnik, hogy a 
Magyar Közút teljességgel figyelembe vette a Dél-béké-
si Kistérség és a Dél-békés Jövőjéért Szövetség (Ca-
lendula Terv) javaslatait, prioritási sorrendjét. Számos 
feltételnek, politikai egyeztetésnek a próbáit kell még 
kiállni a tervezetnek, de reményeink szerint folytatód-
nak a megkezdett felújítások. Ezek közül a 4429 számú 
Medgyesegyháza – Nagykamarás közút Medgyes-
egyháza vasúti sorompótól, illetve útkereszteződéstől 
a Szondi úton keresztül Nagykamarás helységjelző 
tábláig, a „2019 évben megvalósítandó” jelzéssel szere-
pel és várhatóan pár hónapon belül elkezdődik a felú-
jítás, az új aszfalt burkolat kiépítése. Úgy vélem, hogy ez 
a fejlesztés nagymértékben javítja László-telep, Bánkút, 
Nagykamarás és a további déli települések biztonságos 
közúti megközelíthetőségét, a közlekedés biztonságát. 

A további tervezett fejlesztések többsége a 
4434 számú Gyula – Pitvaros – Makó össze-
kötő út több szakaszát érinti, így Medgyes-
egyházán a Hősök útját, a Medgyesegyháza 
– Kétegyháza közötti utat, valamint a Kétegy-
háza – Gyula közötti útszakaszt. A fent em-
lített fejlesztések több szakaszban újulhatnak 
meg (hasonlóan, mint a Medgyesegyháza – 
Orosháza közötti közút) a fejlesztések a köv-
etkező években várhatóak. A közeljövő útfelú-
jítási tervek között szintén több lépésben, több 
szakaszra bontva szerepel a 4434. számú 
közút Medgyesegyháza – Mezőkovácsháza 
szakasza is. 
Ezúton is köszönöm munkáját Dél-békés 
országgyűlési képviselőjének, a Dél-béké-
si Kistérségnek, a Dél-békés Jövőjéért 
Szövetségnek, a térség polgármestereinek 
határozott fellépést, egyhangú támogatást, a 
hatékony összefogást, amelyet folyamatosan 
tanúsítottak Medgyesegyháza és Dél-békés 
közútjainak felújítása érdekében. 

Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György polgármester

Farsangi meglepetések az 
Idősek Otthonában

Az Idősek Otthonába élő idősek részére az 
intézmény rendszeresen szervez szabadi-
dős-és kulturális programokat, közösségi 
rendezvényeket. Az elmúlt időszakban a far-
sanghoz kapcsolódóan több meglepetéssel 
is készültünk időseink részére. Az intézmény 
dolgozói Farsang alkalmából frissen sütött 

fánkkal kedveskedtek az Idősek Otthona lakóinak. 
Másnap a helyi civilek jóvoltából ismét az édességeké 
volt a főszerep. Az időseket a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat képviseletében Nyáriné Szlávik Mária, 
a Mozgáskorlátozottak Egyesületétől Szabó György-
né, és Sütő Mária Márta alpolgármester asszony lá-
togatta meg. A kedélyes beszélgetést követően fris-
sen sült csőrögével vendégelték meg az időseket. 
Alpolgármester asszony támogatásával zenés farsangi 
délutánt tervezünk lakóinknak, melyen Ágoston Anita 
előadóművész szórakoztatja majd a részvevőket.
Ezúton mondunk köszönetet Sütő Mária Márta Al-
polgármester Asszonynak, a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat-
nak felajánlásaikért, mellyel szebbé tették az intézmény 
lakóinak mindennapjait.
Köszönjük a fánksütésben résztvevő dolgozók, Ben-
kőné Borbély Veronika, Strifler Ferencné, Hojcskáné 
Simon Nóra, Fekete-Szűcsné Fáber Mária, és Rálikné 
Gutta Györgyi munkáját.

Mészárosné Hrubák Mária
intézményvezető

LÁTHATATLAN VACSORA
 

A Békés Megyei Egyensúly AE Egyesület által 
működtetett Békés Megyei Család, Esélyteremtő és 
Önkéntes Ház /CSEÖH/ két éve rendezte meg először 
a „Láthatatlan vacsora” című érzékenyítő programot 
a Tolerancia napja alkalmából.  
-A nyilvános helyen történő esemény, a nem látássérült 
emberek számára biztosít lehetőséget arra, hogy 
kipróbálják, milyen letakart szemmel étkezni, milyen az, 
amikor valaki nem láthatja, hogy milyen ételt fogyaszt 
el. Továbbá elősegíti a saját élményekre épülő empatikus 
képességek fejlesztését és hozzájárul az esélyegyenlőség 
gyakorlati szemléletének terjesztéséhez- nyilatkozta 
Gógné Baukó Nóra, koordinátor. 
A Békéscsabán tartott, immár 2 „Láthatatlan vacsorát” 
nagy érdeklődés övezte, így 2 vidéki helyszín is bekerült 
a Ház programtervébe. Medgyesegyházán február 
7-én, 18 órától került sor a rendezvényre a művelődési 
ház aulájában, a MŰV-BÁR vendéglátása keretében. 
Varga Márk, cégvezető személyében minden innovatív 
kezdeményezésünkhöz partnerre leltük. Most is vállalta 
az asztaltársaság étkeztetését. Elmondása szerint számára 
is új élmény volt a szemtakaróban lévő vendégek 
kiszolgálása. 

foto:Zsanna
Meghívásunkat vállalkozók, helyi döntéshozók, 
civil szervezetek vezetői fogadták el. Többek között 
Opauvszki Anita, Szenteczkiné Kovács Ibolya egyéni 
vállalkozók, Szabó Györgyné civil egyesületi elnök, 
Grósz Zsuzsanna személyi asszisztens, Sütő Mária 
Márta alpolgármester is. 
Baukó Ildikó, szupervizor, pszichodráma vezető 
vitte végig a programot, előadóként segítette az 
élményfeldolgozást lépésről lépésre. 
A résztvevők hol könnyedebben, hol koncentráltabban 
vették a kihívást. Fogyasztottak gyümölcsteákat, 

előételkent rákszirmot és mártogatós falatkákat, főételként 
többféle fogást, forró desszertet és alkoholmentes 
koktélokat. Már maga az ételek, italok felismerése is 
élmény volt!

foto:Zsanna
Visszajelzéseik szerint a vakon étkezés mélyen 
elgondolkodtatta őket, látásfogyatékos embertársaink 
helyzetébe beleérezhették magukat, kicsit megtapasztalták 
egy mindennapi rutin tevékenység mélyebb tartalmát. 
(X) 

START KÖZMUNKAPROGRAM

2019. év január hónapban közmunkaprogram keretében a 
következő feladatokat végezték el a dolgozók. Kézi erővel 
és géppel hordták konténerekbe a falevelet. Orvosi rendelő 
fűtéséhez fa hordás a kazánhoz, favágás. Szociális tüzelő 
kihordása a lakosságnak. Katolikus temető surjázása. 
A kertészet Batthyány utcai területének surjázása és 
tuskók kiszedése. Szlovák bálra Civilek Házában a terem 
berendezése. A műhelyben és a telephely területén végezték 
a gépek, kéziszerszámok, munkaeszközök karbantartását. A 
játszótéri játékokon szükség szerinti javításokat elvégzik. 
Havonta kihordják a dolgozók a Medgyesegyházi Hírlapot 
Bánkúton, Lászlótelepen és Medgyesegyházán is. Traktorral, 
utcák szerint, a téli szociális tüzelő kihordását végezték el 
Medgyesegyházán és Bánkúton is. Folyamatosan végzik a 
Katolikus temető surjázását Útpadkákkal ellátott úttestek 
karbantartása. Heti rendszerességgel történik az árkok, 
lefolyók tisztítása, belógó gallyak eltávolítása. A parkokban, 
sétáló utakon gereblyézés, sepregetés, takarítás. Külterületi 
utakon grédezés, belterületi utakon folyamatos karbantartás 
történt. Több alkalommal kellett a település utcáiról a 
havat eltakarítani. A hó és jégmentesítést folyamatosan 
végezték a település parkolóiban - sétányon, kerékpárúton, 
intézményeknél, fedett parkoló, szoc.otthon udvar, piac 
területe, konyha udvar, vasútállomás, buszmegálló, 
templomok előtt és a temetőkben. A gépi hó-eltakarítást 
tolólapos MTZ-vel és Komatsuval végezték. – Lászlótelepen 
és Bánkúton is. Hólapáttal a hó eltakarítását, kis lapáttal 
sózást, homok szórását végezték. 
  Balázs Lívia
      koordinátor
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„TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért”

Önkéntesen a tiszta Medgyesegyházáért

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019-ben, 
8. alkalommal szervezi meg a „TeSzedd! – Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért” akciót, amelyhez Medgyesegyháza 
Önkormányzata is csatlakozott. Az elnevezést praktikusan 
úgy is nevezhetjük, hogy „Önkéntesen a tiszta 
Medgyesegyházáért”.
A Program jelentősen hozzájárul közvetlen környezetünk 
közös szépítéséhez, ápolásához, ezzel a jobb települési 
közérzethez. Ugyanakkor támogatja a gyermekek és fiatalok 
környezettudatos nevelését. Mindannyiunkat közelebb visz a 
hulladék keletkezésének tudatos mérsékléséhez, a keletkezett 
hulladékkal való felelős bánásmódhoz.
Az akció kiváló közösségformáló lehetőség is, hiszen 
a közös cselekvés, a hasznos és értelmes közösségi 
tevékenység közelebb hozhatja egymáshoz az egyéneket és a 
településen élő különböző érdeklődésű és különböző életkorú 
csoportokat is, függetlenül attól, hogy ezek munkahelyi vagy 
lakóközösségek, vagy akár iskolai osztályok legyenek. 
Az akció országosan 2019. március 18 – 24 között kerül 
lebonyolításra, az országos akcióhoz 2018. március 3-n 
éjfélig lehet csatlakozni a www.teszedd.hu weboldalon. A 
Medgyesegyháza Városában megrendezésre kerülő akcióról, 
annak időpontjáról és helyszíneiről a www.medgyesegyhaza.
hu oldalon, illetve a helyi Kábeltelevízió Képújságjában 
adunk tájékoztatást.
Számítunk érdeklődésére és aktív, környezettudatos 
részvételére!

Tisztelettel:
dr. Nagy Béla Györgypolgármester

F E L H Í V Á S

A Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú 
Nonprofit Kft., 5666 Medgyesegyháza, Moravszki u. 17. 

ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI 
az alábbi, tulajdonában álló, működőképes gépjárművet:
Gyártmány: MULTICAR-IFA
Típus: M 25 30-01 /FORGÓLÉTRÁS/
Gyártási év: 1990
Törzskönyvvel, forgalmi engedéllyel, valamint 
rendszámmal rendelkezik.
Jelenleg forgalomból történő ideiglenes kivonása az 
Okmányirodában megtörtént!

Irányár: 250.000.-Ft.
Megtekinthető: 5666 Medgyesegyháza, Szondi utcai 
telephelyen.
Árajánlat leadható írásban: Medgyesegyházi 
Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 5666 
Medgyesegyháza, Moravszki utca 17. szám, illetve E-mail 
címre: telepulesuzemeltetes@medgyesegyhaza.hu
Határidő: 2019. március 15. 

                                                                   Medgyesegyházi
Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.

H I R D E T M É N Y
A Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ (5666 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 13.) Igazgatósága a 
részközgyűléseit hirdetmény közzététele útján hívja össze.
(A határozatképtelenség esetén megtartásra kerülő 
megismételt részközgyűlés időpontja 2019. április 25. 
(csütörtök) 15 óra. Helye: Medgyesegyháza Művelődési 
Ház
Az eredeti napirenden szereplő ügyekben a 
határozatképtelenség miatt megismételt részközgyűlés a 
megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes)
I. sz. Körzet
Részközgyűlés a medgyesegyházi, lászlótelepi és vidéki 
tagok részére:
Ideje: 2019. március 21. (csütörtök) 15.00 óra
Helye: Művelődési Ház és Könyvtár 
     5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
A részközgyűlés napirendje: 
1./   Tájékoztató az ÁFÉSZ 2018. évi forgalmazási és 
gazdálkodási tevékenységéről.
Előadó: Dorogi Imre elnök
2./ Bejelentések
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérjük, 
hogy a részközgyűlésen feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ
Igazgatósága

Farsang az Idősek Klubjában

Február 14-én került sor a Farsangi összejövetelünkre.  A népi 
hagyomány szerint a farsang a tavasz várásáról, a tél elűzéséről 
szól, zajos mulatozással, tréfacsinálással, vidámsággal. Az 
elmaradhatatlan farsangi fánk elkészítéséről Benkőné Borbély 
Veronika gondoskodott, aki már kora reggel készítette a fánk 
tésztáját.
Rendezvényünkön részt vett Dr. Kormányos László jegyző 
úr, Dusik János és Farkas Gyula képviselő urak valamint 
a Gondozási Központ dolgozói. A programon résztvevők 
köszöntését követően játékos vetélkedő következett, melybe 
bekapcsolódtak klubtagjaink és meghívott vendégeink is. 
Játék közben mókás helyzetek, vidám pillanatok alakultak 
ki, mindenki nagyon jól érezte magát.  A legjobban teljesítők 
díjazásban részesültek, külön klubtagjaink és külön meghívott 
vendégeink. A játékos időtöltést követően, finom szalagos 
fánkot, teát és kávét kínáltunk mindenkinek.  A fánk nagyon 
finom volt, hamar elfogyott, morzsája sem maradt.
Köszönöm munkatársaim, és mindazok segítségét, akik 
hozzájárultak a rendezvény színesebbé tételéhez.

Horváth Istvánné
terápiás munkatárs

MEGALAKULT MEDGYESEGYHÁZÁN AZ 
ÖSSZEFOGÁS A JÖVŐNKÉRT EGYESÜLET

Február 1-én vált jogerősen is 
nyilvántartásba vett civil szervezetté 
az Összefogás a Jövőnkért 
Egyesület, amely Medgyesegyházán 
alakult meg. Ennek apropóján 
kérdezem László Attila Tibort az 
egyesület elnökét, hogy mutassa 
be településünk lakosai számára a 
„legifjabb” helyi civil szervezetet.

Az elmúlt év augusztusában határoztuk el egy civil 
szervezet megalakítását, amely a helyi közéleti kapcsolatok 
fellendítése mellett, elsősorban kulturális, sport és karitatív 
szerepvállasaival vinne egy új szint a település életébe. De 
mindemellett nagyon fontos feladatnak tekintjük a lakossági 
érdekek képviseletét, annak érvényre juttatását, valamint a 
környezetvédelmi, áldozatvédelmi és jogi segítségnyújtást is. 
A közéleti tevékenységünket egyéb iránt már attól a pillanattól 
kezdve elindítottuk, ahogy a nyár folyamán első alkalommal 
összegyűltünk. Ekkor határoztuk el, hogy hagyományteremtő 
szándékkal útjára indítjuk és minden év augusztusában 
megrendezzük Szent István nap alakalmából a Magyar Bál 
elnevezésű rendezvényünket.
Itt álljunk meg egy pillanatra, mivel úgy emlékszem nem 
mindenki fogadta ezt kitörő lelkesedéssel és akkoriban 
voltak kritikus hangok is.
Igen, ez valóban így volt, de a rendezvény sikere és színvonala 
eloszlatta a kétkedők aggályait is. Voltak, akik kirekesztőnek 
tartották, hogy mi „magyar bált” rendezünk, pedig Szent 
István napja, augusztus 20. a Magyar Államalapítás ünnepe, 
így kézenfekvő volt és logikus is az elnevezés. Én személy 
szerint nagyon fontosnak tartom, hogy a Kárpát-medencében 
élő népek összetartozzanak, hiszen a középkori és újkori 
történelmünk magyarságának az volt a küldetése, hogy 
egyben tartsa az itt élő népeket, amelyet sikeresen képvisel 
azóta is. Medgyesegyháza pedig egy kiemelkedő zászlóvivője 
ennek a rendkívül nehéz feladatnak, hiszen itt példaértékűen 
együttműködve élnek a különböző népcsoportok. Egyébként 
én anyai ágon Szlovák származású, apai vérvonalon pedig 
Székely- Magyar származású vagyok, így ebből a szempontból 
is beleillek a település arculatába.
Az Összefogás a Jövőnkért Egyesület igazából a 
jótékonysági kezdeményezésével vált ismertté és 
mondhatni népszerűvé Medgyesegyházán.
Megvallom kicsit félve indítottuk el ezeket a jótékonysági 
akciókat mivel számomra bizonytalan volt a lakosság 
várható reakciója. Így utólag látva, ettől sem kellett volna 
tartani, hiszen azonnal jelentős fogadókészség mutatkozott 

az ingyenes ruha-turi elnevezésű akcióinkra. Sőt mára egy 
nyomásgyakorlás van irányunkba, hogy folytassuk mivel 
a kezdeményezésünk összetalálkozott a lakosság jelentős 
részének az igényével. Sajnos Dél-békés országos szinten is 
az egyik hátrányos helyzetű térségnek számít, ahol minden 
segítséget hálás szívvel fogadnak az emberek. Egyébként 
ezzel az akcióval nem csak a segítségnyújtást képviseljük 
sikeresen, hanem a példamutatáson túl egy új hálózat is 
kialakult menet közben, amely jó szándékú emberek tucatjait 
tömöríti egy lazább, de annál aktívabb szövetségbe.
Az egyesületünknek és személy szerint nekem is nem titkolt 
és talán elsődleges célom, hogy a tevékenységünkön keresztül 
bemutassuk az itt élő emberek számára, hogy összefogással 
igen is lehet eredményeket produkálni. Valójában pedig az 
ország keleti szegletében található kistelepülések számára 
az egyetlen túlélési esélyt jelentik az erős és egymásra 
odafigyelő közösségek. Az előttünk álló időszak sajnos 
nem a kistelepülések számára lesz kedvező ez mára tisztán 
érzékelhető, ezért is fontos az összefogás.
Milyen további szerepre készül az egyesület ebben az 
évben?
Természetes az eddig megkezdett tevékenységünket 
folytatjuk. Vagyis lesz idén is Magyar Bál, továbbra is 
megrendezzük a jótékonysági akcióinkat, valamint az 
áldozatvédelmi feladatvállalásainkat is jobban előtérbe 
helyezzük és természetesen továbbra is támogatni fogjuk 
a városi rendezvényeket. Ezen felül tervezzük a nyárra 
egy nagyszabású, egész napos jótékonysági sportesemény 
megtartását, illetve a helyi közéletben a lakosság véleményét 
és felmerülő problémáit kívánjuk határozottan képviselni. 
Továbbá a környezetvédelem területén is szeretnénk egy 
markáns képviseletet alkotni.
Így a beszélgetés végén nem megkerülhető a kérdés, sokan 
azt híresztelik, hogy indulni fogsz az őszi önkormányzati 
választáson, mint polgármester jelölt. Mi igaz ebből?
Igen sokan kérdeznek engem is ezzel kapcsolatban, illetve 
van bizonyos lakossági nyomásgyakorlás is az irányomba. 
Sokaknak szimpatikus, amit képviselek és az itt élő emberek 
jelentős része változást szeretne.  Egy az eddigieknél 
határozottabb vezetőben gondolkodnak, aki ténylegesen és 
kizárólagosan  a lakosságot szolgálja.
Erre azt tudom válaszolni, hogy ez teljes mértékben egyezik 
az én elgondolásommal is. Ugyan az októberi önkormányzati 
választásokig még sok idő van hátra, de amennyiben továbbra 
is érezni fogom az itt élő emberek szeretetét, támogatását 
és bizalmát akkor indulni fogok az őszi önkormányzati 
választáson.
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Február 15-16-n adott otthont a Művelődési Ház és Könyvtár 
az országos rendezvénynek, melynek az idei szlogenje 
„mindennap értéket adunk” volt. Igyekeztünk minden 
korosztálynak kedveskedni, filmvetítésekkel, játszóházzal, 
az előtérben lehetőség volt csocsózni, Xboxozni is. Pénteken 
az óvoda és iskola növendékei ültek be mozizni. Szombaton 
a Farsangi forgatag jegyében fánkevő versenyt hirdettünk, 
melyen nagy létszámban vettek részt a versenyzők. Az első 
három helyezett oklevélben részesült:

1. helyezett: Födelevics Szabolcs  (46 mp)

2. helyezett: Balogh Jácint  (1:02 mp)

3. helyezett: Rangasz Gergő  (1:36 mp)

Az alkotni vágyók több féle technikát is kipróbálhattak, 
a kézműves foglalkozáson karton-álarcot, színes papír 
és rizzsel tömött bohócokat készíthettek el. Az idősebb 
korosztály részére a digitális világról tartottak tájékoztatót 
és gyakorlatban is megismerkedhettek az eszközökkel. 
Az előző havi Medgyesegyházi Hírlapban meghirdetett 
keresztrejtvény helyes megfejtői közt sorsoltunk ki értékes 
könyv nyereményeket. A helyes megfejtés: „ISTEN ÁLDD 
MEG A MAGYART”

Sok szeretettel gratulálunk a nyerteseknek: 

1. helyezett: Petrovszki Lászlóné

2. helyezett: Borbás Józsefné

3. helyezett: Zubán Béláné

Aki nem csak filmnézéssel szeretett volna kikapcsolódni, 
hanem mozogni vágyott is lehetősége volt megcsillogtatni a 
tudását a táncmaratonon. Óvodásoktól az idősekig sokan részt 
vettek a táncon, ki egyénileg, ki csapatban indult a versenyen:

1. helyezett: Zsótér Vivien, Toldi Krisztina

2. helyezett: Rangasz Gergő

3. helyezett: Potocska Kornélia

A bánkúti közösségi házban szintén nagy közönsége volt a 
délutántól estig tartó Farsangi rendezvényünknek. Köszönjük 
a támogatást és felajánlásokat: Medgyesegyházi Nebulókért 
Alapítvány, Művelődési Ház és Könyvtár, Zubán Alexandra, 
Hegedűs Vendéglő, Matejkáné Potocska Júlianna, Szivárvány 
Aqua, Kész-En Állunk Medgyesegyháza! Alapítvány, 
Boldog Otthon Alapítvány, Medgyesegyházi Szlovákok 
Csöröge Csoportja, Nőközpont Medgyesegyháza, Egyéni és 
Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány.
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