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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÚJ IPARI TERÜLET KIALAKÍTÁSA MEDGYESEGYHÁZÁN CÍMŰ 

PÁLYÁZAT INDÍTÁSA 

”Új ipari terület kialakítása Medgyes-
egyházán” címmel (projekt azonosító: 
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005) meg-
kezdődött a 450 millió forint vissza nem 
térítendő európai uniós támogatás segí-
tésével megvalósuló fejlesztés. A pro-
jekt a Széchenyi 2020 program TOP-
1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek 
fejlesztése tárgyú konstrukció kereté-

ben valósult meg.
A projekt célja a helyi 
gazdaságfejlesztéshez 
szükséges infrastruktu-
rális feltételek megte-
remtése, a helyi vállal-
kozók megerősítése és 
a foglalkoztatás bőví-
tése. 
 
A projekt során a 
Medgyesegyháza Vá-
rosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő in-
gatlanokon ipari terület 

fejlesztése valósul meg, azaz mintegy 
8ha ipari célú beépítésre alkalmas terü-
let alapinfrastruktúrával történő ellátása 
jön létre. A projektet a 100%-ban önkor-
mányzati tulajdonú Medgyesegyházi 
Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Non-
profit Kft. hajtja végre zöldmezős beru-
házásként.
A fejlesztés hozzájárul az ipari területre 

betelepülni szándékozó cégek telephe-
lyeinek fejlesztéséhez, azok elérhető-
ségének javításához, továbbá megyei 
szintű gazdaságélénkítő hatást fejt ki. 
A projekt fő célcsoportját a termelő te-
vékenységet folytató, a jövőben betele-
pülni kívánó mikro-, kis- és középvál-
lalkozások jelentik. Cél a tőkevonzás, 
ipartelepítés, munkahelyteremtés.

A megvalósítás helyszínei: 
Medgyesegyháza belterület 1898 
hrsz., 1899 hrsz., 1900 hrsz. 

A beruházás fizikai befejezésének 
időpontja: 2020. 06. 28. 

A projektről bővebben a
http://medgyesiparipark.hu/ oldalon 
olvashatnak. 

Tájékoztató ajánlott növény-telepítési távolságokról

Tekintettel arra, hogy egyre több olyan bejelentés érkezik 
hivatalunkba, melyben növények telepítési távolságát sérelmezik, 
az alábbiakban ezzel kapcsolatban tájékoztatni kívánjuk a Tisztelt 
medgyesegyházi Polgárokat:
Központi jogszabály, illetve helyi rendelet nem szabályozza a 
növény-telepítések ingatlan telekhatártól való távolságát, ezért 
elvileg a telken bárhol ültethető növényzet.

Egyetlen feltétel, hogy az a szomszédos ingatlan tulajdonosát, 
használóját nem zavarhatja (pl. árnyékolás, kilátás zavarása, telekre 
átnyúló ágak, gyökerek, épület alá növő gyökerek, épületre áthajló 
ágak, épületen végzendő felújítási munkát akadályozó növényzet 
stb.) ingatlana használatában, birtoklásában nem korlátozhatja, 
ingatlanában, épületében kárt nem okozhat.
Az ajánlott telepítési távolságok épülettől, illetve szomszédunk 
által beépíthető telekhatártól az alábbiak: 

 • Gyep, virág, szamóca, hagyma stb.: 0,50 m;
 • 1 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor: 1,50 m;
 • Szőlő, 2 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor,   
 sövény, díszfa: 2,00 m;
 • 3 m-nél magasabbra nem növő minden egyéb bokor és   

 díszfa: 2,50 m;
 • 4 m-nél magasabbra nem növő, nem terebélyes díszfa: 3,50 m;
 • Alacsony növésű gyümölcsfa, 4 m-nél magasabbra növő,  
 terebélyes díszfa: 5,00 m;
 • Cseresznyefa, továbbá az előzőekben fel nem sorolt   
 gyümölcsfa, valamint nyár, fűz, akác, fenyő: 7,00 m;
 • Dió és gesztenyefa: 8,00 m.

Magasabb szintű jogszabály vagy önkormányzati rendelet szintén 
nem szabályozza a telekhatáron elhelyezhető anyagok körét és 
mennyiségét, elvileg a telken bárhol elhelyezhető építőanyag, 
tűzifa vagy egyéb ömlesztett anyag. 
Itt is az a feltétel, hogy az elhelyezés a szomszédos ingatlan 
tulajdonosát, használóját nem zavarhatja (pl. árnyékolás, kilátás 
zavarása, kerítés épségét ne veszélyeztesse, épületen végzendő 
felújítási munkát ne akadályozza) ingatlana használatában, 
birtoklásában nem korlátozhatja, épületében, ingatlanában kárt 
nem okozhat.
Javasoljuk, ha bármilyen építéssel, növénytelepítéssel kapcsolatos 
kérdése lenne, a tevékenység megkezdése előtt tájékozódjon 
Hivatalunkban.  

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal
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Hármas ünnep
2019. június 30-án kaptam egy üzenetet Szigethy Szilárdtól, 
melyben az állt: „Kedves Kitti! ….Hazaérkeztünk!” Mosolyra 
gördült a szám, és a szívem reménnyel telt meg.

Ezen a napon Szigethy Szilárd evangélikus lelkész a gyülekezet 
meghívását elfogadva a Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség 
parókiájára költözött feleségével, a sokak által jól ismert Szigethyné 
Szenteczki Katalin, egykori medgyesegyházi tanárnővel, és két 
gyermekükkel, Péterrel és Matyival. Szilárd beiktatására azonban 
csak később, szeptember 1-jén került sor Kondor Péter püspök úr 
és Nagy Zoltán esperes úr által, akiknek ezúton is köszönetünket 
fejezzük ki.  A beiktatáson köszöntötte új lelkészünket Zsíros 
András, egykori medgyesegyházi lelkész is. 2019. szeptember 
1-jén a medgyesegyházi evangélikus templom padsoraiban közel 
300 ember nyitotta ki szívét, befogadva új lelkészünket és hálát 
adva. Hálát adva a templomunkért, mely 120 évvel ezelőtt épült, 
hálát adva terményeinkért, családtagjainkért, munkahelyünkért, 
és mindenért, amiért hálásak lehetünk Istenünknek. Azon a napon 
tehát Hármas ünnep volt… A templom megtelt élettel, reménnyel, 
szeretettel, boldogsággal. Elkezdődött valami új, valami nagyszerű. 
Kívánom, hogy ez tartson minél tovább, és nyissa ki minél több 
ember szívét, hogy befogadhassák az Úr üzenetét. Szigethy Szilárd 
szolgálatára, családjára és medgyesegyházi életükre Isten áldását 
kérem!

Erős vár a mi Istenünk!
Hegedűs Kitti

gyülekezeti felügyelő

Boldog Otthon Alapítvány Hírei
Hamarabb Jöttem!

A Pándy Kálmán Kórház Gyulai Gyermekosztályának NIC 
(neontalis intenzív centrum) és újszülött ellátó részlegének 
„Babafészkek” ajándékozását tervezi a Boldog Otthon Alapítvány 
és a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata. 
Ebből a célból adománygyűjtést indítottunk, hogy a legjobb 
legpuhább anyagokat meg tudjuk vásárolni a korababák részére. 
Várjuk azok jelentkezését is, akik a varrásban tudnának önkéntes 
munkájukkal segíteni.
Számlaszám: 
Boldog Otthon Alapítvány 53500614-11753726
Közleménybe kérjük, írják be: Hamarabb jöttem!
Az Adomány boltban (volt Skorpió) továbbra is várjuk 
felajánlásaikat, tiszta, jó állapotú, még használható gyermek – felnőtt 
ruhákat, cipőket. A karácsonyi cipős doboz akcióhoz játékokat, sport 
és írószereket. Bútorokat, működő képes elektronikai eszközöket. 
Mindent igyekszünk a legmegfelelőbb helyre eljuttatni. 

Köszönjük támogatásukat!

Mert adni jó!

Medgyesegyházán nagy a civil összetartás, mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint, hogy a Boldog Otthon Alapítvány munkatársai 
és önkéntes barátai megalapították a Női Kört, amit leginkább 
ÉLETÉRZÉSKÉNT aposztrofált Balogné Süli Beáta az alapítvány 
elnöke. És pont egy ilyen lendületes, elszánt vezetőre van szüksége 
a csapatnak. Irányítása alatt tavaly karácsonykor az ADRA, a 
Család és Karrierponttal közösen, 36 család 65 gyermekének cipős 
doboz és ajándékcsomagot adományoztak. Középpontban mindig a 
segítségnyújtás áll. Ebben az évben is várják a felajánlásokat.
Fontosnak tartják a gyerekek szellemi és lelki fejlődését, ezért 
rendszeresen tartanak bábelőadásokat, és minden hónapban 
megrendezésre kerül a „Civilek Házában” tartott Tesz-Vesz, 
ahol Bibliai történetekbe nyerhetünk betekintést színdarabon és 
bábjátékokon keresztül, kicsik és nagyok örömére, de kézműves 
játszóház, ajándékok, és közös étkezés is részét képezik egy ilyen 
eseménynek.
Az idei évben sem pihentek, hiszen önerőből, a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat és a helyi vállalkozók adományaiból állítottak össze 
a Dinnyefesztiválra egy játékos vetélkedőt a gyermekek számára. 
Saját készítésű, ötletes játékokat készítettek. Heteken keresztül 
lelkesen festettek, és barkácsoltak, hogy 10 különleges, vidám 
pályát alkossanak a rendezvényre. Az ajándékokról is az alapítvány 
gondoskodott, hiszen az első 100 gyermek Boldog Otthon 
Alapítvány pólót kapott és sok-sok dinnyés édességet. 

A játszóház hatalmas sikerrel debütált, köszönjük, hogy részét 
képeztétek a Jubileumi Dinnyefesztiválnak: Nyáriné Szlávik Mária, 
Gyivicsány Andrásné, Héder Mária, Szabó Zsuzsa, Zsíros Dóra, 
Toldi Krisztina, Bali Boglárka, Jaskó Mercédesz, Kiss Ágnes, 
Borbás Petra, Balog Debóra, Balog Mátyás, Balog Mátyás Ruben, 
Öcel Ali, Balogné Süli Beáta

Reméljük, még sok közös élményt élhetünk át VELETEK!

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelettel értesítem Medgyesegyháza és Bánkút polgárait, hogy 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal 
és az Idősek Otthonának napenergiából történő villamos energia 
előállítása céljából napelemek és inverterek felszerelésére, 
beüzemelésére 

23 507 807 Ft
pályázati úton vissza nem térítendő támogatást nyert el. A 
beruházás megvalósítására 2020. I. félévében kerül sor, ezt 
követően az eddigi villamos energia költségének egy jelentős 
részét megtakarítjuk.

Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György
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Miért fontos a játék?
A játék a gyermek alapvető, aktív tevé-
kenysége. Kisgyermekkorban a fejlesz-
tés adekvát módszere. A játék a gyer-
mek alaptevékenysége, felszabadult 
tevékenység, örömet szerez a gyermek-
nek. A játék, mint örömforrás összefügg 
a gyermek fejlődésével.  A játék előse-
gíti az értelmi fejlődést, fontos szerepet 
játszik a szociális és érzelmi fejlődésben. 
Fejleszti a képzeletet, fantáziát, gondol-
kodást, az érzékelés, észlelés differenci-
ált alakulását.
Napjainkban már bizonyított tény az 
is, hogy a játék a konfliktusok szelíd és 
kreatív megoldására nyújt lehetőséget. 
Sok esetben a játék segítségével visel-
kedésproblémákat lehet enyhíteni. A 
felszabadult játék pedig bizonyítottan 
segít az önbizalom fejlesztésében. Nem 
utolsósorban a közös játékok alkalmával 
könnyen létrejönnek valódi emberi kap-
csolatok is.
A gyerekekben teljesen természetes az 
életöröm, a felfedezőkedv, és azt gon-
dolom, emiatt szeretnek bátran játsza-
ni is. Felnőttként azonban ez már nem 
olyan egyszerű. A sok feladat között és 
az információáradatban gyakran előjön 
a fáradtság, az ingerlékenység, a düh 
és a harag érzése. És akkor még nem is 
említettem az elvárásokat sem mások, 
sem saját magunk részéről. Ezt a listát 
valószínűleg mindenki tudja még foly-
tatni, sok-sok lelki tulajdonsággal. Szó-
val a mai felnőttek igen elfoglaltak, sok 
esetben nincs idejük másra. Pedig mi-
lyen fontos lenne, hogy megtanuljunk 
közösen játszani egymással és a gyere-
kekkel is. A közös játék öröme közelebb 
hoz egymáshoz, a gyerekekhez, sőt ön-
magunkhoz is – a helyes, örömteli önis-
meret által.
Mit tehet egy szülő?
A játéknak megvan az az előnye, hogy 
nem igényel tanítást, hiszen egy gyerek 
életében ez egy spontán és természe-
tes folyamat. Minden szülő „feladata", 
hogy csemetéjének elegendő időt, he-
lyet és anyagot biztosítson, ösztönözze 
a csoportos tevékenységekre, hagyja, 
hogy órákat eltöltsön a játszótéren a 
barátaival, meg kell adni a választás sza-
badságát, hiszen ez az ő élete. Bár meg 
kell szabni különböző határokat és fel 
kell állítani néhány szabályt, de meg kell 
találni a kettő közti egyensúlyt.

Egy nagy hiba, amit könnyen el lehet kö-
vetni, hogy nem hagyunk szabad bele-
szólást abban, hogy mit csináljon óvoda 
vagy iskola után, például ha fél a víztől 
ne erőltessük rá, hogy megtanuljon úsz-
ni, hiszen ez negatívan hathat ki az egész 
életére, majd amikor úgy érzi, hogy ké-
szen áll rá azt önként jelezni fogja.
Nem szabad megfékeznünk a gyerek 
kíváncsiságát, érdeklődési területét, 
minden kérdésére próbáljunk meg türe-
lemmel válaszolni és reálisan értékelni a 
„munkáját", nem szabad megalázni, de 
túlértékelni sem.
Érdemes világos kereteket teremteni, 
mikor játszotok közösen, és mikor nem 
veszel részt. Ha mindig otthagyod a mo-
sogatógépet, ha egy kicsit nyavalyog, 
vagy attól való félelmedben, hogy ne-
hogy hisztizzen, éjszakára marad min-
den házimunka, gyorsan megtanulja, 
hogy ezt megteheti. Egyszerű, de egyér-
telmű mondatok ezek: „Most idejövök 
és játszom veled” „Miután bepakoltam 
a mosogatógépbe, játszom veled.” „El-
megyek és bepakolok a mosogatógép-
be, gyere, ülj oda közel, és hozd a játé-
kot, amivel játszani szeretnél addig.”
Rengeteg olyan gyerekkel találkozom, 
akik egyszerűen nem tudják, hogyan 
kell egyedül játszani. A szülők alapvető 
szükségleteiket sem tudják kielégíte-
ni, lezuhanyozni vagy meginni egy ká-
vét. Arról már nem is beszélve, milyen 
jó lenne néha zavartalanul olvasgatni 
egy kicsit, vagy ledőlni, aludni… Ez már 
tényleg lehetetlennek tűnik egy kicsi 
gyerek mellett. 
A játékipar egyre színesebb, szagosabb 
tárgyakat állít elő, ami zörög, zenél, mo-
zog, és ezekhez hosszú leírás is tartozik 
arról, hogy pontosan hogyan kell vele 
játszani. Hol van ez a fadarabtól, amit, 
ha akarom, pisztoly, ha akarom kard, 
ásó, lovacska vagy napernyő? Használ-
hatatlan tárgyakat veszünk a gyerekek-
nek, ezekért persze ők rajonganak (talán 
egy egész napig) amelyekkel valójában 
nem lehet játszani. Ezeknek kizárólag az 
a szerepük, hogy megvegyük őket.
Egy pár jó tanács:
- A játékhoz bizony idő kell, és gyakran 
előfordul, hogy nem jön az ihlet azon-
nal. Kell egy kicsit nyűglődni, unatkozni, 
ténferegni, ami megszületik a nagy öt-
let: „mit játsszak?”. Töltsünk időt otthon 

„csak úgy”!
- Érdemes megszabadulni minden olyan 
passzív játékeszköztől, amelyek önma-
gukban is szórakoztatók. Ezek az ele-
mes, csörgő-mozgó-zenélő-beszélő cso-
dák. Ezek azok a játékok, amelyek után 
a leginkább sóvárognak a gyerekek, de 
ezekkel játszanak a legkevésbé.
- Érdemes a minimumra szorítani a ké-
pernyőfogyasztást. Mennyi a minimum? 
Nyilván a semennyi. Ha kicsi a gyerek, 
azért, ha nagyobb, és még mindig nem 
tudja önállóan elfoglalni magát, akkor 
azért.
- Ne legyen agyonzsúfolva a gyerekszo-
ba vagy a nappali temérdek játékkal! A 
kicsik nem tudják, hogyan fókuszáljanak 
egyre, ezért inkább el sem kezdik, vagy 
kapkodnak egyiktől a másikig.
- Az sem utolsó szempont, hogy bizton-
ságosan hozzáférhetőek legyenek ezek 
a kellékek.
- Fontos, hogy a kicsi értse, megélje, 
hogy csakis ő a főnök a játékban.
- Számolj le a bűntudattal! Egyik gyerek 
sem igényli valójában, hogy 0-24-ben 
vele foglalkozzanak, de ügyesen tud-
ja használni és a maga javára fordítani 
anya vagy apa lelkiismeret-furdalását. 
Hidd el, hogy amikor nem játszol vele, 
akkor is tanítod. Ha sosem unatkozik, 
ha sosem nyűglődik, sosem tanulja meg 
lefoglalni magát
- Olyan módon kell önálló játékra biz-
tatni a gyermekét, hogy azt ne élje meg 
büntetésként.
- Nyilvánvaló igénye egy kicsi gyereknek, 
hogy a szeretett szülei közelében lehes-
sen. Miért menne fel az emeletre a szo-
bájába, ha mindenki más a földszinten 
van? Engedd meg, hogy közel lehessen 
hozzád, ha a konyhában serénykedsz, 
melletted maradhasson.
- Szüksége van a szülői védelemre, 
hogy zavartalanul is játszhasson tesóve-
szély nélkül, nem kell állandóan szépen 
„együttjátszani”!
Tanuljunk meg játszani! Soha ne feled-
jük el: a játékkal nemcsak örömteli per-
ceket nyerhetünk, hanem könnyebben 
megoldható problémákat, és meghit-
tebb kapcsolatokat is!

Varga Jánosné
Óvodavezető
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Medgyesegyháza Város Helyi Választási Bizottsága
33/2019. (IX. 9.) sz. határozata

Tárgy: polgármester jelöltek sorrendjének sorsolása
Medgyesegyháza Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: 
HVB) a 2019. október 13. napján megtartásra kerülő helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán 
a polgármester jelöltek sorrendjét – sorsolással – az alábbiak 
szerint határozza meg:

Sorszám Jelölt Jelölő szervezet

László Attila Tibor Összefogás a Jövőnkért 
Egyesület

Nagy Attila Független

Kraller József Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség

Medgyesegyháza Város Helyi Választási Bizottsága
34/2019. (IX. 9.) sz. határozata

Tárgy: egyéni listás képviselő jelöltek sorrendjének sorsolása
Medgyesegyháza Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: 
HVB) a 2019. október 13. napján megtartásra kerülő helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán 
az egyéni listás képviselő jelöltek sorrendjét – sorsolással – az 
alábbiak szerint határozza meg:

Sorszám Jelölt Jelölő szervezet

Varga János Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség

Futaki János Független

Dorogi Imre Független

Szeles Zoltán Összefogás a Jövőnkért 
Egyesület

dr. Nagy Béla György Független

Kotri Gergő Összefogás a Jövőnkért 
Egyesület

Dusik János Magyar Szocialista Párt

Király Gyöngyi Ilona Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség

Kotroczó József Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség

Molnár József Független

Kraszkó Mihály Béla Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség

Ramasz Györgyi Független

Szabó Györgyné Független

Gulyás Sándor Összefogás a Jövőnkért 
Egyesület

Farkas Gyula Független

Juhász György Független

Sütő Mária Márta Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség

Megyeri Éva Mária Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség

Nagy Attila Független

Magyar Mónika Mária Független

Medgyesegyháza Város Helyi Választási Bizottsága
35/2019. (IX. 9.) sz. határozata

Tárgy: szlovák nemzetiségi képviselő jelöltek sorrendjének 
sorsolása
Medgyesegyháza Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: 

HVB) a 2019. október 13. napján megtartásra kerülő nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán a szlovák nemzetiségi 
képviselő jelöltek sorrendjét – sorsolással – az alábbiak szerint 
határozza meg:

Sorszám Jelölt Jelölő szervezet

1. Laczó András

Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége
Csabai Szlovákok Szervezete
Identita Szlovák Egyesület
Dolina Pestvidéki Szlovákok 
Regionális Egyesülete

2. Göcző 
Mátyásné

Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége
Csabai Szlovákok Szervezete
Identita Szlovák Egyesület
Dolina Pestvidéki Szlovákok 
Regionális Egyesülete

3. Nyáriné Szlávik 
Mária

Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége
Csabai Szlovákok Szervezete
Identita Szlovák Egyesület
Dolina Pestvidéki Szlovákok 
Regionális Egyesülete

4. Kissné Tárnok 
Ágnes

Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége
Csabai Szlovákok Szervezete
Identita Szlovák Egyesület
Dolina Pestvidéki Szlovákok 
Regionális Egyesülete

Medgyesegyháza Város Helyi Választási Bizottsága
36/2019. (IX. 9.) sz. határozata

Tárgy: román nemzetiségi képviselő jelöltek sorrendjének 
sorsolása
Medgyesegyháza Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: 
HVB) a 2019. október 13. napján megtartásra kerülő nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán a román nemzetiségi 
képviselő jelöltek sorrendjét – sorsolással – az alábbiak szerint 
határozza meg:

Sorszám Jelölt Jelölő szervezet
Negrea Péter Gábor ÖMRE
Misur György ÖMRE
Varga Sándorné ÖMRE
Palotás Árpád Mihályné ÖMRE

ÉRTESÍTÉS
  
Értesítem Medgyesegyháza és Bánkút polgárait, hogy 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott 
be helyi klímastratégia kidolgozására és klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás megvalósítására, amelyre
 

10 429 210 Ft.

vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A támogatásból 
1 db. „okos-pad” kerül közterületen elhelyezésre, amely 
gyors informatikai kapcsolatok létesítésére alkalmas. A tá-
mogatásból gyermekek és felnőttek részére klímatudatos-
ságot erősítő közösségi rendezvények, médiakampányok, 
kiadványok készülnek. A támogatásból elkészül Medgyes-
egyháza klímastratégiája is.

Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György
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EFOP-1.3.5-16-2016-00800-„MOZGÁSBA HOZVA” 
 ÖNKÉNTES EST

Ismét valami újat, rendhagyót hívott életre a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
idén szeptemberben. Megtelt a Civil Ház az ÖNKÉNTES EST-re. 

- Tagságunk körében régen érlelődik a gondo-
lat, hogy valamilyen formában megköszönjük 
azok munkáját, fáradozását, akik önzetlenül so-
kat tesznek a közösségért. Büszke vagyok tag-
jainkra, akik hosszú évek óta fáradhatatlanul bizonyítják, hogy szívük-lelkük 
Medgyesegyházáért dobog. Nélkülünk nincs nagyon városi rendezvény, a bán-
kúti településrészen is gyakran hallatjuk a hangunkat - mondta köszöntőjében 
Szabó Györgyné, elnök. 
Külön elismerésben része-
sítették Bartyuk Máriát, aki 
rendezvényről rendezvényre 
kapja lencsevégre és örökíti 
meg a történéseket a nyilvá-

nosság számára és Góg Zsanna „Kisönkéntes”-t, aki már több éve lelkes segítő, gyak-
ran látni, jeleskedni programjaikon. 
A rendezvényre a helyi vöröskeresztes szervezettel karöltve meghívták azokat a 
medgyesegyházi véradókat is, akik évtizedek óta, rendszeresen, időt, fáradtságot 
nem kímélve e humánus, önkéntes cselekedettel segítenek beteg embertársaikon. 
Király Gyöngyi, elnök szerény ajándékot nyújtott át a jelenlévőknek. Farkas Éva szava-
lata és Samu Ernő zenés műsora vezette fel a jó hangulatú együttlétet.

Baukó Ildikó

SŰRŰ ŐSZ A ROMÁN EGYESÜLETNÉL 

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület mindig is sok programmal igyekszik 
küldetésének eleget tenni, de az idei ősz a szokásosnál is sűrűbb a tagságnak. Sütő Mária 
Márta, elnök beszámolt lapunknak arról, hogy pályázati forrásból zajlik az egyesületi 
szervezetfejlesztés, az új belépő tagoknak külön tréningek vannak, de outdoor csapatépítés 
is volt már, sőt kilátásba van egy újabb anyaországi, októberi alkalom is.  
A hagyományos őszi zarándokutat több mint 50 fővel szervezték meg, többnapos Al-dunai 
programot állítottak össze. Herkulesfürdőn, Galambóc váránál, a Kazán szorosban, a szerbiai 

részen többek között Belgrádban is 
jártak. Emellett az országos Román 
Gasztronómia Fesztiválon is képviseltette magát az egyesület, 
ahogy évek óta mindig. Legközelebb a Medgyesegyházi Napok 
főzőversenyén találkozhat a tagság és a lakosság. Annyit tudni, 
hogy két üstben főnek majd finomságok!   (X)

FELHÍVÁS INGYENES SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE
Értesítem a tisztelt Szülőket és Törvényes Képviselőket, hogy Medgyesegyháza Képviselő-testülete kérelemre, az őszi tanítási 
szünetben 2019. október 26. napjától 2019. november 03. napjáig munkanapokon (4 munkanap) ingyenes ebédet biztosít a 
hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek.
AZ IGÉNYBEVÉTEL MÓDJA, IDEJE: Az ebédet helyben történő fogyasztással a napközi konyháján biztosítjuk, de igény 
szerint el is vihető. Az ebédet átvenni Medgyesegyházán, a Napközi Konyhán 11 – 13 óra között, Bánkúton az Óvodában 
11.30 – 12.00 óra között lehet. Elvitel esetén kérjük előzetesen csere ételhordó leadását.
Az óvodásoknak az óvoda zárva tartása alatt munkanapokon, az iskolásoknak az őszi szünet alatt munkanapokon biztosítjuk 
az ebédet.
AZ ÉTKEZÉS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES: nyilatkozat kitöltése gyermekenként 1-1 példányban, majd annak leadása a 
Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél (Dancsikné Mile Rita Tel: 68/440074 111-s mellék). 
Bővebb tájékoztatás, segítségkérés a szociális ügyintézőnél és a Családsegítő és Gondozási Központban kérhető.

KÉREM, VEGYE IGÉNYBE AZ INGYENES ÉTKEZÉST!
Tisztelettel: dr. Nagy Béla György

 Polgármester
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