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A SEGÉLYEZÉSRŐL, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL BÁNKÚTRA
Mindig vitatott kérdés a közügyeken belül a szociális
segélyezés. Ez a kérdés kritikus hangvételben gyakran szerepel a közösségi internetes portálokon is. Tapasztalataim szerint
a kritikák többsége az információ hiányán alapul! Sokan gondolják, tévesen azt, hogy Medgyesegyházán a segélyezés valamely egyén, személy privilégiuma, aki személyes érzései, döntései alapján kijelöli a kedvezményezetteket, a nekik nyújtott
támogatás összegét. Pedig ez nem így van! Segélyt, csak kérelemre, szigorú szabályok, előírások, igazolások, okmányok
benyújtását követően lehet biztosítani. A döntést legtöbbször
a szociális bizottság, de egyes esetekben a teljes képviselő
testület hozza.
A napokban olvastam az egyik közösségi oldalon egy
bánkúti polgártársa hozzászólását, aki kifejti, hogy „Aki nem
közmunkás az nem kap tüzelőt,… Hol itt a rászorultsági
alap?” Szeretném a tisztelt olvasókat megnyugtatni, egyrészről, hogy alapvető elbírálási szempont a „rászorultság”.
Természetesen csak azt a jövedelmet lehet számításban venni,
amely „hivatalos” és dokumentálva van, ilyen például a nyugellátás vagy a fizetés. Arról nem a képviselő testület tehet,
hogy vannak olyanok is, akiknek a jövedelme „nem hivatalos”
és így egy-egy segélykérelem alkalmával arra, hogy az érintett
azt el is titkolhatja és így részesüljön támogatásban. Másrészről
nem igaz, hogy „Aki nem közmunkás az nem kap tüzelőt!”.
Annak érdekében, hogy a fentieket szemléltetni tudjam, az alábbiakban bemutatom, hogy bánkúti polgártársaink
milyen szociális védelem körébe tartozó támogatást (segélyt)
kaptak Medgyesegyháza Önkormányzatától 2017-ben, természetesen az állami támogatásnak is köszönhetően:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

A bánkúti óvodások, összesen 12 fő, ingyenes étkezésben
részesültek.
A 18 fő bánkúti általános iskolás közül 15 fő 100%-s, míg 2 fő
50%-s étkezési támogatásban részesült.
Szünidei ingyenes gyermekétkeztetési támogatásban 13
gyermek részesült.
Rendkívüli települési támogatásban 14 fő részesült, összesen
86 000 Ft. értékben
Gyermekes családok rendkívüli támogatásában 7 fő részesült,
összesen 59 000 Ft. értékben.
Települési lakhatási támogatásban átlagosan 15 család részesült
összesen 362 500 Ft. értékben.
Települési gyógyszertámogatásban 2 fő részesült, összesen
27 000 Ft. értékben.
Erzsébet utalványban 33 gyermek részesült, összesen 205 500
Ft. értékben.
Tüzelőtámogatásban (szén) részesült 36 család, összesen
685 000 Ft. értékben.

A fenti adatok, tények jól szemléltetik, hogy az idézett állítások nem felelnek meg a valóságnak. A Medgyesegyházi
Hírlap következő számában részletes beszámolót, összegzést
közlünk a szociális ellátások teljes köréről Medgyesegyháza
Város teljes területét bemutatva.
Tisztelettel kérem Medgyesegyháza polgárait, hogy
amennyiben kritikus, nehéz élethelyzetbe kerülnek, keressék
fel bizalommal a Polgármesteri Hivatalt, illetve Dancsikné
Mile Rita szociális ügyintézőt, ahol szakszerű tájékoztatást
kapnak a lehetséges támogatási, segélyezési lehetőségekről.
Tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester
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FELHÍVÁS
Tisztelettel tájékoztatom Medgyesegyháza polgárait, civil szervezeteit, vállalkozásait, hogy Medgyesegyháza Önkormányzatának 2018. évi Költségvetésének és a Képviselő testület
2018. évi Munkaprogramjának tervezése megkezdődött.
Kérem, hogy a 2018. évi Költségvetésre és Munkaprogramra vonatkozó javaslataikat szíveskedjenek írásban
eljuttatni, e-mail-ben a nagy.bela@medgyesegyhaza.hu
címre vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Titkárságára 2018. január 10-ig
Fáradozásukat, együttműködésüket köszönöm!
Tisztelettel: dr. Nagy Béla György

Kívánunk bensőséges meghitt
Karácsonyi Ünnepeket, pihenést,
feltöltődést és egy munkában bővelkedő
eredmélyes
Boldog Új Évet!
A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda dolgzói és
gyermekei!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Medgyesegyháza Önkormányzata, Képviselő testülete
és a Magam nevében köszönetemet, elismerésemet és
tiszteletemet fejezem ki, Medgyesegyháza polgárainak, civil
szervezeteinek, vállalkozásainak, a helyi egyházaknak, akik
2017. évben munkájukkal, anyagi áldozatvállalásaikkal,
megfizetett közterheikkel hozzájárultak az Önkormányzat,
a Képviselő testület kitűzött céljainak megvalósításához,
Intézményeink fenntartásához és működéséhez.
Köszönetemet és elismerésemet fejezem ki elvégzett
munkájukért a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak,
az Intézmények vezetőinek, és dolgozóinak, és a
közfoglalkoztatásban résztvevőknek.
Áldott, békés, boldog Karácsonyt és sikeres Új Évet
kívánok!
Szeretettel és tisztelettel:
dr. Nagy Béla György

Kedves Egyesületi Tagok!
Egyesületünk vezetősége és a Magam nevében kívánok mindenkinek boldog, békés karácsonyi ünnepeket és eredményes boldog új
évet!
Ezúton szeretném megköszönni mindenki támogatását, akik valamelyik formában segítették az egyesület eredményes működését.
Szabó Györgyné
elnök
Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi
Önkormányzat kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kíván a
település lakosságának.
Negrea Dániel elnök

Medgyesegyháza Sportegyesület Labdarúgó
Szakosztályának vezetése nevében kívánok
Békés Boldog Karácsonyi ünnepeket
és Sikerekben Gazdag Boldog Új évet
sportolóinknak, támogatóinknak és minden
Medgyesegyházi Polgárnak!
Sportbaráti tisztelettel:
Uhrin Pál szakosztály vezető
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Csodák a Varázserdőben!
Eltelt, egy újabb év, hagyományunkat életben tartva ismét
megrendeztük nagy sikerű Családi délutánunkat. November
25.-én ismét megtelt a sportcsarnok sportolni, mozogni vágyó
gyerekekkel és felnőttekkel.
Az edzés, a sportolás az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére.
Ha azt szeretnéd, hogy gyermeked testi és lelki fejlődése kiegyensúlyozott legyen, érdemes rendszeres sportolásra ösztönöznöd.
Az edzés nem csupán erőnlétet, egészséges izomzatot fejleszt, hanem szellemi és szociális fejlődését is pozitívan befolyásolja. A rendszeres sportolás alapvető eszköze a személyiségfejlődésnek, és segít a helyes önkép kialakulásában.
Meggyőződésünk, hogy napjainkban a sportnak, elsősorban
a tömeg- és szabadidősportnak, Magyarországon – pedagógiai és egészségügyi szempontból egyaránt – kiemelt szerepe
van. A sport pozitív tulajdonságai nem csak a testre, hanem a
lélekre és a szellemre is hatnak, a rendszeres mozgás számos,
szinte azonnal érezhető pozitív változást idéz elő a szervezetben, s ha életünk természetes részévé válik, akkor nyilvánvalóan preventív hatása is van.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a szép hagyomány ismét sikeres legyen!
Köszönöm Szöllősi Györgynek a kenyeret, Nagy Gergő és
családjának, Molnár Blanka és családjának, Maczelka Róbert
és családjának, Gyapjas Gyöngyi és családjának a kenyérre
valót, Bollok Mihály és családjának az almát!
Köszönöm a szülőknek, hogy segítettek elkészíteni az uzsonnát! Mindig akadnak jó páran, akik lelkes munkájukkal sokat
tesznek a gyermekekért.
Köszönöm Kishonti Gergőnek (Bora italnagyker) a támogatását.
Köszönöm a Medgyesegyházi Városi Önkormányzatnak
hogy biztosították számunkra a sportcsarnokot és a Művelődési háznak a hangosítást.
….és végül, de nem utolsó sorban az óvoda dolgozóinak,
hogy felkészítették a gyermekeket!
December 5.-én az anyanyelvi munkaközösség szervezésében, a Mikulás levese című mesét adták elő az óvoda dolgozói a gyerekeknek. Az ünnepi hangulat megteremtéséhez
hozzájárult, hogy a sószobát, „Mikulás szobának” rendezték
be. Köszönjük, Rusz Istvánnak, hogy a hó gömböt kölcsön
adta az ovisoknak. A gyerekek nagyon jól érezték magukat,
mindig hatalmas élmény amikor óvónéni, óvóbácsi bújik egyegy szereplő bőrébe.
December 06-án délelőtt a Mikulás és segítői meglátogatták
és megajándékozták csomagokkal a varázserdő óvoda kis
lakóit, amelyet nagyon köszönünk a Boldog Otthon Alapítványnak.
A Medgyesegyházi Varázserdő Óvodásai december 6.-án a
„Pórul járt krampusz „ című előadást nézhették meg ingyenesen a Bibuczi gyermekszínház előadásában. Köszönjük
a Művelődési Háznak és a Városi Önkormányzatnak, hogy
megajándékozták a gyermekeket ezzel a kedves műsorral!
A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda csemetéi december 07én a „Tele a.. puttony” című műsort tekintették meg ingyenesen, Komor László előadásában. Nagyon szépen köszönjük a
Kész-en Állunk Medgyesegyháza! Alapítványnak, hogy egy

fantasztikus élményt szereztek a gyermekek számára!
Kész-en Állunk Medgyesegyháza! Alapítvány rajzpályázatot
hirdetett „Várjuk a Mikulást” címmel, amelyen a Varázserdő
kis tehetségei is részt vettek. Nagyon szép rajzok készültek.
1. helyezett: Gera Lili őzike csoport Bánkút
2. helyezett: Szekercés Patrícia őzike csoport Bánkút
3. helyezett: Borbás Dóra pillangó csoport
Különdíj: Mészár Liliána méhecske csoport.
Szeretettel gratulálunk minden részt vevőnek és díjazottnak,
nagyon büszkék vagyunk rájuk!
A Boldog Otthon Alapítványnak köszönhetően, december
21.-én ingyenes bábelőadást tekinthetnek meg a gyerekek.
Ez a hónap igazán bővelkedett ajándékokban, a gyerekek és
szülők nevében szeretném megköszönni, hogy csodálatos élményekkel lettünk gazdagabbak! Hiszen ezek pénzben nem
mérhetőek, az emlékeket a szívünkben őrizzük!
Varga Jánosné

december
Védőháló a családokért program megvalósítása a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítványnál
EFOP-1.2.1-15-2016-00231
Alapítványunk pályázata közeledik az 1. mérföldkő Tanulmányi kirándulásra az iskola minden tanulóját el tudtuk
eléréséhez, ezért szeretnénk egy kis betekintést nyújtani vinni Vésztő-Mágorra.
a március óta folyó munkába. Heti –havi rendszerességgel
működő csoportjaink alakultak:
Nagyon nagy sikerrel működő klubunk a Baba-mama klub, ahová
kisgyermekes anyukák és apukák járnak gyermekeikkel. Sokat
játszanak, énekelnek a gyermekekkel, nagyon szereti mindenki.

Pedagógusoknak az Okos bizalom természete elnevezésű 3 napos
tréninget bonyolítottunk le nagy sikerrel.
A nagyszülői klubban kézműveskedéssel, beszélgetéssel,
programok, rendezvények tapasztalatainak megosztásával töltik
az időt a klub tagjai.

Receptcsere klub: a pályázatban azt vállaltuk, hogy a csoport tagjai
megosztják egymással olcsó, egészséges, gyorsan elkészíthető
ételek receptjeit. A klubban azonban a résztvevők el is készítik az
ételeket.

Az iskola tanulói júniusban és
novemberben vettek részt különböző csoportfoglalkozásokon, ahol például generációk
közötti érzékenyítés, konfliktuskezelés, érzelmi intelligencia fejlesztés volt a téma.
A klub foglalkozásokra, rendezvényeinkre továbbra is szeretettel várunk mindenkit!

3 nagyrendezvényt bonyolítottunk le az elmúlt időszakban
alkalmanként több, mint 300 résztvevő részvételével:

Gyermeknap		

Kerékpáros kirándulás

Gácsér Béláné
kuratóriumi elnök

december

5

Összességét tekintve viszont nem maradt kétely bennünk
a szempontból, hogy egy hatékony eszköz került a
Betekintés a Medgyesegyháza és Bánkút abból
társaságunk birtokába és megfelelő tudással és akarattal,
ÁFÉSZ
jelentősen hozzájárul a működésünk racionalizálásához. Az
viszont nagyon fontos, hogy a bevezetési döntés meghozatalát
72. életévébe
követően, mindenki a legjobb tudása szerint, időt és
Társaságunk menedzsmentje a 2016. év második felében fáradságot nem kímélve építse a rendszer hozzá kapcsolódó
kezdte meg két program bevezetésének előkészületi részét. A vezetés pedig tegyen tanúbizonyságot elszántságáról
munkálatait. Nevezetesen az Áfész integrált rendszer (ÁIR) és és maradéktalanul biztosítsa a szükséges erőforrásokat, mert
az azzal kompatibilis Ügyviteli rendszer (ÜVI) bevezetését.
siker így érhető el.
Döntésünk hosszú éveken keresztül vajúdott, hogy vajon a
felmerülő költségek, kiadások hogyan, mennyi időn belül Ezúttal szeretnék köszönetet mondani az összes résztvevőnek,
fognak megtérülni, a beruházásunk hozadéka hogyan fog a kollégáimnak a felelős és elhívatott munkájukért, amellyel a
jövőben megmutatkozni. Kétségeink és félelmeink voltak Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ kereskedelmi életében egy
azzal kapcsolatosan, hogy az informatikai fejlesztéshez tényleges „rendszerváltást” hajtottunk végre.
rendelkezünk-e megfelelő szellemi tőkével, illetve kellő
Dorogi Imre
informatikai ismerettel. Félelmeink voltak továbbá, hogy a
elnök
meglévő munkaerő gazdálkodásunk hogyan fog a beruházás
eredményeként alakulni, azaz kell-e ennyi élő munkaerő,
illetve, hogy hogyan fognak átszerveződni az egyes, a már
kialakult és bevált bolti munkafolyamatok.
Ezúton kívánok békés, áldásokban gazdag kellemes
A félelmeinket, kétségeinket az idő előre haladtával félre
karácsonyt és boldog új évet a település lakosainak, minden
kellett tennünk, hiszen a rohamosan fejlődő piaci folyamatok
által diktált ütem mindezekből bátorságot kovácsolt.
kedves vásárlónknak, üzleti partnerünknek és nem utolsó
Ennek kapcsán többek között rá kellett ébrednünk, hogy a
sorban az ÁFÉSZ minden dolgozójának!
kiskereskedelemben manapság jellemző akciók árváltozásait
nem tudjuk hagyományos módszerekkel lekövetni és ezek
Dorogi Imre
miatt hosszú távon esetlegesen veszteséget könyvelhetünk el.
elnök
Rá kellett ébrednünk arra is, hogy hiába gondoljuk azt, hogy
ismerjük a helyi vevői igényeket, azokat nem mindig mérjük
fel helyesen, hiszen az egyre nagyobb áruválaszték miatt a
cikkelemes mennyiségi nyilvántartás sokkal megbízhatóbban
mutatja, hogy mely termékekből, termékcsoportokból történik
a nagyobb arányú értékesítés és melyekből a kisebb.
Alapkoncepciónk az volt, hogy egy integrált kereskedelem
támogató és egy hozzá szorosan kapcsolódó (adatcsere,
adatkommunikáció terén kompatibilis és a feldolgozás terén
homogén adatstruktúrára épülő) könyvelési rendszer kerüljön
bevezetésre.
A megfogalmazott célok előre vetítették, hogy a Coop
társaságok által széles körben alkalmazott (Progadat Kft. és
Laurel Kft. nevével fémjelzett) programcsomagok kerüljenek
kiválasztásra. Természetesen itt is érvényesült a Coop
„Egységben az erő” elve, hiszen azon társaságok melyek
már régebb óta alkalmazták ezen rendszereket, szívesen
osztották meg tapasztalataikat velünk és adtak nagyon
hasznos tanácsokat mind a kiválasztás folyamatában, mind a
bevezetési fázisban.
Ezt köszönjük Nekik!
Itt a Coop Hungary Zrt., a Tisza-Coop Zrt. és sok társaság
vezetőinek a nevét fel lehetne sorolni, hiszen úgy gondoljuk
bátorításuk és az Ők által bemutatott eredmények nélkül nem
biztos, hogy meg lett volna a bátorságunk egy ilyen döntés
meghozatalára. A projekt elindításában még két további
markáns tényező is szerepet játszott úgy, mint a 2017. évben
végrehajtandó béremelés és ennek hatásai, illetve a növekvő
boltszámból adódó lassan ellenőrizhetetlen kereskedelmi
aktivitásunk kontrollált keretek közé szorítása.

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP IMPRESSZUM
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Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. | Felelős kiadó: Dr. Kormányos László
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Nők a családban és a munkahelyen
„Esély a nőknek! Komplex szakmai programok megvalósítása Medgyesegyháza térségében”
EFOP-1.2.9-17-2017-00095

Az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány (ETF Alapítvány), és a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési
Ház és Könyvtár 2018. január 1-én kezdi meg projektjét Medgyesegyházán, „Esély a nőknek! Komplex szakmai programok megvalósítása Medgyesegyháza térségében” címmel.
A projekt hozzá kíván járulni a nők rugalmas foglakoztatásának javításához, a rugalmas foglalkoztatási formák népszerűsítéséhez,
elterjesztéséhez, a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének növeléséhez a család és a munka összeegyeztetésének
érdekében.
A projekt célcsoportja Medgyesegyházán és környékén kiemelten:
- Az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő,

gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót
gondozó, stb.)
- A munkaadók és szakmai szervezeteik, akik különféle tevékenységek révén tájékozódnak a munka és család összeegyeztetésének fontosságáról, a nők rugalmas foglalkoztatásának lehetőségeiről, annak előnyeiről és alkalmazzák a megismert módszereket.
- A magánélet és a munka összehangolását segítő egyéb társadalmi csoportok (pl.: időskorúak, apák, stb.) tagjai és támogató
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók
A projekt keretében a célcsoport részére képzések, támogató, segítő szolgáltatások, tanácsadások, mentorálás, felkészítő, fejlesztő, esetmegbeszélő, informáló, ismeretterjesztő műhelymunkák,
valamint a szolgáltatások hatékonyságát támogató rendezvények
kerülnek megszervezésre. A projekt célja Medgyesegyháza térségében egy Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása, működtetése.
Bővebb információ:
Farkas Gyula:
06-30/928-91-66
Czifra Róbertné
06-68/400-327

