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Medgyesegyháza Város Önkormányzata és a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 2015. április 
12-én (vasárnap), 15 órától megemlékezést tart a Felvidékről kitelepítettek emléknapja 
alkalmából, a vasútállomással szemben a Felvidékről (Gútáról) kitelepítettek emlékművénél. 

Program
- dr. Nagy Béla György, polgármester ünnepi beszéde
- Ünnepi műsor
- Az emlékezés virágainak elhelyezése
Megtisztelő megjelenésükre feltétlen számítunk!
                                                                     

Nőnapi köszöntés
Medgyesegyháza önkormányzata, képviselő testülete és a magam nevében

a Nőnap alkalmából szeretet tel és tisztelet tel köszöntöm
Bánkút és Medgyesegyháza nő polgárait!

Eddígi munkájukat közösségünkért és férfitársaimért hozot t áldozataikat 
ezúton is köszönöm! 

Jó egészséget, sok örömet és boldog életetet kívánok!
Szeretet tel és tisztelet tel:

Dr. Nagy Béla György, polgármester

Farkas Gyula, 
Közművelődési részegység vezető

meghívó
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FEBRUÁR A FARSANGOK, BÁLAK  HAVA VOLT NÁLUNK IS

Február 18-án, az Idősek Klubjában Farsangi összejövetelt szerveztünk.  Korán kezdődött a nap, Borbély Veronika már a kony-
hában serényen kelesztette a fánk tésztáját, és közel száz fánk készült…
A népi hagyomány szerint a „farsang” a tavasz várásáról, a tél elűzéséről szól, jó kedvvel és vidámsággal. Kollégáimmal úgy dön-
töttünk, hogy mi is hozzájárulunk a vidám hangulathoz, és jelmezbe öltözünk.   

Meghívtuk a Nagykamarási testvérklub tagjait az összejövetelre. 
Az elmúlt évben, nyáron találkoztunk utoljára, mindenki öröm-
mel üdvözölte egymást, és az utolsó találkozás óta eltelt időben 
történt dolgokról, családról, unokákról, időjárásról és az egészségi 
állapotuk alakulásáról beszélgettek.  
A jó kedvről és vidámságról a helyi Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete által előadott tréfás műsor, és 
a Boldog Otthon Alapítvány bábműsora 
gondoskodott. 
Rendezvényünkön részt vettek Dr. Nagy 
Béla, 
polgármester úr és a Gondozási Központ 
dolgozói. Az előadások után vendégeinket, 
mindenki megelégedésére, finom fánkkal, 
kávéval, és üdítővel kínáltuk. A jelmeze-
ken jókat nevetgélt mindenki, és mókás 

pillanatok alakultak ki. Hamar eltelt a délelőtt, mindenki nagyon 
jól érezte magát.
Hálásan köszönöm munkatársaim és mindazok segítségét, akik 
hozzájárultak a rendezvény színesebbé tételéhez!

Mészárosné Hrubák Mária, intézményvzető 

ROMÁN NEMZETISÉGI BÁL
A helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat a XII. Nemzetiségi 
Kulturális Estjét tartotta február 21-én. A szervezésben és lebo-
nyolításban sok segítséget nyújtott a Románság Hagyományai-
ért és Jövőjéért Egyesüle, élükön Sütő Mária Márta elnökkel. 
A rendezvény a Hegedűs Vendéglőben került megrendezésre, s 
varázslatos hangulatban zajlott le. 
Az estet Dr. Nagy Béla György, polgármester úr nyitotta meg, 
aki kiemelte, hogy két összetartó nemzetiség is jelen van a tele-
pülésen, akik munkájukkal színesítik a közösségi életet.
Köszöntötte a jelenlevőket Ioan Fodoreanu úr is, Románia Ma-
gyarországi Főkonzulja. Juhász Tibor úr, a Magyarországi Ro-
mánok Országos Önkormányzatának Elnöke elismerően szólt a 
medgyesegyházi románok hagyományörző közösségi munkájá-
ról. Ezt követte a kulturális műsor, melyben Misur Gyögy szavalt 
Eminescutól két verset román nyelven, s Hegedűs Kitti, pedig 
román népdalokat énekelt.

A Socodorból Romániából érkezett tánccsoport is nagy sikerrel 
mutatkozott be. A talpalávalót szintén Romániából érkezett cso-
port húzta, hajnalig. 
A rendezvényt jelenlétével megtisztelte még:  Monica Radu,     
Románia Magyarországi Konzulja (Szeged), Florin Vasilo-
ni, Románia Magyarországi Főkonzulja és Titu Gheorghiof,  
Románia Magyarországi Konzulja (Gyula), Finna Sándor,  

a Magyarországi Románok Országos önkormányzatának alel-
nöke, Nyáriné Szlávik Mária a Medgyesegyházi Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke, Király Gyöngyi, Nagy Attila, 
Farkas Gyula, önkormányzati képviselők.
Egy rendkívüli kulturális est volt, ahol a hagyományok felele-
venítése mellett a barátok találkoztak táncoltak,örültek…
Negrea Dániel, a Medgyesegyházi 

Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

KÖZEL SZÁZAN VOLTUNK
Örömmel számolhatok be róla, hogy a Medgyesegyháza és 
Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete tevékenységébe 
egyre aktívabban kapcsolódnak be a bánkútiak is. A legutób-
bi ilyen alkalom a farsang volt, ahol közel százan gyűltünk 
össze a Baross közösségi házban. 
Az asszonyok fánkot sütöttek, házi baracklekvárral kínálva, a jó 
hangulathoz, pedig műsor is dukált. Felléptek a helyi óvodások, a 
Boldog Otthon Alapítvány Mosoly Bábcsoportja. Köszönet érte!

Nagy sikere volt a tombolának is!
Legközelebb májusban, családi délutánt tervezünk Bánkútra, 
Medgyesen épp most szervezzük a nőnapi összejövetelt. 

Szabó Györgyné, elnök

TájékozTaTó
a 2015. március 1. napjától hatályos  szociális 

ellátások szabályozásáról

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének ma-
galapozásáról szóló 2014. évi XCIX. Törvény módosításai 
alapján 2015. március 1. napjától egy új szociális támo-
gatási rendszer került kialakításra. Ennek során egyes a 
szociális törvény által eddig biztosított ellátási formák: 
normatív lakásfenntartási támogatás, méltányos közgyó-
gyellátás megszűntetésre kerültek. Az eddig nyújtott el-
látásokat a törvény más formában önkormányzati hatás-
körben biztosítja ellátni.  
A törvénymódosítás egyik eleme a települési támogatások 
rendszere, melynek a keretszabályait tartalmazza a szoci-
ális törvény 2015. március 1. napján hatályba lépő rendel-
kezése. Ugyanakkor a törvény felhatalmazása alapján az 
Önkormányzat egyéb önként vállalt feladatokat is elláthat, 
melynek szabályait a képviselő-testület határozza meg a he-
lyi sajátosságok figyelembevételével. 
A rendelkezés az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és 
természetbeni ellátásokat nevesíti, melyeket törvényi fel-
hatalmazás alapján, illetve eredeti jogalkotói hatáskörében 
eljárva nyújt a szociálisan rászorult személyek részére. 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 2/2015.(II.25.)  önkormányzati rendeletével szabá-
lyozta az önkormányzat által biztosítandó szociális ellá-
tásokat. A rendelet célja, hogy a szociális biztonság meg-
teremtése és megőrzése érdekében Medgyesegyháza Város 
Önkormányzata meghatározza az általa biztosított pénzbeli 
és természetbeni szociális ellátások formáit, szervezetét, az 
eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá a szociális el-
látások igénybevételének és érvényesítésének módját, felté-
teleit és garanciáit. 
A települési támogatások rendszerén belül a rendszeres 
ellátások a lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, 
szemétszállítási díjkedvezmény helyi szabályait – jogo-
sultsági feltételeit határozza meg. 
Rendkívüli települési támogatás keretében a rendkívü-
li élethelyzetek megoldására, krízis helyzetek kezelésére 
szolgál. A jogszabály értelmében, a rendkívüli települési 
támogatást elsősorban betegség, temetés, elemi kár elhárí-
tása, és a gyermekvállalás és gyermekvárás kapcsán jelent-
kező többletkiadásokhoz nyújt segítséget. 

LakHaTáSI TáMoGaTáS

„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete lakhatási támogatás formájában települési támogatást 
állapít meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a 
háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadásaik viseléséhez. 

Lakhatási támogatásra jogosult, akinek
a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 100 %-át, (jelenleg 28.500,- Ft.) egyedül élő ese-
tében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 130 %-át, ( jelenleg 37.050,-Ft.) feltéve hogy a lakás 
fenntartásának elismert havi költsége a háztartás havi ösz-
szjövedelmének  20 %-át ( jelenleg 5.700,- Ft.) meghaladja, 
és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és
b) az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike 
szerint életvitelszerűen lakik:
ba) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója, 
bb) a lakást bérleti jogviszony alapján használó
Fenntartási költségként figyelembe vehető kiadások:
a) a lakás bérleti költsége,
b) közüzemi szolgáltatások, - gáz, áram, víz, csator-
nahasználati, és szemétszállítási díj, fűtési anyagköltség.
Az igazolt fenntartási költséget a kérelem beadását meg-
előző egy nyári ( június, július, augusztus ) és egy téli 
hónap ( december, január, február ) számlájának átlaga 
alapján kell megállapítani. A költségként figyelembe ve-
hető kiadásokat a kérelmező nevére szóló számlákkal kell 
igazolni.
A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez 
csatolni kell,
a) a háztartásban élő személyek jövedelemnyilatkozatát 
és vagyonnyilatkozatát,
b) a lakásban élés jogcímét igazoló ingatlan nyilvántartás 
szerinti dokumentumot, bérleti vagy használati szerződést,
c) a fenntartási költségek igazolására egy nyári és egy téli 
hónap számláit,
d) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számla má-
solatát, amelyre kérelmező a lakhatási támogatás utalását kéri.

a lakhatási támogatás mértéke havi 2.500,- Ft.
A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jo-
gosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell 
tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói 
határozattal megosztott lakás lakrészeit. A lakhatási tá-
mogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónap-
jának első napjától egy év időtartamra kerül megállapí-
tásra. A lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, 
akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív 
lakásfenntartási támogatás került megállapításra a jogo-
sultság fennállásáig. „

GYóGYSzERTáMoGaTáS

a gyógyszertámogatás, a települési támogatás új ele-
me a megszüntetésre kerülő méltányos köz gyógy el-
látás által biztosított feladat ellátására. a rendelke-
zés az ellátási forma megállapításának jogosultsági 
feltételeit és eljárási szabályait foglalja magába. 
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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te gyógyszertámogatás formájában települési támogatást 
nyújt a szociálisan rászorult azon személy részére, aki a 
szociális Törvény 50.§ (1) és (2) bekezdése alapján (alanyi 
vagy normatív) közgyógyellátásra nem jogosult, és egész-
ségi állapota megőrzéséhez, helyreállításához kapcsolódó 
kiadásai csökkentése érdekében rendszeres gyógyszersze-
désre szorul. E rendelet értelmében rendszeres gyógyszer-
szedésnek minősül a krónikus betegség kapcsán legalább 6 
hónapot meghaladó gyógyszerfogyasztás. 
Gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, aki-
nek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg:
a) családos estén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át 
(jelenleg 42.750,-Ft) és krónikus hosszantartó betegsé-
gére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által vényre 
felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 25 %-át (7.125,-Ft) 
b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 200 %-át 
(jelenleg 57.000,-Ft), és krónikus hosszantartó betegsé-
gére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által vényre 
felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át (jelenleg 
7.125,-Ft.) 
c) Kivételes méltányosság címén gyógyszer- támo-
gatásra való jogosultság állapítható meg annak a kérel-
mezőnek, aki fogyatékossági támogatásban részesül, és 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (jelen-
leg 71.250,-Ft.) nem haladja meg, feltéve, hogy a háziorvos 
vagy szakorvos által vényre felírt havi gyógyszer-
költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 25 %-át (7.125,-Ft.). 
a gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelem-
hez csatolni kell,
a) a családban élő személyek jövedelemigazolását,
b) a gyógyszertár által beárazott, a krónikus betegséghez 
kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást.
A gyógyszertámogatás a kérelem benyújtásának hónapjá-
nak első napjától legfeljebb hat hónapos időtartamra állapít-
ható meg. A támogatás havi összege legfeljebb 6.000,- Ft/
hó. Egy éves (12 hónapos időszakban ugyanazon jogosult 
legfeljebb 6 havi gyógyszertámogatásban részesülhet. 
A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek 
e rendelet hatálybalépését megelőzően a szociális törvény 
50.§ (3) bekezdés szerinti méltányossági közgyógyellátás 
került megállapításra, a jogosultság fennállásáig.

SzEMéTSzáLLÍTáSI DÍjkEDVEzMéNY

a szociálisan rászorult személy részére szemétszállítá-
si díjkedvezmény állapítható meg, ha a kérelmező csa-
ládjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (jelen-
leg 42.750,- Ft.)   egyedülélő esetén a 200 %-át (jelenleg 
57.000,- Ft.)  nem haladja meg. 
Különös méltánylást igénylő esetekben egyedi elbírálás ese-
tén az előírt jövedelmi értékhatártól a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 200%-ig, (jelenleg 57.000,-Ft.),  egyedül 
álló esetében a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 
%- ig (71.250,-Ft.) el lehet tekinteni.  
- Különös méltánylást igénylő körülmény ha, 
a)  kérelmező nappali intézményi ellátásban , 
b)  szociális étkezésben, 
c)  házi szociális gondozásban részesül. 
A díjkedvezmény mértéke:
a) a legkisebb gyűjtőedényzet (60 liter) díjának 50 %-a,
b) 70 éven felüli egyedülálló vagy házastársával élő sze-
mélynek a legkisebb gyűjtőedény (60 liter) díjának 100 
%-a.
A díjkedvezmény időtartama 12 hónap.
Nem állapítható meg díjkedvezmény, amennyiben kérelme-
zőnek a kérelem benyújtásakor díjhátraléka van.
a kérelmek benyújtásának határideje évente február 1. 
és február 20. között. 
A díjkedvezmény iránti kérelemhez szükséges a jövedel-
mi viszonyok igazolásain túl a szolgáltató által készített 
utolsó havi számlakivonat. 
Megszűnik a támogatás a megállapított idő elteltével, il-
letve a támogatásra okot adó körülmény, valamint ha a 
díjkedvezményben részesülő a csökkentett díjrészt nem 
fizeti meg.

/Lapunk 9. oldalán további információkat találnak!/
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Aktív korúak ellátását érintő változásokról

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2015. március 
1-től az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyintézés 
az önkormányzatoktól a járási hivatalok hatáskörébe ke-
rült.

Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos kérelmek és do-
kumentumok 2015. március 1. után településünk vonat-
kozásában benyújthatóak az alábbi helyeken.
1) Mezőkovácsházai Járási Hivatal Járási Munka-
ügyi Kirendeltségén

Mezőkovácsháza, Alkotmány u.41.
2) Mezőkovácsházai Járási Hivatal Medgyesegyházi 
Kirendeltségén

Medgyesegyháza, kossuth tér 22/a
a jogosultság feltételei a foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatás és az egészségkárosodottak rendszeres 
szociális segélye esetében változatlanok. 
   Polgármesteri Hivatal

Mártisor- Márciuska

az idén is, hagyományainkhoz híven március 1-én meg-
tartottuk a Mártisor megünneplését. az esemény meg-
rendezésének a medgyesegyházi Civil közösségi Ház 
szolgált helyszínül, ahol igen szép számmal jelentek 
meg  a románsághoz kötődő helyiek. A Mártisor a Tavasz 
köszöntésének ünnepe, s bármilyen napra is esik, mindig 
március elsején kerül megrendezésre.
Mártisor. Mit is jelent ez a szó?
Márciuska, az életöröm megtestesítője, az élet szeretete. 
Az emberek köszöntik ezen a napon a természet ébredését. 
Bulgáriában és Macedóniában is nagy hagyománya van en-
nek az ünnepnek. A jelképe piros-fehér összefont zsinóron 
függő aprócska tárgy: virág, katica, levél, halacska, stb. Ezt 
a kis ajándéktárgyat a férfiak adják a hölgyeknek.
Az ünnepséget Sütő Mária Márta, alpolgármester asszony 
nyitotta meg, majd meglepetésként Szenes Andrea, aradi, 
battonyai ének- hegedűművész előadását nyújtott felejthe-
tetlen élményt. 
Nagy élvezettel hallgattuk a mosolygós hölgy zenei repertoárját, 
akit tetszésünk jeléül háromszor is visszatapsoltunk. Az előadás 
után a tagok megvendégelése következett: édes- sós süteménye-
ket fogyaszthattunk, forró csipkebogyó tea kíséretében.

E röpke két óra nagyon hamar elrepült, de ismét együtt le-
hettünk gondok nélkül mosolyokkal az arcunkon.

Köszönjük szépen a lehetőséget a szervezőknek:
Negrea Dánielnek és Sütő Mária Mártának! 

Misurné Balázs Anikó

MEGHÍVÓ JÓTÉKONYSÁGI DÉLUTÁNRA

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a 
tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb 
volna a tenger.” /Teréz anya!/
2015. március 28-án, szombaton 16 órakor,  
zaHoRáN MáRTI, fogászati asszisztens
gyógyulása megsegítésére jótékonysági délutánt 
szervez baráti köre és a Medgyesi Civil kerekasztal.

A művelődési házba várunk mindenkit szeretettel, 
ahol többek között fellép Nyári István, Hegedűs Kitti 
és néptánc csoportjai, meglepetésvendégek.

A rendezvény fővédnöke Dr. Szeverényi László  

LAKOSSÁGI ÖSSZEFOGÁST KEZDEMÉNYEZNEK A 
MUNKATÁRSAK

A közmunkások csapatvezetője segítségért fordult egye-
sületünkhöz, mint a Civil kerekasztal egyik tagegyesü-
letéhez. kezdeményezik hogy munkatársuk, ásós éva 
lakhatatlanná vált családi háza állagmegóvására, felújí-
tására induljon a településen szervezett gyűjtés. 
Azért is sürgetik ennek beindítását, mert az anyuka 
kiskorú gyermeket nevel, önerőből képtelen a problé-
mát orvosolni és félő, hogy a jelenlegi lakhatási körül-
mények veszélyeztetik a család együtt maradását is!
A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete vállalja a felajánlások koordinálását. Az 
egyesületnél megtekinthető az a lista, amelyre az állag-
megóváshoz szükség van (elsősorban a tető szorul ja-
vításra): szarufa, cserépléc, cserép, kétkezi munka stb. 
Arra kérjük a medgyesegyházi lakosokat -akik már 
számtalanszor bizonyították segítő szándékukat- ismét 
fogjunk össze, lehetőségünkhöz mérten segítsünk a ne-
héz helyzetbe került édesanyának és gyermekének! 
FoGaDó óRáNk kERETéBEN: SzERDáN DE. 
9 – 11 óRa kÖzÖTT, DU. 13¬-14 óRa kÖzÖTT 
várjuk a felajánlásokat.

MEDGYESEGYHáza éS BáNkúT 
MozGáSkoRLáTozoTTak EGYESüLETE

A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete ezúton kéri tagjait, pártoló tagjait, a helyi 
polgárokat, hogy adóbevallásuk készítésekor az 1 %-os 
felajánlásaikkal támogassák a szervezetet.

ADóSzáM: 18386657-1-24
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KözérdeKű Közös Közlemény!

Kedves Olvasók!
2013 telén a Medgyesegyházi Varázserdő óvoda 
létrehozta a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítványt 
azzal a céllal, hogy az óvodás korosztálynak még többet tudjon nyújtani. 
A törvény értelmében az alapítványoknak 2 évig kell működni ahhoz, 
hogy közhasznú fokozatot kérhessenek, s ezáltal jogosulttá váljanak  
az adó 1%-os felajánlások fogadására. A Medgyesegyházi Varázserdő 
alapítvány tehát két évig nem fogadhat ilyen felajánlást, ezért azzal 
a kéréssel fordulunk minden adózó állampolgárhoz, hogy ebben a 
két évben továbbra is a Medgyesegyházi Nebulókért alapítványt 
jelölje meg kedvezményezettként akkor is, ha egyébként az óvodát 
szeretné támogatni, mert csak így juthat el a felajánlott összeg a 
gyermekekhez.

a Medgyesegyházi Nebulókért alapítvány adószáma:
18389258-1-04

2016-ban  a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány reményeink sze-
rint   megkapja a közhasznú fokozatot. Ha ez megtörténik,  azonnal 
értesítünk mindenkit, hogy lehet kedvezményezettként megjelölni!
köszönjük megértésüket!
Varga Jánosné     Gácsér Béláné
kuratóriumi elnök    kuratóriumi elnök
Medgyesegyházi Varázserdő Medgyesegyházi Nebulókért
Alapítvány     Alapítvány

KISTÉRSÉGI MEGMÉRETTETÉS A SCHÉNER SULIBAN
Iskolánk 2015. március 05-én Kistérségi versenyt rendezett a környékbeli iskolák tanulói részére. Alsó tagozaton a 4. 
osztályosok matematika tantárgyból, a felsősök közül a 7. osztályosok anyanyelvi versenyen mérhették össze tudásukat. 
A versenyre a meghívást 8 iskola fogadta el: Almáskamarás, Dombegyház, Kunágota, Magyarbánhegyes, Mezőhegyes, 
Mezőkovácsháza , Pusztaföldvár és Újkígyós. A két versenyen a medgyesegyháziakkal együtt összesen 67 fő vett részt. 
Rendezvényünk megnyitóján részt vett dr. Nagy Béla György polgármester úr, az eredményhirdetésen az oklevelek, jutalmak 
átadója, pedig Sütő Mária Márta alpolgármester asszony volt. Izgalmas és érdekes feladatok vártak a résztvevőkre. A mate-
matika versenyen egyéni eredmények születtek, az anyanyelvi versenyen csapatok dolgoztak együtt a sikerért. 

A verseny jó alkalom volt arra is, hogy a gyermekeket kísérő pedagógusok megismerkedjenek a Schéner Mihály általános Iskolával, véleményt 
cseréljenek az oktatást érintő kérdésekről. 
Nagyon jó volt ezen a napon „Schéneresnek” lenni, mert nagyon sok elismerő és dicsérő szót kaptunk a kollégáktól. Büszkék lehettünk tele-
pülésünkre , és arra,hogy a Medgyesegyháza városának vezetésével ápolt jó kapcsolatunk eredményeként az önkormányzat biztosította a ver-
senyek lebonyolításához szükséges anyagi hátteret. Köszönjük kollégáinknak: Hrabovszki Tündének, Likerné Buzás Editnek, Nagyné Papp 
Erikának,  Pós Katalinnak és Dorogi Beatrix szülőnek, hogy színvonalas szervező munkájuknak köszönhetően igazán sikeres rendezvényt 
bonyolítottunk le. 
A verseny végeredménye a következő lett: 4.osztály matematika  40 versenyző részvétele mellett:

1. Vizi Fanni – Újkígyós, felkészítő Domokosné Németh Ildikó
2. Schultz Laura – Mezőkovácsháza, felkészítő Hoffmann Lászlóné
3. Kovács Viktor Sándor- Mezőkovácsháza, felkészítő Szabóné Józsa Tünde 
8. Kelemen Gergő – Medgyesegyháza, felkészítő Magyar Mónika
11. Magony Márton – Medgyesegyháza, felkészítő Varga Gáborné 
13. Máté Kata Panna – Medgyesegyháza, felkészítő Magyar Mónika 
7.osztályos anyanyelvi verseny 27 versenyző részvétele mellett:
1. Széll Korina, Nagy Nóra, Számel Tamás – Medgyesegyháza, felkészítő Molnár Linda
2. Karsai zsolt, Papp Nikoletta, Szarka Gábor – Mezőhegyes, felkészítő Kálmánné Péli Ibolya
3. Czirle Vivien, Simon Béla, Csetvei Dániel- Dombegyház, felkészítő Király Lászlóné

Vermes Rita intézményvezető 

BOzSIK INTézMéNyI FOCITORNA

2015.február 25-26-án adott otthon a népszerű Bozsik Intézményi 
Labdarúgó torna első téli fordulójának a Schéner Mihály általános 
Iskola. A rendezvényen hét környező település ( Magyarbánhegyes, 
Kunágota, Kevermes, Mezőkovácsháza, Lökösháza, Nagykamarás 
és Medgyesegyháza ) iskoláinak közel 300 tanulója vett részt. A 
medgyesiek minden korcsoportban képviselték iskolájukat,  és szin-
te az összes mérkőzésüket megnyerték.
Felkészítők: Nagy Attila és Szabó András 

TEHETSÉGEK NAPJA 2015



március március

RENDkÍVüLI TELEPüLéSI TáMoGaTáS

A településen élő személyek számára a váratlanul kialakult 
krízishelyzetek kezelését szolgálja a 2015. március 1-től biz-
tosítandó rendkívüli települési támogatás. 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
rendkívüli települési támogatás keretében eseti támogatást 
nyújt az alábbiakban meghatározott feltételek esetén.  
a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet-
be került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzdő személyek részére
b) annak, aki meghalt személy eltemettetéséről gondos-
kodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartás-
ra köteles hozzátartozó volt, de a temetési költségek viselése a 
saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 
Az  a) pont  szerinti támogatás különösen az alábbi indokokra 
való tekintettel állapítható meg: 
a) akinek tartós betegsége miatt jelentős jövedelem kiesése van,
b) aki elemi kár, haláleset vagy baleset miatt anyagi se-
gítségre szorul,
c) akinek nyugdíjazása folyamatban van és átmenetileg 
ellátatlan,
d) aki az egészség megőrzése érdekében az egészségbiztosítás 
által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgál-
tatást vesz igénybe, ha a szolgáltatás díja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át ( jelenlegi összege: 
42.750,- Ft ) meghaladja,
e) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megvásárlására
f) munkáját önhibáján kívül elveszíti,
g)  a megfelelő élelmezés hiánya,
gy) a lakhatás elvesztésének veszélye,
h) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye,
i) a megfelelő ruházkodás hiánya, vagy
j) ha a család anyagi erőforrásai nem elegendőek a szükséges 
tanszer, tankönyv,
megvásárlására.
k) válságban lévő várandós anya gyermekének megtartásához
l) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz
m) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 
kapcsolódó kiadások miatt.
o) az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés költségeihez tör-
ténő hozzájáruláshoz. 
Az a) pontja szerinti támogatás akkor állapítható meg,
a) ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 % -át ( 
jelenlegi összege: 37.050,- Ft )
b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének 200 % -át (jelenleg 57.000,- Ft.) 
nem haladja meg.
Különös méltánylást igénylő esetben a jogosultsági feltéte-
lekkel nem rendelkező kérelmező részére is megállapítható a 
rendkívüli települési támogatás, amennyiben a meghatározott 
indokok fennállnak.  

A  b) pontja szerinti támogatás (temetési hozzájárulás) akkor 
állapítható meg, ha a kérelmező
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 
%-át, ( jelenlegi összeg: 42.750,- Ft.) 
b) egyedül élő esetén a 250 %-át (jelenlegi összege: 71.250,- Ft.) 
a támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szoká-
sos legolcsóbb temetés 10 %-ánál, egységes maximális ösz-
szege 20.000,- Ft. 
Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulás iránti kérelmet 
a temetéstől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni, csa-
tolva a halotti anyakönyvi kivonatot, és az eltemettető részére 
kiállított számlát, valamint a jövedelemigazolásokat.

kÖzTEMETéS

a köztemetéssel kapcsolatos feladatokat a szociális 
törvény szabályozza, melyhez önkormányzati szinten 
szükségeltetik annak meghatározása, hogy a temetési 
költségek megtérítését milyen módon térítheti meg a 
tartásra köteles hozzátartozó. A köztemetés költségei-
nek megtérítésére kötelező határozat jogerőre emelkedé-
sétől számított 30 napon belül kérelemre méltányosság 
címén engedélyezhető a megfizetés az alábbiakban rész-
letezettek szerint: 
a) köztemetés költségének részletekben történő törleszté-
sének engedélyezése, ha az eltemettetésre köteles személy 
aa) egyedülélő és havi jövedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át ( jelenleg  85.500,- 
Ft. ) nem éri el, vagy 
ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a min-
denkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át 
( jelenleg 71.250,-Ft.) nem éri el, 
b)a köztemetés költségének 60 %-kal történő csökkenté-
sét , ha az eltemettetésre köteles személy
ba) egyedülélő és havi jövedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át 
(jelenleg 71.250,- Ft.) nem éri el, vagy 
bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a min-
denkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át 
(jelenleg 57.000,-Ft.) nem éri el,
c)a köztemetés költségének elengedését , ha az eltemette-
tésre köteles személy,
ca) egyedülélő és havi jövedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át ( jelenleg 57.000,-
Ft.) nem éri el, vagy 
cb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a min-
denkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át ( 
42.750,-Ft.)  nem éri el.
a rendeletben szabályozott támogatásokkal kapcso-
latban részletes tájékoztató kérhető a Medgyesegyhá-
zi Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában Nagy 
Lászlóné munkatárstól.

Polgármesteri Hivatal 

Medgyesegyházán a Kertészek Földje Akciócsoport 
Egyesület évekkel ezelőtt hagyományt teremtett a tele-
pülésen működő civil szervezetek, állami intézmények 
képviselőivel és a helyi vállalkozókkal történő rendsze-
res találkozásokkal. 
Tavaly is több körben ültek le az érintettekkel, főként a 
2014-2020-ig tartó európai uniós források pályázati kiírá-
sainak ötleteléséhez. Honlapjukon van is egy projektgyűjtő 
felület, ahová a kis értékű eszközbeszerzésektől kezdve, a 
hozáadott helyi értéknövelést célzó elgondolásokon át, a 
közösségi terek bővítéséig több minden felkerült.
Ruck Márton, az egyesület elnökeként az idén már ösz-
szehívta a civileket és vállalkozókat, hogy még tovább 
„élesítsék” elképzeléseiket, hogy a valós, gyakran konk-
rét terveiket figyelembe véve történjenek meg a jövőbeni 
kiírások, alkalmazkodva a helyi igényekhez.  Mindegyik 
alkalom széles körű érdeklődésre tartott számot, s a párbe-
széd annál inkább sem kerülhette meg azt a tényt, hogy a 
volt polgármester ma már Békés Megye Területi Fejlesztési 
Bizottságának az elnöke, mert a vidék-, a térség-, a terület-
fejlesztés számos ponton találkozik, épül egymásra. 
- Mind a LEaDER, mind az egyéb pályázható források, 
mint a ToP, GINoP, EFoP, kEHoP, illetve az INTER-
REG V-a, határon átnyúló programok célja a hátrá-
nyos helyzetből való kitörés. 
Az új pályázati ciklusban mintegy 25%-al több forrás jut 
Békés megyébe, ami nem kevesebb, mint 58 milliárd forin-
tot tesz ki. 
Köztudott, hogy a pályázati lehetőségek minden település 
életében komoly jelentőséggel bírnak, nélkülözhetetlenek 
nagyobb, de olykor még csekélyebb értékű beruházások 
megvalósításához is.
Ahhoz, hogy az önkormányzatok is időben kapjanak tájé-
koztatást és segítséget fejlesztési elképzeléseik realizálá-
sához a Békés Megyei Önkormányzat egy nyolc állomás-
ból álló road show-t indított a Területfejlesztési Operatív 
Program keretében, amelynek harmadik állomása február 
derekán a mezőkovácsházi járási székhely volt.
Ott, Simonka György, országgyűlési képviselőnk is el-
mondta hogy térségünk felzárkóztatása, a fiatalok elván-
dorlásának megakadályozása, és a munkahelyteremtés a 
kiemelt cél a mostani pályázati ciklusban. Megerősítette, 
hogy Erdős Norbert, európai parlamenti képviselő part-
nerségéről biztosítja Dél-Békést- idézte fel a közelmúlt eseménye-
it Ruck Márton, aki ezúton is szeretné felhívni a figyelmet, hogy 
jelenleg 10 olyan operatív program van, amelybe majd projektek 
adhatók be, a kiírások hamarosan jönnek.  Kora tavaszra az Irá-
nyító Hatóság előkészíti a felhívásokat, meg lesznek a szükséges 
egyeztetések a területi szereplőkkel, nyár elején már lehet 
számítani felhívásokra, szeptemberben akár már az első kö-
telezettségvállalásokra is! 

Többek között, várhatón gazdaság- és területfejlesztés, 
alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés, 
közösségi szolgáltatások fejlesztése témákban jelennek 
meg a kiírások. 
Mostantól már nem csak kész pályázatokkal, de projektöt-
letekkel is lehet pályázni, ami kaphat támogatói döntést.
A megyei területfejlesztési bizottság elnöke elmondta azt 
is, hogy a megyei önkormányzat a kormányrendeletben 
foglaltak szerint megkapta egyes pályázatok projektme-
nedzseri feladatának lehetőségét. Így azok a települések, 
amelyek nem tudják ellátni a projektmenedzseri teendőket, 
jelenlegi jogszabályok alapján nem bízhatnak meg külső 
céget, de kérhetik a megyei önkormányzat segítségét.
Nagyon fontos, hogy az önkormányzat a fejlesztéseit 
egyeztesse a helyi vállalkozásokkal és civilekkel, mivel 
a fejlesztéseknek gazdasági és közösségi érdekeket is kell 
szolgálniuk, és ezt folyamatos párbeszéddel és egyezte-
téssel lehet megvalósítani.
Ruck Márton bízik benne, hogy Medgyesegyháza városa, 
vállalkozásai, civil szervezetei maximálisan ki tudják majd 
aknázni a 2014-2020-as EU-s pályázati ciklus kínálta lehe-
tőségeket, melyhez segítségét továbbra is felajánlja.                   

Baukó Ildikó 
 

Hirdetmény

Medgyesegyháza és Bánkút áFéSz ( 5666 
Medgyesegyháza, kossuth tér 13. ) Igazgatósága 

részközgyűlési hirdetmény útján hívja össze.

I.sz. körzet

a medgyesegyházi, lászlótelepi, és vidéki tagok 
részére:

Ideje: 2015. március 26. (péntek) 15:00 óra.
Helye: Medgyesegyháza, Művelődési Ház

A részközgyűlés napirendje:

1./ Tájékozatató a szövetkezet 2014-es évi forgalma-
zási és gazdálkodási tevékenységéről.

2./ Bejelentések

Medgyesegyháza és Bánkút áFéSz igazgatósága

FONTOS A MEGYE, FONTOS A TÉRSÉG, FONTOS MEDGYESEGYHÁZA
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TÁJÉKOZTATÓ

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2015. március 01-
től 2016. február 29-ig START közmunkaprogram keretén 
belül két programelemet indított: Mezőgazdasági progra-
mot, és a Belterületi közutak karbantartása programot.

Mezőgazdasági program célja, főbb tevékenységei:
A program 45 fő közfoglalkoztatott bevonásával indult, napi 8 
órás munkarenddel.
A program célja a tervezett értékteremtő közfoglalkoztatás biz-
tosítása mellett a helybeni lehetőségek, adottságok kihasználá-
sával a megtermelt zöldségfélék biztosítása az önkormányzati 
intézmények ellátására. 
Ennek keretében 4 db fóliasátor felállítását tervezzük: 3 db fóli-
asátorban fehérpaprika hajtatását és 1 db fóliasátorban egynyá-
ri virágpalánták nevelését tervezzük, majd azokat kiültetjük 
közterületre. 
Tujamagoncokat vásárolunk, melyeket iskolázzuk szabadföldi 
területen. Szabadföldön burgonya termesztését tervezzük. A 
megtermelt zöldségfélék önkormányzati intézményi felhasz-
nálásán túl lehetőség nyílik a keletkező többlet felhasználására, 
értékesítésére. Várhatóan a projekt önfenntartóvá válik, vala-
mint helyben teremt munkalehetőséget, illetve elérhetővé teszi 
a települési önellátás lehetőségét. Városunk környezetének esz-
tétikus megjelenéséhez hozzátartozik a rendezett, gondozott 
utcakép.
Belterületi közutak karbantartása program célja, főbb te-
vékenységei:
A program 60 fő közfoglalkoztatott bevonásával indult, napi 8 
órás munkarenddel.
Medgyesegyháza Város Önkormányzata az előző évek tapasz-
talataira alapozva kívánja megvalósítani a tervezett foglalkoz-
tatási programját. A település járdahálózata, útszakaszai folya-
matosan karbantartást igényelnek. 
Az előző programok jóvoltából a járdahálózat egy része fel-
újításra került, illetve újak lettek kiépítve. További utcák, út-
szakaszok felújítása elengedhetetlen a biztonságos a gyalogos 
közlekedés érdekében. A település fenntartásában lévő útsza-
kaszok padkái, vízelvezető árkai is nagyrészt felújításra illetve 
karbantartásra szorulnak. 
Az alábbi utcákban helyben öntött járdák megépítését tervez-
zük: Virág utca, Vörösmarty utca, Hősök utca temető felöli ol-
dala, Bercsényi utca, Zrínyi utca, Deák Ferenc utca. 
Bánkúton korábbi programokban gyártott járdalapok leraká-
sát, újrarakását tervezzük az alábbi utcákban: Rózsa utca, Dó-
zsa utca, Árpád utca.
Medgyesegyháza-Bánkút közigazgatási területén útpadkák 
nyesése, árkok kialakítása, vízelvezetés és fák nyesési mun-
kálatai a közmunkaprogram időtartalma alatt folyamatosan 
lesznek elvégezve. Mindkét programban kötelező tevékeny-
ségként parlagfű mentesítését végezzünk szükség esetén, de 
legalább évi 4 alkalommal. 

Polgármesteri Hivatal
         
   

TISzTELT LakoSSáG!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat és az EDF DéMáSz zrt. által meghirdetett „Hálózat 
a közösségért 2014-2015.” elnevezésű pályázat 2015. évben 
is folytatódik az áramdíj megfizetésével küzdő háztartások 
megsegítésére. A támogatást egy elektronikus pályázat be-
nyújtásával lehet igényelni. A pályázat általános folyamata: 
regisztráció (halozat.maltai.hu), regisztrációt követően e-ma-
il-ben kap visszajelzést a regisztrációról, melyet aktiválni 
kell, ezt követően kerülhet sor az űrlap kitöltésére. Majd a 
lezárt adatlap postai úton történő megküldése is szükséges.
Azok, akik nem rendelkeznek internetes elérhetőséggel, a 

Családsegítő Szolgálatnál (kizárólag keddi napokon)
és a Máltai Szeretetszolgálat munkatársainál is kérhetnek 

segítséget a jelentkezéshez.
(telefon: 06/1- 3914-757,

e-mail: halozat@maltai.hu)
ki pályázhat? 
Díjhátralékkal nem rendelkezők:
1. Rendszeresen fizető, de szociálisan rászorult fogyasztók
2. Hátralékmentes, előre fizetős mérővel rendelkező fo-
gyasztók
Díjhátralékkal rendelkezők:
1. kikapcsolt fogyasztók
2. Hátralékos fogyasztók
3. Előre fizetős mérővel rendelkező hátralékos fogyasztók
A pályázat jogosultsági köréről, illetve feltételeiről bővebb 
felvilágosítás a Gondozási Központban kérhető.
akI 2014. éVBEN BáRMILYEN joGCÍMEN Tá-
MoGaTáSBaN RéSzESüLT, az 2015. éVBEN 
CSak HáTRaLékMENTES kaTEGóRIáBaN 
PáLYázHaT.
Szükséges dokumentumok a pályázat kitöltéséhez: 
áramszámla, felszólító levél, kikapcsolási értesítő, hátralék 
pontos összege
- havi jövedelmekről irat (bankszámla, rózsaszín pos-
tai szelvény, határozat a szociális ellátásról, GyES, GyED, 
lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, stb…)
- havi kiadásokról irat (közüzemi számlák, hitelek tör-
lesztő részletei)

Gondozási központ
Medgyesegyháza, Luther u.1.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A Medgyesegyházi Varázserdő óvodába történő beiratko-
zás időpontjai az alábbiak szerint alakulnak:

• 2015. április 20. (hétfő) – 8.00 – 17.00 között
• 2015. április 21. (kedd) – 8.00 – 17.00 között
A beiratkozás helye: Medgyesegyházi Varázserdő 
óvoda, Hősök u. 2. sz.

FELHÍVÁS
TiszTelT ebTarTóK!

Medgyesegyháza város közigazgatási területén az állatok védelmé-
ről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában 
foglalt kötelezettségnek eleget téve 2015. március 10- 2015. áp-
rilis 15 között az eb-nyilvántartás pontosítása érdekében 
eb összeírásra kerül sor.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogsza-
bályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azo-
kat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
adatlap igénylése:
Az adatlap személyesen átvehető a Medgyesegyházi Polgármesteri 
Hivatal (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) titkárságán, vagy 
letölthető a város honlapjáról http://www.medgyesegyhaza.hu/ ol-
dalról is. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Pol-
gármesteri Hivatalban Juhász György ügyintézőtől, vagy telefonon 
(68/440-000) kérhető.
Az ebek bejelentése az alábbi módok egyikeként teljesíthető:
• postai úton a kitöltött és aláírt adatlapokat a Medgyesegy-
házi Polgármesteri Hivatal részére megküldve (5666 Medgyesegy-
háza, Kossuth tér 1.), 
• személyesen, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 
(5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) titkárságán leadva, 
• faxon a 68/440-000 számra, vagy
• e-mailben az medgyes@medgyesegyhaza.hu címre be-
küldve. 
Felhívjuk egyúttal az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
• 2013. január 1-jétől a 41/2010. (II.26.) Korm.rendelet 17/b 
§ (10) bekezdése értelmében négy hónaposnál idősebb ebek csak 
mikrochippel (traszponderrel) megjelölve tarthatók. A jogszabály 
megsértése esetén az ebtartó 45.000 Ft pénzbírsággal sújtható. 
Ezért kérjük, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az 
ebösszeírás adatlap kitöltése előtt azt pótolja!
• Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvos-
nál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, 
valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő 
ebeket is be kell jelenteni. 
• Az ebtulajdonosok az eb összeírást követően is kötelesek 
az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban be-
jelenteni.

Polgármesteri Hivatal

SPORT-SPORT-SPORT-SPORT
Megyei III oszt. bajnoki labdarúgó mérkőzések
2015. 03.21. 15 óra Medgyesegyháza- Gádoros
2015. 03.28. 15 óra Medgyesegyháza-Doboz
2015. 04.11. 16.30 óra Medgyesegyháza-Zsadány
--------------------------------------------------------------------
U-20-as bajnoki labdarúgó mérkőzések a felnőtt előtt két órá-
val kezdődnek!
--------------------------------------------------------------------
U-17-es Bajnoki labdarúgó mérkőzés:
2015. 03.20. 15 óra:
Medgyesegyháza-Nagyszénás S. E.
--------------------------------------------------------------------
A Medgyesegyháza Sportegyesület a Városi sporttelepen 
2015.03.15-től 
nyitva tartást vezet be.
A nyitva tartási idő Hétfőtől-Vasárnapig
7.30-20 óráig tart.
20 órától reggel 7.30-ig a sporttelepen tartózkodni nem lehet!
Megértésüket előre is köszönjük!

 Az elmúlt év végén „Környezetkárosító hatások 
és ellenszereik” címmel rajzpályázatot hirdet-
tünk, melyre sok pályamű érkezett. Köszönjük! 
Az alkotásokat 3 fős zsűri értékelte szigorúan  
név nélkül. 
            A GyőzTESEK:

1-2-os korosztályból
III. Nyári Máté 1.b., II. Köböl Marcell 1.b.

I. Páger Laura 1.b.
Különdíj: Rózsa Noémi 1.b

3-os korosztályból
III. Balázs Tibor 3.a,II. Kakuszi Roland Bence 3.a

I. Oláh Szandra 3.b
Különdíj : Zöllner Csenge 3.a

4-5-es korosztályból
III. Krisztof Petra 4.b, II. Bizderi Boglárka 5.b

I. Máté Kata Panna 4.b
Különdíj: Pap Eszter 4.a
Köszönjük a Skorpió üzlet támogatását!

 ETF Alapítvány
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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

„A Teremtő evésre kényszeríti az embert, 
hogy élhessen, az étvággyal kéri fel erre, és 
a gyönyörrel jutalmazza.”  /Savarin/
a fenti idézet atyját, a nagy francia gasztronómust 
a legegyszerűbb étel is kielégítette, feltéve, hogy azt 
kellő törődéssel készítették el. Ez a gondoskodás ma-
gába foglalta az alapanyagok megválogatását, a kel-
lő szeretettel történő főztök készítését és nem utolsó 
sorban a kínálás ízlését. 
A lassan két évtizede, családi vállalkozásban 
működtetett medgyesegyházi főutcai (Dózsa Gy. u. 26. 
sz) Hegedűs (sokak által még mindig T.Sz.) Vendéglő 
tulajdonosai is vallják, hogy a vendéglátás nehéz műfaja 
igen sokrétű odafigyelést igényel.    
- A mai világban a megfeleléshez elengedhetetlen az 
étel és ital választék színvonalas kínálata, a kulturált 
környezet biztosítása. Teljesen mindegy, hogy egy fő-
városi vagy dunántúli étteremről beszélünk vagy egy 
vidéki kisebb étteremről, mint a miénk.  Mi azt tartjuk, 
hogy akkor tudjuk a legjobbat nyújtani, ha működésünk 
minden apró részletével sajátunkként foglalkozunk- bo-
csátotta előre a Hegedűs  házaspár, Sándor és Ildikó.
Azt is elmondták, hogy már nagyon rájuk fért a renová-
lás, s az eredmény önmagáért beszél. 
- Felújítottuk a belső tereket, új padozatot alakítottunk 
ki, igényesebb lett a bútorzat, felfrissültek a textíliák. 
A régi vendégek közül senki sem hagyja szó nélkül a 
változást, így mondhatjuk: mindenki örömére szolgál a 
változás!

- Változott-e valami a kínálatban?
- Eddig nem nyúltunk hozzá az étlaphoz, mert olyan 
széles a kínálata, hogy a vendégek így is a bőség za-
varával küzdenek rendeléskor. Azért azt vesszük ész-
re, hogy az átutazók, betérők is a helyi specialitásokat 
igénylik. Nagy kedvenc a „Medgyesi betyár falatok”, 
ami egy csípős, lecsós szaftos sertés szűzérme. 
A menüs étkeztetésben is visszaköszön a magyaros, há-
zias ételek ízvilága. S, nem elhanyagolható szempont 

az sem, hogy mindez olcsón, 650 forintért- sorolták be-
szélgetőtársaim, akik azért elárulták, hogy hamarosan 
további fejlesztéseik lesznek, ami majd megváltoztatja 
a jelenlegi 11.00-15.00 óráig tartó nyitva tartást. 
Szót váltottunk még a rendezvényekről is, legutóbb a román 
nemzetiségi bál adott feladatot a vendéglőnek.
- Minden ilyen alkalom egyszeri, egyedi és megismé-
telhetetlen, ezért a megrendelőink valamennyi igényét 
igyekszünk maradéktalanul kielégíteni költséghatékony 
és rugalmasan szervezéssel, amiben azért bőven van ruti-
nunk- erősítették meg Hegedűsék, akik családi vállalkozás 
révén több lábon állnak. 
Az étterem mellett üzemel a söntés reggel 6.00-tól este 10.00-
ig, a főtéren az Ifjúsági presszó 6.00-23.00 óráig, pénteken és 
szombaton hajnal 2.00-ig.   Ők főznek a Misszió Alapítvány 
ellátottjainak is kiszállítással. életük a vendéglátás!

Hegedűs Vendéglő - a házias ízek világa

Minden kedves régi és új vendégünket 
szeretettel várunk  megújult éttermünkben!

Kedvező áron kínálunk házias ételeket 
gazdagon, valamint széles menüválasztékot 

nap mint nap.

Vállaljuk családi, baráti, üzleti és egyéb 
rendezvények teljes körű lebonyolítását 80 fős 
nagy és egybe is nyitható 40 fős kistermünkben.

Esküvők, ballagások megtartására 
folyamatosan jelezhetik igényeiket!

tel.: +36/70- 217 0037

ÚJ KörnyezeT, HaGyOmÁnyOs ÍzeK a HeGedűs VendéGlŐben


