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KÖSZÖNET AZ ÚJ ÉV KEZDETÉN
Tisztelt Polgártársaim, kedves Barátaim!

Medgyesegyháza Önkormányzata sikeresen teljesítette 
és zárta a 2017-s esztendőt. A Képviselő testület által 
meghatározott feladatokat teljesítettük, az Önkormányzat 
intézményei – Művelődési Ház, Családsegítő- és Gondozási 
Központ, a Varázserdő Óvoda, a Településüzemeltető Kft. 
– és a Polgármesteri Hivatal jellemzően közmegelégedésre 
teljesítették a velük szembeni elvárásokat. Minden lehetőséget 
megragadunk annak érdekében, hogy fejlődjön Városunk, 
nem tétlenkedtünk! Lehetőségeket el nem szalasztottunk! 
Igyekeztünk minden pályázati, támogatási lehetőséget 
kihasználni, ennek érdekében szinte folyamatosan pályázatokat 
készítünk, készíttetünk. Az elmúlt évben is több száz millió 
forint értékű, vissza nem térítendő pályázati forrást nyertünk 
el és jelenleg is számos pályázatunk vár kedvező elbírálásra. 
Medgyesegyházán és Bánkúton számos nehéz sorsú, hátrányos 
helyzetű család és személy él. Igyekeztünk és igyekezni fogunk 
súlyos, válságos helyzetünkön enyhíteni. Az elesettek a nehéz 
sorsú polgártársaink nem nélkülözhetik a nagyobb közösség 
segítségét, szolidaritását. A szociális védelemre fordítható 
forrásaink korlátozottak, de ennek ellenére jelentős összegeket 
fordítottunk és a jövőben is fordítunk elsősorban a gyermekek 
és idősek támogatására. Az Önkormányzat Intézményei és a 
Polgármesteri Hivatal 2017. évi Költségvetési rendeletünket 
fegyelmezetten, kellő elővigyázatossággal hajtották végre, 
teljesítették az előirányzatokat. Önkormányzatunk és 
Intézményeinek gazdálkodása, pénzügyi helyzete stabil, 
gazdálkodásunk kiszámítható, megbízható. Ezúton is 
köszönetemet, elismerésemet és tiszteletemet fejezem ki, 
a Polgármesteri Hivatal, és az Intézményeink vezetőinek, 
dolgozóinak, akik mindent megtesznek pályázati sikereink, 
működésünk és gazdálkodásunk sikere érdekében. Teljesítettük 
közfoglalkoztatási kötelezettségeinket is, a közfoglalkoztatási 
pályázatokban vállaltakat maradéktalanul teljesítettük. A 
közfoglalkoztatás intézménye (is) olyan terület, amelyet 
a közvélemény számos kritikával illet, természetesen 
legtöbbször megalapozottan! Igyekeznünk kell, ezt a ma 
még nélkülözhetetlen foglalkoztatási formát hatékonyabbá, 
ésszerűbbé tenni, és folyamatosan kiküszöbölni a még meglévő 
hiányosságokat. A problémák mellett a közfoglalkoztatottak 
többsége jól teljesítette feladatait. El kell ismerni a jót is! 
Több ezer m2 járdát építettek, újítottak fel, rendben tartották 

a közterületeket és intézmények területeit. Gondozták, ápolták 
a virágokat, zöldfelületeket, önkormányzati létesítményeket 
és még hosszasan sorolhatnám az általuk végzett fontos 
közhasznú tevékenységeket.  Munkájukra a jövőben is nagy 
szükség van! A közhiedelemmel szemben Medgyesegyházán 
a közfoglalkoztatás nem akadályozza a vállalkozók munkaerő 
igényének kielégítését, hiszen minden esetben, amikor az adott 
közfoglalkoztatottat vállalkozó kívánja alkalmazni, akkor ezt, 
minden bejelentett esetben lehetővé tesszük és az adott személy 
közfoglalkoztatását haladéktalanul megszüntetjük.

 Az előző év összegzésekor, illetve az ÚJ ÉV 
kezdetén mindenképpen meg kell emlékeznem és 
köszönetet kell mondanom Medgyesegyháza és Bánkút 
polgárainak, a vállalkozóknak, őstermelőknek, a nemzetiségi 
önkormányzatoknak, a helyi egyházaknak, civil szervezeteknek, 
alapítványoknak, egyesületeknek, akik erejükön felül, önzetlenül 
segítették, támogatták munkánkat. Különleges tiszteletet 
érdemelnek azok, akik a közterhek viselésével, megfizetésével, 
adóforintjaik befizetéseivel, az önkormányzati működés, 
gazdálkodás minden területéhez anyagilag is hozzájárultak és 
emellett az Intézmények és az Önkormányzat rendezvényeit 
is támogatták. Örvendetes folyamat, hogy Bánkúton és 
Medgyesegyházán lelkes, odaadó aktivisták irányításával, 
csoportok, közösségek, civil szervezetek kezükbe vették sorsuk 
irányítását, szervezik, jobbá, boldogabbá teszik közösségeik és 
ezzel mindannyiunk életét. Köszönöm munkájukat!

 Köszönöm munkájukat, meghozott áldozataikat! Kérem, 
hogy az idei évben is kísérjék figyelemmel az Önkormányzat 
működését. Javaslataikkal, építő jellegű kritikájukkal segítsék 
munkánkat! Támogatásukra, segítségükre a jövőben is 
számítok! Minden polgártársamnak, minden családnak, minden 
vállalkozásnak, a nemzetiségi önkormányzatoknak, civil 
szervezeteknek, vallási közösségeknek az Önkormányzat és 
Intézmények dolgozóinak, a közfoglalkoztatottaknak boldog, 
sikeres Új Évet kívánok!

Szeretettel és tisztelettel:

dr. Nagy Béla György polgármester
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SZOCIÁLIS- SEGÉLYEZÉS, -VÉDELEM 
MEDGYESEGYHÁZÁN 2017-BEN

A szociális védelem, azon belül a segélyezés mindig 
a közfigyelem középpontjában áll, ezért is igyekszem időről 
időre tájékoztatni erről a kérdésről Medgyesegyháza és 
Bánkút közügyek iránt érdeklődő polgárait. Legutóbb – a 
Medgyesegyházi Hírlap decemberi számában – a Bánkúti 
polgártársainkat érintő segélyezési adatokról tájékoztattam 
az olvasókat, most településünk – Medgyesegyháza – teljes 
területéről igyekszem egy átfogó képet leírni.

Szeretném előrebocsátani, hogy az átláthatóság, 
a széleskörű, megalapozott, minél objektívabb döntések 
érdekében a segélyezés feltételrendszerét részletesen 
kidolgozott jogszabályok biztosítják. A döntéseket 
jellemzően nem egy személy hozza, hanem általában - a 
Képviselő testület által átruházott hatáskörben - a Szociális- 
és Oktatási Bizottság.  

Az alábbiakban ismertetem a segélyezési formákat és 
azok számadatait:

1.	 Lakhatási támogatás: 49 család illetve személy részesült 
összesen 1 387 500 Ft. támogatásban, ebből 15 támogatott 
bánkúti volt. 

2.	 Gyógyszertámogatás: 5 fő részesült összesen 99 000 Ft. 
értékben, amelyből 2 bánkúti támogatott volt.

3.	 Temetési segély: 8 fő részesült, összesen 165 000 Ft. 
segélyben, ebből bánkúti 1 kérelmező volt.

4.	 Köztemetés:  4 fő részesült, összesen 562 000 Ft. 
segélyben, ebből 1 fő bánkúti volt.

5.	 Települési egyszeri segély: 312 család illetve személy 
részesült összesen 2 264 480 Ft. segélyben, amelyből 49 
család illetve személy bánkúti volt.

6.	 Hulladékszállítási díjkedvezmény: 19 család illetve 
személy részesült ebből a támogatásból összesen 103 653 
Ft. értékben.

7.	 Szociális célú tüzelő támogatás: 178 család illetve 
személy részesült összesen 3 390 900 Ft. támogatásban, 
amelyből 36 család illetve személy bánkúti volt.

8.	 Erzsébet utalvány: 185 gyermek illetve család részesült 
ebből a támogatásból összesen 2 266 500 Ft. értékben, 
ebből 33 fő bánkúti gyermek volt.

9.	 Óvodai gyermekétkeztetési kedvezmény: Az 
átlagosan 96 fő óvodai gyermeklétszámból 87 fő egész 
évben ingyenes étkeztetésben részesült, a bánkúti 
óvodások(10 fő) egész évben ingyenes étkeztetésben 
részesülnek.

10.	 Általános Iskolai gyermekétkeztetési kedvezmény: 
Éves átlagban 247 gyermek étkezik az Iskolában, ebből 
183 fő egész évben ingyenes étkeztetésben részesül, 
ebből 15 fő bánkúti. 50 %-s étkezési támogatásban 
részesül további 20 fő, amelyből 2 fő bánkúti tanuló. 

Dancsikné Mile Rita, szociális ügyintéző

A tisztelt érdeklődők a fenti adatokból jól láthatják, hogy 
Medgyesegyháza Önkormányzata, Képviselő testülete 
– az állami normatívákból és saját forrásaiból – jelentős 
összegekkel, számos szociális területen támogatja rászoruló 
polgárainkat.

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester

Tájékoztató a közterület-használat rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Medgyes-
egyházán az utóbbi időszakban jelentős méreteket öltött 
az engedély nélküli közterület-használat (különösen 
építőanyag, bontási törmelék elhelyezése, hirdetőtáb-
lák kihelyezése, kereskedelmi, illetve vendéglátó-ipari 
egységek előtt „terasz” létesítése). Közterület minden 
olyan önkormányzati tulajdonban álló földterület, ame-
lyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat. 
Közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni csak 
közterület-használati engedély birtokában lehet, mely-
nek kiadását a Medgyesegyházi Polgármesteri Hiva-
talban Takács Tímea településüzemeltetési és műszaki 
ügyintézőnél lehet kezdeményezni. A közterület-hasz-
nálati engedély kiadására a polgármester jogosult. A 
közterület-használati engedély kiadását annak kell kér-
nie, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra hasz-
nálni kívánja. A kérelmezőnek a kért időszakra vonat-
kozóan közterület-használati díjat kell fizetni, mely-
nek mértékét, illetve a részletes eljárási szabályokat 
a közterület-használat rendjéről szóló 19/2005.(X.26.) 
önkormányzati rendelet tartalmazza. A rendelet, illet-
ve annak mellékletei megtalálhatóak a www.medgyes-
egyhaza.hu honlapon (Dokumentumtár - Hatályos 
önkormányzati rendeletek - Közterület-használat
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rendjéről). Aki a közterületet rendeltetésétől eltérően 
engedély nélkül, vagy az engedély keretein túlterjesz-
kedve használja és kötelezettségeinek felhívás ellenére 
sem tesz eleget, 100.000.- Ft-ig terjedő közigazgatá-
si bírsággal sújtható. Természetesen nem a bírságolás 
hivatalunk elsődleges célja, azonban közterületeink 
rendben tartásával tegyünk meg közösen mindent azért, 
hogy Medgyesegyháza arculata egységes, rendezett ké-
pet mutasson!

Üdvözlettel: dr. Kormányos László jegyző

A HELYI UTAK 
FELÚJÍTÁSA, 

ÚJ UTAK ÉPÍTÉSE
 

  Minden közlekedő számára – függetlenül a közlekedési 
eszköz fajtájától – jelentős bosszúságot okoz az utak 
állapota. A bosszúság mellett jelentős költséget jelent a 
járművek tulajdonosainak, üzemeltetőinek a járművekben, 
közlekedési eszközökben az utak rossz minősége miatt 
okozott kár. Az útjaink „tulajdonosa” fenntartója különböző. 
A külterületi utak, amelyek a helyiségjelző táblákon 
kívül vannak „állami” tulajdonban vannak, fenntartójuk 
a Magyar Közút Nonprofit Kft., míg a belterületi utak 
jellemzően az önkormányzat tulajdonában vannak, a 
karbantartás felújítás a tulajdonosokat terheli.

Útfelújítás a Deák Ferenc utcában
     
Medgyesegyháza Önkormányzata, Képviselő testülete 
– anyagi forrásainak, lehetőségeinek függvényében - 
minden lehetőséget felhasznál, illetve minden pályázati 
lehetőséget kihasznál, amely belterületi útjaink 
minőségének a javulását eredményezheti. 

Útfelújítás a Gárdonyi utcában

Így történt ez 2017-ben is pályázati forrásból megújult a 
Deák Ferenc utcának a Csipke Csemege felé eső része, 
amely új aszfalt burkolatot kapott. A Gárdonyi utca, 
amely településünk egyik legforgalmasabb útszakasza 
a Magyar Közút Kft. kivitelezésében szintén új 
aszfaltburkolatot kapott. 

Útalap készítés a Wesselényi utcában

    Önkormányzat az idei és a jövő évben jelentős 
belterületi útfejlesztésre, útfelújításra készül, amely 
már meg is kezdődött.  2018. első napjaiban elkészült 
a Wesselényi utca még burkolatlan útszakaszának 
útalapja, rövidesen megkezdődik az Irányi utca 
útalapjának készítése is. Ezúton is köszönetemet fejezem 
ki Holecz István helyi vállalkozónak, aki az Önkormányzat 
megbízásából az útalap készítés kivitelezője. Munkájára, 
szakértelmére a jövőben is számítok!  Biztos vagyok benne, 
hogy ezen utcák lakói és a közlekedők örömmel fogadják a 
fejlesztéseket, hiszen itt a közlekedés ősztől tavaszig szinte 
lehetetlen volt. Nem is beszélve arról, hogy vészhelyzetben 
a mentők, és a tűzoltók is szinte megoldhatatlan feladattal 
találkozhattak volna. 2018. rövidesen elkezdődő 
helyi közútfejlesztése a Rákóczi utca felújítása, új 
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aszfaltburkolattal való ellátása lesz, amely szintén pályázati 
forrásból illetve a Képviselő testület által biztosított 
önkormányzati forrásból, „önerőből” valósul meg.

 Tervezett útfejlesztéseinknek ezzel nincs vége, reményeim 
szerint rövidesen folytatódhat! Akik a volt Állatvásártér 
környékén járnak, láthatják, az ott tornyosuló jelentős 
mennyiségű vasúti töltéskövet. Az itt tárolt töltéskő, amely 
Önkormányzatunknak a MÁV. Zrt.-vel illetve az MNV. 
Zrt.-vel történt együttműködése eredményeképpen került 
ide, rövidesen felhasználható lesz további bánkúti és 
medgyesegyházi burkolatlan utcaszakaszok útalapjának 
az elkészítéséhez.

    Természetesen a útfelújítás, valamint új utak építésének 
ütemével nem vagyok elégedett, sajnos számos leromlott 
állapotú belterületi út felújításra szorul, de minden m2 
felújított és új útnak örülök! Mindent meg fogunk tenni 
annak érdekében, hogy ez a fent leírt útfelújítási és új 
útépítési tendencia tovább folytatódjon.

   Befejezésül köszönetemet fejezem ki a Képviselő 
testületnek, amely minden útfelújítást, útépítést, pályázatok 
benyújtását egyhangúan támogatta, biztosította azokhoz 
szükséges saját forrást önkormányzatunk költségvetéséből. 
Köszönetemet fejezem ki munkatársaimnak, akik 
elkészítették a pályázatokat, lebonyolították a nyertes 
pályázatok megvalósítását, majd hiánytalanul „elszámoltak” 
a pályázati forrásokkal. Köszönetemet fejezem ki Simonka 
György országgyűlési Képviselőnek, aki mindent megtesz 
annak érdekében, hogy benyújtott pályázataink támogatásban 
részesüljenek, és minél több útfelújítás valósuljon meg, 
segítségére a jövőben is számítunk!

Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A BURSA HUNGARICA 
ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 
2018. ÉVI PÁLYÁZATI 

FORDULÓ DÖNTÉSÉRŐL

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2017. november 28. napján megtartott ülésén 
a meghirdetett „Bursa Hungarica 2018 ” ösztöndíj 
pályázat keretén belül „A” típusú pályázat keretében 
13 fő felsőoktatásban résztvevő hallgatót, valamint „B” 
típusú pályázat keretében 1 fő leendő hallgatót részesített 
támogatásában. 
A támogatás mértéke: tíz hónapon keresztül havi négyezer 
forint. 

dr. Kormányos László 
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a 2017. 
évi szociális célú tüzelőre benyújtott pályázatán 845 q 
barnakőszén vásárlására nyert támogatást.  

A tüzelő igénylésére benyújtható kérelmek beadásának 
határideje lezárult. A beérkezett kérelmeket átruházott 
hatáskörben a Szociális és Oktatási Bizottság bírálta el a 
2017. december 11. napján megtartott ülésén. 

A tüzelő igénylésére 178 háztartás nyújtotta be 
kérelmét és minden háztartás támogatásban részesült. 
Háztartásonként 5 q tüzelő kerül kiszállításra.

dr. Kormányos László 
jegyző

TISZTELT VÁLLALKOZÓK, 

CIVIL SZERVEZETEK 

ÉS ŐSTERMELŐK!

Felhívom a figyelmüket, hogy megjelentek 
a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 
LEADER gazdaságfejlesztési pályázati 
felhívásai.  Sikeres pályázat esetén előnyös 
feltételekkel vissza nem térítendő források 
érhetők el.

A pályázati felhívások hivatalos, naprakész 
formában megtalálhatók a

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-
helyi-felhivasok linken.

Tisztelettel:

dr. Nagy Béla György
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FELHÍVÁS

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője 
határrendészeti szakterületre pályázatot hirdet a 
Kötegyán, Gyula, Lőkösháza, Battonya Határrendészeti 
Kirendeltségek állományába (őr-járőrtárs rész-
szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú) 

JÁRŐRTÁRS BEOSZTÁS BETÖLTÉSÉRE.

A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai 
alkalmassági vizsga követelményei a Rendőrség www.
police.hu honlapján a Rendőrségről/Képzés/Pályázatok 
menüpontban érhetők el.

A pályázatot:

elektronikus úton a humszolg.bekesmrfk@bekes.police.hu 
címre,

•	 postai úton a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
Humánigazgatási Szolgálat részére (5600 Békéscsaba, 
Bartók Béla út 1-3.) lehet megküldeni, vagy

•	 személyesen a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon 
lehet leadni.

A borítékra kérjük írják rá „Határrendész”.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Békés 
Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
munkatársai adnak a 06-70/902-9315 mobil telefonszámon

A felhívás részletes kiírása a www.medgyesegyhaza.hu 
weboldalon olvasható.

Tisztelt Medgyesegyháziak!

Vaszkó Jánosné Kati medgyes-
egyházi lakos, evangélikus egy-
házunk presbiterének otthonában 
váratlan tűzkár történt, ezért egy-
házunk gyűjtést szervez számára!
Minden adományt szívesen 
fogadunk, de Kati számára 
most az agyagi támogatás a 
legfontosabb! Adományaikat 
az Egyházi Hivatal irodájában 
keddi és pénteki napon 09.00 és 
11.00 között fogadjuk.

Hálás köszönettel: Evangélikus Egyházközség Hivatala

TISZTELT SZÜLŐK!
A GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI 

DÍJ FIZETÉSE:
 A 2018. évben minden hónap 12. és 13. napja lesz. 
Amennyiben ez hétvégére esik, abban az esetben 
a következő munkanap. Térítési díj fizetése a 
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pénztárában.

Dr. Oroszi Miklós,
kardiológus, belgyógyász
5900 Orosháza, Nagyhegyi u. 58/B
tel.: +36-20-2-88-77-55
web: www.omiklos.hu

Rendelés bejelentkezés alapján:
kedd: 16:00-20:00

szombat: 08:00-12:00
KISZÁLLÁSOS SZAKORVOSI VIZSGÁLATOT

IS VÁLLALUNK OTTHONÁBAN!
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Elismerés
A Schéner Mihály emlékház mint a Medgyesegyházi Értéktár 
Bizottság helyi értéke, a Békéscsaba Tankerületi Központ 
Nemzeti Köznevelési Értéktár Békés Megyei Mintaprogram 
pályázati felhívás alapján a Békés Megyei Könevelési Értéktár  
méltó részévé vált.
Öt békés megyei településről összesen tizenöt köznevelési 
értéket nyújtottak be a megye oktatási intézményei a Nemzeti 
Köznevelési Értéktár Békés Megyei Mintaprogramjának 
felhívására.

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és 
Könyvtár a Schéner Mihály Emlékházat javasolta köznevelési 
értéknek. A pályázat sikerrel zárult. Az elmúlt év december 20.-
án, a békéscsabai Megyei Könyvtár nagytermében megtartott 
rendezvényén, oklevelet és egy gyönyörű üvegszobrot vehetett 
át ünnepélyes keretek között Farkas Gyula intézményvezető 
úr, aki erre az alkalomra készített prezentációt mutatott be az 
Emlékházról és annak névadójáról, Schéner Mihályról.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondanék, annak a fiatal házaspárnak, 
akik 2017. december 20-án a Katolikus Temetőben 
nagyszüleim sírján felejtett táskámat megtalálták 
és leadták a helyi rendőrségen.

Moldovánné

START KÖZMUNKAPROGRAM
2017. év november és december hónapban a közmunkaprogramok 
keretében a következő feladatokat végezték el dolgozóink:
A Dózsa utcában térkő lerakás, az utca egy szakaszán rakták le a 
térköveket, melyet idén folytatnak. Az idei programban tervezett 
65.000 db térkő készítését közfoglalkoztatottaink befejezték. 

Medgyes-egyházán a fóliasátrakban megkezdték a paprikaszár 
lemadzagolását, a paprikaszár kihordását, a karók kiszedését, 
valamint a fóliákat levették a sátrakról.  Parkjainkban a fa 
hordása, gallyak pakolása folyamatos, valamint a levelek szedése 
és hordása szintén, a lovaspályán is elvégezték a gallyazást. Az 
Önkormányzat udvarán a fák vágását és pakolását a téli időszakban 
is folyamatosan végzik dolgozóink. A műhelyben és a telephely 
területén elvégezték a gépek, szerszámok karbantartását. 
A tél beállta előtt folyamatosan takarítják az intézmények 
ereszcsatornáit. Az Iskolabál rendezvényének előkészületeiben 
vettek részt, mint pl.: színpad hordása, összeállítása, elszállítása, 
asztalok, székek sportcsarnokba való szállítása, pakolása. A 
településen az ünnepi díszvilágítás kihelyezésében és a fenyőfa 
feldíszítésében is segítettek a dolgozók. Havonta kihordják a 
dolgozók a Medgyesegyházi Hírlapot Bánkúton, Lászlótelepen 
és Medgyesegyházán is. Traktorral, utca szerint a téli szociális 
tüzelő kiosztását végezték el. Útpadkákkal ellátott úttestek 
karbantartása. Közfoglalkoztatottaink heti rendszerességgel 

takarítják az árkokat, lefolyók tisztítását végzik, belógó 
gallyakat távolítanak el, a parkokban, sétáló utakon gereblyézést, 
sepregetést, takarítást végeznek. A sétányon és a Dózsa utcán 
lévő rózsák folyamatos metszése, ápolása és a téli időszakra 
való takarást is elvégezték a növényeken. Külterületeken és 
belterületi utcáknál, az önkormányzati tulajdonú utak folyamatos 
karbantartása, gréderezése megtörtént.  az idei télen eddig egy 
alkalommal kellett a havat eltakarítani a településen. A játszótéri 
játékokon szükség szerint karbantartást végzünk, valamint 
fertőtlenítős vízzel, heti rendszerességgel fertőtlenítésre 
kerül sor. A vasútállomás tisztántartásának, takarításának és 
felügyeletének elvégzése szintén feladataink közé tartozik. 

Balázs Lívia koordinátor
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Köszönetnyilvánítás!
Bánkúti Ovisoknál járt a Mikulás.    

Nagy örömmel és izgalommal várták a gyermekek a Mikulást és 
segítőjét, a Krampuszt. Kedves énekkel és versekkel fogadták őket 
és megígérték, hogy jövőre is jó gyerekek lesznek, ezért a Mikulás 
minden gyermeket megajándékozott!

(Köszönet: Maulis Mihálynak a nagyszerű közreműködéséért)

Bánkúti Adventi Ünnepség. Köszönetet szeretnénk mondani 
dr. Nagy Béla Györgynek, Farkas Gyulának, a Stop autószerviz 
tulajdonosának, Nagy Lászlónak és mindenkinek, akik valamilyen 
formában hozzájárultak az óvodás gyermekek ajándékaihoz. 
Külön köszönet a nagyszerű műsorért a bánkúti ovisok és a 
Medgyesegyházi Advent Singers énekegyüttesnek.

Szilveszteri Batyus Bál a Bánkúti Baross Kastélyban
Bánkút újraéledt!
Hatalmas sikert aratott a Baross Kastélyban megrendezett Batyus 
Bál. Mindenki nagyon jól érezte magát a kicsiktől a nagyokig. Az 
óévet többperces tűzijátékkal búcsúztattuk és szeretnénk, ha 2018 
Szilvesztere is ilyen remek hangulatban telne!

Tájékoztatjuk, hogy a 2018. évben a 
TAPPE Kft. a következő szállítási 

napokat tervezi:

Zöldhulladék-szállítás:
•	 Április 09.
•	 Május 14.
•	 Június 11.
•	 Július 09.
•	 Augusztus 13.
•	 Szeptember 10.
•	 Október 08.
•	 November 12. 

Szelektívhulladék-szállítás
•	 Február 21.
•	 Március 21.
•	 Április 17.
•	 Május 24.
•	 Június 19.
•	 Július 24.
•	 Augusztus 21.
•	 Szeptember 18.
•	 Október 16.
•	 November 20.
•	 December 18. 

Tisztelettel: Tappe Hulladék-gazdálkodási Kft.
Tel.: 66/442-342,  Fax.:66/441-630

RAJZPÁLYÁZATI SIKER

Újabb rajzpályázati sikerről számolhatunk be. A 
Schéner Mihály Általános Iskola tanulója, Páger 
Laura 4.b osztályos tanuló az Országos Mécs 
László Alapítvány által meghirdetett NÉGY 
ÉVSZAK elnevezésű országos rajzpályázaton, 
évfolyamán I. helyezést ért el. Oklevelét és 

jutalmát, mely postán érkezett, Vermes Rita intézményvezető 
néni adta át. Tanítója Szalkai Éva, felkészítője Gácsér Béláné. 
Gratulálunk Laura, büszkék vagyunk Rád!

január
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 GYERTYAFÉNYES ADVENT
Az Advent időszakát ismét együtt tölthette Medgyesegyháza lakossága, 
örömteli műsorok sokasága, és játszóház várta a művelődési házba 
látogatókat. A hosszú éjszakák miatt kevés jut a napsugárból, ezt 
ellensúlyozták a vasárnapi gyertyagyújtás fényei. Minden alkalommal 
tea, forralt bor, és zsíros kenyér várta a közösséget. A KÉSZ-en Állunk! 
Medgyesegyháza Alapítvány és a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány 
jóvoltából az idén is felállításra került a Betlehem, amiben nem csak a 
gyerekek lelték örömüket. Köszönjük, hogy az ünnepség ideje alatt a 

lakosság és a rendezvény részére biztosították.
Első vasárnap a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány várta a 
gyermekeket és a felnőtteket is játszóházba, majd a kulturális műsorban a  
Medgyesegyházi Advent Singers együttes csodálatos, áldott hangulatban 
telt zenés összeállítását tekinthettük meg, ezt követően a művészeti 
csoportjaink, Acid Jazz Dance és a No comment tánccsoport kápráztatta 
el a közönséget. A koszorú megszentelése majd dr. Nagy Béla György 
polgármester úr köszöntője után, maradt idő egymás felé fordulni és 
jó hangulatban beszélgetni. Majd Bánkúton vette kezdetét a közös 
karácsonyfánál az Advent megünneplése. Az ovisok alkalomhoz illő 
műsorral kedveskedtek az odaérkezőknek, s az Advent Singers másodjára 
is előadta karácsonyi műsorát a nagyszámú közönség előtt.
Második vasárnap a Nemzetiségek napját tartottuk a délelőtt folyamán, 
az Adventi műsor pedig 14 órától kezdődött szintén játszóházzal, majd 
a kulturális műsort a Schéner Mihály Általános Iskola diákjai és tanárai 
biztosították.  A nagyon színvonalas misztérium játékra felkészítette őket 
Dr. Kávássy Leila Viola. Majd az adventi koszorúnál az Evangélikus 
Egyház lelkészének ünnepi megemlékezését követően meggyújtottuk a 
második gyertyát a koszorún. Ez alkalommal sült gesztenyét, fánkot és 
csőrögét is kínáltak a szervezők.

A harmadik vasárnap szintén játszóház várta az érdeklődőket, majd a 
kulturális műsort a Varázserdő Óvoda nyújtotta a közönségnek, ezt követte 
egy rövid, megható filmvetítés Medgyesegyháza múltjáról, jelenéről. Az 
adventi koszorúnál Balog Tibor a Medgyesegyházi Hetednapi Adventista 

Egyház lelkésze köszöntötte a résztvevőket.
A színvonalas műsorokért köszönetet mondunk a művészeti csoportoknak, 
felkészítő tanáraiknak, a Schéner Mihály Általános Iskola diákjainak, 
pedagógusainak a Varázserdő Óvoda óvodásainak, pedagógusainak. 
Mind a három adventi gyertyagyújtás után az Önkormányzat a Művelődési 
Ház és Könyvtár valamint a támogatók jóvoltából zsíros kenyérrel, 
forró teával, forralt borral vendégeltük meg a jelenlévőket. Köszönjük a 
Sportegyesületnek a gesztenyét a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak 
a csörögét.  
Szenteste a közös Adventi gyertyagyújtást a Római Katolikus Egyház 
híveivel Kémenes Csaba plébános úr vezényelte le. 
A felajánlásokért, segítségekért, finom falatokért külön köszönetet 
mondunk; Medgyesegyháza Város Önkormányzatának, a Művelődési 
Ház és Könyvtárnak, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, a 
Román Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Románság Hagyományaiért és 
Jövőjéért Egyesületnek, a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítványnak, a 
Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrumnak, a Junior Vendéglátó 
Zrt.-nek, a Major Húsnak, a Stangli Sütödének, a Medgyesegyháza 
Sportegyesületének, a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Kft.-nek, 
a Hegedűs Vendéglőnek, Németh Lászlónénak, Virágos Editnek, Gácsér 
Bélánénak és nem utolsó sorban a település közfoglalkoztatottainak. 


