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REGIONÁLIS SPECIÁLIS
TOLLASLABDA VERSENY
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség a Békés Megyei
Körös-menti Szociális Centrum/ Szarvas- Magyarbánhegyes
Telephelyével közösen regionális tollaslabda versenyt
szervezett május 18-án a medgyesegyházai sportcsarnokba,
ahová több mint százan jöttek el.
A divizionális megmérettetésre az
ország 12 településről érkeztek
versenyzők, akik kísérőikkel együtt
megismerkedhettek a Békés
Megyei Család Esélyteremtési és
Önkéntes Ház működésével is.

Békés megyei CsEÖH

HÁROMSZOROS PÜNKÖSD AZ EVANGÉLIKUSOKNÁL

MEGÚJULTUNK!

Hármas ünnepre gyűlhettek össze a medgyesegyházi evangélikus templomba
látogatók Pünkösd ünnepén. Az egyház születésnapjának apropóján
konfirmációval, konfirmandus találkozóval és a csanádapácai egyházközség leányegyházzá fogadásával teljessé tett istentisztelet
közelről és távolról sokakat egybegyűjtött, hogy ily módon élhessék
át a Szentlélek közösségformáló
erejét. /folytatás a 8. oldalon/

A Medgyesegyházi Hírlap számára is
megújulást hozott a tavasz, színesedik a
lapunk. Bízunk benne, hogy ez a formátum
elnyeri az Önök tetszését is, és egyre többen
élnek majd a helyi újság nyújtotta
nyilvánosság lehetőségével! -A szerkesztők-

„Felveszlek téged az evangélikus
egyház közösségébe”

KÖZMEGHALLHATÁS
Bánkúton tartja soros ülését a város
képviselő-testülete 2013. május 29-én,
szerdán, 15 órától a Petőfi u. 44. szám alatt
(Kastély épülete). A testületi ülés előtt
KÖZMEGHALLGATÁS lesz, ahol
kiemelten a bánkúti településrészt érintő
kérdések kerülnek megtárgyalásra.

TAVASZ A VARÁZSERDŐ ÓVODÁBAN RAJZPÁLYÁZAT
-Összeállítás a 3. oldalon-

A Föld napjára
kiírt rajzpályázatot
Zsilinszki Diána
6. b. osztályos
tanuló nyerte a
felsősök köréből.

Gratulálunk!

GRATULÁLUNK!

A „jövő tűzoltói” látogattak el a Mezőkovácsházi Tűzoltóságra

Tóth Roland, a Schéner Mihály
Nevelési és Oktatási Központ
4.b. osztályos tanulója, a
nemrégen Hatvanban
megrendezett Nemzetek Kupája,
nemzetközi taek-wondo
versenyen -35kg-os
súlycsoportban I. helyezést ért
el. Edzője: Rusz István.
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Csoport- és osztálykirándulások támogatása
Alapítványunk ebben az évben is jelentős összeget fordít az év végi kirándulások támogatására.
A támogatottak köre nagyon széles: jó tanulmányi eredményért, közösségi munkáért, sport- és
más verseny eredményekért, pályázatokon való eredményes szereplésért, hátrányos helyzet és
halmozottan hátrányos helyzet miatt is kértek támogatást az óvodai csoportvezetők és az
osztályfőnökök. Az alapítványi kuratórium döntése alapján 898. 360,- Ft támogatással segítjük az osztályokat és csoportokat.
Osztály/ csoport
Bánkút
Maci csoport
Hupikék t. csoport
Méhecske csoport
Manó csoport

1
1
6

23
25
132

11.500,‐
12.500,‐
66.000,‐

10
0
34

14.500,‐
0,‐
55.700,‐

26.000,‐
12.500,‐
121.700,‐

1
1
1
1
1

18
16
26
26
26

9.000,‐
8.000,‐
13.000,‐
13.000,‐
13.000,‐

9
11
16
15
12

5.390,‐
8.470,‐
38.400,‐
36.000,‐
30.000,‐

14.390,‐
16.470,‐
51.400,‐
49.000,‐
43.000,‐

1
1
2
9
1
1
3

27
27
26
192
29
27
20

13.500,‐
13.500,‐
26.000,‐
109.500,‐
14.500,‐
13.500,‐
30.000,‐

14
14
18
61
18
12
5

34.000,‐
46.000,‐
93.000,‐
150.540,‐
46.900,‐
48.000,‐
18.500,‐

47.500,‐
59.500,‐
119.000,‐
400.260,‐
61.400,‐
61.500,‐
48.500,‐

Pályázott kirándulás
3
Szerbia
Szerbia
2
Pályázott kirándulás 3

20
‐
‐
24
16

12

45.000,‐

‐
14
7

‐
62.000,‐
20.000,‐

75.000,‐
0,‐
0,‐
86.000,‐
44.000,‐

13

136

137.000,‐

34

110.700,‐

376.400,‐

22
28

328
460

246.500,‐
312.500,‐

95
220

261.240,‐
316.940,‐

776.660,‐
898.360,‐

1.b
2.a
2.b
3.a
3.b

7.a
7.b
8.a
8.b
Felső összes
Iskola összes
ÖSSZES:

Egyéni
Megítélt
támogatás támogatás összesen:
0
0,‐
6.000,‐
7
700,‐
13.200,‐
8
27.900,‐
38.900,‐
9
12.600,‐
25.100,‐

1
1
1
1

Pillangó csoport
Óvoda összes
1.a

4.a
4.b
Alsó összes
5.a
5.b
6.a
6.b

1%‐os támogatás
500,‐Ft/fő/nap
6.000,‐
12.500,‐
11.000,‐
12.500,‐

Létszám
12
25
22
25

Kirándulás nap

Pályázott kirándulás

Tájékoztató szociális alapszolgáltatások
és szakosított ellátások 2013. évi térítési díjairól
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Medgyesegyháza Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2013-(IV.26.) Ök.
rendeletével meghatározta a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások 2013. évi intézményi térítési díjait. A hatályos
jogszabályok alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjait a szolgáltatási önköltség és a központi
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre
jutó összegének különbözeteként kell meghatározni.
A fenti szabályok alapján Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ által biztosított szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai a következők:
- szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 365,- Ft/nap
- szociális étkeztetés házhoz szállításának díja: 30,- Ft/nap
- házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 0,- Ft/nap
- idősek nappali ellátása intézményi térítési díja: 0,- Ft/nap
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
0,- Ft/nap
- Idősek Otthona intézményi térítési díja: 75.380,- Ft /hó

‐

30.000,‐
‐
‐
24.000,‐
24.000,‐

‐

A szociális szolgáltatások igénybevételéért fizetendő személyi
térítési díjakat az intézmény vezetője határozza meg, a
jogszabályokban meghatározott módon, az igénybevevő
jövedelmének figyelembe vételével. A személyi térítési díj
összege szociális étkeztetés esetén az igénybevevő jövedelmének 30%-át, házi segítségnyújtás esetén 25%-át, a két
szolgáltatás együttes igénybevétele estén a jövedelem 30%-át
nem haladhatja meg. Nappali ellátásért fizetendő személyi
térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy az ellátott
jövedelmének 15%-át ne haladja meg. Az Idősek Otthonában
fizetendő személyi térítési díjat a jövedelemből számított
jövedelemhányad, valamint az igénybevevő jelentős ingatlanilletve készpénzvagyonának figyelembevételével kell meghatározni, úgy hogy a jövedelemhányad az ellátott jövedelmének
80%-át nem haladhatja meg.
Az új térítési díjak 2013. május 1. napjától érvényesek.
Mészárosné Hrubák Mária
intézményvezető
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ÓRIÁSI SIKERE VOLT A 2. NYÁRVÁRÓ CSALÁDI MAJÁLISNAK

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÓKNAK:
Nyári István és Barátai zenekar, Medgyes Security Kft., Szatyi Stage
Team, Visual Project, Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány, Il
Camino Pizzéria, Stangli Sütöde, Major Húsbolt, Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság, Juhász György, Cseh György, Balog Mátyás,
Balogné Süli Beáta, Fűri Imre, Oravecz Tamás, Csizmadia Tibor,
Kövesdi László, Start munkaprogram dolgoói, Futaki Jánosné, Vízmű
Nonprofit Kft., Démász Baráti Társaság, Bálint Edina, Oláh Nikolett,
Hrubák Andor.
A szervezők

TAVASZ A VARÁZSERDŐ ÓVODÁBAN
Április első hetében nyílt nap volt nálunk: a szülőknek
lehetőségük volt bepillantani az óvodai életbe. Nagy sikere
volt a közös játéknak, amikor a szülő együtt játszott a
gyermekével.
A Művelődési Házban a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság
dolgozói filmvetítéssel, beszélgetéssel egybekötött rendőrségi
bemutatót és közbiztonsági oktatást tartottak gyermekeink
számára. Többek között megbeszélték mi célt szolgál a
rendőrautó, hogy lehet azt megkülönböztetni, mire való a sziréna,
majd ki is próbálhatták az eszközöket.
Már évek óta hagyomány nálunk, hogy a Föld napja (április 22.)
alkalmából „felvirágoztatjuk” az óvodánkat. A gyerekek által
hozott virágpalántákat közösen elültettük a kiskertbe,
virágládába.
Április 30-án májusfát állítottunk az óvoda udvarán, melyet
színes szalagokkal, lufikkal díszítettük fel.
Kevés olyan szívmelengető ünnep van, mint az Anyák napja.
Minden csoport köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat egy
kis műsorral, saját készítésű ajándékkal, virággal. A meghitt
délutánt egy közös fagyizással zártuk.
A nagycsoportosok május 6-án délelőtt dallal, verssel, tánccal
kedveskedtek a szociális otthon lakóinak. A középsősök
Pusztaottlakán köszöntötték az időseket.
Május 10-én délelőtt a szülők is megnézhették a gyermekeiket
az uszodai foglalkozáson. Örömünkre sok érdeklődő volt!

Tanító nénik látogatása az óvodában
A leendő első osztályos tanító nénik folyamatosan látogatták az
iskolába készülő gyermekeket, ismerkedtek, beszélgettek. A
gyerekek kicsit megszeppenve, de izgatottan várták őket. A
legnagyobb élmény az volt, amikor meghívást kaptak az iskolába
mint leendő első osztályosok.

Látogatás a Mezőkovácsházi tűzoltóságon
A „jövő tűzoltói” látogattak el a Mezőkovácsházi Tűzoltóságra,
ahol bepillantást nyerhettek a tűzoltók mindennapi életébe,
megismerkedhettek az általuk használt védőfelszerelésekkel,
eszközökkel. Természetesen a legnagyobb sikere a tűzpiros
járműnek volt, főleg mikor felmehettek a tetejére és felvették a
tűzoltók sisakját.

Látogatás az orvosi rendelőben
A nagycsoportosokkal ellátogattunk a gyermekorvosi rendelőbe,
ahol szeretettel fogadtak bennünket.
A gyerekeknek minden eszközt megmutattak, amit a
gyógyításhoz használnak, hogyan vizsgálják meg a betegeket,
minden kisgyereknek megmérték a vérnyomását, ami nagyon
tetszett nekik. A doktor bácsi beszélt az egészséges életmód
fontosságáról, arról hogyan előzhetjük meg a betegségeket,
hogyan ápoljuk testünket.
Pallagi Sándorné, Óvodavezető helyettes
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Részletek a Medgyesegyházi Polgármester naplójából…
2013. május 18.
Az elmúlt két lapszámból kiszorult a naplóm, mert annyi egyéb,
és ráadásul pozitív tartalmú esemény történt nálunk, hogy
örömmel mondtam le azok javára. Most ezért megpróbálok
kicsit messzebb visszatekinteni, hogy mik is estek meg házunk
táján az elmúlt időszakban. Óhatatlanul történtek jó és kevésbé
jó dolgok velünk, közte olyanok is, amelyeket sajnos nem
tudtunk kivédeni. Többek között ilyen volt a tavasz kezdete,
nagyon sok eső esett, és hideg is volt, ami jelentősen késleltette a
mezőgazdasági munkákat, a dinnyeültetést is. Ennek ellenére
bízom benne, hogy a termelők jó évet zárhatnak idén, hiszen
alapvetően ez befolyásolja a családok megélhetését.
A tavaszi mostoha időjárás nem kímélte az utakat sem, márciusra
a kétegyházi út azon szakasza, amit ősszel a Közútkezelő
„megjavított”, teljesen tönkrement és szinte járhatatlanná vált.
Több alkalommal megkerestem az illetékes Békés Megyei
Közútkezelő Kft-t, hogy valamit tegyenek ezzel az útfelülettel,
ami teljesen megbénítja az erre irányuló forgalmat. Megkerestem
az országgyűlési képviselőt is, Simonka Györgyöt, és őt is
kértem, hogy segítsen közbenjárni az útjavítás érdekében.
Ezeknek köszönhetően április közepén a közútkezelő
megjavította és járhatóvá tette a szóban forgó szakaszt.
Sajnos ezzel együtt a Medgyesegyháza környéki utak állapota
nagyon rossz és mielőbbi beavatkozást igényelne, de erre csak
abban az esetben lesz lehetőség, ha a szükséges pénzügyi
források rendelkezésre fognak állni. Ezért még sokat kell
dolgoznunk, de reménykedem, hogy belátható időn belül
megvalósulhatnak ezek a beruházások is.
Több helyszínen is folyik a START közmunkaprogram,
párhuzamosan Medgyesegyházán és Bánkúton. Máciustól 77 főt
foglalkoztat az önkormányzatunk, és ennek keretében halad a
közterületek rendbetétele, virágosítása. Sajnos a kiültetett
virágoknak egy része, a földbe kerülést követően szinte azonnal
eltűnik, mert egyesek ellopják. Csak gondolom, hogy ezekkel a
növényekkel díszítik saját ingatlanjaikat, de ez nem tisztességes a
közösséggel szemben!
A közmunkások járdafelújításokat is végeznek. Először a
meglévőket állítják helyre, ami már több utcában be is fejeződött.
A régi mozi épületében a járdalapok gyártása folyamatos,
ezekből új járdákat építünk a város több utcájában is. Tudom,
hogy szinte minden utcában nagyon rosszak a járófelületek,
mivel évtizedek óta nem épült szinte egy méter sem, de szeretném
elérni, hogy a településen valamennyi járható legyen! Ezt egy év
alatt nem lehet kivitelezni, de mindaddig fogjuk ezt csinálni,
amíg el nem készül az egész városban!
Fontos változások előtt állunk több szolgáltatás területén is,
amelyek egyike az ivóvíz. Szinte minden testületi ülésen szóba
kerül az ivóvíz szolgáltatás kérdése. Az új törvények értelmében
saját cégünk, a Medgyesegyháza Vízmű Településüzemeltető és
Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. valószínű, hogy
már csak az idei évben tudja a jelenlegi formában ellátni ezt a
feladatot. Az érvényben lévő törvények alapján csak olyan cég
lehet szolgáltató, aki legalább 150 000 fogyasztói egyenértékkel
rendelkezik, nekünk csak 4000 van. Alapvetően két lehetőségünk
volt a könnyebbik, de számunkra kedvezőtlen, hogy a megyei
vízművet, az Alföld Zrt.-t bízzuk meg a szolgáltatással. A másik
nehezebb, de számunkra kedvezőbb megoldás, hogy több
település összefogásával létrehozunk egy olyan szolgáltató
céget, amelyik megfelel minden jogi feltételnek, és a mi
érdekeink is érvényesülnek.

Többhetes tárgyalás után május 15-én, nyolc település
összefogásával sikerült olyan céget létrehozni, amiben valóban
érvényesülnek érdekeink. Ilyen többek között, hogy a társasági
szerződést a többségi tulajdonnal rendelkező önkormányzat nem
tudja önmaga módosítani. A jövőben a vízszolgáltatást a Gyulai
Közüzemi Kft. fogja úgy ellátni, hogy a medgyesegyházi
cégünket fogja alvállalkozóként alkalmazni.
A jövőben a medgyesegyházi szolgáltatási árakat, pedig az
Energia Hivatal fogja meghatározni, és a szolgáltatónak ezeket
kell majd alkalmazni. Én úgy gondolom, hogy ezzel a
konstrukcióval, ebből a helyzetből a lehető legjobbat sikerült
kihoznunk, a település lakossága elégedett lesz a szolgáltatással.
A másik nagyon fontos változás a kábeltelevízió és internet
szolgáltatást érinti, hiszen ez is július 1-től alapvetően meg fog
változni. Ez egyrészt a szolgáltatás minőségi javulását hozza
majd, úgy, hogy a szolgáltatási árak a jelenlegihez képest
csökkenni fognak.
Számomra a kábeltévé majdnem olyan, mint a konyha esete.
Évekkel ezelőtt az önkormányzat a hálózatot bérbe adta a
Primcom Kft-nek, aki biztosította a szolgáltatást a településen, és
éves bérleti díjat fizetett az önkormányzat részére. Július 1-től az
önkormányzat a képviselő-testület döntése értelmében ezt a
bérleti szerződést felmondta, és a KÉSZ Kft-t bízta meg a
szolgáltatás biztosításával. Így a szolgáltatás visszakerült az
önkormányzati céghez, amelynek nem az az érdeke, hogy a
képzett nyereséget osztalékként szétossza a tulajdonosok között,
hanem az, hogy ha van nyeresége, azt csak a feladat ellátásra
fordíthatja vissza.
Ez viszont már rövidtávon is azt eredményezi, hogy az áraknak
csökkenni kell, és szolgáltatás minőségének javulni. Az
önkormányzat jövő évben optikai vezetéket építését tervezi
Bánkút és Medgyesegyháza között, így Bánkútra is elér minden
olyan szolgáltatás, ami Medgyesen biztosított. Ettől az
intézkedéstől is a településünk polgárainak megelégedését
várjuk.
Városunk életére jelentősen fog hatni a most kialakításra kerülő
Helyi termelői piac is. Miért érdemest ezt a piacot kialakítani és
rendezett körülményeket teremteni?
Mint mindenki tudja, eddig a Deák utca végén, szokások alapján
kialakult egy úgymond „Kisbani piac”, aminek természetesen
nem volt semmilyen engedélye. Sajnos az ottani körülmények
nem alkalmasak arra, hogy ez a piac jól működhessen, nem
beszélve arról, hogy a környék lakói, természetesen joggal
panaszkodtak is az áldatlan állapotokra. Talán nem is kell
részleteznem, hogy milyen körülmények voltak azok, amelyek
az ott élők felháborodását keltették.
A Medgyesbodzás felé vezető út jobb oldalán, a Paprikakert
TÉSZ Kft. tulajdonában lévő terület bérletére nyílt lehetőség,
gyakorlatilag térítésmentesen. Ott tudjuk a piacot kialakítani, a
terület le van betonozva, a világítás, a szociális épület, az ivóvíz
vételi lehetőség és a járművek mérési lehetősége is biztosított. Az
önkormányzat a piac felügyeletével a Medgyesegyháza Vízmű
Településüzemeltető és Ivóvízszolgáltató Kft-t bízta meg. A
piacot igénybe vevőknek helypénzt kell fizetni, ami olyan mértékben lesz kialakítva, hogy csak az üzemeltetéssel kapcsolatos
költségeket fedezze. Az új piac várhatóan a dinnye és akár más
mezőgazdasági termékek értékesítésére pozitív hatással lesz.
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És még mindig nincs vége az új szolgáltatások körének, mert
hamarosan kiépül a települési kamerarendszer. Biztos sokan
látták, hogy az elmúlt hetekben szakemberek betonoszlopokat
állítottak több utcában, vezetékeket feszítettek, eszközöket
szereltek. A városban összesen 16 új kamera lesz felszerelve, úgy
hogy minden bejövő út, még a földutak is figyelve lesznek,
valamint több belterületi frekventált helyen lesznek kamerák
elhelyezve. A kamerák 24 órás felügyeletét a Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság látja el, mivel oda lesznek bekötve. Biztos
vagyok benne, hogy ennek a rendszernek nagyon erős a
megelőző hatása, és a rendőrség egy-egy bűncselekmény esetén a
rögzített felvételeket felhasználhatja bizonyítékként. A rendszert
az önkormányzat tovább bővíti, jövőre Bánkúton, Lászlótelepen,
a volt szeméttelepnél, és a temetők környékén is helyezünk el
kamerákat.
Többen láthattak már, hogy településünkön kerékpáros
rendőrségi járőrszolgálat működik. A kerékpárokat az
önkormányzat vásárolta és áprilisban adta át a rendőrségnek.
Vélhetően ez is a településünk közbiztonságát fogja javítani.
Az áprilisi testületi ülésen döntött a képviselő- testület, hogy
műfüves pálya kialakítására pályázatot nyújt be, és amennyiben a
pályázatot kedvezően bírálják el, akkor az Óvoda melletti telken
lesz megépítve. Ez egy korszerű vízelvezetéssel, világítással,
kerítéssel körbevett pálya lesz, amit az óvodások, iskolások
egyaránt tudnak majd használni, akár tanórai keretek között, akár
azon kívül is. A pályát természetesen ugyanúgy használhatja
majd bárki, hasonlóan, mint jelenleg a sportcsarnokot.
Véleményem szerint ez egy nagyon hasznos és fontos
létesítmény lesz! Amellett, hogy az önkormányzatnak lehetőleg
minden feltételt biztosítani kell az a gyermekeink, a település
minden polgárának, hogy a sportolásra kulturált körülmények
álljanak rendelkezésre, a képviselők szívügyüknek is tekintik ezt.
Az elmúlt hetekben, városunkban több sikeres rendezvény is
volt, a Tehetségek Napja április 6-án és 13-án, a Bozsik program
április 13-án, fáklyás felvonulás, tábortűz és szalonnasütés
április 30-án, május 10-én a Fák és madarak napja.
Elmondhatom, hogy mindegyik rendezvény sikeres volt, de
szerintem, aki részt vett ezeken, hozzám hasonló véleménnyel
van. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a
támogatóknak, a szervezőknek, és mindazoknak akik bármilyen
módon hozzájárultak ezen programok sikeréhez!
A közösségi együttlétek során, mint mindig, most is nagyon sok
helyi lakossal beszélgettem. Többek érdeklődtek a járó
betegellátásról, pontosabban arról, hogy Gyulához tartozunk-e?
Mindenkit megnyugtattam, hogy erről határozat is van a
kezünkben. Megígértem, hogy az újságban is írok róla, ahogy
korábban már az előzményekről is volt szó a naplómban. Nem
hálás a téma, nem is kenyerem a visszafelé mutogatás, de ebben a
kérdésben mindenkinek tisztán kell látnia!

Egy úgynevezett LHH-s program indult öt évvel ezelőtt
kistérségünkben, Dr. Karsai József országgyűlési képviselő és
Dr. Nagy Béla polgármester regnálása idején. Ennek a
programnak az volt a lényege, hogy Dél-békés települései
összesen 3,5 milliárd forint fejlesztéshez jutottak, amit a térségen
belül a települések valamilyen szempont szerint felosztottak
egymás közt. Mezőkovácsházára a járó betegellátás korszerűsítését, szakrendelők felújítását tervezték. Pályázni csak úgy
tudtak, ha meghatározták azokat a helységeket a térségből,
melyek lakosait ez az intézmény fogja majd ellátni.
Ezen települések között szerepelt Medgyesegyháza neve is, így a
hatóságok a pályázat alapján városunkat ehhez az intézményhez
kívánták rendelni. A volt polgármesterünk azonban, sem az
akkori képviselő-testületet, sem a lakosságot nem tájékoztatta
erről a törekvésről, az emberek csak tavaly szembesültek
mindezzel.
Joggal háborodtak fel, s jutottak el egészen odáig, hogy „Az
Élhető Medgyesegyházáért Egyesület” még aláírásgyűjtést és
demonstrációt is kilátásba helyezett arra az esetre, ha a járóbetegszakellátás jól bejáratott „betegútja” Gyula helyett Mezőkovácsházára, továbbá Orosházára terelődne át. Szerencsére erre nem
kellett sort keríteni!
Amellett, hogy tavaly kettős ellátás folyt (Mezőkovácsházán és
Gyulán), óriási küzdelmet kellett vívnom azért, hogy mára
megnyugtatóan kimondhassuk, Gyulához tartozunk. Nem volt
kétséges, de a statisztika is azt mutatta, hogy a lakosság több mint
80 százaléka a fürdővárosba kért beutalót szakrendelésekre.

Ahhoz, hogy a medgyesiek továbbra is az országosan jó szakmai
színvonalú megyei kórház kötelékében legyenek ellátva óriási
háttérmunkát kellett véghez vinni. Simonka György, országgyűlési képviselővel, Dr. Kovács József, országgyűlési képviselővel, a Pándy Kálmán Kórház főigazgatójával, Tolnai Péter,
térségi tanácsnokkal egyeztetések, találkozók garmadán
vagyunk túl. Ezúton is köszönöm, hogy Medgyesegyháza mellé
álltak!

TISZTELT PEDAGÓGUSOK!
„Fent a felhő szélén egy angyal mindent lát,
hogy a világot a Földön, gyerekek rajzolják.”
/Kormorán együttes/
KEDVES GYERMEKEK!
Medgyesegyháza felnőtt lakossága szeretettel
köszönt és ölel benneteket a közelgő
GYERMEKNAP alkalmából!

Június első vasárnapján Önöket ünnepeljük!
Emléknapjuk alkalmából a város képviselő-testülete
nevében szeretettel köszöntöm Önöket és kívánok
pályájukhoz sok sikert, a nyugdíjasoknak boldog
napokat!
„Vezesd őket, utat ne tévessz, S magadhoz mindig hű
maradj, Mert élen állsz, és messze látszol, Sose feledd,
példa vagy.”
/Nagy László/
Ruck Márton
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MUTASD MAGAD DÉL-BÉKÉS
Immár négy éve, hogy a Kistérségi Közkincs Kerekasztal útjára indította a Mutasd Magad Dél-Békés elnevezésű program, mely egy
olyan kulturális sokszínűségét bemutató rendezvénysorozat, amely a Dél-Békésben élő lakosság amatőr művészeti csoportjai, egyéni
produkciói számára kínál bemutatkozási, megmérettetési lehetőséget. Ez évben a programsorozat negyedik állomása
Medgyesegyháza volt, ahol a helyiek, köztük bánkútiak mellett Medgyesbodzás, Gábortelep, Pusztaottlaka és Mezőkovácsháza is
képviseltette magát.

KERÉKPÁROS KIRÁNDULÁS
Alapítványunk 2013. május 11-én tartotta szokásos tavaszi
kerékpáros családi kirándulását. Úti célunk a Csemetekert volt.
Óvodások, iskolások és szülők, pedagógusok, közel százan
indultunk szép, napsütéses időben a kirándulásra.

A csoportot a rendőrség vezette fel, hogy
biztonságban legyünk. A nap legjobban várt
programja a számháború volt, melyet Nyári tanár bácsi vezényelt
le. Gyermekek és szülők egyaránt részt vettek a játékban.
Nem is jött ki a csapat az erdőből, csak amíg az ebéd tartott, utána
már folytatódott is a számok harca. Aki nem akart számháborúzni, annak is ott volt az erdő sok-sok felfedezni való titka.
Állatok lábnyomai, elhullt állatok csontvázai, érdekes növények
kötötték le a gyermekek figyelmét.
A nagyobbak beszélgetéssel, kerékpározással töltötték el az időt.
Az ebédet a KÉSZ Kft napközis konyhája főzte. Rendhagyó
módon nem bográcsost, hanem bolognait készítettek nekünk,
mindenki nagy örömére. Köszönet a nap sikeréhez hozzájárulóknak: Futaki Jánosnénak, aki a helyet biztosította, a KÉSZ Kftnek az ebédért, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság munkatársainak a biztonságért, Nyári István tanár bácsinak, a számháború levezetéséért.
Gácsér Béláné

Síkfólia gyűjtés 2013.
Értesítjük a település dinnyetermesztőit, hogy a síkfólia gyűjtés az önkormányzat szervezésében 2013. év májusában
megkezdődik az alábbi módon: a fóliaszállítást a HALADÁS PLUS Kft. koordinálja, és a szállítás a Kft. telephelyéről
(SZÁRÍTÓ) fog történni.
A termelőknek előzetesen jelezniük kell az általuk leadni tervezett fólia súlyát munkaidőben személyesen a szárítóban,
vagy a 68/440-180 telefonszámon Grósz Pálnál, és a szállítás akkor történik, amikor egy-egy szállítmány (legalább 7000 kg)
fóliát a termelők lejelentenek. Ekkor a termelőket értesítik a szállítás napjáról.
3
Tudnivalók az átvétellel és a szállítással kapcsolatban: az átvételi napon a HALADÁS PLUS Kft. telephelyén 1 db 25 m
űrtartalmú konténer kerül elhelyezésre, amelybe a termelőknek kell berakodniuk a sár és szennyeződés-mentes, gombócba
csavart fóliát. Az átvételi helyen csak a konténerekben lehet a fóliát elhelyezni azt más helyre pakolni, lerakodni TILOS.
A lerakást a Haladás Plus Kft. megbízottja felügyeli, aki a termelők adatait regisztrálja annak érdekében, hogy a nyáron a
környezetvédelmi hatóság által lefolytatott ellenőrzések során a fóliát ilyen módon hasznosító termelők részére az igazolást
kiállíthassa.

A fólia lerakásának díja 12,70 Ft/kg.
A LERAKÁSI DÍJAT A HELYSZÍNEN, A VISSZAMÉRÉS UTÁN KÉSZPÉNZBEN KELL MEGFIZETNI.
Kérjük a termelők együttműködését!
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HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA – 200 MILLIÓ FT-RA LEHET PÁLYÁZATOT BENYÚJTANI!
A Darányi Ignác Terv keretén belül zajló LEADER program
harmadik körös meghirdetésése hamarosan megtörténik. A térségünk
számára még rendelkezésre álló kb 200 millió Ft pályázati keret
felhasználást szabályozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
felülvizsgálata megtörtént, 10 pályázati lehetőséget hirdetünk meg.
Vállalkozásfejlesztés (65%-os támogatási intenzitás támogatás):
 mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelése (max 10 m
Ft támogatás)
 mezőgazdasági termékértékesítő vállalkozások fejlesztése
(max 4 m Ft)
 kertészeti, állattartó őstermelők kisértékű eszközbeszerzéseinek
támogatása (max 300e Ft támogatás)
 kertészeti, állattartó őstermelők együttműködésének kisértékű
eszközbeszerzéseinek támogatása (max 300e Ft támogatás)
 nem mezőgazdasági mikrovállalkozások eszközbeszerzéseinek
támogatása (max 300e F
Közösségi célú fejlesztés (100% támogatási intenzitás):
 térfigyelő kamerarendszerek kiépítése, fejlesztése (max 8 m Ft)
 térfigyelő kamerarendszer központjának kiépítése a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságon (max 8 m Ft)
 meglévő közösségi terek fejlesztése (max 5 m Ft)
 időskorúak távfelügyeleti rendszere (max 6 m Ft)
CÉLKITŰ‐
ZÉSEK
Sorszáma

Intézkedés
címe

Intézkedés
becsült
forrása
(Ft)

 civil szervezetek kisértékű eszközbeszerzéseinek támogatása (max
300e Ft)
Medgyesegyháza szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy az
Akciócsoport kezdeményezésére sikerült elérni, hogy a támogatási
összeg minimuma 200 000 Ft-ra csökkenjen.
A pályázati kiírás egyszerűsödésével együtt most először válik
lehetővé, hogy a kertész és/vagy állattartó őstermelők egyszerű
pályázati feltételekkel, termelőeszközeik modernizálására támogatást
vehessenek igénybe. Az Akciócsoport ezen új intézkedésre közel 44 m
Ft-ot különített el, így várhatóan a térségben 160 őstermelő támogatása
válik lehetővé!
A támogatási lehetőségeket és a forrásainkat az alábbi táblázat foglalja
össze!
Kérjük, hogy a pályázatot benyújtani kívánók keressék fel a
honlapunkat, ahol tájékozódhatnak az intézkedések részletes
feltételrendszereiről (LEADER Intézkedési Terven belül), és
megtalálják a pályázati adatlapot is. Fontos kiemelni, hogy az
intézkedési terv és a pályázati adatlap is az Irányító Hatóság
jóváhagyását követően válik hivatalossá.
Az Irányító Hatóság egy közleményben fogja kihirdetni az általa is
jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát, intézkedési tervet és projekt adatlapot, a projekt adatlapot azt követően lehet leadni az Akciócsoporthoz. Az IH közlemény várható megjelenése 2013. május 21.
Helyi mezőgazdasági termékek (gabona, zöldség‐gyümölcs,
hús, tej) volumenének fenntartásának, feldolgozottsági
fokának növelése, piacra jutásának segítése

A helyi életminőség javítása

01
Térfigyel ő
kamerarendszer
kialakítása,
fejlesztése,
hozzátartozó
eszközbeszerzés a
közbiztonság‐
javítás érdekében

minimum 50 000
000

02
LEADER
támogatásból
megvalósított
térfigyelő
kamerarend‐
szerek
központjának
kiépítése a
Rendőrségen

maximum
8 000 000

03
Már
meglé
vő
közös‐
ségi
terek
felújí‐
tása

04
Időskorúak
távfelü‐
gyeleti
rendszeré‐
nek kísérleti
kiépítése

05
Civil
szerveze‐
tek
eszközbe‐
szerzésé‐
nek a
támoga‐
tása

maximum 42 000 000

TERMELŐI PIAC
Tájékoztatjuk Medgyesegyháza őstermelőit, kistermelőit, hogy
2013. június 15-től a Medgyesegyházi Vízmű Településüzemeltető és Ivóvíz-szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
üzemeltetésében termelői piac nyílik Medgyesegyházán.
A termelői piac helye a Medgyesbodzási út mellett, a volt Békés
Kft. telephelye előtt kialakított szilárd burkolattal, világítással,
minden szükséges infrastruktúrával ellátott terület. A termelői
piacon csak az az őstermelő vagy kistermelő árusíthat, aki a
településen rendelkezik állandó lakhellyel, vagy Medgyesegyháza város 40 km-es körzetén belül lakik.

06
A helyi
mezőgaz‐
dasági
termékek
hozzá‐
adott
értékének
növelése
maximum
60 000 00
0 (6,9, 10
intézke‐
désekre
összesen)

07
Kertészeti,
állattartó
őstermelők
eszközbeszer
zésének
támogatása

08
Kertészeti,
állattartó
őstermelők
együttműködé
sre épülő
eszközbeszer‐
zésének
támogatása

09
A helyi
mezőgazdasági
termékekhez
kötődő
értékesítő
vállalkozások
fejlesztése

A helyi
vállalko‐
zások
fejlesztése
10
Mikroválla
lkozások
eszközbe‐
szerzé‐
seinek
támoga‐
tása

minimum 44 310 984
maximum 60 000 000 (6,9,
10 intézkedésekre
összesen)

A piac megnyitásának célja az, hogy a korábbi években a Deák
Ferenc utcában kialakult illegális „piac” helyett kulturált és
szabályozott, jogilag megfelelő kereteket biztosítson az önkormányzat a termelők részére az általuk megtermelt áru
értékesítésére. A piacon a helyhasználatért használati díjat kell a
termelőknek fizetniük, amely a piac működési költségeit fogja
fedezni. A díjszabás kialakítása folyamatban van.
Felhívjuk a termelők figyelmét arra, hogy a termelői piac
megnyitásával egyidejűleg az önkormányzat és a hatóságok a
Deák Ferenc utcában az illegális kereskedelmi tevékenység ellen
minden eszközzel fel fognak lépni.
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Háromszoros Pünkösd az evangélikusoknál
Folytatás az első oldalról
Hamarosan tíz óra. Az evangélikus templomból vasárnaponként
általában ilyenkor már kifelé szoktak ballagni a hívek, most azonban
még csak az izgatott gyülekezés zajlik. Vannak, akik nem hallották a
hírt, nem is értik, miért nem a megszokott időpontban, 9 órakor
kezdődik az istentisztelet. Valami szokatlan, valami nem hétköznapi,
valami különleges dolog történik – ez van benne a levegőben.
És valóban, „ez a nap más, mint a többi”, ahogy Halász Judit énekli a
születésnaposoknak. Mert ma bizony születésnap van, az egyház, Az
Egyház, a Krisztust követők világméretű családjának megszületése
napja. Mikor máskor, ha nem ezen a napon van a legjobb alkalom arra,
hogy a gyülekezet gyarapodjék? Elvégre a születésnapi tortán is évről
évre több a gyertya. Itt pedig lélekből lesz több és több.
Rögtön itt van két új tag. Két új tag, akik ugyan eddig is jól ismertek
voltak a közösség számára, most viszont nyilvánosan megerősítik
hitüket, amely idáig vezette őket. Ez a megerősítés, azaz konfirmáció
szólal meg Mocsári Ágnes és Boda Katalin ajkán, akik ezzel hivatalosan is belépnek az evangélikus egyház közösségébe. „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját!” – hangzik feléjük a biztatás
Jelenések Könyvéből. Az ő vallástételükkel együtt azonban mások is
ünneplik ma a konfirmációjukat, azt, ami 10, 20, 30, 40, 50, 60 sőt akár
70 (!) évvel ez előtt történt. Azóta járni – sokszor már egész távolra
elvetődve – a Krisztust követő rögös utat, és azon kitartóan megmaradni: valóban az isteni gondviselés és megtartó kegyelmének csodája.
Végighallgatva a névsort, amelyet az anyakönyv rögzített, persze
hallani olyan nevet is, amelyet azóta már a temetőben is megtalálunk
kőbe vésve. De emlékezünk rájuk, s emlékük itt van velünk – együtt
vagyunk!
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Együtt vagyunk – ez lesz a jelszava mostantól két közösségnek is: a
medgyesegyházi és csanádapácai gyülekezet tagjainak. Ritkán
találkoznak, még a lelkészük is elvileg más, bár az egyik a férj, a másik
a feleség. Régi kapcsolat ez a két település evangélikussága között, jó
másfél évtizedes múltra tekint vissza, hogy Csanádapácán a
medgyesegyházi lelkész felesége látja el a szolgálatokat. Ennek
ellenére a kis közösség mindeddig hivatalosan Orosháza
leányegyháza volt. A mai napon azonban új bejegyzést ejt a két
gyülekezet az egyháztörténet lapjaira: Medgyesegyháza immáron
anyaegyházközségként gondoskodik leányegyházáról. Az ezt
kinyilvánító, a medgyesegyházi lelkész és felügyelő aláírásával
ellátott okiratot a csanádapácai gondnok veszi át.
Az istentiszteletet követő ünnepi közgyűlésen köszöntőt mond
Madarász Géza, a Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye
felügyelője, valamint levélben köszönti a híveket Ribár János, az
egyházmegye nyugalmazott esperese is. A köszöntések után a
konfirmáltak és a jubilánsok vehetnek át ajándékot: a Déli
Egyházkerület ajándékaként a Jónás és Jézus rockoratórium frissen
megjelent CD-jét, a gyülekezet ajándékaként Bibliát, illetve a
templom grafikájával díszített emlékgyertyát.
Amíg zárásként még egy csoportkép készül az oltár előtt az
ünnepeltekkel, a templom kertjében már terített asztal várja a
vendégeket a nagy filagória árnyéka alatt.
Hamarosan dél, megszólal a harangszó, de senki sem siet még haza:
beszélgetünk, örülünk a találkozásnak, együtt falatozunk, de szívünk
inkább a hálával és a szeretettel lakik jól. Ami az ünnep elmúltával is a
miénk marad még sokáig. Talán egészen a következő születésnapig.
Zsíros András

A Madarak és Fák Napja margójára
A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. május 10-én, pénteken egy igen tartalmas és szórakoztató nappal
lepte meg a város tanulóifjúságát. A Madarak és Fák Napja alkalmából egy napra felfüggesztették a gyerekek
tanulmányaikat és a szórakozásé, játékos tanulásé lett a főszerep.
Míg az alsósok a Jégkorszak 4 című animációs filmet tekintették meg, addig a felsősök közül 16 csapat indult
útnak, hogy megmérettessenek különböző feladatok és versenyek során. Az állomásokon a nebulók tanári
felügyelet mellett birkóztak meg akadálypályákkal, rejtvényekkel, activityvel, belekóstoltak a főzés
tudományába. Ruck Márton, polgármester felügyelete mellett virágokat is ültettek, ezzel is szépítve és építve
településünket. Puzzlet raktak ki és megcsillogtathatták költészetben való jártasságukat is, mikor versben
foglalták össze a nap eseményeit. Természetesen a mozifilm után az aprónép sem maradt feladatok nélkül, őket
is várták a játékos megmérettetések. Ebéd után a felsősök részesülhettek mozi élményben, ők az Avatár című
Golden Globe és Oscar - díjas alkotást tekinthették meg a Művelődési Ház nagytermében.
Összességében elmondhatjuk, hogy tartalmas és szórakoztató nap van a gyerekek mögött, reméljük, hogy
hagyománnyá válik városunkban ez a jeles nap is a lurkók legnagyobb örömére. Ezúton is köszönjük a
pedagógusoknak és a szervezőknek a segítséget és a
rengeteg munkát, amit azért vállaltak, hogy ezt a napot
T Á J É K O Z TAT Ó
felejthetetlenné tegyék a gyerekeknek.
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy az
Köszönjük Borzán Zsoltnak, hogy megcsodálhattuk
ivóvíz- és a vezetékes szennyvízdíjak 2013.
udvari madárparkját!
Szűcs Judit
április 1.-től kezdődően újra egytényezősek
lesznek. (Az alapdíj megszüntetésre, illetve a
díjba "visszaépítésre" kerül.)
Fenti időponttól kezdődően - figyelemmel a
MEH döntésére, mely az egytényezős díjak
visszaállítását rendelte el - a díjak az alábbiak
lesznek:
Ivóvízdíjak (nettó):
- lakossági, intézményi: 271,78 Ft/m3
- vállalkozások: 340,45 Ft/m3
Vezetékes szennyvízdíjak (nettó):
- lakossági,intézményi: 420,496 Ft/m3
- vállalkozások: 525,11Ft/m3
Fenti díjakra 27%-os ÁFA is felszámolásra
kerül.
Tisztelettel: Nadabán János,
ügyvezető igazgató

