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Részletek a Medgyesegyházi Polgármester naplójából…
2013. szeptember 09.
Utoljára elég régen, valamikor júniusban írtam a naplóba, s hát azóta
azért nagyon sok minden történt kisvárosunkban. Nemcsak, hogy a
nyár telt el, de immár itt az ősz, és mint minden évben az idén is
becsengettek. Elkezdődött az iskola és az óvoda.
Talán nem sértek meg senkit, hogy e két legfontosabb
intézményünket említem rögtön, de ezekben nevelődnek
gyermekeink, akik a jövőt jelentik számunkra, ezért mindig
elsőbbséget élvez a velük való törődés.
Az iskola működtetése kicsit más mint eddig volt, hiszen az
intézmény fenntartója jelenleg az állam, az üzemeltetője a település,
ami annyit jelent, hogy a szakmai és munkáltatói dolgokat az állam
irányítja, az épületek üzemeltetését az önkormányzat végzi. Ez
szoros együttműködést kíván a felektől, de az eddigi tapasztalatok
jók.
Az iskolai épületeket felkészítettük a tanévre, megtörténtek azok a
javítási és karbantartási munkák, amelyek ilyenkor szükségesek, így
a gyermekeink szép környezetben kezdhették meg az új tanévet.
Az óvoda esetében a fenntartás kötelező önkormányzati feladat, az
intézményben az összes működési feltételt nekünk kell biztosítani,
amihez a képviselő-testület minden anyagi forrást megadott. A
nyáron új udvari játékok lettek telepítve, illetve a régiek ki lettek
javítva, hogy az óvodások biztonságos körülmények között tudjanak
játszani. Az óvoda udvarán ki lett alakítva egy közlekedési pálya,
ahol a lurkók majd megtanulhatják a KRESZ szabályokat.
Jelentős változás volt városunk életében, hogy július 01-től a
kábeltévé, az internet és az internetalapú telefon szolgáltatója nem a
Primcom Kft., hanem az önkormányzati tulajdonú KÉSZ Nonprofit
Kft. El kell mondanom őszintén, hogy az átállás sokkal több
nehézséget jelentett, mint azt először gondoltam, és pont emiatt nem
tudott teljesülni az az ígéret, miszerint az átállás fennakadás nélkül
fog megtörténni.
Az elmúlt hónapokban és jelenleg is a szakemberek azon dolgoznak,
hogy ezek a szolgáltatások jól működjenek, ne legyen sehol
probléma.
Természetesen sorolhatnám az okokat, hogy miért nem úgy sikerült
az átállás mint ahogy szerettem volna, de sajnos nagyon sok olyan
műszaki jellegű probléma adódott a hálózaton, amire képtelenség
volt előre felkészülni. Sokan megjegyezhetik, hogy az előző
szolgáltatónál nem voltak olyan problémák, mint amiket
mostanában tapasztalhattunk. Igen ez így igaz, de azt is figyelembe
kell venni, hogy nem ugyanazt a szolgáltatást biztosítjuk az
előfizetők részére, min a Primcom Kft.
Egyrészt megtörtént a digitális átállás, és ez a kábeltévé
előfizetőknek semmilyen plusz költséget nem jelentett, mert minden
ezzel kapcsolatos dolgot a KÉSZ Kft. intézett. Másrészt sokkal
magasabb színvonalú a szolgáltatás, hiszen jóval több a csatornák
száma: 52 analóg csatorna és több mint 80 HD csatorna nézhető. Az
internet sebességét duplájára növeltük ugyanazért a díjért.
Ezúton is elnézést kérünk mindenkitől, akinek az átállásból adódóan
kellemetlensége volt, én magam is azért dolgozom, hogy ezek a
szolgáltatások tökéletesen tudjanak működni.
Ha nyár, és ha Medgyes, akkor dinnye! Sajnos, a mostani gazdasági
év nem úgy indult, ahogy azt szerettük volna, mert a hideg és
csapadékos tavasz nagyon elhúzódott, a dinnyeszezon kezdete
legalább egy hónappal kitolódott, és a termés mennyiségét is
jelentősen negatív irányba befolyásolta az időjárás.

Június végén a dinnye piaci kilátásai sem voltak nagyon ígéretesek, a
piacok és áruházláncok tele voltak külföldi dinnyével, és ez azt a
veszélyt hordozta magában, hogy nagyon alacsony lesz a
nagykereskedelmi ár. Ezért közösen a medgyesi termelőkkel,
Simonka György, országgyűlési képviselővel, valamint a
Vidékfejlesztési Minisztériummal megpróbáltunk mindent
megtenni, hogy a dinnye piaci helyzetén javítsunk. A minisztérium
egyeztetett az áruházláncokkal, ellenőrzéseket kezdeményezett a
nagybani piacokon és felvásárló telepeken, hogy a hazai piacról ne
szoríthassák ki a termelőket rossz minőségű, vagy átcímkézett,
magyarnak feltüntetett külföldi árúval. A termelőkkel beszélgetve,
úgy érzem sikerült a célt elérni, ha nem is az eddigi legjobb évet
zárhatták, de azért a legtöbben azt mondták hogy: „…nincs okom
panaszra…”.
Az önkormányzat úgy próbált segíteni a dinnyefronton, hogy
kialakítottuk a Termelői piacot a bodzási út mellett, és három
hónapja üzemeltetjük. Az a tapasztalatunk, hogy sok termelő itt
helyben tudta értékesíteni a dinnyéjét, kulturált körülmények között.
Lehet, hogy sokan már el is felejtették, hogy az ezt megelőző
években a Deák utca végén zajlott ez a tevékenység, ami nagyon sok
konfliktust generált az ott lakók, a dinnyetermelők és vevők között.
Ez mára megszűnt!
Városunk legnagyobb eseménye a Dinnyefesztivál, amely idén 19.
alkalommal került megrendezésre, és a visszajelzések alapján az
elmúlt évek egyik legjobb fesztiváljaként emlegetik. Ezúton is
szeretném megköszönni mindenkinek, támogatóknak, szervezőknek, fellépőknek, akik hozzájárultak segítségükkel ehhez a
sikerhez!
A Dinnyefesztiválon talán csak egyetlen olyan momentum volt, ami
nem volt odaillő, de nem hagyhatjuk szó nélkül. Egy körülbelül
15-20 fős csoport jelent meg a nyitóeseményen, akik kormányzati
döntések ellen, illetve az országgyűlési képviselő ellen tiltakoztak. A
csoport főleg orosháziakból állt, de sajnos pár medgyesegyházi is
csatlakozott hozzájuk. Engem személy szerint az döbbentett meg és
esett rosszul, hogy az egyik képvislő- testületi tag, Farkas Gyula is
ott volt a tiltakozók közt, transzparenssel a kezében.
Azért érthetetlen ez a viselkedés számomra, mert ez a
rendezvényünk egy kulturális rendezvény, ami azért van, hogy a
résztvevők jól érezzék magukat, nem való ide ilyenkor a politika, ezt
máshol, és máskor kellett volna megtenni (ha egyáltalán meg kellett
volna!)! Farkas Gyula 17 éven keresztül volt ennek a rendezvénynek
a főszervezője, ezért aztán meg végképp nem értem, hogy miért
akarta lejáratni a mostanit. A fesztiválra nagyon sok vendéget
hívtunk meg, akiknek legtöbbje el is jött, ezért előzetesen
megkértem a képviselőket, hogy segítsenek a vendégek
fogadásánál. Minden testületi tag megígérte, és segített is. Farkas
Gyula képviselő úr így! Erre álmomban sem gondoltam!
A nyáron elkészült a közterületi kamera rendszer, aminek a műszaki
átadása is megtörtént. A kamerák a Mezőkovácsházi rendőrkapitányságra vannak bekötve, ahol 24 órás felügyelet van, a rögzített
felvételeket csak a rendőrség kezelheti.
Szeptember végén újabb ünnepre, a XXI. Medgyesegyházi Napokra
készülünk. Ebből az alkalomból ellátogat hozzánk Gúta város
delegációja, és szeptember 27-én, az ünnepi testületi ülésen aláírásra
kerül a testvérvárosi megállapodásunk. Ennek én nagyon örülök,
hiszen a két város lakói között élő rokoni, baráti kapcsolatok vannak.
Erre az eseményre és a további programokra szeretettel meghívok
mindenkit!
Ruck Márton
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Kirándulás
Zánka-Gyermekvárosba
2013. szeptember 2-4-ig a Schéner Mihály Általános
iskola hetedikesei egy sikeres pályázat után az Erzsébetprogram keretében őszi kiránduláson vehettek részt,
elutazhattak Zánkára, a Balaton északi partjának egyik
szép településére.
Mivel a vasúti közlekedést választottuk, a metrón való
közlekedés szabályaival is megismerkedhettünk. Budapesten
volt időnk felsétálni a Halászbástyára, ahol megcsodálhattuk a
pesti panorámát a Parlamenttel.
A régi Úttörőváros egyik gyönyörűen felújított épületében volt a
szállásunk. Bármilyen hűvös is volt a víz, természetesen nem
hagyhattuk ki a balatoni fürdőzést már az első napon sem. A
fázósabbak térdig, a bátrabbak, pedig teljesen megmártóztak a
magyar tengerben.
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ALAPÍTVÁNYI HÍREK
KÖSZÖNJÜK,
SIÓ!
Alapítványunk már 5. éve vesz részt a SIÓ‐ECKES KFT.
pályázatán, ahol iskolatáskákat lehet nyerni, melyekkel
segíthetünk olyan családoknak, akiknek egyébként is
nehéz a tanévkezdés. Szerencsére eddig minden évben a
nyertesek között voltunk. Így van ez most is. Hét első
osztályos kisgyermek kapott iskolatáskát tőlünk a
pályázat jóvoltából.
A pályázat benyújtásának kötelező feltétele, hogy legalább 25
rajzot beküldjünk, melyen a gyermekek azt mondják el, szerintük
hogyan tehetné jobbá a Vita-Tigris a gyermekek életét. A rajzokat
azok a gyermekek készítik, akiknek nem pályázunk iskolatáskát.
Ők így segítik a projektet. A rajzok megtalálhatók a
www.koszonjuksio.hu honlapon a rajzverseny-rajzgaléria- 2013
részben, ahol mindenki szavazhat a rajzokra. A sok szavazatot
elérő iskolák Sió bulit nyernek, ami azt jelenti, hogy sok-sok Sió
terméket kapunk egy rendezvény lebonyolításához. Kérünk
mindenkit, hogy keresse fel a honlapot és szavazzon akár minden
nap! Szavazni 2013. szeptember 30-ig lehet!
Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök.

NINCS MEGÁLLÁS!
A második napon Keszthelyre kirándultunk. A Magyar
Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyére várták a csoportunkat. Szőlészeti és borászati kiállítás,
kovácsműhely, bognárműhely, mezőgazdasági eszköz- és
gépgyűjtemény megtekintése szerepelt a programban. A major
élménybirtokán a gyerekek minden lehetőséget kihasználtak a
különböző eszközök, játékok kipróbálására.
Az elutazás napján még kisétáltunk a Balaton partjára búcsút
venni, utána megkezdtük hosszú utunkat hazafelé, és az esti
órákban érkeztünk meg. Ezúton szeretnénk megköszönni Jusztin
Ferencné segítségét az utazásunk megszervezésében.
Hrabovszki Tünde,
Nagyné Papp Erika,
osztályfőnök

ADÓ 1% FELAJÁNLÁS
Köszönjük mindenkinek, aki 2013 tavaszán nekünk ajánlotta fel az adója 1%-át.
A befolyt összeg:
455.121,- Ft,
melynek felhasználásról az alapítvány kuratóriuma
később dönt. A 2012-ben felajánlott 317.000,- Ft-ot a
2013. tavaszán lebonyolított csoport-és
osztálykirándulások támogatására használtuk fel.

Alapítványunk az idei tanévben
is folytatja a PET palackok és az
alumínium dobozok gyűjtését.
Kérünk mindenkit, hogy senki ne
dobja vagy égesse el, hanem
zsákokba gyűjtve hozza el a Jókai utcai iskola
épületéhez. A gyűjtés iskolai szinten történik. A
bevételt a 2014.évi Gyermeknap minél
színvonalasabb megrendezésére használjuk fel!
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Tisztelt Kábeltévé és
Internet előfizetők!
Az önkormányzat komoly döntést hozott, amikor a
kábeltelevízió és internet szolgáltatás átvételét magára
vállalta. Azon közlésünket, hogy az átállást zökkenőmentesen meg tudjuk majd oldani, jóhiszeműen arra
alapoztuk, hogy a volt szolgáltató a megfelelő karbantartásokat, javításokat és korszerűsítéseket folyamatosan
elvégzi a rendszeren, és egy jól üzemelő hálózatot ad át
részünkre.
Ezért a szolgáltatás tervezett átvétele előtt nem készült részletes,
mindenre kiterjedő felmérés, és sajnos adódtak Önök által is
jogosan jelzett problémák. Az induláskor kiépített hálózat mára
elavult, az analóg adások mellett csak minimális digitális
jelátvitelre alkalmas. A KÉSZ Kft. által nyújtott szolgáltatás
fejlettebb technológiai megoldást tartalmaz, így a cég által
alkalmazott jelátvitelre a meglévő hálózat nem teljes mértékben
használható. Ez okozza az egyes szakaszokon jelentkező
minőségromlást, és jelkimaradást. Az átállás után a komplett
rendszer hangolása, csatornakiosztások véglegesítése is több időt
vett igénybe, mint az előzetes információk alapján gondoltuk.
A felmerült problémák megoldása érdekében az önkormányzat
és a KÉSZ Kft. közösen elindított egy folyamatot a teljes hálózat
felmérésére. Ennek eredményében meghatározásra kerülnek a
kritikus, technikai beavatkozást igénylő pontok, és az ehhez
szükséges források összege.
Készült egy megvalósítási ütemterv, mely alapján elvégezhetők a
hálózat fejlesztési munkálatai. Az ütemtervnek megfelelően a
hálózat átvizsgálását elindítottuk, mely keretében a fejállomás,
az elosztók, valamint a hálózaton lévő erősítők – a
szolgáltatásnak megfelelő – újrahangolása, beállítása megtörtént. Az átvizsgálás után a hálózaton tapasztalt egyéb hibák,
hiányosságok listázása megtörtént. A javításhoz szükséges
anyagok megrendelése folyamatban van, a készleten lévő
karbantartási anyagok felhasználásával a tapasztalt hibák
kijavítását elkezdtük. A képviselő-testületi ülések lakosság felé
történő élő közvetítésén, illetve az ehhez szükséges technikai
megoldáson dolgozunk, az üléseket egyelőre felvételről tudjuk
közvetíteni.
A szolgáltatással kapcsolatos információkat, testületi ülések
közvetítési idejét a képújságon tesszük közzé, ezért kérjük a
lakosságot, hogy az ottani információkat is kísérjék
figyelemmel!
Tisztelettel: Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.

KÖZMEGHALLGATÁS
A Medgyesegyházi Román Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. 09. 20-án /pénteken/ 16
órai kezdettel közmeghallgatást tart a helyi
Művelődési Ház nagytermében, melyre
tisztelettel meghívja az érdeklődőket.
Negrea Dániel, elnök
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INTERNET TESZTELÉSI AKCIÓ
A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. az első 20
jelentkezőnek, 3000 Ft bekötési díj ellenében 2 hónapra
ingyenes internet használatot biztosít.
Azoknak az igénylőknek, akiknél már van kábeltévé
szolgáltatásunk, de internet szolgáltatásra még nem fizettek elő, a
bekötési díjat nem kell megfizetniük. Mindazoknak, akik a
próbaidőszakot követően szerződést kötnek az internet
szolgáltatásra, jóváírjuk a bekötési díjat.
Az akcióra 2013. október 11-ig személyesen lehet jelentkezni a
Művelődési Házban található Kábel TV ügyfélszolgálati
irodában, ahol a feltételekről részletes tájékoztatást nyújtunk az
érdeklődők számára. További részletes információk a 0668-681111-es telefon számon valamint a www.keszkft.hu weboldalon
érhetőek el.

Kábeltévé ügyfélszolgálati iroda
és pénztár nyitva tartása
KTV ügyfélszolgálat: hétfő-péntek
de. 8-12 óra, délután 13-17 óra.
Pénztár (számlafizetés): Hétfő: 13-17 óra,
Kedd: 8-12 óra, Szerda: 8-12 óra,
Csütörtök 13-17 óra, Péntek: 13-17 óra.
Az előfizetésekről külön díjesedékességi értesítést
(„számlát”) nem kézbesítünk!
A díjak rendezését minden hónap 5 – 15. napja között kell
megtenni.
Kérjük azokat az ügyfeleket, akik még nem kötöttek
szerződést a szolgáltatásra, vagy díjhátralékuk van,
ugyancsak keressék fel irodánkat a művelődési ház
földszintjén.
Tisztelettel: Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.

EVANGÉLIKUS JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség október
12-én, szombaton 18 órától tartja jótékonysági bálját az
általános iskola sportcsarnokában.

Fellépők
Nyári István és Barátai
Dohánylevél Hagyományőrző és
Hagyományteremtő Egyesület /Csanádapáca/
Az este során a vacsora és a tánc mellett tombolával is várjuk
Kedves Vendégeinket!
Belépőjegyek (melyek a kétfogásos vacsora árát is magukban
foglalják) 1.500,- Ft-ért megvásárolhatók az Evangélikus
Lelkészi Hivatalban, az Icuka Cukiban vagy Zsíros Ilona
gondnoknál. Ugyanitt tombolajegyek is kaphatók 100,- Ft/db
áron.
Tombolatárgyak felajánlását is köszönettel fogadjuk!
A jótékonysági bál bevételét az evangélikus temető
korszerűsítésére fordítjuk. Mindenkit szeretettel várunk!
Zsíros András

szeptember
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Hatékony lehet-e a kisgyermekkori nyelvtanulás?

Megkezdődött a 2013/2014-es tanév
a Varázserdőben!
Az idei tanévben huszonhárom csemete kezdte meg az
óvodát a Manó csoportban. Ez nagy próbatétel a szülők,
gyermekek és az óvodai dolgozók számára egyaránt.
Nagyon fontos a családokkal való szoros együttműködés,
hiszen a beszoktatás nem könnyű feladat. Az
óvodapedagógusok meglátogatták a családokat, ahol
megismerhették közelebbről a kisgyermeket, mivel szeret
játszani, aludni, milyen szokásai vannak…stb. Az
óvodába érkezéskor ismerősként üdvözölhették egymást
az óvónénikkel.

Néhány jó tanács a szülőknek a beszoktatással
kapcsolatosan
Ha a gyerek oviba megy: Vegyünk elő egy régi albumot és idézzük
fel, mi hogyan éreztük magunkat az óvodában!
Meséljünk saját- lehetőleg pozitív- élményeinkről!
Szülőként jussunk egyetértésre párunkkal, az ovival kapcsolatos
kérdésekben (pl. mikor kezdjük a beszoktatást), és ezekről
kommunikáljunk egyértelműen a gyerekkel!
Gondoljuk végig, hogy az új helyzet milyen változásokat fog
jelenteni a mindennapokban!
Tervezzük meg a jövendő napirendünket!
Igyekezzünk a gyerek számára megkönnyíteni az elválást!
Próbáljunk bízni a pedagógusban!
Amikor a gyerekért megyünk, igyekezzünk rá figyelni, szánjunk
mindig néhány percet arra, hogy elmesélhesse az élményeit!
Amikor az oviban vagyunk, „lelkileg is” legyünk jelen (pl. tegyük le
a mobiltelefont)!
Törődjünk bele, hogy nincs „tökéletes” megoldás, a megfelelő az, ha
„elég jól” menedzseljük a dolgokat!
Az idei tanévben lehetőség van a nagy csoportosok számára ingyen
angol, román, néptánc és hitoktatásra. Továbbra is folyik az
uszodában a vízhez szoktatás, valamint futballedzés.

Külön öröm, hogy az angolt az egyik óvónéni tarthatja, mert a
foglalkozások jobban beépíthetők a napirendünkbe, és nagyon
fontos, hogy a nap bármely szakában lehetőség van az idegen nyelv
használatára.

Miért kell már óvodás korban „felesleges” információkkal traktálni szegény gyermeket? Mennyi terhelést bír
egy 2-3 éves kisgyerek?
Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülhetnek fel egy felelősségteljes, odaadó szülőben, aki a legjobbat szeretné a gyermekének.
Nem mondok újdonságot azzal, hogy minimum egy idegen nyelv
ismerete – az anyanyelven kívül – a mai világban szinte
nélkülözhetetlen. Sokan úgy gondolják, nem kell a kisgyermekeket
idejekorán plusz ismeretanyaggal terhelni, úgysem jegyez meg
belőle semmit…
Nos, több egymástól független kísérlet, vizsgálat is bebizonyította,
hogy a gyermekek információigénye ebben a korban a legnagyobb.
Óvodás korban fedezik fel azokat az „újdonságokat”, mindennapi
törvényszerűségeket, amelyek későbbi, felnőtt életüket megalapozzák.
A gyermek és felnőtt nyelvtanulása között komoly különbségek
vannak. Az idegen nyelvi fejlesztés kisgyermekkorban az anyanyelv
elsajátításához hasonló, nem tudatos folyamat, fő célja a
nyelvhasználat, nem pedig a helyes, nyelvtanilag is pontos kifejezés.
A korai nyelvfejlesztés előnyös gyermekünk későbbi boldogulása
során is.
A nyár folyamán elkészült a mini KRESZ tanpálya, melyet az
önkormányzatnak és a közmunkásoknak nagyon szépen köszönünk.
A gyermekeknek lehetőségük lesz játékosan tanulni a közlekedés
szabályait, megismerkednek a jelzőlámpával, és a KRESZ
táblákkal. Reméljük, hogy ez is hozzájárul gyermekeink testi
épségének megóvásához és a balesetmentes közlekedéshez.
Varga Jánosné, Intézményvezető

Segítség a bajban –
Dél-Békés Mentőcsoport
Augusztus 1-jén jött
létre, s már októberre
minősítő gyakorlatot
tervez a Dél-Békés
Mentőcsoport.
A térségi önkéntesekből álló szervezet helyben szeretne segítséget
nyújtani olyan veszélyhelyzetekben, amikor
kevés a hivatásos erő.

A mentőcsoportot támogató alapítvány
okiratait augusztus 1-jén
a kormányhivatalban írták alá

A mentőcsoportba olyan speciális szaktudású emberek
jelentkezését várják, akik szívesen áldozzák szabadidejüket,
tudásukat a köz javára. A mentőcsoport működését támogató
alapítványt ünnepélyes keretek között a kormányhivatalban hozták
létre, az alapító tőkét Simonka György, Dél-Békés országgyűlési
képviselője ajánlotta fel. A kuratórium alelnöke Ruck Márton,
Medgyesegyháza polgármestere, az elnök dr. Garay Rita,
Tótkomlós polgármestere, s a tagok között vannak a járási vezetők.
A mentőcsoport szakmai irányítását a katasztrófavédelem területén
dolgozó szakemberek látják el, a csoport vezetője Béni Attila,
mezőkovácsházi tűzoltóparancsnok. Az októberi gyakorlat és
képzés egyik lehetséges helyszíne Bánkút, ahol kutatási, felderítési
és mentési feladatot készülnek végrehajtani.
A mentőcsoportról bővebb információ a www.delbekesmcs.hu
weboldalon található, illetve csatlakozni lehet a csapathoz a
Facebook-on.
Krisztován Anna

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
VISSZAVONT TÁMOGATÁSÉRT
KÜZDENEK
A szisztematikus városfejlesztési munka következő
állomásaként az intézmények épületenergetikai
korszerűsítését tervezi a medgyesegyházi önkormányzat.
Mint eddig is, a nagy értékű beruházásokhoz pályázati
forrást szeretne igénybe venni a város.
- Jelentős energia-megtakarítást érhetnénk el, ha sikerülne
kicserélni a nyílászárókat, szigetelni a födémet és az
épületgépészeti berendezéseket korszerűsíteni a szociális
otthonban, a Jókai utcai általános iskolában, az egészségházban,
az idősek napközi otthonában, a művelődési házban és a
polgármesteri hivatalban. Ez a beruházás meghaladná a 150
millió forintot. További tervünk, hogy az iskola, az uszoda, a
művelődési ház, az óvoda, az idősek otthona és a konyha
energiaigényét részben megújuló energiából fedezzük. Erre a
célra egy több mint 70 milliós és egy 50 milliós pályázatot
nyújtottunk be – nyilatkozta lapunknak Ruck Márton,
polgármester.

- Mikorra várható, hogy elkezdik a munkálatokat?
- Sajnos minden bizonytalanná vált. Ugyanis a legnagyobb
értékű projekttel kapcsolatban már megkaptuk az értesítést a
támogató döntésről, de időközben visszavonták. Ezért is kértem
az országgyűlési képviselőnket, hogy vállalja fel a közbenjárást.
Simonka Györggyel heti szinten járjuk a hivatalokat és az
irányító hatóságot. Képviselő úr újabb és újabb kapukat nyit meg
a medgyesi projektek előtt, s remélem hamarosan sikerrel jár,
mert jelentősen csökkenhetnének a kiadásaink a beruházások
által. De ez csak az egyik pontja az országgyűlési képviselőnkkel
való együttműködésünknek.

- Miben számít még Dél-Békés országgyűlési
képviselőjének segítségére?
- Valójában sok mindenben együttdolgozunk, talán irigyelnek is
érte, hogy számíthatunk a képviselőnkre. Égető feladat a környék
útjainak felújítása. Medgyesegyházán jelentős összegből, több
mint 200 millió forintból tudtuk felújítani a belterületi útjainkat,
az országutak állapota azonban komoly beavatkozást igényel. Ide
sorolhatom a Nagykamarás vagy a Csabaszabadi, illetve az
Orosháza irányába tartó utakat. Nagy szükség van a képviselőnk
kitartására, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben újabb
forrásokat tudjon megszerezni, de ismerjük Simonka Györgyöt,
aki a tettek embere, számára nem léteznek legyőzhetetlen
akadályok.
Krisztován Anna

A medgyesegyházi városi könyvtár
2013. szeptember 01-től az alábbi nyitva
tartási időben várja a lakosságot:
HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG
Délelőtt 10-12 óráig,délután 12. 30-18. 30óráig!
Szűcs Judit, könyvtáros

6

szeptember
TÁJÉKOZTATÓ HELYI ÉPÍTÉSI
SZABÁLYZAT ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestülete – egy évi tartó egyeztetési és tervezési folyamat
után - a 2013. augusztus 27-i ülésén döntött a
Medgyesegyháza Vécsey és Szondy utcák közötti tömbre
vonatkozó Településszerkezeti terv módosításáról,
valamint módosította a Helyi Építési Szabályzatot. A
változások lényege a következő:
A módosítások után a Szondi-József Attila – Vécsey –Gárdonyi
utcák által határolt tömbön belül kialakul két GKSZ-3
(gazdasági kereskedelmi szolgáltató) övezet oldalhatáron álló
beépítési móddal. Az új övezetben kialakítható legkisebb
2
telekméret 2000 m , a kialakítható legkisebb telekszélesség 20 m,
legnagyobb megengedhető beépítettség 60 %, legnagyobb
építménymagasság 6,5 m, a legkisebb zöldterület 20 % míg a
legnagyobb szintterület sűrűség 1,2.
Szintén a tömbön belül kialakul egy GIP-4 (gazdasági ipari
terület) megnevezésű övezet szabadon álló beépítési móddal, a
kialakítható legkisebb telekméret 2000 m2, a kialakítható
legkisebb telekszélesség 20 m, legnagyobb megengedhető beépítettség 50 %, legnagyobb építménymagasság 6,5 m, a legkisebb
zöldterület 25 % míg a legnagyobb szintterület sűrűség 1,2.
A ”tervezett erőmű” tömbjén belül az új szabályozások a
következőképpen alakulnak: Kialakul egy GKSZ-2 (gazdasági kereskedelmi szolgáltató) övezet szabadon álló beépítési
2
móddal, a kialakítható legkisebb telekméret 3000 m , a
kialakítható legkisebb telekszélesség 30 m, legnagyobb megengedhető beépítettség 40 %, legnagyobb építménymagasság 4,5
m, a legkisebb zöldterület 40 % míg a legnagyobb szintterület
sűrűség 0,8.
Változott az ugyancsak ebben a tömbben található GIP-3
(gazdasági ipari terület) megnevezésű övezetre érvényes
szabályozás. Az új szabályozás szabadon álló beépítési móddal, a
kialakítható legkisebb telekméret 3000 m2, a kialakítható
legkisebb telekszélesség 30 m, legnagyobb megengedhető
beépítettség 30 % (korábban 40%-volt, de a törvényi
előírások miatt kötelező volt csökkenteni), legnagyobb
építménymagasság 6,5 m, a legkisebb zöldterület 40 % míg a
legnagyobb szintterület sűrűség 1,2.
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
Gyermek és felnőtt ÚSZÓTANFOLYAM
Medgyesegyházán.
2013. okt.15-nov.14
-10 alkalom,
kedd-csütörtök.
17.30-18.30 illetve 18.30-19.30 óra között.
Jelentkezés október 12-ig a

70/946-47-60 tel. számon
Tanfolyamdíj: Gyermek: 3500,-Ft,
Felnőtt: 3700,-Ft
Belépő 10alkalom: Gyermek: 4500,-Ft,
Felnőtt: 6700,-Ft
Mindenkit szeretettel vár: Pesics Zoltán edző
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EGÉSZHETES RENDEZVÉNYSOROZAT
AZ IDŐSEK KÖSZÖNTÉSÉRE
Településünkön hagyománya van annak, hogy az Idősek
Világnapja alkalmából kulturális és szabadidős programokat szervezünk a város idős polgárai részére. Az idei
évben egyhetes programsorozattal készülünk erre, melyet
igyekeztünk úgy összeállítani, hogy tartalmas kikapcsolódást biztosítsanak az érdeklődőknek. Az Idősek Hete
keretén belül a következő programokra várjuk a településen élő időskorú lakosságot:
2013.09.30. Hétfő (helyszín: Művelődési Ház)
- Ruck Márton polgármester köszöntője
- Schéner Mihály Általános Iskola tanulóinak műsora
2013.10.01. Kedd (helyszín: Művelődési Ház)
- „Egészséges életmód időskorban”- előadó: Dr. Molnár Katalin,
háziorvos
- De-Max hallókészülékeket forgalmazó cég előadása, ingyenes
hallásvizsgálat, melyre az Idősek Klubjában (68/440-863)
előzetesen kell jelentkezni.
A programok ideje alatt ingyenes vérnyomás- és vércukor
ellenőrzés vehető igénybe. A program résztvevőit szerény
megvendégeléssel várjuk.
2013.10.02. Szerda (helyszín: Művelődési Ház)
- Filmvetítés
2013.10.03. Csütörtök (helyszín: Idősek Otthona parkja
Kossuth tér 5.)
- Csanádapácai Dalkör műsora
- Palacsinta sütés
2013.10.04.Péntek ((helyszín: Idősek Klubja udvara Luther
u. 9.))
- Csörögesütéssel egybekötött teadélután
- Zenés műsor magyar népdalokkal
A programok minden nap du. 14 órától kezdődnek a
megjelölt helyszíneken. Bízom benne, hogy mindezek
felkeltetették érdeklődésüket. Mindenkit szeretettel várunk!
Mészárosné Hrubák Mária, Intézményvezető

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
TÁJÉKOZTATÓJA
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci
helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott
ellátás. Az aktív korúak ellátására jogosult személy
jogosult rendszeres szociális segélyre, aki:
- egészségkárosodott személynek minősül
- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti
- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel- feltéve, hogy a családban élő
gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül
gyermekgondozási támogatásban vagy gyermekgondozási díjban,
terhességi-gyermekágyi segélyben és a gyermek ellátását napközbeni
ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban,
óvodában vagy iskolai
- napköziben nem tudják biztosítani
- a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására
jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális
állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
Ezen személyek vonatkozásában az együttműködésre kijelölt szerv a
Gondozási Központ.

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
Jelenleg 12 személy szerepel intézményünk nyilvántartásában. Az
együttműködésre kötelezett személy köteles rendszeresen részt venni a
szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó programokban.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is szerveztünk programokat a
rendszeres szociális segélyezettek részére. Májusban Klubdélután
keretében krumplipaprikást főztünk bográcsban az Idősek Klubjában,
illetve szeptember elején Egészségnap keretében kikerékpároztunk
Bánkútra a kastélyhoz, ahol szalonnát sütöttünk. A 12 együttműködésre
kötelezett személy közül 8 fő vett részt a programon, ahol beszélgettünk
a nyugdíjba vonulás lehetőségeiről, illetve az ügyfelek információkat
cseréltek egymással a nyugdíjazással kapcsolatban.
A kliensek mindkét programon jól érezték magukat, pozitív
visszajelzéseket kaptunk részükről.
Bízom benne, hogy ügyfeleink a jövőben is hasonló számban fognak
részt venni a megrendezésre kerülő programjainkon.
Varga Anita, családgondozó

LEADER Pályázatok aktualitásai!
Mint sokan tudják Medgyesegyházán, a Darányi Ignác Terv keretén
belül zajló LEADER program harmadik körös meghirdetésése
május 29-én megtörtént, hatalmas érdeklődést váltva ki a helyi
gazda –és civil társadalom képviselői között. A projekt adatlapok
leadására meghirdetett első napon már 107 db, a mai napig (09.11.)
pedig már 325 db projekt adatlap érkezett be a Helyi Bíráló
Bizottsághoz! A pályázati ötletek megvalósítását elősegíti, hogy
az Irányító Hatóság a pályázatok benyújtásának a határidejét
szeptember 30.-áig meghosszabbította.
A benyújtott pályázatok ügyintézését az egyesület munkatársai már
megkezdték, így több esetben kiderült, hogy a pályázatok formai
hibákat tartalmaznak, melyek –amennyiben lehetséges volt- a hiba
korrigálásával újra benyújthatók lettek.
A legnépszerűbb pályázati kiírás- várakozásunknak megfelelően- a kertészeti/állattartó őstermelőknek szóló kisértékű
eszközbeszerzési lehetőség volt, erre az intézkedésre 176 beadott
pályázatot regisztráltunk! Szintén sok pályázat érkezett be a
nem mezőgazdasági jellegű mikrovállakozások eszközbeszerzésére, illetve a civil szervezetek eszközbeszerzésére.
A beérkezett pályázatok alapján több településen kiépülhet/fejleszthető lesz a térfigyelő kamerarendszer, illetve kiépül ezek
központja a Mezőkovácsházi Rendőrkapitánysággal együttműködve. Már meglévő közösségi terek felújítására is számos
elképzelés érkezett be.
A beérkezett pályázatok számát és értékét (több, mint 200 millió Ft)
alapul véve az Irányító Hatóság szeptember 04.-én a közösségi célú
pályázatok beadását felfüggesztette, már csak vállalkozási alapú
fejlesztésekre (6-10 intézkedéseink) lehet új pályázatot beadni.
Kiemelnénk, hogy az utolsó Helyi Bíráló Bizottsági ülésünk
várhatóan szeptember 27-én lesz megtartva, addig van lehetőség
még vállalkozási célú projekt adatlapokat benyújtani a
munkaszervezeti irodánkon!
Szintén fontos, hogy aki a pályázatát benyújtotta, még nem
kezdheti meg az eszközök megvételét! Az eszközök megvételére
egy külön, ajánlott küldeményként megküldött befogadó
határozat kézhezvételét követően van lehetőség!
Kérünk mindenkit, aki a pályázati lehetőség iránt érdeklődik, a
projekt adatlap elkészítésével, benyújtásával kapcsolatosan
problémája van, keresse irodánkat, a 68/440-172 telefonszámon!

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
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Segíts, hogy segíthessünk!

Icuka cuki

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és a Boldog
Otthon Alapítvány

MEGNYITOTTUNK!!!

Jótékonysági Mesedélutánt
szervez

Vidám
környezetben
várunk mindenkit
szeretettel!

2013. Október 04‐én, pénteken délután 16 órára a helyi
Művelődési Házba
Egyed Patrik, 7éves kisfiú és családja támogatásáért.
/A gyermek Egyed György és Harczi Helga kisfia, jelenleg 3.
szívműtétje után lábadozik a kórházban, mely 2013. 07. 09‐én
volt a Szegedi Klinikán/

Műsoron az alábbi mesejátékok
Pillangó csoport: A répa
Maci csoport: A vityilló
Méhecske csoport: A kis gömböc
Törpike csoport: Az eltévedt kiscica

Támogató jegyek (500 Ft) az Óvodában kaphatók!
Támogatásukat befizethetik, illetve utalhatják is a
Boldog Otthon Alapítvány
Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet Medgyesegyházi
fiókjánál vezetett számlaszámra, PATRIK megjelöléssel!

53500614‐11753726
Érdeklődni: Balogné Süli Beátánál
a 30/663‐11‐64 telefonszámon lehet

Allianz Hungária Zrt. Békéscsabai Területi Igazgatóság
5600 Békéscsaba Hunyadi tér 10.
Képviselje az Allianzot településén !
Tisztelt Érdekl d ! Hozza létre saját vállalkozását az Allianz
segítségével! Üzemeltesse lakóhelyén teljes kör pénzügyi
szolgáltató irodáját!
A biztosítási piac meghatározó szerepl je, az Allianz most partnert
keres Medgyesegyházán lehet, hogy éppen Önt ?
Mi szükséges ennek megvalósításához ?
 Fels fokú végzettség (biztosítási szakmai tapasztalat
birtokában középfokú végzettség is elegend lehet)
 Elkötelez dés az Allianz ügyfélközpontú értékrendje mellett
 Iroda üzemeltetése
Mit nyújt ezért cserébe az Allianz?
Egy piacvezet nemzetközi nagyvállalat biztonságát és magas
színvonalú jövedelmét.
Hogyan történhet a kapcsolatfelvétel ?
 küldje el önéletrajzát a
pal.jakusovszki@tanacsado.allianz.hu e mail címre
 hívja föl a 30/3841 726 telefonszámon Jakusovszki Pál területi
igazgatót

Vendégeket vár a Medgyesi Napokra (Búcsúra)?
Nincs ideje sütni?
Az Icuka Cuki segít Önnek!
Az előre rendelt, sós és édes süteményekre, tortákra
10% kedvezményt adunk!!!

NYITVA MINDEN NAP
9:00 – 21:00
Elérhetőségek:
Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 15.
(Metaker mellett)
Tel.: 0630/38-33-864, icukacuki2013@gmail.com
www.facebook.com/pages/Icuka-cuki/195128583980517?fref=ts

ÉTKEKKEL, ITALOKKAL,
UDVARIAS KISZOLGÁLÁSSAL
MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A
MEDGYESEGYHÁZI NAPOKON
A RENDEZVÉNYSÁTORBA
„KITELEPÜLŐ”
HEGEDŰS-PLACC!!!

