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MAGYAR FALU PROGRAM
Magyarország kormánya az előző évben döntött arról,
hogy a Modern Városok Program után elindítja a Magyar
Falu Programot is, kifejezetten az 5000 lélekszámot meg
nem haladó települések számára. Több más programmal
harmonizálva ez lesz a jelenlegi kormányzati ciklus egyik
stratégiai eleme.
2887 olyan település van Magyarországon, amelyben 5000 főnél
kevesebben élnek, ebből 101 város, köztük Medgyesegyháza
és 2786 nagyközség és község. Ezeken a településeken több
mint 3 Millió ember él, hazánk lakosságának egyharmada.
Várhatóan 2019. februárjában megjelennek az első pályázati
felhívások. A tervek szerint az idén 2200 – 2400 nyertes
pályázatot bírálhatnak el, amelynek köszönhetően az érintett
településeken jól láthatóak lesznek a fejlesztések. Februártól
szeptemberig ütemezetten megjelenő pályázatokat rendkívül
gyorsan bírálják el, majd a beadási határidő letelte után 60
nappal kibocsátják a támogató okiratot a sikeres pályázóknak.
Ezt követően rövidesen, előre leutalják egy-egy projekt 100
%-os támogatási összegét. Fontos hangsúlyoznom a gyors
felkészülést, a megvalósításra tervezett program mielőbbi
kijelölését, hiszen a pályázati kiírások megjelenésének
napjától a beadási határidő lejártának napjáig hatvan nap telik
el. Ilyen gyors pályázati eljárásrendre még nem volt példa
Magyarországon. A kiírásra kerülő pályázatoknál nincs önerő
igény, előnyt élveznek az alacsonyabb adóerő képességgel
rendelkező önkormányzatok.
A meghirdetésre kerülő pályázatoknál 18 célterület
kerül kijelölésre, a kedvezményezettek többségében az
önkormányzatok, két célterület esetében pedig az egyházak
lesznek. Az egyházi épületek felújítása mellett, az egyházak
programok szervezésére, eszközvásárlásra, a közösségi
programokat szervező személyek bérének, járulékainak
költségeire, valamint temetők, ravatalozók felújítására
pályázhatnak.

2019.

-

belterületi járdafelújítás és belterületi útfelújítás 10 		
Milliárd Ft.
sportparkok építése 2 Milliárd Ft.
temetőfejlesztés 3 Milliárd Ft.
eszközfejlesztés közterületek karbantartására 3 		
Milliárd Ft.
falubusz, falugondnoki szolgálat 8 Milliárd Ft.
helyi közösségi terek fejlesztése történelmi egyházak
bevonásával 7 Milliárd Ft.
nemzeti és helyi identitástudat erősítése 		
önkormányzatok és kulturális intézmények
bevonásával 6 Milliárd Ft.
okos pontok kialakítása 1 Milliárd Ft.
Medgyesegyháza Város Önkormányzata határozottan
elkötelezett abban, hogy – hasonlóan a Területfejlesztési
Operatív Programhoz, amelynek a forrásaira sikeresen
pályáztunk – a Magyar Falu Program rövidesen kiírásra
kerülő pályázatain sikeresen szerepeljünk és ezzel a helyi
élet körülményei, feltételei tovább javuljanak. Kérem, hogy
javaslataikkal, legyenek segítségünkre a pályázati célok
kijelölésében.
Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György

Új védőnő dolgozik a településen
Kedves Családok!

Ezúton szeretnék röviden bemutatkozni:
Giliczó-Deák Andrea védőnő vagyok.
2019. január 9-e óta helyettesítem
Törzsökné
Szűcs Aranka
védőnő
kolléganőt Medgyesegyháza 1. körzetében.
Budapesten a Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Karán végeztem védőnőként
2004-ben,
azóta
Mezőkovácsházán
A Magyar Falu Program alprogramjai és támogatási dolgoztam körzeti védőnőként. Két kisfiam
keretösszegei:
van 6 és 4 és fél évesek.
szolgálati lakások felújítása 5 Milliárd Ft.
Remélem mihamarabb sikerül mindenkivel megismerkednem!
Elérhetőségem (ugyanaz, mint Arankáé volt):
bölcsődefejlesztés 10 Milliárd Ft.
06-30/832-6477
óvodafejlesztés 5 Milliárd Ft.
A tanácsadások ideje szintén változatlan marad:
óvodaudvar illetve óvodai sport 5 Milliárd Ft.
- Hétfőn: 8:00 – 10:00 Várandós tanácsadás
orvosi rendelő, orvosi eszköz 6 Milliárd Ft.
- Kedden – Csütörtökön: 8:00 -10:00 Egészséges
orvosi ellátást segítő eszköz 2 Milliárd Ft.
csecsemő tanácsadás
polgármesteri hivatal felújítása 2 Milliárd Ft.
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A MAGYAR
KULTÚRA NAPJA

FELHÍVÁS

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

TÜZELŐTÁMOGATÁS MEDGYESEGYHÁZÁN
2018 VÉGÉN, 2019 ELEJÉN

Medgyesegyháza Önkormányzata széleskörű segítséget
biztosít a rászorulóknak, az időseknek, az elesetteknek.
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai
A segítségnyújtás megnyilvánul Intézményeink ellátó
kezelése során?
funkcióin keresztül, továbbá különféle természetbeli és
Ne hagyja annyiban!
pénzbeli juttatások biztosításával.
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne
A természetbeni juttatások közül évről évre biztosítjuk
történhessen meg!
a tüzelőtámogatást, amelyhez igénybe vesszük a lehetséges
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
és elérhető pályázati forrásokat, valamint az Önkormányzat
saját forrásait. Az alábbiakban bemutatom a közelmúltban
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
történt tüzelőtámogatásokat.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
1. 2018. év végi szociális célú szén támogatás:
E-mail: panasz@cchr.hu
Pályázaton elnyert 2 940 050 Ft., ehhez biztosított önerő
Weboldal: www.emberijogok.hu
1 088 050 Ft., összesen 4 028 100 Ft. Ebből az összegből
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
– előzetes pályázatot követően – 926 q barnakőszén lett
vásárolva. 141 medgyesegyházi háztartás részesült
„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
egyenként 6,5 q, 28 275 Ft. értékű barna kőszénből.
PROBLÉMÁKRA?

Január 22-én ünnepeltük meg a
magyar kultúra napját. Annak
emlékére, hogy – a kézirat tanúsága
szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon tisztázta le Csekén a
Himnusz kéziratát. Az évfordulóval
kapcsolatos
megemlékezések
alkalmat adnak arra, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, gyökereinknek,
nemzeti tudatunk erősítésének,
felmutassuk és továbbadjuk a
múltunkat idéző tárgyi és szellemi
értékeinket. Ezen alkalomból játékra
szeretnénk invitálni a lakosságot.
Keresztrejtvényünk helyes megfejtői
között 3 értékes könyv kerül
kisorsolásra. Névvel és címmel
ellátott megfejtéseiket február 8.-ig
tudják elhelyezni a Művelődési Ház aulájában elhelyezett
urnában. Eredményhirdetés és díjátadás ünnepélyes keretek
között a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű rendezvényen
február 16.-án szombaton 15.00 órai kezdettel.

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
témájában.

Tájékoztatás a folyamatban lévő
beruházásainkról
Korábban már beszámoltam arról, hogy – több más sikeres
pályázatunk mellett - két jelentős összegű pályázatot nyertünk
a Területfejlesztési Operatív Program kereteiből. Az egyik az
Egészségügyi Központ, orvosi rendelők, védőnői szolgálat
helyiségeinek teljes belső felújítása, teljes átalakítást, fal- és
padlóburkolat cserét, WC és vizesblokkok teljes felújítását,
szerelvények cseréjét, kazáncserét, belső nyílászárók
cseréjét, komplett belső festést és mázolást, a villamos
hálózat cseréjét, felújítását és még számos műszaki tartalmat
foglal magába. A beruházás és az elnyert támogatás összege
bruttó 59 994 999 Ft. A másik jelentős beruházás, amelynek
szintén komoly jelentősége van településünk jelene és jövője
szempontjából a Varázserdő Óvoda Infrastrukturális
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fejlesztése, amely egy nyaktaggal a jelenlegi óvodához
hozzáépített új nagyméretű tornaszobát, öltözőt, tárolót és
akadálymentes új WC és mosdó helyiségeket is tartalmaz.
Ennek a két beruházásnak a kivitelezése, a kötelező
eljárásokat követően – tervezés, közbeszerzés, előkészítés már korábban megkezdődött és napjainkra már előrehaladott
állapotban van. Mindkét beruházás kivitelezője a battonyai
székhelyű Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató
Kft., a cég kivitelezés jogát közbeszerzési eljárás során nyerte
el. A kivitelező messzemenőkig figyelembe veszi az adott
létesítményben dolgozók véleményét, javaslatait. Például
az orvosi rendelőkben az orvosok és a szakszemélyzet
választotta ki a fal- és padlóburkoló anyagokat, azok
színét, de az adott helyiségek falszínét is a szakdolgozók
határozták meg. Az építkezések számos kényelmetlenséget,
kellemetlenséget, nehézséget jelentenek az intézmények
dolgozóinak, az egészségügyi szolgáltatások vagy az óvodai
ellátás igénybevevőinek, amiért elnézést kérek és tisztelettel
köszönöm eddigi türelmüket, megértésüket. Biztos
vagyok abban, hogy az elkészült beruházások mindenért
kárpótolják, a kényelmetlenségek elszenvedőit.
Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

FELHÍVÁS
Elveszett Medgyesegyháza
Önkormányzatának tulajdonát
képező pótkocsi

2. 2018. év végi kiegészítő szén támogatás:
Pályázaton elnyert összeg 669 925 Ft., ehhez biztosított
önerő 264 805 Ft., összesen 934 730 Ft. Ebből az összegből
– előzetes pályázatot követően - 211 q. barna kőszén
került megvásárlásra, 84 háztartást tudtunk egyenként
2,5 q, 11 075 Ft. értékű szénnel segíteni.
3. 2018-2019. évi téli rezsicsökkentés:
A tavaszi 12 000 Ft. gázdíj jóváírásból kimaradtak,
270 család számára, előzetes igényfelmérés alapján
270 háztartás részesült egyenként 12 000 Ft., összesen
3 240 000 Ft. értékű támogatásban. Ennek a támogatási
formának a forrását teljes egészében a központi költségvetés
biztosította. A támogatás keretében, az igénylők által
történt bejelentésnek megfelelően 12 000 Ft. értékű tűzifa,
barnakőszén, brikett és PB. gázpalack támogatásban
részesültek az igénylők.

Összegzésképpen megállapítható, hogy 2018 – 2019
telén Medgyesegyházán és Bánkúton a rászoruló
családok számára három alkalommal és jogcímen
YLJ 029 forgalmi rendszáma.
8 202 730 Ft. értékű természetbeni tüzelőtámogatás lett
biztosítva. Bízom abban, hogy a rászorulók esetében
Tisztelettel kérem a megtalálót, sikerült némileg enyhíteni a jelentős összegű téli fűtési
hogy szíveskedjen leadni azt a költségeket!

Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György

Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György
polgármester
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START KÖZMUNKAPROGRAM
2018. december hónapban a közmunkaprogramok
keretében következő feladatokat végezték el a dolgozók:
Medgyesegyházán a fólia sátrakban megkezdték a
paprika szár kihordását, pótkocsira való felpakolását.
A Szociális Otthonba, parkokban folyamatos a levelek
gereblyézése, szedése és hordása, konténerbe pakolása.
Folyamatosan takarítják az intézmények ereszcsatornáit,
elvégezték a parkban lévő szökőkút téliesítését.
Az Önkormányzat udvarán a fák vágása és pakolása a téli
időszakban is folyamatos. A műhelyben és a telephely
területén karban tartották a gépeket, szerszámokat.
Betlehemi jászol szállítása, összerakása, adventi
koszorúalap készítése, fenyőfák kivágása, a települések
közterületen való felállítása, rögzítése és feldíszítése.
Havonta kihordják a dolgozók a Medgyesegyházi
Hírlapot Bánkúton, Lászlótelepen és Medgyesegyházán
is.
Traktorral utca szerint a téli szociális tüzelő
kiosztását végezték el Medgyesegyházán és Bánkúton is.
Folyamatosan végzik a Katolikus temető surjázását.
Útpadkákkal ellátott úttestek karbantartása. Heti
rendszerességgel takarítják az árkokat, lefolyókat,
belógó gallyakat eltávolítják, a parkokban, sétáló utakon
gereblyézést, sepregetést, takarítást végeznek. A sétányon
és a Dózsa utcán lévő rózsák téli időszakra való takarását
is elvégezték. Külterületeken és belterületi utcáknál, az
Önkormányzati tulajdonú utak folyamatos karbantartása,
gréderezése megtörtént. Több alkalommal kellett a havat
eltakarítani és a jégmentesítést is folyamatosan végezték
a településen parkolókban, sétányon, kerékpárúton,
intézményeknél. A játszótéri játékokon szükség szerint
karbantartást végeztek.
Folyamatos a hó takarítása Komatsu lappal ellátott
géppel a kerékpár utakon, Művelődési ház parkolóban,
Piac placcon, Fedett parkolóban, Konyha udvarán,
Szociális Otthon udvarán, Dózsa utcai parkolókban
hó eltakarítását végzik. Hólapáttal hó eltakarítását kis
lapáttal, sózást, homok szórást végeztek a közintézmények
előtt.
Az MTZ lappal felszerelt géppel a település
mellék utcáin hó eltakarítást végzünk:
Hunyadi utca, Széchenyi utca, Szabadság utca, József
Attila utca, Baross utca, Áchim utca, Bátori utca, Vécsey
utca, Petőfi utca, Deák Ferenc utca, Zrínyi utca, Kiss
Ernő utca, Bercsényi utca, Vörösmarty utca, Dobó utca,
Fáy utca, Batthyány utca, Arany J. utca, Zsilinszky utca,
Damjanich utca, Wesselényi utca, Lenkei utca, Táncsics
utca, Rákóczi utca, Árpád utca, Béke utca, Alkotmány
utca, Lászlótelepen és Bánkúton hólapáttal Vasútállomás
és környéke, Buszváró és környéke, játszótéri park,
Élelmiszer bolt, Templomkert, Kastély kívül-belül,
Temető kívül-belül.
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FELHÍVÁS

ÚJRA MEDGYESEGYHÁZÁN A LEADER KÖZPONT

Fűnyírás, hó eltakarítás, favágás, kert ásás szolgáltatás
felmérés szórólap lakossági igény összesítve lett. Az alacsony
számú jelentkezés miatt, nem tudjuk a szolgáltatás nyújtását
beindítani. Kérjük a lakosságot, hogy 2019.02.15.-ig jelezzék
még további igényeiket.

Valamikor tavaly év vége felé tűnt fel, hogy Medgyesegyházán a Gárdonyi utca 21. alatt, helyi
szolgáltatók épületei között nyitva áll a Kertészek Földje Akciócsoport iroda ajtaja is.
Ruck Márton, elnök örömmel erősítette meg az információt, 2018. októberében költözött vissza a
munkaszervezet városunkba. Vele idéztettük fel a 2005-ös év és az alapítás óta eltelt időszak eseményeit.

					
		

Magánemberként vettem részt 14 éve Szegeden egy
vidékfejlesztési fórumon, ahol több külföldi
Leader-csoport is bemutatta tevékenységét. Azonnal
ráéreztem, hogy ez egy kiaknázható pillére lehet
lakóhelyem és a környéke fejlődésének is.
Egy percet sem tétlenkedtem, hazahoztam az ötletet, ami
nagyon idegennek tűnt a településen élőknek, de egyben
kihívásnak is, és egy civil szervezet keretében letettük
az alapokat. Ma már közel 30 önkormányzatot tudunk
tagságunkban a mezőkovácsházi, orosházi és békéscsabai
járásokból.
– Ezek szerint sikeres volt az építkezés! Hol tartanak
most?
- Az Európai Uniós ütemhez igazodva, már a III. ciklust
visszük. Pályázatok útján a civil szervezetek működését
tudjuk támogatni, bútorok, közösségi használati eszközök
beszerzésével, önkormányzatokat forráshoz juttatni
például fogorvosi rendelők eszközbeszerzésére, mint
kezelőszék vásárlása, hogy csak egyet említsek.
Azokat a vállalkozásokat, elsősorban kisvállalkozókat,
őstermelőket, akik gyakran kiszorulnak, más
pályázatokból szintén van lehetőségünk segíteni 500 ezer
- 3 millió forintig elnyerhető összeggel. Legutóbb is 200
fő körül pályáztak, többnyire az agrár- gazdálkodásban
hasznosítható eszközökre.
Jelenleg is várjuk az őstermelőket, vállalkozásokat, mert
vannak még forrásaink.
- Az ügyfélforgalmukon is látszik a fejlődés?
- Egyértelműen. Kezdetben a Haladás Plus Kft. központi
telephelyén volt az irodánk, ahova szép számmal jöttek
ügyfelek, azután Medgyesbodzásra költöztünk, ahol
kevesebben értek el bennünket, de nagy örömünkre az
idén már újból itthon vagyunk és szerencsére egymásnak
adják a kilincset az emberek, elsősorban helyiek,
ügyfélfogadási időben 8-15 óra között a Gárdonyi
utcában.
- Ez a lokálpatrióta gondolkodás nagyon fontos Önnek!
Békés Megye Közgyűlése Területfejlesztési Bizottsága
elnökeként ezt mennyire tudja szem előtt tartani?

Balázs Lívia
koordinátor

Medgyesegyháza és Bánkút
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.
Tisztelt Tagtárs (nő)!
Ezúton szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy
tagdíjbefizetés határideje: 2019. február 20-a, szerda,
ügyfélfogadási időben; de 9-11 óra között.
Az I. félévi programok megtekinthetők, ki van plakátozva.
A jelentkezési határidők betartását kérem, szíveskedjetek
betartani.
„NŐNAP’’ CIVIL HÁZ 2019. március 8.
A konkrét időpontról még minden érintett értesítést kap.
				
Köszönettel.
					
Szabó Györgyné
					
elnök

KEDVES ÉRINTETTEK!
Az Egyesület nevében köszönetemet fejezem ki az
1 % felajánlásáért.
Ebben az évben is várjuk a felajánlásokat.
Mindenkinek jó egészséget és eredményes évet
kívánok.
				
Szabó Györgyné
						
elnök

az uniós ciklusban 58 milliárd forint jutott Békésbe,
jelentős része már célba is ért az önkormányzatokhoz.
Medgyesegyháza esetében közterületeink megújítását,
az orvosi rendelő épületének korszerűsítését, a bölcsőde
és óvodai tornaszoba kialakítást tudhatjuk be a megyei
kiírásokon való részvételnek, ahogy a kihelyezett
információs táblák is hirdetik ezt.
- Milyennek látja a települést „Leaderes” és
„területfejlesztős” szemmel?
– Sajnos ki kell, mondjam, nem vagyok elégedett, sokkal
többre lennénk hivatottak! Lelassult a dinamika, lenne
még potenciál nagyobb fejlődési pályára állni!
Talán sok esetben nincsenek a dolgok jó kezekben. Tél
van, nincs a hó lesöpörve a járdáról. Miért? Van ember,
eszköz, gép, üzemanyag…
- Ön jobban csinálná? Volt polgármester is az előző
ciklusban. Hallani, hogy újra indul?
- Másképp csinálnék sok mindent az biztos! Volt egy
mondatom Hannibáltól: „Ha nincs út, építs magadnak!”
Ezt követtem és ezt követném települési elöljáróként
mindenkor.
Nem titok, hogy még az elmúlt hetekben is fontolgattam
az indulást. Az én pártcsaládomban helyben, rajtam
kívül még két alkalmas polgármesterjelölt jött szóba,
akik hozzám hasonlóan biztos, hogy el tudnák látni a
településvezetési teendőket, hisz gyakorlott képviselők.
Hosszasan egyeztettünk, sok mindent kellett mérlegelni,
végül konstruktív álláspontra jutottunk.
Sütő Mária Márta úgy nyilatkozott, hogy elsőbbséget
élvez a jelenlegi munkája, hisz több száz dolgozó
felelős vezetőjeként közel 50 medgyesi családból
vannak kollégái, akikkel együtt nagyon komoly szakmai
feladatvállalási folyamatuk van hosszú távon.
Képviselőként, alpolgármesterként, civil szervezeti
vezetőként tud a legjobban funkcionálni.
Aki
ma
Medgyesegyházán
felelősen
kíván
polgármesterséget vállalni, annak több ciklusban érdemes
gondolkodnia. Ehhez én kifutottam az időből.
Kraller József, viszont minden tekintetben helyt tud
állni, amennyiben bizalmat szavaznak neki. A miénket
- Abszolút! Mindig minden körülmények között már megkapta. Természetesen Ő is és Medgyesegyháza
Medgyesegyháza marad számomra az első!
Ebben is számíthat a segítségemre! (X)
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Adventi Ünnepségek

A Művelődési Ház és Könyvtár négy alkalommal szervezte meg és biztosított
teret a vasárnapi Adventi Ünnepség sorozatnak. Rendkívül családias hangulatban
teltek a hétvégi összejövetelek. Mint minden évben a Medgyesegyházi Nebulókért
Alapítvány bonyolította le az alapítványi tagok segítségével három helyszínen a
kézműves játszóházat. Minden alkalommal ügyes kezű gyermekek és felnőttek
vettek nagy létszámban részt a foglalkozásokon, és vitték haza nagy örömmel
az alkotásokat. Majd ezt követték a színpadi produkciók, ahol a legkisebbektől
a
legnagyobbakig
voltak
láthatóak a szereplők. A teltházas
eseményeken
képviseltették
magukat a békéscsabai Jókai
színház előadó művészei, No
Comment Dance tánccsoport, a
Schéner Mihály Általános Iskola diákjai, a Varázserdő Óvoda óvodásai, és a
Medgyesegyházi Advent Énekegyüttes. Köszönjük a felkészítést az óvoda, és
iskola pedagógusaiknak, dr. Kávássy Leila Viola aljegyző kisasszonynak. Mind
a négy adventi gyertyagyújtás után az Önkormányzat a Művelődési Ház és
Könyvtár, valamint a támogatók jóvoltából zsíros kenyérrel, csőrögével,
fánkkal, forró teával, forralt borral vendégeltük meg a jelenlévőket.
A felajánlásokért, segítségekért, finom falatokért külön köszönetet mondunk;
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának, Művelődési Ház és Könyvtárnak,
Egyéni és Társadalomfelelőség Vállalásért Alapítvány, Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzatnak, a Román Nemzetiségi Önkormányzatnak, Románság
Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesületnek, a Medgyesegyházi Nebulókért
Alapítványnak, a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrumnak, a
Junior Vendéglátó Zrt.-nek, Major Húsnak, a Stangli Sütödének, Település
üzemeltető Kft.-nek, Hegedűs Vendéglőnek, Szekeresné Pribojszki Katalinnak,
Vas Gábornak, Jakab Ágnesnek, Haladás Plusz Kft.-nek, Gácsér Bélának,
a közmunkásoknak, és a Kész-En Állunk Medgyesegyháza! Alapítványnak a
Betlehemet.

