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2018. október 19-n délután a Műve-
lődési Házban ünnepeltük az 1956-
s Forradalom és Szabadságharc 62. 
évfordulóját. Az ünnepség a Schéner 
Mihály Általános Iskola és Medgyes-
egyháza Önkormányzatának közös 
rendezvénye, megható emlékezése 
volt. 
A Himnusz közös eléneklését köve-
tően a Schéner Mihály Általános Is-
kola tanulói nagy érdeklődés mellett, 

nagy sikerrel adták elő színvonalas 
ünnepi műsorukat. Ezúton is köszö-
netemet, tiszteletemet és elismeré-
semet fejezem ki a 8. osztályos sze-
replőknek, valamint felkészítőiknek 
Hrabovszki Tünde és Nagyné Papp 
Erika tanárnőknek. Ezt követően ün-
nepi beszédemben felidéztem a nem-
zetközi közvéleménynek, az akkori 
kor ismert személyiségeinek, a sajtó 
archívumokban, a levéltárakban, az 
internetes adatbázisokban fellelhető, 
az 1956-s Forradalommal és Szabad-
ságharccal kapcsolatos véleményeit, 
megnyilvánulásait.
A forradalom és szabadságharc 62. 
évfordulóján újra és újra felmerül 
bennünk a kérdés vajon minek volt 

köszönhető a világ haladó közvéle-
ményének katartikus rokonszenve, 
szimpátiája, szolidaritása? Melyek a 
forradalom, a népfelkelés 1956-ban 
megszületett legfontosabb paradig-
mái? Ma már nyilvánvaló az 1956-os 
magyar forradalom volt a szovjet bi-
rodalom bukásának kezdete, a szük-
ségszerű bukás egyik első előidéző 
eseménye. Szabadságharcos hőseink 
megmutatták, hogy a világ legrette-

gettebb, legna-
gyobb, meg-
szálló, elnyo-
mó hatalma is 
megdönthető 
és megdönten-
dő! Albert Ca-
mus francia író 
és filozófus ezt 
írta: „A népfel-
kelés első bu-
dapesti süvöl-
tései porként 
söpörték el a 
tudálékos, rö-

vidlátó, hamis és hazug-szép filozófi-
ákat, magyarázkodásokat és dokt-
rínákat. Az oly sokáig megcsúfolt 
igazság, a meztelen igazság robbant a 
világ szeme elé.” Az igazság, a mez-
telen igazság a maga megsemmisítő 
egyszerűségével nyilvánvalóvá vált 
a forradalom napjaiban, többé sem-
miféle hazugsággyár nem tudta, nem 
tudja tartósan visszacsempészni a ha-
mis rémképeket, miszerint a háború 
az tulajdonképpen béke; az elnyomás 
az szabadság, és a forradalom az el-
lenforradalom. Ötvenhat hősei meg-
tanulták és a világnak is megtanítot-
ták az alapigazságot, a legfontosabb 
paradigmát: „Egy országot, egy tár-
sadalmat nem ideológiák határoznak 

meg, nem dogmák és elméletek mi-
nősítenek, hanem a szabadság meg-
léte, mértéke vagy hiánya.” 
A szabadság az élet legfontosabb fel-
tétele! A szabadság hiánya volt, az 
’56-os forradalom kitörésének egyik 
legfontosabb indítéka. Ezt igazol-
ja egy szabadságharcos tizennyolc 
éves diáklány vallomása, amelyet az 
ENSZ a forradalom leverését vizs-
gáló különbizottsága előtt tett 1957-
ben: „Szabadságot akartunk, nem jó-
létet! Lehet, hogy kenyerünk se volt, 
és sokunknak nem volt megélhetési 
lehetőségünk se – de mi szabadsá-
got akartunk! Hazugságok között 
nőttünk fel. Állandóan hazudnunk 
kellett. Egy ép gondolatunk nem le-
hetett, mert mindent belénk fojtottak. 
Gondolatszabadságot akartunk!” 

Szabad, igazságos, hazugságmentes 
Magyarországot kívánok! 

Éljen a magyar szabadság, éljen a 
haza!

Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György

polgármester

EMLÉKEZÉS AZ 1956-S FORRADALOMRA ÉS SZABADSÁGHARCRA
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PÁLYÁZATOK NÉLKÜL NEHEZEBB LENNE AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE

Mint a legtöbb helyi civil szervezet, így a medgyesegyházai „A Románság Hagyományaiért 
és Jövőjéért Egyesület” is hosszú évek óta igyekszik kiaknázni a pályázati lehetőségeket. 
Sütő Mária Márta, elnök asszony büszke arra, hogy megalakulásuktól kezdve nagy 
érdeklődés övezi tevékenységüket, taglétszámuk, pártoló tagjaik köre még ma is növekszik.

- Jó másfél évtizeddel ezelőtt nemzetiségi alapon szer-
veződtünk egybe, magam családi kötelékek által kerül-
tem közel a románsághoz. Napjainkra kijelenthető, hogy 
több szempontból is heterogén összetételű közösséggé 
kovácsolódtunk. Befogadó szemléletünk, nyitottságunk 
sokaknak szimpatikus, több mint 50 fővel vagyunk rend-
szeresen jelen városunk közösségi életének vérkeringé-
sében- idézte fel.
- Változtak-e az évek során az egyesület céljai?
- Úgy mondanám, hogy folyamatosan kibővültek, de 
a küldetésünk maradt a román anyanyelvi és kulturális 
értékek megőrzése, hagyományok 
ápolása, átadása gyermekeink, uno-
káink számára. A felnövekvő gene-
rációt prioritásként tartjuk számon, 
de emellett célcsoportunk kiterjedt, 
mert tevékenységünket nem csak a 
medgyesegyházai románságért, ha-
nem valamennyi helyi lakosért tesz-
szük. Szem előtt tartva közösségi in-
tegráló szerepünk lehetőségét-, úgy 
őrizzük meg a helyi románok kulturá-
lis értékeit, hogy programjainkon ke-
resztül megyei, regionális, országos 
és nemzetközi szinten is elérjük az 
embereket. Irányítjuk és szervezzük 
a román nemzetiség anyanyelvének, 
hagyományainak megőrzésével, az 
önismereti tudat erősítésével és a kö-
zösségi élettel kapcsolatos tevékeny-
séget. Részt vállalunk közösségek 
támogatásában, az oktatási és kultu-
rális tevékenységek fejlesztésében. 
- Ezekhez lehetőségek, programok 
kellenek, ahhoz pedig forrás. Ho-
gyan tudják előteremteni? 
- Ötletekben, lelkesedésben, tenni 
akarásban nincs hiány! Ehhez pá-
rosul a jó közösségi kapcsolat más 
helyi civil szervezetekkel, a román 
nemzetiségi önkormányzattal, ön-
kéntesekkel, ami óriási erő. Bármely 
alulról jövő kezdeményezésnek ezek 
a motorjai és azután jön a pénz, ami 
persze elengedhetetlen. Sokszor, ele-
inte, pedig főleg anyagi támogatókat 
is meg kellett nyerni egy-egy prog-
ram lebonyolításához. S, amint tör-
vényesen lehetett, azonnal nekiláttunk civileknek kiírt 
pályázatokat beadni. Mind a működéshez, mind a kul-
turális és szakmai programokhoz is váltakozó arányban, 
de jöttek a támogatások. Ezek segítségével tartottunk az 

idén is hagyományőrző alkalmakat, nemzetiségi bált, 
eljutottunk zarándokútra, egyéb hitéleti eseményekre, 
anyaországi és romániai testvértelepülési látogatásokra, 
hogy csak egy-két dolgot emeljek ki.    
- Köztudott, hogy egyesületük immár több éve gesztor-
szervezete a Medgyesi Civil Kerekasztalnak. Ezt miként 
élik meg?
- Elsősorban felelősségként. Magyarországi nemzetisé-
gi szervezetként az asszimiláció ellen kell küzdenünk, s 
közben integrálódni a lokális magyar, de többnyire sok-
nemzetiségű kultúrát ötvöző helyi, regionális, országos, 

kárpát-medencei, európai társada-
lomba. A kerekasztal megvalósításá-
ra irányuló nyertes projektünkkel az 
is volt a célunk, hogy egy igen erős 
civil jelenlétet tudjunk demonst-
rálni amely épp azt mutatja, hogy a 
többségi magyarsággal mennyire 
hatékonyan tudunk együtt működ-
ni közösségi célok megvalósításáért 
Medgyesegyháza érdekében. 
Az elmúlt években számos válto-
záson ment keresztül egyesületünk, 
megerősödött települési szervezeti 
jelenlétünk. Ebben nagy segítségünk-
re volt a civil kerekasztal megalaku-
lása. Az ennek keretében zajló szak-
mai folyamatokat szakemberek irá-
nyították, melyek nagy hozadékkal 
bírtak. A műhelymunkákon, coachin-
gon, szupervíziókon sajnos csak egy-
két személy, az egyesületünk vezetői 
vehettek részt. A jó gyakorlatot látva 
azonban a tagság körére is kiterjesz-
tettük a humán erőforrás fejlesztést. A 
vezetői facilitlás mellett a csapatépí-
tésre, tréningekre is nagy hangsúlyt 
helyezünk. Októberben volt egy ilyen 
alkalmunk az anyaországban, ugyan-
csak pályázati forrásból. A csapatépí-
tő tréning a jövőre nézve, résztvevőin 
keresztül megalapozhat egy hatékony 
munkaközösségi együttműködést. A 
csapatkohézió megteremtésén túl elő-
segíti az egyéniségek kibontakozását, 
rejtett képességeik megismerését. 
Az aktív élményelemek az egymásra 
utaltság fontosságát erősítik, az igazi 

csapatmunka érzését adják egyesületünk valamennyi tag-
jának- nyilatkozta Sütő Mária Márta, egyesületi elnök. 

B.I.

Dél-Erdélyi 
zarándoklat

Már egy évtizede, hogy minden ősszel zarándoklatot szer-
vez „A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület” 
medgyesegyházi tagságának és az érdeklődőknek Romániá-
ba. Az idén ötven fő vett részt a programon. A szervezésben 
az idén is nagy segítséget nyújtott Varga Sándorné Szidike, 
köszönet érte!

Arad érintésével utaztunk a kanyargós Maros völgyébe, az 
első megálló Máriaradna volt. A Bánság legismertebb búcsú-
járó helye után felkapaszkodtunk a Maros fölött tornyosuló 
impozáns Solymos várához. A kis ”hegymászás” után utazunk 
tovább Erdély belsejébe lévő Medgyesre, ahol még vacsora 
előtt lehetőség volt egy rövid belvárosi sétára a hangulatos 
ódón belvárosban. Megcsodáltuk az impozáns Ortodox temp-
lomot, ahol kicsit elcsendesültünk, imádkoztunk közösen.           
Szállásunk az elegáns Edelweis panzióban volt.  Reggeli után 
irányt vettünk a havasok bércei felé. Rövid idő alatt a nyár-
ból a télbe értünk, a csodálatos zordon hegységbe libegővel 
felkúsztunk a 2044 m magasan fekvő Bilea tengerszemhez. A 
magashegyi kötélpályát végig meredek hegyek, völgyek, pa-
takok, fenyőerdők és alpesi legelők követik. Erdély Alpokja 
után a Kerc-i apátság, majd pedig a Tündérvölgy ejtett rabjául 

bennünket.  Este egy fergeteges táncos bulit szerveztünk, s 
éjfélig roptuk a táncot.
A harmadik nap első látnivalója a csodálatos szász erődtemp-
lom volt Berethalmon. Segesvár, az UNESCO világörökség 
részét képező belváros felfedezése után továbbutaztunk Ma-
rosvásárhelyre, sétát tettünk Belső Erdély szellemi központjá-
ban. Az Ortodox katedrálisban szentmisén vettünk részt.
Nagydisznódon és Kisdisznódon a Déli Kárpátok lábánál ta-
lálható hangulatos szász településeken is elidőztünk, majd a 
csernakeresztúri vacsora után hazaindult csapatunk. 
Balázs István László idegenvezetőnk jó szervezésével, a tud-
nivalók magas szintű átadásával még értékesebbé, feledhetet-
lenné tette számunkra a négy napot. 
Nagyon fontos értéknek tartjuk közösségünk életében is az 
értékteremtő, hagyományőrző tevékenység mellett a hitélet 
gyakorlásának a programon megvalósított formáját. 
A zarándoklat során a résztvevők ismereteiket gyarapítják az 
Anyaország történelméről, kultúrájáról így ismerhetik meg 
még mélyebben vallásukat, használják nemzetiségi nyelvü-
ket, s nem utolsó sorban erősítik identitásukat.

ŐSZI KERÉKPÁROS 
KIRÁNDULÁS 

Nagyszerű nap volt a szeptember 
15-i szombat, mely alapítványunk 
„Védőháló a családokért prog-
ram megvalósítása a Medgyes-

egyházi Nebulókért Alapítvány által „ elnevezésű, 
EFOP-1.2.1-15-2016-00231-es pályázatának keretében 
valósult meg! Többszáz résztvevővel indultunk a hagyo-
mányos őszi családi kirándulásra, melynek helyszíne is-
mét a pusztaottlakai Likefest Park volt. Az idő is nekünk 
kedvezett. A helyszínen sok játék várta a gyermekeket, 
de a szülők és nagyszülők is találtak elfoglaltságot. A leg-
többen végre nyugodtan beszélgethettek ismerőseikkel, 
barátaikkal, nem kellett futni, szaladni. Sokan bekapcso-
lódtak a gyermekek játékaiba vagy együtt tettek túrát a 
pusztabuszon. Volt, aki még a kerékpáros versenybe is 
benevezett. Az ETF Alapítvány  jóvoltából egészségügyi 
szűrővizsgálaton is részt vehetett, aki akart. Természete-
sen a finom ebéd sem maradhatott el.
 Ezért a csodálatos napért sok mindenkinek tar-
tozunk köszönettel! Szeretnénk köszönetet mondani Si-
monka György országgyűlési képviselő úrnak, mert az ő 
közbenjárásának köszönhetően lehettünk kint. Köszön-
jük Pusztaottlaka Község Önkormányzatának és dol-
gozóinak a segítséget és közreműködést. Köszönjük a 
Pusztaottlaka Fejlődéséért Közhasznú Alapítványnak, a 
Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Ala-
pítványnak, a Szent György Jövőépítő Közhasznú Egye-
sületnek, és a Mentor Menedzsment Kft-nek, hogy hasz-
nálhattuk az eszközöket. Köszönjük a Medgyesegyházi 
Haladás Plusz Kft-nek a tejet. Köszönjük az Egyéni és 
Társadalmi Felelősségért Alapítványnak az egészségügyi 
szűréseket! Köszönjük az egész napos helytállást Baukó 
Lászlónénak, Kotroczóné Holecz Editnek, Likerné Buzás 
Editnek, Mochnács Évának, Maulis Pálnénak, Nagy-
né Papp Erikának, Pleskonics Zsuzsának,  Oraveczné 
Szöllősi Juditnak, Szigetvári Józsefnénak! Köszönjük 
a segítséget Piják Andrásnénak,  Zám Anikónak, Lakos 
Csabának, Kucsa Laurának, Baukó Lászlónak, Baukó 
Juliannának! Köszönjük  Roik Katalinnak, hogy elhozta 
a bodzási gyermekeket, hogy ők se maradjanak ki az él-
ményekből. Köszönjük Ungerné Páger Editnek és Páger 
Gyöngyi Máriának, hogy visszakísérték a gyermekeket! 
Köszönjük minden gyermeknek és felnőttnek, akik a nap 
végén segítettek összepakolni! Természetesen legjobban 
jár a köszönet az Európai Unió Európai Szociális Alap-
nak és Magyarország kormányának a pályázatunk finan-
szírozásáért.

Gácsér Béláné kuratóriumi elnök
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MÓDOSULNAK a LEADER 
pályázati kiírások

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása tájékoztatása alap-
ján módosulnak a LEADER pályázati felhívások a 2018. október 
31. – i szakaszzárásokat követően! 
A VP6 – 19.2.1 – 49 – 3 – 17 „Helyi szükségleteket kielégí-
tő vállalkozások támogatása, a szolgáltatáshiányok megelőzése 
érdekében” felhívás a vállalkozások működéséhez kapcsolódó 
eszközbeszerzéshez nyújt 2 000 000 Ft támogatást, a mikro vál-
lalkozásként működő fogorvosok eszközbeszerzésére 5 000 000 
Ft (60%-os támogatás).
A VP6 – 19.2.1 – 49 – 1 – 17 „Háztáji kertészetek, állattartók 
támogatása” pályázat 1 500 000 Ft támogatás igényelhető a ko-
rábbi 500 000 Ft helyett.
A VP6 – 19.2.1 – 49 – 4 – 17 „Civil szervezetek, önkormányza-
tok kis értékű beruházásainak támogatása” felhívás a civil szer-
vezetek eszközbeszerzéséhez 1 000 000 Ft, az önkormányzatok 
rendezvényszervezési eszközeinek beszerzéséhez 2 000 000 Ft 
támogatást biztosít, korábban 300 000 Ft volt.
A VP6 – 19.2.1 – 49 – 6 – 17 „Kisléptékű turisztikai fejleszté-
sek” pályázat önkormányzatok építési beruházásainak megvaló-
sításához igényelhető támogatás 10 000 000 Ft, eszközvásárlás 
maximum 2 000 000 Ft.
A módosítások miatt, azok, akik már korábban is nyújtottak be 
pályázatot (2018. október 31. – ig) lehetőségük van ismételten 
pályázat benyújtására.
A polgárőr egyesületek is jogosult pályázóknak minősülnek, így 
nyújthatnak be támogatási kérelmet.
A módosított pályázati kiírások várhatóan november 5. – én je-
lennek meg!

Kedves érdeklődök!
Egyesületünk november hó 11-én vasárnap buszos ki-

rándulást szervez a Fővárosi Nagycirkuszba
Jelentkezés:

2018. november hó 5-ig de. 9-11 óra között 
irodánkban.

Díj: 5.000- Ft / fő
Tervezett indulás: reggel 6.45 

Visszaérkezés: 17-18 óra között.
Várjuk a jelentkezőket.

ŐSZI KULTURÁLIS DÉLUTÁN 
A MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT 
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYE-
SÜLETE AZ EFOP-1.3.5-16-2016-00800 

- „MOZGÁSBA HOZVA” PROJEKT KE-
RETÉBEN 2018. OKTÓBER 23-ÁN ŐSZI KULTURÁLIS 

DÉLUTÁNT HIRDETETT.
Az eseményen közel 40 fő érdeklődő vett részt. A rendezvény kere-
tében megnyílt Sütő Jánosné, helyi alkotó kiállítása a Civil Háznak 
az egyesület által használt kistermében. A festmények, szobrok egy 
hétig tekinthetők meg az érdeklődő közönség számára, a tagság ön-
kéntesei vállalták a nyitva tartásról való gondoskodást.
A jó hangulatú együttléten tea és zsíros kenyér, zöldfélék mellett 
körvonalazódott egy újabb alkotóköri találkozó megtartása is no-

vember közepe táján, illetve megkezdődtek a LUCA-NAPI FOR-
GATAG előkészületei, december 13-ra, amivel új hagyományt is 
szeretne teremteni az egyesület.
A nap színvonalát emelte, hogy nemzeti ünnepünkön tartottuk a 
programot. Sütő Mária Márta, egyesületi tagunk, alpolgármester 
asszony rendhagyó történelem órának is beillő előadásban beszélt 
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc mozzanatairól. A 62. év-
forduló előtt tisztelegve koszorút is elhelyeztünk a polgármesteri 
hivatal emlékhelyénél.
Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Szabó Györgyné elnök

Képzés!
Művelődési Ház és Könyvtár 2018. november 26-án 

hétfőn délelőtt 9 órától 12 óráig civil szervezeteknek 
szóló oktatást, információs képzést, délután 13 órától 16 
óráig 55 év felettieknek tartunk információs eszközök 

használatáról tájékoztatást.

Jelentkezés és bővebb információ a Művelődési Házban 
2018. november 25.-ig 8-16 óráig, vagy a 

68/ 440-004 –es telefonszámon. 
Szállj be a játékba! 

Tapasztald meg az Internet lehetőségeit!

ÉRTESÍTÉS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Medgyesegyháza területén 
a TAPPE Hulladékgazdálkodási Kft. az idei év hátralévő részében az 
alábbi időpontokban bonyolítja le a zöldhulladék, illetve a szelektív 
hulladék elszállítását:
Zöldhulladék-szállítás: november 12., november 22., december 17..
Szelektív hulladék-szállítás: november 20., december 17..
Kérjük Önöket, hogy mind a szelektív, mind a kommunális hulla-
dék esetében a gyűjtőedényzetet reggel hat órára szíveskedjenek 
az ingatlan előtti közterületre kihelyezni, mivel a szállító cég nem 
tudja garantálni, hogy a később kihelyezett hulladékot elszállítják. 
A hulladék elszállításának pontos időpontjára nincs állandó „menet-
rend”, tehát nem mindig ugyanabban az időpontban ürítenek.
Zöldhulladékot csak a szabványos gyűjtőedényben, áttetsző zsákban 
vagy 1 méternél rövidebb kötegekben kihelyezett, alkalmanként ma-
ximum negyed köbméter (250 liter) mennyiségben szállítanak el. 
A kommunális gyűjtőedényzetben elhelyezhető települési szilárd 
hulladék maximális tömege annak űrtartalmától függően:
- 80 literes gyűjtőedény esetében 25 kg.
- 120 literes gyűjtőedény esetében 40 kg.
- 240 literes gyűjtőedény esetében 80 kg lehet.
Ha szolgáltatást végző szerv dolgozója azt észleli, hogy a gyűjtőe-
dénybe olyan tárgyakat helyeztek el, amely nem minősül szállítható 
szemétnek, annak szállítását megtagadhatja.
A szolgáltató kéthetente szerdán 8 óra 45 perctől 10 óra 45 percig 
a helyi Művelődési Házban ügyfélfogadást tart, ahol többek között 
panasz, név átírás és a gyűjtőedényzet cseréje intézhető. A TAPPE 
Kft. elérhetősége: telefon: +36-66-447-150, e-mail: ugyfelszolga-
lat@tappe.hu
A hulladékszállítási információkról és az ügyintézésről a www.da-
reh.hu oldalon lehet tájékozódni.

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

KIKÖLTÖZTÜNK!
Új szociális lakhatási forma a dél-békési 

településeken

Az EFOP-2.2.2-17-2017-00002 azonosítószámú KI-
KÖLTÖZÜNK! - Új szociális lakhatási forma a 
Dél-Békési településeken című projekt megvalósítása 
során 10 db egyenként 12 férőhelyes támogatott lak-
hatást biztosító ház valamint 2 db szolgáltató központ 
kerül kialakításra. A projekt a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében valósul meg 2017.07.01-2019.06.30. 
között 1083 millió Ft-os európai uniós támogatás se-
gítségével.

Az EFOP-2.2.2-17-2017-00002 azonosítószámú KI-
KÖLTÖZÜNK! - Új szociális lakhatási forma a 
Dél-Békési településeken című projekt megvalósítása 
során 10 db egyenként 12 férőhelyes támogatott lakha-
tást biztosító ház, valamint 2 db szolgáltató központ ke-
rül kialakításra. A pályázat megvalósítási ideje 
2017.07.01-2019.06.30-ig tart, összköltségvetése 1083 
millió Ft. A Békés Megyei Körös-menti Szociális Cent-
rum Magyarbánhegyesi Fogyatékosok Otthona telep-
helyén 120 férőhely kerül kiváltásra. Az otthonban élő, 
fogyatékkal élő ellátottak a projektnek köszönhetően 12 
fős családi házakba költözhetnek. A 10 db támogatott 
lakhatási férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével 
Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza és Magyarbánhe-
gyes területének utcáiban kerül megépítésre, illetve át-
alakításra, amelyek általában kiépített, közművesített út 
mellett fekszenek.  Ezek az újonnan építendő házak 12 fő 
számára fognak biztosítani lakhatást, 2 ágyas szobákban. 
A lakók ellátására, a szociális alapszolgáltatások bizto-
sítására 2 db Szolgáltató Központ kerül kialakításra. Az 
egyik ilyen szolgáltató centrum Magyarbánhegyesen, a 
Tanya utca 37. sz. alatt álló - jelenlegi intézményi bent-
lakásos ellátást biztosító - ingatlan felújításával, a má-
sik Mezőkovácsházán, az Árpád utca 120. sz. alatti épü-
let átalakításával valósul meg. A Központ szolgáltatási 
elemeit a támogatott lakhatást igénybe vevők komplex 
szükségletfelmérése alapozta meg. Ennek fényében a 
nyújtani kívánt alapszolgáltatások az étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás, a támogató szolgálat, a nappali ellátás, 
valamint a fejlesztő foglalkoztatás lesz.
A projektben az ellátottak önálló támogatott életvitelét 
szolgáló eszközökön felül a foglalkoztatáshoz szükséges 
eszközök, valamint kettő darab speciális gépjármű is be-
szerzésre kerül.
A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások bírálata 
folyamatban van.
A támogatott lakhatást biztosító házaknak helyet adó in-
gatlanok közül öt telek Mezőkovácsháza Város Önkor-
mányzatának, négy telek Medgyesegyháza Város Ön-

kormányzatának a tulajdonában van, mely ingatlanokra 
használati megállapodások kerültek megkötésre.
A projekt megvalósítási ideje alatt a jelenlegi bentlakásos 
intézménynek helyt adó ingatlan átalakítása is megtörté-
nik, az alapszolgáltatásokat és a foglalkoztatást biztosító 
szolgáltató központ kialakítása érdekében.
A projektről bővebb információt a https://tamogatottfej-
lesztesek.szgyf.gov.hu oldalon olvashatnak.

TÁJÉKOZTATÁS
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐ IGÉNYLÉSÉRŐL

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a szociálisan rászorulók részére szociális célú tü-
zelőanyag (szén) természetbeni juttatást biztosít. 

Jogosultsági feltételek: 
- családos esetén: akinek a háztartásában az egy 

főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 100 %-át (28.500.- Ft-ot) nem 
haladja meg,

- egyedül élő esetén: a jövedelem a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 

      150%-át (42.750.- Ft-ot) nem haladja meg,

- a képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő 
körülmények alapján (krízishelyzet, súlyos beteg-
ség, magas gyógyszerköltségek, stb.) a fent említett 
felső jövedelemhatártól a támogatás megítélése so-
rán eltekinthet, de a rendkívüli méltánylást érdemlő 
körülményeket az igénylőnek igazolnia szükséges,  

      - aki az általa lakott lakás fűtését szilárd tüzelésű 
(fa/szén) fűtőberendezéssel biztosítja, és erről nyilat-
kozatot tesz.

Igénybejelentés: az arra rendszeresített nyomtatványon 
a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézések irodájá-
ban, Dancsikné Mile Ritától átvehető, amelyet kitöltést 
követően ugyanitt lehet benyújtani, legkésőbb 2018. no-
vember 16. napjáig.  
A jövedelemnyilatkozatot illetve a jövedelemnyilatko-
zatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolást csatolni 
szükséges. 
Az elbírálásnál előnyt élvez a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerin-
ti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy 
lakhatási támogatásra jogosult személy, illetve aki a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény alapján halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket (gyermekeket) nevel. 
A jogosultságról a Képviselő - testület Szociális és Okta-
tási Bizottsága 2018. november végén határozatban dönt.
                                                                             

dr.  Kormányos László jegyző
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EMLÉKEZÉS SZERETTEINKRE 
HALOTTAK NAPJÁN

A halottak napja keresztény ünnep, emlékezés, imádkozás az el-
hunyt családtagokért, barátokért. Az ünnepet minden évben novem-
ber 2-án tartjuk, amely a naptárakban is szerepel. Ezen a napon a 
legtöbben gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, 
és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját. Magyarországon a 
halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából 
általános, felekezetektől függetlenül az elhunytakról való megem-
lékezés napjává. Sokan nem tesznek különbséget halottak napja 
és mindenszentek között, amelyet egy nappal halottak napja előtt 
minden év november 1-n tartunk. Fontos tudni, hogy két különböző 
ünnepről van szó! A mindenszentek katolikus egyházi szabályok 
szerint az összes üdvözült lélek emléknapja, akiket nem avattak 
szentté, illetve akik nem kaptak külön napot a naptárban.
Az elmúlás, a gyász életünk fájdalmas, de megkerülhetetlen része! 
Minden embert, minden családot minősít, hogyan ápolja, gondozza 

elhunyt családtagja emlékét. 
Ez nem csak az emlékezést, 
a visszaemlékezést, a lelki 
gondoskodást jelenti, hanem 
azt is, hogy a maga fizikai 
valóságában hozzátartozóink 
végső nyughelyét, sírját meny-
nyire gondosan ápoljuk, tarjuk 
rendben. Szüleim, nagyszüle-

im sírjait látogatva gyakran és szomorúan tapasztalom, hogy te-
metőinkben a sírok jelentős része ápolatlan, minden gondoskodást, 
gondozást nélkülöz. Ilyen alkalmakkor a látogatók gyakran fogal-
maznak meg negatív véleményt az adott temető fenntartójáról, vagy 
éppen az önkormányzatról. Pedig legtöbbször az adott sír, sírok ál-
lapota, ápolatlansága ad okot a negatív megítélésre, ennek gyom-
mentes, gondozott állapotáért az elhunyt élő családtagjai, hozzátar-
tozói a felelősek. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a temető 
tulajdonosa, fenntartója az adott egyház, vagy az önkormányzat 
lehetőségeihez, adottságaihoz mérten ne venné ki részét a temető 
és annak környezetének ápolásából, gondozásából. Medgyesegy-
háza közigazgatási területén három temető van, a Hősök utcai az 
Evangélikus Egyház, a Nagykamarás felé vezető út mellett lévő a 
Katolikus Egyház, míg a Bánkúton lévő temető Medgyesegyháza 
Önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában van.
November 2-n, vagy az ahhoz közeli napokban - a mindennapi 
rohanást, a munkát szüneteltetve -, látogassuk meg nagyszüleink, 
szüleink, családtagjaink sírját, nyughelyét. Fejezzük ki hálánkat, 
tiszteletünket, emlékezzünk arra, hogy szinte mindent nekik kö-
szönhetünk! Leghelyesebben akkor járunk el, ha gyakran, rendsze-
resen meglátogatjuk elhunyt hozzátartozóinkat, végső nyughelyü-
ket! Nagyon fontos, hogy a sírokat és azok környezetét ápoltan, 
tisztán, gyommentesen tartsuk, mert ez is egyfajta kifejezési módja 
a szeretetnek, a tiszteletnek és annak a mérhetetlen gondoskodás 
szerény viszonzásának, amit az eltávozott családtagjainktól kap-
tunk életükben.
A halottak napja alkalmából - mint polgármester is – szeretettel, há-
lával és tisztelettel gondolok minden hajdani medgyesi polgártár-

samra, függetlenül attól, hogy helyben vagy távolban találtak végső 
nyugalmat. Nekik köszönhetjük településünket, annak fejlődését, 
mai életünket, amiért örök hálával tartozunk. 
Emlékük legyen áldott, az álmuk legyen szép! Legyen számukra 
könnyű a föld! 

Hálával és tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester


