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XXVI. MEDGYESEGYHÁZI NAPOK
A visszaemlékezés, a hála, a tisztelet, az elismerés ünnepe

	 Medgyesegyháza	képviselő	testülete 26	évvel	ezelőtt	1992-ben hozta létre, alapította meg a Medgyesegyházi Napok ünnepi 
rendezvénysorozatát. Elsődleges	célunk a	hagyományteremtés	volt, a rendezvény időpontja nem véletlenül kötődik a Szent Mihály 
napi Búcsú időpontjához. További	fontos	célként	jelöltük	meg, hogy évről évre teremtsünk arra lehetőséget, hogy kitüntető	díjban,	
címben – Medgyesegyházáért Emlékéremben, Medgyesegyháza Díszpolgári címben – részesítsük	azokat, akik	életművükkel,	eddigi	
pályafutásukkal	 kiemelkedőt	 alkottak,	 gyarapították	 Medgyesegyháza	 és	 hazánk	 jó	 hírét	 elismertségét. Fontos	 célkitűzés	
volt	és	ma	is	kiemelkedően	fontos,	hogy	elismerjük	a	hétköznapok,	a	helyi	közélet	„hőseit”	is. Ezért a képviselő testület minden 
évben odaítéli és az ünnepi képviselő testületi ülésen kerül átadásra az „Év	 tanulója,	az	Év	sportolója,	az	Év	köztisztviselője,	az	
Év	közalkalmazottja,	az	Év	pedagógusa”	cím	is. A hagyományos, ünnepi képviselő-testületi ülés egyik megható és elgondolkodtató 
színfoltja Medgyesegyháza	 legfiatalabb	 és	 legidősebb	 polgárának	 köszöntése.	 Sokat köszönhetünk azon polgárainknak is, aki 
ingatlanjaik, illetve az azok előtti közterületek szépítésével kiemelkedőt alkotnak, Őket részesítjük évről évre a	„Rendezett	utcakép” 
elismerő oklevélben és díjban. 
 Ezúton is gratulálok, elismerésemet és tiszteletemet fejezem ki azon polgártársaimnak, akik   az elmúlt 26 évben és most 
2018-ban kitüntető díjakban, címekben és elismerésekben részesültek. Köszönöm	munkájukat,	értünk,	közösségünkért	meghozott	
áldozataikat!	Köszönöm,	hogy	gyarapították	Medgyesegyháza	jó	hírét,	elismertségét.
	 Az	ünnep	emelkedett	pillanataiban	tisztelettel	emlékezem	azon	elődeinkre,	akiknek	a	mai	Medgyesegyházát	köszönhetjük!	
Akik a történelem és a sors viszontagságai, ellentmondásai közepette is megőrizték,	fejlesztették,	gyarapították	Medgyesegyházát.	
A 2018.	évi	Medgyesegyházi	Napok, Nagyközséggé	nyilvánításunk	125.	évfordulója, Medgyesegyháza	várossá	nyilvánításának	
9.	évfordulója	alkalmából tisztelettel	köszöntöm azokat, a polgártársaimat, akik munkájukkal, tehetségükkel, anyagi áldozataikkal, 
adóforintjaikkal hozzájárultak és hozzájárulnak településünk fejlődéséhez. Jelképesen – hozzátartozóikon, szeretteiken, az égieken 
keresztül – köszöntöm	 azokat	 a	 polgártársaimat	 is,	 akik	ma	már	 nem	 lehetnek	 velünk, régebben vagy éppen a közelmúltban 
eltávoztak közülünk, a távolban vagy Medgyesegyháza temetőiben nyugszanak.
	 Ez	az	ünnep,	a	Mi	ünnepünk!	Továbbra	is,	a	jövőben	is,	az	örökkévalóságig	legyen	az	emlékezés,	a	visszaemlékezés,	a	
hála,	a	tisztelet,	az	elismerés	ünnepe!	

Köszönettel	és	tisztelettel:	dr. Nagy Béla György 
polgármester
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2018.	ÉV	KITÜNTETETTJEI
Medgyesegyházáért	

Emlékéremben	részesült:

Piják	Andrásné

A Schéner Mihály Általános Iskola 
kiváló pedagógusa már 35 éve. Lassan 
20 éve igazgatóhelyettes, s mind emellett 
aktívan részt vesz Medgyesegyháza 
város társadalmi és civil életében is.
1983. szeptemberében került az 
Általános Iskolába, ahol először két 
éven keresztül napközis nevelőként, 
majd 1985. óta matematika - fizika 
szakos tanárként dolgozik. 
Racionális gondolkodásával igyekszik 
hamar a dolgok után járni, mindenkinek 
megtalálni a jó megoldást. Kollégáival is 
mindig megértő, emberséges. A pályázati 
rendszer elindulása óta részt vesz 
pályázatíróként vagy lebonyolítóként. 
Sohasem nézi az órát, akkor van vége 
a napnak, ha a feladat készen van. Az 
iskolai Szülői Munkaközösséggel is 
tartja a kapcsolatot. 2003. óta részt vesz 
szervezőként és sok éven át szereplőként 
is, az iskola tanulóiért szervezett 
jótékonysági Iskolabálon. 2004-ben 
két magánszemély társával létrehozta 
a Medgyesegyházi Nebulókert 
Alapítványt, mert egy civil szervezet 
még több anyagi lehetőséget teremthet 
az işkolás gyermekeknek. Nem csak 
alapítója az alapítványnak, hanem mind 
a mai napig tevékeny résztvevője is az 
alapítványi munkának. Az alapítvány 
egyre több feladatot vállal. Ő minden 
alapítványi ülésen, és a szervezett 
programokon is részt vesz, munkájával, 
ötleteivel segíti az alapítványt. Az 
egyik ballagó nyolcadik osztály úgy 
búcsúzott egyszer tőle, hogy: „Ő az, aki 
mindig minden helyzetben tud nyugodt, 
megfontolt megoldást találni minden 
problémára.”

Medgyesegyházáért	
Emlékéremben	részesült:

Tóth	Márton
Született: Medgyesegyháza 1943.09.05. 
Szülei, rokonai is helyi születésűek.
Gyermekkorában Medgyesegyházán élt 
és későbbiekben a nyári szüneteket is itt 
töltötte a nagyszüleinél. Gyermekként 
rá is nagy hatással volt a labdarúgás, 
amit a grundon mindennap játszott a 
barátaival.

1993.szeptember 05.-én a 
közreműködésének köszönhetően 
Medgyesegyházán rendezték a 
Magyarország- Románia női válogatott 
mérkőzést. Azóta sem rendeztek Békés 
Megyében ilyen jelentős mérkőzést.
Megyei főtitkárként 1994-ben az akkori 
településvezetéssel és Nagy Béla 
polgármesterrel közösen szervezték és 
bonyolították le Medgyesegyházán a 
Megyei Polgármesterek 1. Labdarúgó 
találkozóját, ami azóta is megrendezésre 
került minden évben más helyszínen. 
Sportvezetői pályafutása alatt mindig 
segítette, támogatta a Medgyesegyházi 
Sportegyesületet. Nem volt olyan 
kérdés, kérés, amiben ne segített volna.
Életútja példa értékű, és példamutató 
lehet minden medgyesegyházi fiatal 
számára, hogy akarattal, hittel, kitartással 
nincs elérhetetlen és legyőzhetetlen 
akadály.

Az	év	pedagógusa	
Kitüntető	címben	részesült:

Petrusán	Jánosné
Paszmár Mária, 1962. 02. 22.-én 

született Medgyesegyházán. Általános 
Iskolai tanulmányait is itt végezte, 
majd Békéscsabán az Egészségügyi 
Szakközépiskolában szerzett érettségit. 
munkáját a gyermekek feltétel nélküli 
szeretete, és az odaadás jellemzi. 
Rendkívüli az empátia képessége, 
szociális érzékenysége. Önzetlenül, 
kérés nélkül segít minden rászorulónak, 
nemtől és kortól függetlenül. Nagyon 
kreatív, sok jó ötlete van, amelyek 
megvalósításában is szívesen részt 
vesz. 2013-ban került a bánkúti 
telephelyünkre, ahol nagyon hamar 
beilleszkedett a csoportba, a gyerekek és 
a szülők is gyorsan elfogadták, tisztelet 
és szeretet övezi munkáját. Igyekszik 
a bánkúti óvodások életét minél 
színesebbé tenni, a medgyesegyházi 
programokon is szívesen részt vesznek, 
nem számít, hogy hogyan, de biztos 
megszervezi a bejutást, az utazást!
Az elmúlt időszakban igen sok program 
került megrendezésre, amelyre időt és 
energiát nem sajnálva Marcsi óvó néni is 
lelkesen részt vett. Az Ő kitartásának és 
türelmének is köszönhető, hogy a bánkúti 
közösség így összekovácsolódott.

Az	év	pedagógusa
Emlékéremben	részesült:

Gácsér	Béláné
Emma néni munkájának alapvető 
jellemzői a hivatástudat, a gyermek - 
és szakmaszeretet, a következetesség, 
igényesség, pontosság, a közösségért 
érzett felelősségvállalás. A felnövekvő 
nemzedék tanítását, az értékek 
átadását példamutatásával éri el. 
Tanítványait szüleik, embertársaik 
tiszteletére, megbecsülésére neveli. 
Környezetvédelmi tevékenysége 
is példaként áll a medgyesegyházi 
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gyermekek előtt: az iskolai fém és 
papírgyűjtés irányítójaként sok-sok 
forintot juttatott már az iskolások 
megtakarított osztálypénzébe. Számára 
nem létezik megoldhatatlan feladat. 
Sokat tesz iskolájáért, kollégáiért. 
Folyamatosan figyeli a pályázati 
kiírásokat, lehetőségeket, melyekkel az 
iskola, a tanulók javát szolgálja.
Szakmai munkáját folyamatosan 
megújítja, nyitott az új 
kezdeményezésekre. A mindennapok 
munkája mellett belső igénye az 
önképzés, a szakmai megújulás. Szívén 
viseli az iskola minden ügyét. A diákok, 
a tantestület és a szülői közösség is érzi 
azt a törődést, amit vállal az iskolával 
kapcsolatban.
Folyamatosan figyeli a pályázati 
kiírásokat, lehetőségeket, melyekkel 
az iskola, a tanulók javát szolgálja. 
Ebben a tanévben a sikeresen megnyert 
Erzsébet-táboros pályázatokat tudhatja 
maga mögött, melynek napközis 
táborában idén nyáron két alkalommal 
is volt a művészeti tábor
Az évek során számos továbbképzésen 
bővítette ismereteit. Tapasztalatait, 
ismereteit igyekszik átadni kollégáinak.

Az	év	közalkalmazottja
Kitüntető	címben	részesült:

Oláh	Nikolett

Niki az óvodában 2015. szeptemberétől 
dolgozik pedagógiai asszisztensként. 
Rendelkezik a munkaköre ellátásához 
szükséges szakmai ismertekkel, a 
rábízott feladatokat mindig precízen 
és maradéktalanul teljesíti. Nagyon jó 
a probléma megoldó gondolkodása, 
azonnal reagál minden váratlan helyzetre, 
és mindig megtalálja mindenre a legjobb 
megoldást. Munkavégzésére jellemző a 
felelősség és hivatástudat. Amennyiben 

szükséges közreműködik a gyermekek 
nevelésében, jó kommunikációs 
készséggel rendelkezik, rendkívüli 
segítőkészség jellemzi. Kívánjuk, hogy 
tenni akarása, munkához való pozitív 
hozzáállása a jövőben is megmaradjon!

Az	év	tanulója
Kitüntető	címben	részesült:

Tóth	Tímea	Zenóbia
Nyolc éven át magatartása és szorgalma 
példamutató volt társai számára. 
Helyi, területi, kistérségi tanulmányi 
versenyeken, sportversenyeken 
rendszeresen és aktívan vett részt. Vezető 
szerepet töltött be az osztály életében, 
közösségi munkája mintaértékű társai 
számára, és az osztályfőnök mindig 
számíthatott a munkájára. Nyílt, 
tisztelettudó tanuló.

Az	év	tanulója
Kitüntető	címben	részesült:

Bizderi	Boglárka

Év tanulója 2018.-ban: Boglárka 
magatartása és szorgalma általános 
iskolai tanulmányai során végig 
példamutató volt. Számos értékes 
tulajdonságából kiemelendő vállalkozó 

szelleme, széleskörű érdeklődése, 
sokoldalúsága, tisztelettudó viselkedése 
és nagyfokú kötelességtudata. 
Az iskola kulturális életében való 
aktív közreműködésén kívül több 
tanulmányi versenyen is részt vett, 
többek között matematika, magyar 
(nyelvtan és irodalom egyaránt), 
biológia és történelem tantárgyakból, 
ahol mindig szívesen kamatoztatta 
tudását és eredményesen szerepelt. Az 
iskola és az osztály közösségi életében 
is szerepet vállal. Az osztályközösség 
kedveli, társaival jó kapcsolatot ápol, 
kedves, barátságos, segítőkész tele 
humánummal. Ő az a diák, akire bártan 
bármilyen feladatot rá lehet bízni, 
megbízható jelleme miatt mindig lehet 
rá számítani.
Az	év	sportolója	címben	részesült:

Abai	Éva
 

Éva kisiskolás korában kezdett el 
sportolni a Medgyesegyházi Sportkör 
Úszó és Búvárúszó Szakosztályában. 
Az eltelt 10 év során példamutatóan, 
kiemelkedő szorgalommal edzett. A 
sportági ismereteket magas szinten 
sajátította el. A szakosztályon belül 
Éva úszó technikája a legkiválóbb, 
ennek köszönhetően ő az első 
medgyesegyházi női versenyző, aki 
egy percen belul képes leúszni a 100 
m-es versenyszámot. A felnőtt szakmai 
követelményrendszerrel mérve is kiváló 
eredménnyel sajátította el a vízből 
mentés elméleti és gyakorlati ismereteit. 
Fiatalabb sporttársainak is példával 
szolgál arra, hogy a tanulmányok és az 
élsport űzése összeegyeztethető.
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Medgyesegyházán	2018.		
legfiatalabb	polgára:

Kuzma	Janka
Janka, Kuzma Pál és 
Karlik Edit gyermekeként 
Békéscsabán 2018. 
szeptember 14-én látta meg 
a napvilágot. Jó egészséget 
kívánunk a babának.

Medgyesegyháza	2018.		
legidősebb	polgára:

Szabó	Béláné
1920. június 12.- én 
született Vágási Julianna 
idén 98 éves. Sok szeretettel 
gratulálunk, és további jó 
egészséget kívánunk.

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP IMPRESSZUM
Medgyesegyháza Önkormányzatának helyi, közérdekű,tájékoztató lapja  Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban

Kiadja: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár  5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 
Felelős kiadó: Dr. Kormányos László   |  Szerkesztőség címe:  5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.  |  Megjelenik: havonta  - Terjesztése ingyenes   Nyomtatás és nyomdai előkészítés: 

Topbalaton Kft. 1015 Budapest, Batthyány u. 51. fsz.2. 
Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993

Felhívás
2018.10.27-én	/szombaton/18	órától	a	katolikus	hívek	

jótékonysági	estet	szerveznek.

A rendezvény bevételét a Plébánia udvarán épülő közösségi ház 
befejezésére szándékoznak fordítani.

Támogató jegyek 500 Ft-os értékben és vacsorajegy 2000 Ft-os 
értékben vásárolható:

Varga	Sándornénál			
Tel.:06 30 339 6414
Varga	Pálnénál									
Tel.:06 30 305 9188
Huszár	Erzsébetnél			
Tel..06 30 927 5403
Sütő	Mária	Mártánál	
Tel.: 06 20 555 8781
Süle	Péternénél

 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy lehetőségük szerint 

hozzájárulásukkal támogassák a nemes cél megvalósítását.
„A	jókedvű	adakozót	szereti	az	Isten”/	2Kor.9.7/

Köszönetemet fejezem  ki mindazoknak, akik hozzásegítettek a 
Bánkútiak és onnan elszármazottak III. találkozójának sikeres 
megtartásához.
Külön köszönöm: Mitykó Mihály és a bánkúti közmunkások, 
Kovács Sándor asztalos, Gulyás Sándor  Haladás Plus KFT, 
Lipták László, Virág Zsolt, Farkas Gyula, valamint munkatársai 
önzetlen támogatását és segítségét.

                                                                                  Grósz Pál

Köszönetemet	fejezem	ki	azoknak,	akik	a	XXVI.	
Medgyesegyházi	Napokat	támogatták:

Csizmadia Tibor - Zöldség- Gyümölcs 
Schéner Mihály Általános Iskola
Grósz Pál
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány
Településüzemeltető Kft.
Medgyesegyháza Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal dolgozói
Művelődési Ház és Könyvtár dolgozó
Művészeti csoportok tagjai
Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft.
Egészségfejlesztési Iroda Mezőkovácsháza
ETF Alapítvány

Tisztelettel: Farkas Gyula
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FELHÍVÁS	–	BURSA	HUNGARICA	2019

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében 
pályázatot ír ki felsőoktatási hallgatók („A” típusú) és 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni szándékozó („B” típusú) 
kizárólag Medgyesegyháza közigazgatási területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok 
számára.
Az „A”	 típusú	 pályázatra azok a Medgyesegyháza 
közigazgatási	 területén	 állandó	 lakóhellyel	 rendelkező,	
hátrányos	 szociális	 helyzetű	 hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes	 idejű	 (nappali munkarend) 
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat.
A „B”	 típusú	 pályázatra azok a Medgyesegyháza 
közigazgatási	 területén	 állandó	 lakóhellyel	 rendelkező,	
hátrányos	 szociális	 helyzetű, a 2018/2019. tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási	
intézménybe	 felvételt	 még	 nem	 nyert, érettségizett 
pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020.	 tanévtől	
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes	idejű	(nappali	
munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A	pályázat	kötelező	mellékletei:
„A”	típusú	pályázat: felsőoktatási intézmény által kitöltött 
eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első 
félévéről, igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, egyéb szociális 
körülmény igazolása
„B”	típusú	pályázat: igazolás a pályázó és a pályázóval egy 
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, egyéb 
szociális körülmény igazolása
A	pályázat	benyújtásának	módja:
A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges!
A regisztrációs felület elérése: https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt 
követően maguk	 rögzítik	 adataikat, onnan a pályázati	
űrlapot	 kinyomtatva, aláírva kell a Medgyesegyházi 
Polgármesteri Hivatalban (1.sz. iroda, Manczúrné Dékány 
Bernadett ügyintéző) benyújtani. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt 
érvényes!
Azok a pályázók, akik korábban már regisztráltak a 
rendszerben, a meglévő felhasználónévvel és jelszóval tudnak 
belépni az EPER-Bursa rendszerbe.
A	pályázat	 rögzítésének	 és	 az	 önkormányzathoz	 történő	
benyújtásának	határideje:

2018.	november	6.	(kedd)

További részletes információk:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica13/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica14/

IDŐSEK	VILÁGNAPJA	MEDGYESEGYHÁZÁN

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 1991-ben nyilvánította 
október 1-t az IDŐSEK	VILÁGNAPJÁVÁ. Ezen a napon a világ 
szinte minden országában, így hazánkban és Medgyesegyházán 
is a közfigyelem középpontjába kerülnek idős polgártársaink. 
Tisztelettel	köszöntjük	az	Időseket,	megemlékezünk	életükről,	
nagyszerű	 helytállásukról,	 példamutató	munkáikról	 és	 arról,	
hogy	 milyen	 áldozatok	 árán,	 milyen	 féltő	 gonddal	 nevelték	
fel	 gyermekeiket,	 utódaikat.	 Településünkön	 három	 napon	
keresztül	 ünnepi	 köszöntésekkel,	 színes	 programokkal	
köszöntöttük	az	ünnepelteket.

Először Október 2-n, kedden délután a Művelődési Házba 
hívtuk és vártuk idős polgártársainkat, ahol a megjelenteknek 
elmondtam ünnepi köszöntőmet és jókívánságaimat. Ezután a 
békéscsabai Jókai Színház művészei népszerű dalokat, slágereket 
adtak elő, majd a helyi Schéner Mihály Általános Iskola 
tanulóinak a kedves, szeretetteljes, színes műsora következett. 
Másnap október 3-n, szerdán, délután a Civilek Házában a 
Medgyesegyháza- Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesületének 
„meglepetés műsora és előadása” csalt mosolyt és nevetést a 
résztvevők arcára. A rendezvény szerény vendéglátással zárult.  
Az Idősek köszöntése és ünneplése október 4-n, csütörtökön 
délután fejeződött be, amikor játékos-ügyességi vetélkedőre került 
sor, majd zenés mulatságra került sor, amelynek a Csanádapácai 
Népdalkör volt a kezdeményezője. Ezúton is köszönöm minden 
résztvevőnek, hogy elfogadták meghívásunkat és részt vettek a 
rendezvényeinken. Hálásan köszönöm a Schéner Mihály Általános 
Iskola tanulóinak, Hegedűs Kitti tanárnőnek az ünnepi műsort. 
Köszönöm a Mozgáskorlátozottak Egyesületének, a Csanádapácai 
Népdalkörnek és a Gondozási Központ dolgozóinak, hogy lelkes 
odaadó szereplésükkel, munkájukkal, kinyilvánították szeretetüket 
és tiszteletüket az idősek felé.

 Tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester

KÖSZÖNTÉS
 Medgyesegyháza	 önkormányzata,	
és	 a	 magam	 nevében	 szeretettel	 és	
tisztelettel	 köszöntöm	 medgyesegyháza	
idős	 polgárait,	 az	 idősek	 világnapja	
alkalmából.	 Köszönöm	 eddígi	
támogatásukat	 és	 áldozatvállalásaikat!	
Tapasztalataikra,	 bölcsességükre	 a	
jövőben	 is	 számítok!	 Jó	 egészséget,	 és	
boldog	életet	kívánok.

Szeretettel	és	tisztelettel:
dr.	Nagy	Béla	György
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Medovarszki Judit Katalin és Faraga János 2018. augusztus 18-án 
ünnepelték családtagjaik, szeretteik és barátaik körében az 50-ik 
házassági évfordulójukat. A család ezúton szeretné megköszönni a 
vendégeknek, hogy osztoztak örömükben, köszönik a gratulációkat, 
az ajándékokat és nem utolsó sorban  a jó kedvet, a jó hangulatot. 
Továbbá ezúton köszönik a rengeteg gratulációt, jókívánságot, 
amit a rendezvényen nem megjelent közeli és távoli ismerősöktől 
kaptak.

Család	és	KarrierPONT	
Medgyesegyháza

A nők munkaerő-piaci helyzetének javítását, a 
munka és család összeegyeztethetőségét segíti 
Medgyesegyházán a Városi	 Önkormányzat	
Művelődési	Ház	 és	Könyvtár	 épületében	 létrejött	

Család	és	KarrierPONT.	
A Család és KarrierPONT-ban nyitvatartási időben várjuk azokat az 
aktív korú nőket, édesanyákat, akiknek nehézséget okoz a munka 
és a magánélet összehangolása, valamint minden olyan érdeklődőt, 
akiknek az álláskeresésben, vagy munkahelyváltásban segítségre 
van szüksége.
Ingyenes szociális-, jogi-, hr tanácsadással, gyermekfelügyelet 
biztosítása mellett képzési lehetőségekkel, tréningekkel várjuk 
a munkaerőpiacról kiszorult édesanyákat, nőket, egyúttal 
találkozási pontot biztosítunk a munkáltatók és álláskeresők között. 
Gyermekkel érkezőknek pelenkázó és játszósarok áll rendelkezésre. 

Nyitvatartási	idő:	
- Hétfő 15.30-17.30 
- Kedd 15.30-17.30 
- Szerda 8.00–16.00
- Péntek 8.00-16.00 
- 

Telefon: +36-70/770-9715
E-mail: 

csak.medgyesegyhaza@gmail.com
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

ÜGYFÉLFOGADÁS	RENDJE	
-	hulladékszállítás	–

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth 
tér 25.
Művelődési Ház épületében
Ügyfélfogadási idő: 

2018. 
október

2018. 
november

Nap 
megnevezése Időpont

10., 24. 7., 21. Szerda 8:45-
10:45h

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk 
megkeresését:
Telefonon: 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@tappe.hu
Postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 
8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.
dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.

RAJZPÁLYÁZATI	SIKER

2018. 09.25- én került megrendezésre 
a Honvédelmi Minisztérium és a 
Magyar Honvédség szervezésében 
a „170 éves a Magyar Honvédség” 
programsorozat részeként 
megvalósuló amatőr képzőművészeti 

pályázat eredményhirdetése a budapesti Stefánia palotában. 
Iskolánk 7.b osztályos tanulója Oláh Szandra Dóra meghívást 
kapott az ünnepélyes díjátadóra „Casus Belli” című 
alkotásával. A szakmai zsűri a közel 200 darab alkotásból a 
legjobb 36 munkát díjazta. Szandi festményének különdíjat 
adományoztak. Szandi festménye a 2018-as évben további 5 
kiállítás anyagát képezi majd több magyarországi városban.  

Felkészítője: Kolarovszkiné László Henriett tanárnő


