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Tisztelt Lakosság!
A Gondozási Központ gyűjtést szervez a Gyermekjóléti Szolgálatnál ellátásban lévő gyermekek számára. Használt, de még jó állapotban lévő játékokat (társasjáték, plüssfigura,
könyv) várunk felajánlásra a gyermekek részére.
Az összegyűjtött játékok szétosztásra kerülnek a karácsonyi ünnepek alkalmából. Kérjük,
hogy a felajánlott játékokat szíveskedjenek a Gyermekjóléti Szolgálat hivatalos helyiségébe
(Medgyesegyháza, Luther u. 1.) eljuttatni 2015.11.02.-a és 2015.11.30.-a között.
Előre is köszönjük, hogy adományukkal hozzájárulnak a gyermekek megajándékozásához!
A GONDOZÁSI KÖZPONT DOLGOZÓI

2015. NOVEMBER

november
Idősek köszöntése
“Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy
tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött”.
(Sütő András)
Minden év október elsején ünnepeljük az Idősek Világnapját. Településünkön hagyomány, hogy ebből az alkalomból egyhetes rendezvénysorozattal köszöntjük azokat, akik a munkával eltöltött küzdelmes évek után nyugdíjasként élnek közöttünk.

ÉRTESÍTÉS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Belügyminiszter Úr a helyi önkormányzatok szociális
célú tüzelő várláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján döntött arról, hogy Medgyesegyháza Város Önkormányzata 1.317.625.- Ft vissza nem térítendő
támogatásra jogosult, amelyet 415 q szociális célú
tüzelő (szén) vásárlására kell fordítania. A támogatott természetbeni juttatás jogosultsági feltételei a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati
rendeletbe beépítésre kerültek.
Ennek alapján:
- Szociális célú tüzelő természetbeni juttatására
jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregséA rendezvénysorozatot Dr. Nagy Béla György, polgármester köszöntője nyitotta meg, majd a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda gi nyugdíjminimum 100 %-át (28.500.- Ft-ot), egyeünnepi műsorát láthatták az érdeklődők, ezt követte a Nagykamará- dül élő esetén a jövedelem a mindenkori öregségi
si Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola diákjainak műso- nyugdíjminimum 150 %-át (42.750.- Ft-ot) nem hara, akik az időseknek apró ajándékkal is kedveskedtek. Másnap az ladja meg. A képviselő-testület rendkívüli méltányIdősek Klubjába vártuk vendégeinket, ahol a Medgyesegyháza és lást érdemlő körülmények alapján (krízishelyzet,
Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesületének Dalköre szórakoztat- súlyos betegség, magas gyógyszerköltségek stb.)
ta az időseket, majd az Almáskamarási Dalkör előadásában sváb, a megállapított felső jövedelemhatártól a támogaés magyar nyelven szóló népdalokat hallgattunk.
tás megítélése során eltekinthet. A rendkívüli mélA programokat követően tánylást érdemlő körülményeket az igénylőnek igalehetőség volt, Petrisor zolnia kell.
György, medgyesegyházi - Szociális célú tüzelő (szén) természetbeni juttalakos festményeiből kétásában a meghatározott jövedelmi feltételeken túl
szült kiállítás megtekintésére.   Az intézmény dol- az részesülhet, aki az általa lakott lakás fűtését szigozói kaláccsal és teával lárd tüzelésű (fa/szén) fűtőberendezéssel biztosítvendégelték meg a prog- ja és erről nyilatkozatot tesz. Szociális célú tüzelő
(szén) természetbeni juttatása iránti igényt az arra
ramon résztvevőket.
A harmadik napon Dr. Dimák Sándor, háziorvos előadását hall- rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani,
gathatták meg az érdeklődők, amely az idős korral járó egészségi melyhez csatolni kell:
problémákról és azok megelőzési lehetőségeiről szólt. A programot a) jövedelemnyilatkozatot,
filmvetítés zárta. A negyedik napon, délelőtt ingyenes szemészeti b) a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelszűrővizsgálatot, igény szerint vérnyomás és vércukorszint ellenőr- mekről szóló igazolást.
zést lehetett igénybe venni a Laboratóriumban.  Délután zenés mű- - Az elbírálásnál előnyt élvez a szociális igazgatássorral vártuk az érdeklődőket, amelyet a békéscsabai Jókai Színház ról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törszínészeinek előadásában tekinthettek meg, majd a Medgyesegyhávény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak
zi Jarina Néptánccsoport műsorát láthatták.  A rendezvénysorozat
utolsó napján az Idősek Otthonába vártuk az érdeklődőket, ahol járadékára, vagy lakhatási támogatásra jogosult
megtekinthették a Medgyesegyházi Boldog Otthon Alapítvány személy, illetve aki halmozottan hátrányos helyzebábműsorát. Az intézmény dolgozói szendviccsel vendégelték meg tű gyermeket (gyermekeket) nevel.
- Háztartásonként 1 fő jogosult az igénylés beadáa résztvevőket.
Ezúton köszönjük a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda gyerme- sára és legfeljebb 10 q szén biztosítására van lehekeinek, és pedagógusainak, a Nagykamarási Karácsonyi János tőség.
Katolikus Általános Iskola diákjainak és felkészítő tanárának, - A szociális célú tüzelő (szén) természetbeni juta Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesület tatása iránti igényeket legkésőbb 2015. november
Dalkörének, az Almáskamarási Dalkörnek, Dr. Dimák Sándor 20. napjáig a polgármesteri hivatalban Dancsikné
háziorvosnak, a Medgyesegyházi Jarina Néptánccsoportnak, a Mile Ritánál lehet benyújtani, akinél a szükséges
Medgyesegyházi Boldog Otthon Alapítványnak, Petrisor György- nyomtatványok is beszerezhetők. A beérkezett igének, a Medgyesegyházi KÉSZ Kft.-nek, és a Gondozási Központ
nyek alapján a jogosultakról és a juttatott szociászervezésben résztvevő dolgozóinak Kívánok településünk valamennyi időskorú polgárának sok örömet, derűt a mindennapokhoz lis célú tüzelő mennyiségéről a Képviselő-testület
Szociális és Oktatási Bizottsága 2015. november
és jó egészséget!
végén határozatban dönt.
dr. Kormányos László s.k., jegyző
Mészárosné Hrubák Mária, Intézményvezető 		
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 27.
napján megalkotta a 13/2015. (X. 28.) számú önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet-módosítás egyik legfontosabb eleme a
lakhatási támogatásra vonatkozó rendelkezések újraszabályozása, az alábbiak szerint: „10. §
(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a
szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. (2) Lakhatási támogatásra jogosult, akinek
a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül
élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és
b) az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik:
ba) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,
bb) a lakást bérleti jogviszony alapján használó
(3) A lakhatási támogatásra való jogosultság feltétele továbbá, hogy
a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezetének
rendezettségét biztosítsa. Ennek keretén belül köteles házának, kertjének, egyéb ingatlanának rendben tartására az alábbiak szerint:
a) az általa lakott vagy bérelt ingatlanhoz tartozó elő- és hátsó kert,
udvar rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található
szemét és lom eltávolítására;
b) a lerakott anyagok – különösen építési anyagok, növényi részek –
az udvaron jól elkülönüljenek;
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, művelése,
a szükséges növényvédelmi védekezési feladatok időben történő végzése. Amennyiben a kert nem áll művelés alatt, a terület rendszeres
kaszálása, gyommentesítése oly módon, hogy a területen ne legyen
gyomnövényzet termést hozó példánya;
d) az ingatlanon nem lehet parlagfű;
e) az ingatlan előtti–sarok ingatlan esetében az ingatlan előtti és melletti–járdának(járda hiányában egy méter széles területsávnak)a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása,tisztántartása,szemét-ésgyommentesítése téli időszakban hó-és síkosság
mentesítése;
f) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:
fa) a lakás folyamatos tisztántartása, takarítása;
fb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres
takarítása, fertőtlenítése;
g) az ingatlan, valamint a hozzátartozó kert, udvar, melléképületek
rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése;
h) amennyiben az ingatlan nincs körbekerítve, az állatok zárt helyen,
állattartásra szolgáló épületben
történő tartása;
i) állattartásra szolgáló épületek folyamatos tisztán
tartása, fertőtlenítése, az állati alom szükségszerű
elszállítása, vagy annak a termőföldbe történő bedolgozása;
j) a komposzt termőföldbe történő bedolgozása;
k) benti illemhely hiányában az udvari árnyékszék megléte.
(4) A kérelmező köteles a (3) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.
(5) A jogosultság feltételeként a (3) bekezdésben foglalt szabályok
betartását az önkormányzat a családsegítő szolgálat bevonásával
lehetőségeihez mérten ellenőrzi. Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 5 munkanapon belül köteles az ellenőrzést elvégezni és annak eredményét az önkormányzat jegyzőjével
írásban közölni.
(6) A (3) bekezdésben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő

tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet
el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni.
(7) Amennyiben a támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület az
(3) bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított támogatást
megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem
nyújthat be lakhatási  támogatás iránti kérelmet. …”
Fontos kiemelni, hogy a rendeletben a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó rendelkezések a rendkívüli települési támogatásra
való jogosultság feltételei közé is bekerültek. A rendelet teljes szövege elérhető a www.medgyesegyhaza.hu honlapon a „Dokumentumtár” menüpontban, illetve a polgármesteri hivatalban teljes
körű tájékoztatást nyújt Dancsikné Mile Rita, szociális ügyintéző.
Tisztelettel: dr. Kormányos László s.k., jegyző

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek
ivóvíz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos bejelentések:
telefonon,közvetlenül a szolgáltató- hoz:+36-66/362-377
(Gyulai Közüzem Nonprofit Kft.)
közvilágítással kapcsolatos bejelentések: telefonon, közvetlenül a
szolgáltatóhoz:
+36-40/200-817 (Közvil Zrt. hibabejelentő vonal)
telefonon a Polgármesteri Hivatalon keresztül a +36-68/440-000 számon, vagy a petecsaba@medgyesegyhaza.hu e-mail címen
(az esetleges településrész, utca, házszám jelölésével)

További közérdekű telefonszámok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

orvosi rendelő (1. sz. körzet - Dr. Dimák Sándor): +36-68/440-031
orvosi rendelő (2. sz. körzet – Dr. Molnár Katalin): +36-68/440-072
patika - +36-68/440-038
orvosi ügyelet (Kunágota, Rákóczi u. 10.):
+36-68/430-541
fogaszati rendelés (Dr. Szeverényi László):
+36-68/440-867
gyermekorvosi rendelés (Dr. Hargel Ahmad):
+36-68/440-868
Rendőrőrs Medgyesegyháza: +36-68/440-007
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.
Művelődési Ház: +36-68/440-004
Napközi konyha: +36-68/400-510

általános segélyhívó számok:
•
•
•
•

általános segélyhívó: 112
mentők: 104
tűzoltók, katasztrófavédelem: 105
rendőrség: 107
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Tájékoztatás a településünkön folyt
két nagy vízügyi beruházásáról

Az pedig nyilvánvaló, hogy a hálózatba való kijutáskor a víz
kémiája, fizikája nem ugyanaz, mint a „bebocsájtási” ponton.
Emiatt kell körültekintően adagolni az előírt engedélyezett
Mára településünk minkét vízügyi beruházása műszaki szemvegyszereket, melyet az üzemeltető jelenleg is végez bízva
pontból megvalósult. Az elkészült művek készek az üzemszeabban, hogy egyre kevesebb lesz a lakossági panasz. Ennél a
rű használatra s ennek megfelelően a műszaki átadás-átvételek
beruházásnál nem annyira jelentősek a helyreállítási hiányok,
is megtörténtek. Magam többször is hangoztattam, hogy ez
mint a szennyvíznél, de problémák itt is vannak.
a sarkos jogszabályi műszaki és üzemeltetői megfogalmazás
Balla László, műszaki ügyintéző
megrendelői részről mindig is aggályos. Igaz, hogy működik,
az ivóvíz technológia és most már rá lehet kötni a csatorna- 2015 | 10 | 20
hálózatra is, de a lakosságot lényegében az érdekli, hogy mi- Dél-békési Ivóvízminőség-javító
lyenre sikerült a helyreállítás, milyen az ivóvíz élvezhetősége. Önkormányzati Társulás
A jogszabályi háttér illetve a pályázati rendszer sajnálatosan
SAJTÓKÖZLEMÉNY		
azonban ezt nem így veszi. Ha nincs üzemelés gátló körül- Lezárulnak az ivóvízminőség-javító
mény, akkor a helyreállítás nem olyan súlyozott körülmény, projekt munkálatai
hogy emiatt sikertelen legyen a műszaki átadás-átvétel.
szakaszba érkezett a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014. számú Dél-békési
Mindkét esetnél az sem szerencsés ez év végén lezárul az Befejező
Ivóvízminőség-javító Projekt munkálatai Medgyesegyháza, Bánkút és ÚjkíUNIOS  pályázati ciklus, amelybe beruházásaink is belees- gyós településen. A projekt ünnepélyes záró rendezvénnyel ért véget 2015.
tek. A nem megfelelő helyreállítások, pedig szavatosságba október 20-án.
A Dél-békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2010. január 15-én jött létre Újkígyóson,
illetve garanciába „mennek” át. Tekintve az elkövetkező téli Almáskamarás, Dombiratos, Magyarbánhegyes, Nagykamarás és Újkígyós részvételével. A Társulásévszakot a Lakosságnak biztosan továbbra is nagyfokú türe- hoz később Medgyesegyháza is csatlakozott. A Társulás tagjait az a közös cél kötötte össze, hogy az
Unió által előírt egészséges ivóvíz paramétereknek megfeleljen, erre közös pályázatot nyújtson
lemre lesz szüksége, mert tavaszra véleményem szerint ren- Európai
be, illetve azt megvalósítsa. Később a Társulást ténylegesen két település vitte tovább, Medgyesegyhágeteg csatorna helyreállítási hiba fog előjönni. Többek között za és Újkígyós. A pályázat legfontosabb célja volt, hogy egészséges ivóvízhez jussanak a települések
hiszen a vízben található arzén, ammónium, nitrit és mangán mértéke meghaladta az Európai
a Szabadság és Báthori utcákban visszatérően (esőzés után) lakói,
Unió által előírt mértéket. A két település nettó 719.540.547 Ft összegből gazdálkodhatott, amelynek
már most is jelentős nyomvonalsüllyedések tapasztalhatóak. mintegy 85 %-a vissza nem térítendő támogatás volt, de a Belügyminisztérium általi önerő pályázat
A Béke utca helyreállított burkolata is „letört” és felvonult újra következtében az ivóvízminőség-javító program 100%-os támogatásban részesült.
A kivitelezési munkálatok során Újkígyóson három új kút fúrása és egy réginek a megszüntetése vaa Kivitelező.
lósult meg. A központi vízmű telepen egy új technológiai épületet építettek az ivóvíz tisztításához kötőA Lenkei és Vörösmarty utcák helyreállítása sem a kellő tech- dő technológiai eszközökkel együtt és elvégezték a víz megtisztítását a káros anyagoktól. A pályázat
alapján a beruházási költség 20 %-ának megfelelő összeget hálózatrekonstrukcióra, optimalizálására
nológiai hőmérséklet szerint történt.
fordítottak, amely az ivóvízhálózat jobb üzemeltetését, illetve az tűzi víz biztonságosabb rendelkezésre
Legutóbbi számban megjelent az Üzemeltetői tájékoztatás is a állását eredményezi. A dekantvíz elvezetése is megtörtént a projekt kapcsán. Medgyesegyházán és
településrészen új kutak létesítésére, új épület megépítésére került sor, illetve egy-egy tisztícsatorna rákötés feltételeiről, módjáról. Számomra, számunk- Bánkút
tómű került beüzemelésre. A munkálatok során elvégezték az ivóvíz arzén- és nitrátmentesítését, valara a feltételek – bár jogszabály írja elő - túl szigorúak és nem is mint a közigazgatásilag Medgyesegyházához tartózó László-telepen kiépült az egészséges vízellátást
ügyfél „barátiak”. Az Üzemeltetővel egyeztetve azok részére, biztosító távvezeték. Megtörtént a hálózat rekonstrukciója, mely jelentősen megnöveli majd a szolgáltatás biztonságát és annak hatékonyságát.
akiknek jelenleg is szerződése van az ivó vízszolgáltatásra si- A beruházás megvalósulásának köszönhető, hogy az Európai Unió által meghatározott érték alá
került egyszerűsíteni az eljárást, azaz a kérelmet illetve tervet.   csökken a települések arzén, ammónium, nitrit és mangán tartalma. A korszerűsítés eredménye, hogy
hosszú távon hozzájárulhat majd a városok közel tízezer lakosának egészségügyi állapotának javuAz eljárás nyomtatványai a helyi, Moravszki utca 17. szám lásához, illetve további pozitív változásokat is tapasztalhatnak az ott élők: tisztább, egészségesebb
alatti Vizműtelepen illetve hivatalunkban a műszaki ügyinté- ivóvizet fogyaszthatnak.
zőnél kérhetők.
Településünk tekintetében mára mindenhol az új tisztított
Medgyesegyháza Város képviselő-testülete 217/2015.
EU-s normáknak megfelelő víz kerül az ivóvíz hálózatba.
(X.27.) Kt. számú határozata alapján
Azt azonban el kell mondani, hogy új víz érzete sohasem lesz
NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET
olyan, mint azt már megszoktuk. A jelen technológia külön
féle vegyi anyagok adagolásával éri el azon paramétereket,
5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 7. számú, 518.
amit kötelezően jogszabályilag be kell tartanunk. Az Üzemelhelyrajzi számú,
tető erről is juttatott el minden háztartásba szórólapot. A tel- 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 7. számú, 517.
jesség igényéhez tartozik, hogy nagyon bízom abban, hogy helyrajzi számú, önkormányzati
Bánkúton jelentősen javulni fog a vízminőség annál is inkább, tulajdonú, volt Gyógyszertár ingatlan, valamint önkormánymert ott a tisztítási technológia un. aktív szénszűréses és nem zati szolgálati lakás értékesítésére.
vegyszeres. A fő „probléma” itt is a tájékoztatásom elején emAz ingatlanok minimális vételára:14 140 000 Ft.
lített jogszabályilag egyébként teljesen megfelelő műszaki átA részletes pályázati felhívás megtekinthető a
adás-átvétel problematikája. Ugyanis a hálózatba juttatott új
www.medgyesegyhaza.hu
oldalon, illetve átvehető Balla László,
tisztított ivóvíz tényleges vegyszerezésének bekalibrálása már
műszaki ügyintézőnél (Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal,
Üzemeltetői feladat. A kivitelező úgy adja át a művet, hogy
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.)
a szükséges mintavételek csak a „belső” ponton történnek.
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START MUNKAPROGRAM 2015-2016
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be 105 fő regisztrált, tartósan munkanélküli személy foglalkoztatására a
Mezőkovácsházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségéhez. A munkaprogram keretében két programelem
megvalósítását terveztük
1, Mezőgazdasági programelem Foglalkoztatottak száma 45
fő, elnyert támogatás 59. 350 692 Ft., önerő: 505 046 Ft.
Megvalósítani kívánt programunk az egynyári virágok
előállítása: tavaszi és őszi ültetésű virágok előállítása (12. 000
ill. 3.000 db.), kiültetése közterületekre valamint önkormányzat
által fenntartott intézményekbe, azok folyamatos gondozása.
Paprikatermesztés: termesztő berendezések (fólia házak)
építése (4 db), paprikapalánták ültetése, ápolása, termés értékesítése, igény szerint belső felhasználásra is.
Burgonyatermesztés: elsősorban saját felhasználásra (napközi konyha), többlettermés értékesítése.  Örökzöldek előállítása: elöregedett örökzöldek cseréjéhez (Kossuth tér, Hősök utca).
A programelem megvalósulása Ahhoz hogy a virágpalántákat elől tudjuk állítani, illetve hajtatott paprikát termesszünk,
elengedhetetlen volt a termesztő berendezés megépítése. A
pályázatban 4 fóliaház megépítése szerepel. A korábban erre
a célra kiszemelt területek külső okok miatt alkalmatlannak
bizonyultak, ezért egy új helyszínt kerestünk. Így lett a „kertészet” helyszíne a Fáy utca végében fekvő, „lóverseny pálya„
néven közismert terület egy része. Első dolgunk a terület körbekerítése volt, majd azt követte a fólia házak építése, és az
ágyások elkészítése, paprikapalánták kiültetése. Ezt követően
folyamatos a paprikapalánták gondozása, öntözése, a termés
betakarítása, értékesítése.
Az értékesített mennyiség közel 100 q.,   aminek az értéke
megközelíti az  1. 000 000  Ft.- ot.
Az egynyári virágokat pikérpalántaként vásároltuk meg, majd
ezt követően ültettük át a nevelő cserepekbe. A megfelelő
nagyságú virágpalánták kerültek kiültetésre a közterületekre,
intézmények területeire. Ezt követően folyamatos a gondozásuk.
A Kossuth tér örökzöldjei életkora meghaladja a 20 évet. Ezért
rövid időn belül cserére szorulnak, amely jelentős költséggel
járna. Ennek okán azt terveztük, hogy 750 db. sajátnevelésű
tuja csemetékkel pótoljuk azokat. A tujamagoncok vásárlása
folyamatban van.
2,Belterületi utak karbantartása programelem Foglalkoztatottak létszáma 60 fő, elnyert támogatás 76. 097 425 Ft.,
önerő : 693. 120 Ft.
Megvalósítani kívánt program A meglévő, keskeny, elavult,
hiányos, baleset veszélyes járdák helyére egy komfortosabb, a
biztonságos gyalogos közlekedést elősegítő járda építése a Virág, Vörösmarty, Bercsényi, Kiss Ernő, Zrínyi, Deák Ferenc,
Hősök utcákban, Bánkúton az Árpád, Dózsa és Rózsa utcában, valamint az utcákban a megfelelő vízelvezetés és szikkasztás elősegítésére szolgáló árkok kialakítása.     

A programelem megvalósulása utcánként
Virág 244,65 m2, Vörösmarty   312,8 m2, Bercsényi 334.5
m2, Zrínyi 426 m2, Deák Ferenc 512 m2, Fáy 538 m2   új
járda felülettel gazdagodott.
Előttünk álló feladatok A hűvös idő beálltával felgyorsult a
falevelek hullása, aminek összegyűjtését, elszállítását folyamatosan végezzük.   Ezzel párhuzamosan folyik a közterületre kiültetett virágok (rózsák) ápolása, téliesítése, árvácska
palánták ültetése, a Fáy és Hősök utcában a járda építése, a
fólia sátrakban talaj előkészítése.  Év közben összegyűjtöttük
a kivágott fákat, azok levágott ágait, amelyeket elkészítünk a
közintézmények fűtéséhez.  
Előkészületeket, gépkarbantartást végzünk, egy esetleges hóesésre. Mindezek mellett dolgozóink részt vesznek az intézményeinkben folyó munkákban is.                                                                                                                          
Juhász György

GRATULÁLUNK!!!
GPC Powerlifting&Bench Press
World Cup
/Forrás:https://www.facebook.com/
Gyula-Barbell/
A mai napon a Gyula Barball Sport
Club versenyzői Füzesgyarmaton a
GPC világkupán újra megmutatták,
hogy a kemény, alázatos munkával,
mindent el lehet érni!
Csjernik Mihály nagy küzdelmek
és sietség árán végül megérkezett az
utolsó fogására, amelyet szellősen teljesített így az ifi korcsoport
-60 kg-ban megszerezte az aranyérmet.

MEGHÍVÓ
A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban lakossági fórumot hirdet a DAREH társulás.
2015. december 3-án, csütörtökön 17 órára várják az érdeklődőket a medgyesegyházai művelődési ház nagytermébe.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Rácz Imréné, a maga és testvére Pósné Bakonyi Katalin, valamint a bánkúti
lakosság nevében köszönetet mond Dr. Nagy Béla György, polgármesternek
és Szabó Györgyné Zsuzsának, a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnökének, akik közbenjárására a MÁV felújítási munkálatokat végzett a közelmúltban a bánkúti vasútállomáson és környékén.
- A nővérünk Bánkúton lakik, akit vonattal járunk látogatni. Az idők során
egyre nehezebbé vált a szerelvényre való fel- és leszállás, mert nagyon magas volt a különbség a talaj és a vasúti kocsik lépcsője között. Többek is
nehezményezték ezt, ezért kezdeményeztük a MÁV-nál a peron megemelését
már jóval korábban, mint ahogy az érintettek tollat ragadtak képviseletünkre. Mégis az ő segítségükkel valósult meg a kérés, ráadásul az állomáshoz
vezető útszakaszok is kikövezésre kerültek, járda épült. El sem lehet mondani,
hogy mennyivel könnyebb lett a vonattal való közlekedés sokunk számárasorolta Rácz Imréné, aki ezúton is tisztelettel kér mindenkit a vasútállomás
rendeltetésszerű használatára, mert sajnos többször azt tapasztalta, hogy
a várótermet egyesek illemhelyként használták, a tájékoztató kiadványokat
megrongálták, széttépték!
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Színházlátogatás
A közelmúltban Békéscsabára , a Jókai Színházba
látogatott a Schéner Mihály
Általános Iskola alsó tagozata. A Medgyesegyházi
Nebulókért Alapítvány 20
gyermeknek vette meg a színházbérletet, s az utazás teljes
költségét, több mint 120.000,Ft-ot , is Alapítványunk
fizette a NEA-UN-SZ-0253
számú nyertes pályázatának
köszönhetően.
Gácsér Béláné
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