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2017. OKTÓBER

XXV. MEDGYESEGYHÁZI NAPOK 2017.
Szeptember végén, immáron XXV. alkalommal ismét megrendezésre kerültek a Medgyesegyházi Napok. Településünk 100 éves nagyközséggé válásakor
határozott úgy az egykori elöljáróság, hogy lakóhelyünk védőszentjének, Szent Mihálynak a napjához legközelebb eső hétvégén tartjuk meg az eseményt,
egybekötve a vasárnapi aratási hálaadó istentisztelettel, a búcsúi szentmisével és az egész napos búcsús vásárral.

A kétnapos széleskörű programsorozat pénteken, az immáron második alkalommal megrendezett Bánkútról
elszármazottak találkozójával kezdődött, a bánkúti Közösségi Háznál, mely ismét egy emlékezetes esemény volt. Az
első találkozóról készült képekről kiállítást tekinthettek meg a résztvevők, a Gazsy házaspár emlékére állított kopjafánál
pedig koszorúkkal emlékezhettek meg. A nagyon finom ebéd után egy különleges meglepetéssel készült Grósz Pál: a
bánkúti temetőben egy fát ültettek el a Gazsy házaspár emlékére. A sok éves hagyomány szerint, Baross László sírjánál
Bánkúton, majd Medgyesegyházán a Schéner Mihály szobornál koszorúzással folytatódott a rendezvény.
Az esti ünnepi városi képviselő-testületi ülést, a Tótkomlósi Fúvószenekar térzenéje, és Holo Hóbel László képzőművész
művészeti kiállítása előzte meg a Művelődési Házban. A kiállítás-megnyitó igazán érdekes és különleges esemény volt, a
résztvevők megcsodálhatták a festményeket is.
A képviselő-testületi ülést megelőzően, a Schéner Mihály Általános Iskola előadását tekinthettük meg, majd, dr. Nagy
Béla György, polgármester mondott köszöntőt, kiemelve a medgyesi emberek mindenkori összetartozását, mely töretlen
maradt a történelem során. Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzata 1992 évben alapította a „Medgyesegyháza
Díszpolgára” címet, 1997 évben a „Medgyesegyházáért” Emlékérmet, 2001-ben, pedig a kitüntetésekről szóló
rendeletek egységesítésével további elismerő címeket, melyek most is átadásra kerültek.
2017-ben a város legidősebb polgára Kovács Jánosné (Jucika néni), aki
a helyi Szociális Otthonban lakik, 1920. május 31-én született.

2017-ben a legfiatalabb polgár Zoltán
Botond lett aki szeptember 26-án született Gyulán,
53 cm. és 3640 grammal született.
Édesanyja: Los Ildikó, Édesapja: Zoltán András
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MEDGYESEGYHÁZA DÍSZPOLGÁRA:
DR. DUNAI LÁSZLÓ
Településünk jeles szülötte, Dr. Dunai László Professzor Úr a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia Levelező Tagja. Tanulmányainak befejezésével elkezdődött – és azóta is töretlenül tart
kiemelkedő tudományos kutatói, oktatói és
mérnöki munkája. 2008 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 2009-ben Akadémiai
Díjat kapott kutatási eredményeiért. Titkára az
IABSE Magyar Nemzeti Bizottságának, elnöke a Közlekedéstudományi Egyesület Mérnöki
Szerkezetek Szakosztályának, számos hazai és
nemzetközi szervezet tagja. Kiemelkedő tudományos tevékenységével gyarapította Hazánk,
Nemzetünk és Medgyesegyháza elismertségét,
gazdagította értékeinket.
MEDGYESEGYHÁZÁÉRT EMLÉKÉREMBEN RÉSZESÜLT –
MACHNICZ ENDRE ÉS MACHNICZ ENDRÉNÉ
Machnicz Endre az elmúlt évtizedekben aktívan részt vállalt a helyi
közösség életében. Mindig szívén viselte az itt élők sorsát, mint képviselő több cikluson át fontosnak tartotta, hogy
jó kapcsolatot alakítson ki az itt élőkkel. A 80as évektől kezdve aktívan bekapcsolódott a helyi
sport irányításába is. Volt sportköri vezető, a lovas szakosztály irányítása alatt versenyeket szervezett, melyen a helyiek is kiválóan szerepeltek.
A mai napig nincs olyan városi, iskolai, óvodai,
civil és egyházi rendezvény ahol, nem támogatná
a rendezvényeket. Felesége, Machnicz Endréné
– kihasználva a benne rejlő kreativitást – önzetlenül segítséget nyújt kézműves foglalkozások
tartásával, dekorációkat készít az óvoda, iskola
részére. Hosszú éveken keresztül részt vett a bánkúti tábor munkájában.
AZ ÉV PEDAGÓGUSAI
Takács Ferencné a Medgyesegyházi Varázserdő
Óvoda pedagógusaként munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság,
a közösségért érzett felelősség. Mindig naprakészen felkészült a munkájában, szorgalma példamutató.
Varga Jánosné 1990-ben
óvodapedagógusi diplomát, majd anyanyelvi fejlesztőpedagógusi végzettséget szerzett. Több rendezvény megszervezése,
elindítása is a nevéhez fűződik, mint a Jótékonysági Óvodabál és a Családi délután. Évtizedek
óta a Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában
dolgozik, ahol jelenleg intézményvezető.
Varga Gáborné a Schéner Mihály Általános Iskola tantestületének tagja, az évek során számtalan kisgyermeket tanított
az írás, olvasás és a matematika tudományára.
Mentortanárként tapasztalatával, tanácsaival szívesen segíti fiatalabb kollégáit.
AZ ÉV KÖZTISZTVISELŐJE
Benczik Magdolna 2015. augusztusától dolgo
zik a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalban, mint titkársági ügyintéző, illetve kiváló
eredménnyel végzett anyakönyvvezető. Munkáját kiemelkedő szakmai tudással és odaadással
közmegelégedésre végzi.

AZ ÉV KÖZALKALMAZOTTJAI
Széllné Loss Szilvia 2012-ben kezdett el dolgozni a Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában
dajkaként, majd 2013-tól pedagógiai asszisztensként. Rendelkezik a munkavégzéssel kapcsolatos
felelősség- és hivatástudattal, a munkakörén túlnyúló feladatok elvégzésében is aktívan szerepet
vállal.
Varga Sándorné 2011től dolgozik a Schéner
Mihály Általános Iskolában. Sokrétű adminisztrációs feladatokat lát el,
ezzel is segítve az intézmény munkáját. Feladatainak elvégzése számára a legfontosabb, amely
során nem ismer fáradtságot.
Rankasz Jánosné 2008tól a Gondozási Központ
dolgozója, 2012-től a szociális étkeztetés szolgáltatás szociális segítő munkakörében dolgozik.
2017-től aktívan részt vállal a házi segítségnyújtás
feladatainak biztosításában is, jelenleg a személyi
gondozás Bánkúton általa kerül biztosításra. Szívesen vállal többlet feladatokat, akkor is, ha azok
nem tartoznak szorosan munkakörébe.
AZ ÉV TANULÓI
Kucsa Laura már első osztályos korában kiderült
róla, hogy közösségi embernek született. Az iskolai és települési rendezvények állandó szereplője
volt, legyen szó ünnepségen, megemlékezésen versek elszavalásáról.
Simonka Renáta több
atlétikai és tanulmányi
versenyen is részt vett, az
általános-, majd középiskolai tanulmányait végig
kitűnő eredménnyel zárta. Jeles érettségi vizsgája
nyomán elnöki dicséretben részesült. A Szegedi
Tudományegyetem Gazdasági Karának pénzügy
és számvitel szakára nyert felvételt, ahol szeptemberben megkezdte felsőfokú tanulmányait.
Juhász Patrik Medgyesegyházán lakik. Az általános iskolai és a gimnáziumi évei alatt is végig
kitűnő tanuló volt, éppen ezért, a Hunyadi János
Gimnáziumáért és Szakközépiskoláért Alapítvány
kuratóriuma Hunyadi díjban részesítette őt. Teljesítményével Medgyesegyháza hírnevét öregbítette.
AZ ÉV SPORTOLÓI
Tóth Roland a Medgyesegyháza Sportegyesület
Taekwon-do szakosztályának tagja, a legfiatalabb
fekete öves mesterként. Ezen kívül
mindenféle sporttevékenységben
aktívan és eredményesen szerepel,
futóként részt vett
a 2017. évi Békéscsaba- Arad- Békéscsaba szupermaratonon.
Acid Jazz Dance tánccsoport. Az Acid Jazz Alapfokú Művészeti Iskola
tagjai: Borbás Petra, Kovács Kincső, Kucsa Laura, Liker Dóra, Rálik
Dorka, Zsilák Gyöngyi nagy lelkesedéssel tanulják a különböző tánctechnikákat. Pontszámuk alapján bejutottak a VII. Látványtánc Európa
Bajnokságra, ahol a moderntánc kategóriában, junior korcsoportban III.
helyezést értek el. A lányok nemcsak versenyeznek, hanem eleget tesznek különböző felkéréseknek is.
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Zipperer Viktor több éve fontos szerepet vállal
az egészséges életmód, a testedzés, a sport népszerűsítése, propagálása területén is. Rendszeres
résztvevője számos hosszútávfutó versenynek,
rendezvénynek, ahol már több díjat, előkelő helyezést ért el. 2017-ben a Felvidékről Kitelepített
Magyarok Emléknapja tiszteletére Gútáról 10 nap
alatt futott el Medgyesegyházára és ezzel eddig
egyedül teljesítette futva a több, mint 360 kilométeres távolságot.
KIMAGASLÓ MUNKAHELYI TELJESÍTMÉNYÉÉRT
ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT: FÁBIÁN TAMÁS

„Medgyesegyházáért futás”
Idén is lebonyolításra került a Medgyesegyházáért futás, a
Művelődési Ház és Könyvtár és a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány segítségével, ahol örömmel lehettünk tanúi,
milyen sokan jelentek meg az eseményen. Az ETF Alapítvány
jóvoltából pedig, vérnyomás- és vércukorszint mérésen vehettek részt a sportolók és hozzátartozóik. És természetesen, a
frissítőkről sem feledkeztek meg a szervezők.
További képek és részletes eredmény itt olvasható:
https://www.facebook.com/pg/medgyesmuvhaz/photos/?tab=album&album_id=1906032939713361

Évek óta végzi az önkormányzati és intézményi helyi levelek kézbesítését, az
önkormányzat és intézmények dolgozóival, a település lakosaival jó kapcsolatot ápol. Fáradhatatlansága, kitartása és
szorgalma példaként szolgálhat valamennyi munkavállaló részére.

Az Ünnepi képviselő-testületi ülés keretében köszöntjük és köszönjük
azoknak a dolgozóknak a fáradságos munkájukat, akik az Intézményeink
alkalmazottai voltak, és akik a tavalyi Medgyesegyházi Napok után
mentek nyugdíjba.
Kispál Józsefné, Danka Lászlóné, Rajeczki-Borbás Magdolna és
Kissné Bihari Ibolya
Nagyon köszönjük eddigi munkájukat, és Boldog nyugdíjas éveket
kívánunk.

FŐZŐ-, HÁZI PÁLINKA-.
SÜTEMÉNYKÉSZÍTŐ VERSENY EREDMÉNYEI
Főzőverseny
I. helyezett: Mindmegette - Kecskepörkölt
II. helyezett: Hubertusz Vadásztársaság - Őzpörkölt
III. helyezett: Fűri Imre – Köröm – Csülök - Velő

VÉRADÓK
Ebben az évben a többszörös véradók
is elismerésben részesültek
Hajdú Endre
Isztin Péter
Szabó Ferenc
Tóth László

50x		
50x		
50x		
50x		

Horváth Robert 70x
Kojnok Miklós 80x
Gortva János 90x
Molnár Lajos 120x

Minden évben átadásra kerülnek a rendezett utcakép
verseny díjai, elismerő oklevelek találtak gazdára, melyeket
egy 3 fős bizottság ítél oda.
Elismerő oklevelek:
Rálik Zoltán		
Tanya 135.
Huszár János		
Virág u. 17.
Helyezettek:
I.
Süli Pál 		
Rákóczi u. 12/b
II. Zsíros Jánosné     	 Baross utca 1.
III.  Varga Péterné
Virág utca 19.

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

Házi Pálinka verseny
I. helyezett: Horváth András – Barack
II. helyezett: Kotri László – Sütőtök
III. helyezett: Nagy Gergely – Sárgabarack
Különdíj: Horváth Gyuláné – 1989-es Vegyes
Házi Süteménykészítő verseny
I. helyezett: Pécs Gabriella – Joghurtos rumos virágvarázs
II. helyezett: Madari Imréné – Diós krémes
III. helyezett: Madari Imréné – Tepertős pogácsa
Különdíj: Papp Julianna – Medgyesegyháza kalácsa

Köszönjük a Medgyesegyházi Napok támogatóinak!
-

Medgyesegyháza Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal dolgozói
Grósz Pál
Varga Gábor
Lipták László
Haladás Plusz Kft.
Mitykó Mihály és a bánkúti és medgyesegyházi közmunkások
Művelődési Ház dolgozói
Szivárvány Aqua
Medgyesegyházi Művészeti Csoportok
Csizmadia Tibor Zöldség- Gyümölcs Bolt
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány
Schéner Mihály Általános Iskola
képek:Balogh Beatrix
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Medgyesegyháza
Egészségügyi központ
infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosító
száma: TOP-4.1.1-15BS1-2016-00028
Elnyert
támogatás:59.994.999,-Ft.
Medgyesegyháza város 3.558 fős település Békés megye délkeleti szegletében, a Mezőkovácsházai Járásban. A település
önkormányzata az alapellátás vonatkozásában területi ellátási
kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltató, feladatát a
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § alapján végzi. A településen az
alapellátási szolgáltatások biztosítása folyamatos, az önkormányzat
biztosítja a háziorvosi, fogorvosi és védőnői, valamint az iskolaegészségügyi szolgálatot. A feladatok ellátására több külön
épületben kerül sor: jelen projekt keretében a háziorvosi,
védőnői, fogorvosi és az iskola-egészségügyi szolgálatnak helyet
adó, Luther utca 1. szám alatti ingatlan érintett, ahol a település
főbb egészségügyi szolgálatai megtalálhatóak. Az ingatlan 3 db
háziorvosi szolgálatnak ad otthont, melyek Medgyesegyháza,
Bánkút, Pusztaottlaka és Csabaszabadi települések lakosságát
alapvető egészségügyi szolgáltatással látják el (ellátottak száma 1
700, 1 355, továbbá a gyermekorvosi körzetben 722 fő). A fogorvosi
szolgálat 3 települést érint, 5 252 fő ellátottal. Jelen projekttel
érintett helyszínen történik még a település iskola-egészségügyi
és két körzetes védőnői szolgálatának ellátása is (sorrendben 451,
253 és 259 fő ellátottal). A rendelők látogatottsága meghatározó,
kihasználtságuk magas fokú, szóbeli igényfelmérés alapján nagy
igény mutatkozik a célcsoport, azaz a helyi lakosság körében a
jelenleg leromlott műszaki állapotú háziorvosi rendelő felújítására.
A gyermek- és felnőttorvosi, vegyes praxisok miatt nagy igény
mutatkozik a családbarát fejlesztések iránt is a rendelőben (pl.
pelenkázó, gyereksarok kialakítása). A célcsoport igényeit
megerősítették a háziorvosi praxisokat ellátó szakemberek, akik
régóta sürgetik az egészségügyi alapellátás infrastrukturális
feltételeinek javítását, ám erre a fenntartó önkormányzat korlátozott
anyagi lehetőségei miatt évtizedek óta nem kerülhetett sor.
Átfogó célok:
- A jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása;
- Az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és
hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása;
- A településen elérhető rendelő szolgáltatásainak és infrastrukturális
feltételeinek korszerűsítése;
- A praxisközösség erősítésével a lakosság élettartamon átívelő
komplex, definitív ellátása, a térségre jellemző magas mortalitási
adatok javítása – a térségre jellemző morbiditási mutatók javítása
a komplex adatgyűjtést és feldolgozást, valamint a preventív
gyógyászatot lehetővé tévő egymásra épülő és egymást kiegészítő
szolgáltatások integrációjának eredményeképpen;
- A preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatása, valamint az
egészségtudatos magatartás elősegítése. Specifikus célok:
- Háziorvosi rendelők felújítása, korszerűsítése, a minőségi
alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése;
- Az épület fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése,
a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása;
- A szolgáltatói jelleget erősítő belső, családbarát környezet
kialakítása.

A társadalmi
együttműködés erősítést
szolgáló helyi szintű
komplex program
Projektazonosító
száma: TOP-5.2.1-15BS1-2016-00007
Elnyert támogatás:52.532.349,-Ft.
Medgyesegyháza város 3.558 fős település Békés megye délkeleti szegletében, a Mezőkovácsházai Járásban. A település
önkormányzata az alapellátás vonatkozásában területi ellátási
kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltató, feladatát a
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § alapján végzi. A településen az
alapellátási szolgáltatások biztosítása folyamatos, az önkormányzat
biztosítja a háziorvosi, fogorvosi és védőnői, valamint az iskolaegészségügyi szolgálatot. A feladatok ellátására több külön
épületben kerül sor: jelen projekt keretében a háziorvosi,
védőnői, fogorvosi és az iskola-egészségügyi szolgálatnak helyet
adó, Luther utca 1. szám alatti ingatlan érintett, ahol a település
főbb egészségügyi szolgálatai megtalálhatóak. Az ingatlan 3 db
háziorvosi szolgálatnak ad otthont, melyek Medgyesegyháza,
Bánkút, Pusztaottlaka és Csabaszabadi települések lakosságát
alapvető egészségügyi szolgáltatással látják el (ellátottak száma 1
700, 1 355, továbbá a gyermekorvosi körzetben 722 fő). A fogorvosi
szolgálat 3 települést érint, 5 252 fő ellátottal. Jelen projekttel
érintett helyszínen történik még a település iskola-egészségügyi
és két körzetes védőnői szolgálatának ellátása is (sorrendben 451,
253 és 259 fő ellátottal). A rendelők látogatottsága meghatározó,
kihasználtságuk magas fokú, szóbeli igényfelmérés alapján nagy
igény mutatkozik a célcsoport, azaz a helyi lakosság körében a
jelenleg leromlott műszaki állapotú háziorvosi rendelő felújítására.
A gyermek- és felnőttorvosi, vegyes praxisok miatt nagy igény
mutatkozik a családbarát fejlesztések iránt is a rendelőben (pl.
pelenkázó, gyereksarok kialakítása). A célcsoport igényeit
megerősítették a háziorvosi praxisokat ellátó szakemberek, akik
régóta sürgetik az egészségügyi alapellátás infrastrukturális
feltételeinek javítását, ám erre a fenntartó önkormányzat korlátozott
anyagi lehetőségei miatt évtizedek óta nem kerülhetett sor.
Átfogó célok:
- A jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása;
- Az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és
hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása;
- A településen elérhető rendelő szolgáltatásainak és infrastrukturális
feltételeinek korszerűsítése;
- A praxisközösség erősítésével a lakosság élettartamon átívelő
komplex, definitív ellátása, a térségre jellemző magas mortalitási
adatok javítása – a térségre jellemző morbiditási mutatók javítása
a komplex adatgyűjtést és feldolgozást, valamint a preventív
gyógyászatot lehetővé tévő egymásra épülő és egymást kiegészítő
szolgáltatások integrációjának eredményeképpen;
- A preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatása, valamint az
egészségtudatos magatartás elősegítése. Specifikus célok:

- Háziorvosi rendelők felújítása, korszerűsítése, a minőségi
alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése;
- Az épület fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, a
fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek szolgáltatásokhoz
való hozzáférésének javítása;
- A szolgáltatói jelleget erősítő belső, családbarát környezet kialakítása.
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„Megint egy évvel öregebb lettél, s bölcsebb is talán
Őrizd meg az emlékeid, s légy nagyon vidám”
Varázserdő Óvoda
Immár ötödik alkalommal gyűltünk össze azért, hogy megünnepeljük
óvodánk névadóját, hogy közösen emlékezetessé tegyük a napot a
legféltettebb kincseink a gyermekek számára!

-

A hagyományok őrzése, az ünnepekről való megemlékezés fontos
eleme az óvodai létnek.
Mit üzennek az ünnepek az óvodások számára?
Sok gyermek életében az óvoda az első közösségi élmény a család
után. Itt kezdődik el a szülőktől való elszakadás és ezzel együtt elkezdi
érdekelni őket a világ és a közösség tagjai. A családból hozott szokások
nagyban meghatározzák személyiségüket és ebbe az ünnepekkel való
találkozás is beletartozik.
Az óvodai ünnepek, a hagyományok őrzése mind a közösségi érzést,
a valahová tartozás fogalmát és a kulturális identitás kialakulását segí
tik. Mindezen túl, az iskolában sokkal könnyebben tanul majd a törté
nelemről és ezen keresztül a jeles napokról, hiszen lesz már „személyes
élménye”, amit az óvodából és a családból hozott.
Ha az ünnepi megemlékezés egy élménnyel párosul, biztosan mara
dandó emlék lesz a kicsik számára, amire nagyobb korukban is szívesen
gondolnak vissza, ez pedig segít abban, hogy aztán később felnőttként is
tartsanak bizonyos szokásokat, hagyományokat.
Mindegy, hogy házon belül, az ovi kertjében, vagy esetleg egy külső
helyszínen, a lényeg, hogy a gyerekek az érdekes, izgalmas programo
kon keresztül, a személyes élmény segítségével közelebb kerüljenek az
ünnepek lényegének megértéséhez.
Ha születésnap, akkor természetesen ajándék is jár!
Nagy ajándékot kaptunk a Városi Önkormányzattól!
Elkészült a gyönyörű felújított teraszunk! A beruházást teljes mértékben,
önerőből a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat finanszírozta. A
felújított teraszt ünnepélyesen átadta dr. Nagy Béla György polgármester.
Nagyon boldogok vagyunk, hogy használatba vehetjük, hiszen nagyon
sok tevékenységnek, rendezvénynek a helyszíne, rossz idő esten
is biztosítja a gyermekek számára a levegőn való tartózkodást, az
egészséges mozgást.
Nagyon szépen köszönjük!!!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani kedves támogatóinknak,
szülőknek, akik mindig itt vannak és mellettünk állnak, ha szükség
van rá!
- Ebben az évben a Jótékonysági Óvoda bálunk, bevételéből modern
óvodai fektetőket vásároltunk minden gyermek számára, a bánkúti
óvodások bábparavánt kaptak.
- A Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány minden óvodást közös
kirándulásra vitt a Gellény birtokra. A nagycsoportos gyermekeknek

színházbérletet vásárolt és elvitte őket Békéscsabára a Jókai
Színházba. Decemberben a helyi Művelődési Házba hívtuk meg az
óvodásokat, kisiskolásokat ingyenes színházi előadásra. Mindezeket
az Emberi Erőforrások minisztériumának köszönhetjük, hiszen
Alapítványunk a nyertes Nea működési és szakmai pályázati
összegéből biztosította az óvoda számára.
Köszönjük, a Likefest parknak, és Simonka György Országgyűlési
képviselőnek, hogy biztosította számunkra a póni lovakat, a
gyerekek lovagoltatásához.
Dél-Békési Mezőgazdasági közhasznú Alapítványnak hogy
biztosították számunkra a játékokat.
Köszönjük, a Junior vendéglátó Zrt. –nek, hogy finom fánkot
sütöttek a gyerekeknek!
ASzülők szervezetének köszönjük, hogy segítettek a vendéglátásban.
Köszönjük a Művelődési Háznak a hangtechnikát!
Köszönjük a Boldog Otthon Alapítványnak a színvonalas báb
előadást.
A gyermekek számára a legnagyobb ajándék a játék. Köszönjük,
Faraga András és családjának, valamint Machniczné Katikának,
hogy megajándékozta a csoportokat!
Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem mindazoknak
a támogatását, akik adójuk 1%-át felajánlották Alapítványunk
számára! 138.162 ft.-ot kaptunk az idei évben. A tavalyi
felajánlásokból udvari ivó kutat vásároltunk a gyerekeknek.

Mesemondó verseny az óvodásoknak.
A Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány 2017.
október 04-én a helyi Művelődési Házban Mesemondó
versenyt hirdetett az óvodások számára. Minden
csoportból egy tehetséges gyermek jelentkezhetett.
Részt vevők: Manó csoport: Misur Marcell, Maci csoport:
Fűri Dominik, Pillangó csoport: Szlovák Kata Hanna, Törpe
csoport: Nádházi Gergő, Méhecske csoport: Maczelka
Boglárka, Őzike csoport: Szekercés Patrícia.
I. helyezett: Maczelka Boglárka
II. helyezett: Fűri Dominik
III. helyezett: Szlovák Kata Hanna
A gyermekek nagyon ügyesek voltak, ezúton
is gratulálunk minden résztvevőnek és a felkészítőknek!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Művelődési Ház és Könyvtár
pályázatot hirdet Könyvtáros munkakör betöltésére
A munkakör legkorábban
2017. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Farkas Gyula intézményvezető nyújt, a +3668440004-os
telefonszámon, vagy a kozigallas.gov.hu, oldalon olvasható.
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KIMOZDULÓ-ARANY
EMLÉKÉV

A MEDGYESEGYHÁZA és BÁNKÚT MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE az EFOP-1-3.5-16-00800 „MOZGÁSBA
HOZVA” projekt keretében Nagyszalontán járt az Arany János
emlékév kapcsán. A Kimozduló programokat az egyesület aktívan
tevékenykedő tagjainak, az év során önkéntes munkát végzőknek
és az újonnan létrehozott női kisközösségnek, az almáskamarási
programkoordinálásban résztvevőknek, illetve kis önkénteseknek
szervezi. Ez esetben a buszköltséget tudtuk kiegyenlíteni a projekt
költségvetéséből.

képforrás: Bartyuk Mária facebook oldala
Gyula érintésével a méhkeréki határon átkelve jutottunk október 22-én, vasárnap Nagyszalontára. Idegenvezetőnk, Kocsis János már
a hazai útvonalon is érdekes ismereteket adott át a több mint 30 fős utazóközönségnek. Szalonta város történetét odafelé figyelmesen
hallgattuk, majd megtekintettük Arany János szülőházát, az Aranyportát, a „Csonka” tornyot, és Arany szobrát. Jártunk szoborparkban,
templomban, majd továbbutaztunk Nagyváradra.
Délután ott is vezetett városnézésben volt részünk: Vár, Ady Múzeum, Szt. László Székesegyház, Kanonok sor megtekintése.
Végül levezető séta az európai-hírű Félixfürdőn. (X)
Visszajelzések szerint a nagyon jól sikerült programot többen is szívesen átélnék és áldoznának rá. Az egyesület ezért 2017.
november 12-ére vállalja egy újabb „ARANY ÚT” megszervezését. Részletekről érdeklődni, jelentkezni az egyesületben lehet!
TÁJÉKOZTATÓ SZELEKTÍV EDÉNYZET PÓTOSZTÁSÁRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtő-edényzetet
pótosztás keretén belül az alábbi időpontokban lehet átvenni a Művelődési Ház és
Könyvtár udvarán (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25., bejárat a volt Sörkert
felől):
- 2017. október 31. (kedd) 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között;
- 2017. november 2. (csütörtök) 13.00-18.00 óra között;
- 2017. november 3. (péntek) 8.00-13.00 óra között.
Az edényzet átvételére az érvényes hulladékgyűjtési közszolgáltatási szerződéssel
rendelkező személy (számlafizető) jogosult.
Az átvételhez kérjük, hozza magával:
- személyi igazolványát és lakcímkártyáját;
- amennyiben a számlafizetőnek nincs lehetősége személyesen átvenni az

edényzetet, 2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazást.
A szelektív hulladékgyűjtő edényzet ürítésének időpontjait a közszolgáltató az
edényzetek 60 %-ának kiosztását követően határozza meg, melyről a lakosságot a
későbbiekben értesíteni fogjuk.
Fontos kiemelni, hogy a szelektív hulladékgyűjtés igénybevétele – mivel ez is
a kötelező közszolgáltatások körébe fog tartozni 2018-tól – a lakosság részére
semmiféle többletköltséggel nem jár, azonban amely háztartás nem veszi át az
edényzetet, a jövő évben már meg kell fizetni annak árát.
dr. Kormányos László s.k.
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐ IGÉNYLÉSÉRŐL
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan
rászorulók részére szociális célú tüzelőanyag (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 betegség, magas gyógyszerköltségek, stb.) a fent
említett felső jövedelemhatártól a támogatás megítélése során 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 nyilatkozatot tesz.

Igénybejelentés: az arra rendszeresített nyomtatványon a polgármesteri hivatal
szociális ügyintézések irodájában Dancsikné Mile Ritától átvehető, amelyet
kitöltést követően ugyanitt lehet benyújtani, legkésőbb 2017. november 20.
napjáig.
A jövedelemnyilatkozatot illetve a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett
jövedelmekről szóló igazolást csatolni szükséges.
Az elbírálásnál előnyt élvez a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára,
vagy lakhatási támogatásra jogosult személy, illetve aki halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket (gyermekeket) nevel.
A jogosultságról a Képviselő-testület Szociális és Oktatási Bizottsága 2017.
november végén határozatban dönt.
dr. Kormányos László

