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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer keretén belül
PÁLYÁZATOT

ír ki felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók
(„A” és „B” típusú pályázat) számára a 2017/2018
tanév második és a 2018/2019 tanév első félévére
vonatkozóan.
A részletes pályázati kiírás elérhető a www.emet.gov.hu,
Bursa Hungarica címre kattintva.
A pályázati regisztráció a
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz
történő benyújtásának határideje:
2017. november 7.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Települési
Operatív Program keretében valósítja meg az alábbi
projektek:
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
dél-keleti 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
iskola-egészségügyi 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 iskolaegészségügyi 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.
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Medgyesegyháza város 3.558 fős település Békés megye
dél-keleti 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
iskola-egészségügyi 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 szolgál-

tatások 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.

Könyvvásár a Művelődési
Házban!
2017. október 5-én, 8 órától a Medgyesegyháza Város
Önkormányzata Művelődési Ház és Könyvtár könyvvásárt
tart a könyvtár leselejtezett, antik korú könyveiből.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, az olvasás
szerelmeseit a Művelődési Ház előcsarnokába a vásárra!
A régmúlt az igazi kincsek őrzője!

A Medgyesegyháza és Bánkút
Mozgáskorlátozottak Egyesülete

szeretettel várja tagjait a „Medgyesi Napok” keretében 2017.
szeptember 30-án (szombaton) 17 órai kezdettel tartandó
egyesületi megvendégelésre. (az egyesületünk is főz).

Helye: Civil Ház Medgyesegyháza
A vezetőség nevében:
Szabó Györgyné elnök

HÍZOTT KACSA
KONYHAKÉSZEN,
SZÉP MÁJJAL
FOLYAMATOSAN
RENDELHETŐ!
BÚCSÚRA IS!
TEL.:
06-30/466-83-69
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HAGYOMÁNYŐRZŐ NAPOK A SCHÉNERBEN
Alapítványunk a nyertes EFOP-1.3.5-16-2016-00212 pályázati azonosítószámú
Társadalmi szerepvállalás fejlesztése a Medgyesegyházi Nebulókért
Alapítvány által elnevezésű pályázatának részeként tartott Hagyományőrző
napot a Schéner Mihály Általános Iskolában. A nap során az iskola tanulói
részt vehettek népdal tanuláson, élőzenés táncházban táncolhattak, interaktív
előadás formájában ismerkedhettek a hazai és határon túli népcsoportokkal,
népmeséket nézhettek és hallgathattak. Kézműves udvar is megnyitotta kapuit,
ahol hagyományos népi mesterségekkel, ( szövés, fazekasság , szappankészítés,
kosárfonás , bőrözés, nemezelés, mézeskalács készítés )ismerkedhettek meg a
résztvevők. A mézeskalács díszítést és a nemezelést ki is lehetett próbálni. A
délután folyamán pedig hagyományos népi játékokat lehetett kipróbálni, és az
íjászat fortélyaiba is betekinthettek az érdeklődők.Köszönjük a Schéner Mihály Általános Iskola pedagógusainak, dolgozóinak,
hogy nagyon sokat dolgoztak a nap sikeréért.
Köszönjük a Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesületnek és a
Román Nemzetiségi Önkormányzatnak,,akik mindenkit megvendégeltek
nemzetiségi ételükkel a mititei hússal.
Köszönjük a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Csöröge csoportjának,
hogy mindenkinek sütöttek csörögét.
Köszönjük a Mezőberényi Asszonyoknak,hogy elhozták hozzánk a
szappanfőzés bemutatóját!
Köszönjük a Talléros zenekarnak és a táncpedagógusoknak, hogy óriási
sikerű táncházi foglalkozásokat tartottak.
Köszönjük a Békéscsabai Kézműves Szakközépiskola oktatóinak, hogy
eljöttek hozzánk népi mesterségeket bemutatni!
Köszönjük a Körösmenti Szociális Centrum (Magyarbánhegyes)
kosárfonás bemutatóját!
Köszönjük minden szülőnek, érdeklődőnek,hogy velünk volt ezen a napon!
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a DAREH Bázis Zrt. 2017. októberében megkezdi a szelektív
hulladékgyűjtő-edényzet kiosztását Medgyesegyházán. Az edényzetet az alábbi időpontokban lehet
átvenni a Művelődési Ház és Könyvtár udvarán (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25., bejárat a volt
Sörkert felől):
- 2017. október 3. (kedd) 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között;
- 2017. október 5. (csütörtök) 13.00-18.00 óra között;
- 2017. október 6. (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 a lakosság részére semmiféle
többletköltséggel nem jár.

Medgyesegyházi
Polgármesteri Hivatal
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A ROMÁNSÁG HAGYOMÁNYAIÉRT ÉS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET AKTÍV
HÓNAPOKAT TUDHAT MAGA MÖGÖTT
TOVÁBBKÉPZÉS, REKREÁCIÓ
A medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Iskolában szakkör, a Varázserdő óvodában játékos nyelvhez
szoktató foglalkozások keretében évek óta folyik a román nyelv oktatása, mely iránt töretlen az érdeklődés.
Negrea C. Dániel, a helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke maga is tanít a medgyesbodzási tagintézményben. Lapunknak elmondta, hogy a gyermekekkel
sokszor volt már lehetőségük Romániába látogatni egyegy kirándulás, táborozás, tengerparti üdülés okán, de az
oktatási intézmény pedagógusaival az idén először sikerült eljutniuk Moneasara.
- A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület
tagjaival közösen kísértük el augusztusban a bodzási pedagógusokat továbbképzésre, mely során ők is belekóstolhattak a nyelvi környezet nyújtotta kulturális élményekbe, új
népismeretre tehettek szert. Többek között ellátogattunk a
Șiriai „Ioan Slavici şi Emil Monţia” emlékmúzeumba, gyermek táboroztatási lehetőségeket térképeztünk fel, szakmai
tanulmányút programjaihoz gyűjtöttünk információkat.

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért egyesület tagjai hagyományos román ételt, mititeit kínáltak, ami picikéket jelent, apró darálthúsos falatkákat.

forrás: facebook

ORSZÁGOS FŐZŐVERSENY
Az egyesület tagjai Gyulán, a 13. alkalommal megrendezett országos román gasztronómiai fesztiválon is
ott voltak. Harminc csapat mérte össze „fakanalas” tudását. A medgyesiek sertéstokányt főztek puliszkával. Legközelebb a Medgyesegyházi napokon veszik fel a kötényt!
ROMÁN ZARÁNDOKÚT HETEDJÉRE

Sütő Mária Márta, egyesületi elnök fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az anyanyelv kultúrájának megőrzése akkor hatékony, ha minél többen és minél változatosabb formában tudnak részt venni annak átörökítésében.

A Románság hagyományaiért és Jövőjéért egyesület
szeptember 7 - 10 között, az idén már 7. alkalommal
szervezte meg őszi zarándokútját.
Közel ötvenen keltek útra megtekinteni a Rozsdaszakadékot, megcsodálni a kilátást az 1160 méter magasan
lévő Vertop hágóról. Torockó nevezetességei és a séta
a Székelykő alatt megbúvó Európa Nostra - dijas faluba –
a Remete kolostorhoz ámulatba ejtette a résztvevőket.

TISZTELET A HAGYOMÁNYŐRZŐKNEK
Az egyesület tagjai is képviseltették magukat az eleki joc-on, az Eleki Román Hagyományőrző Néptánc
Együttes alapításának 70. évfordulója alkalmából rendezett gálaműsoron. Szabó Péter, hét évtizede táncol,
sőt 3 évvel ez előtt még a formáció vezetője volt. Nálunk a
legutóbbi Dinnyefesztiválon lépek fel, de többször vendégeskedtek településünkön.
HAGYOMÁNYŐRZÉS AZ ISKOLÁBAN
Rendhagyó tanítási nappal vette kezdetét az idei tanév
a helyi iskolában. A diákok hagyományos népi mesterségekkel, népi játékokkal, népmesékkel, népdalokkal,
néptáncokkal gazdagodhattak.

Nagyenyed, Gyulafehérváron az ortodox katedrális, Máriaradna, Arad koronázta meg a négynapos kirándulást.
A PROGRAMOK PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL, AZ
TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSULTAK MEG.
Az oldalt összeállította: Baukó Ildikó

