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„ Adventus domini”-Az Úr érkezése

Városunkban is kezdetét vette az adventi ünnepségsorozat november 
29-én, vasárnap. 
- „Karácsony ünnepét megelőző közel négy hetes időszak az advent. Ad-
venti előkészületünk aktív formája, lelkünk, kapcsolataink rendezése. Ki-
váló alkalom a félreértések, megbántások tisztázására. Mivel a szeretet 
nagylelkű, és bátor, nincs sok értelme azon gondolkodni, kinek illik, vagy 
kellene kezdeményezni.   
Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnep ide-
jén éljen a szívünkben, hanem a hétköznapokon is megmaradjon az izzása. 
Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünk-
ben ne legyen helye a haragnak és a gyűlölködésnek!”- idézett ünnepi gon-
dolatokat Farkas Gyula, a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.  közmű-
velődési részegység vezetője, önkormányzati képviselő, aki cége nevében 
is, Medgyesegyháza város minden polgárának szép adventi készülődést, 
szeretetteljes, áldott karácsonyt, békés, boldog, eredményekben gazdag 
újévet, kívánt, hogy az elkövetkezendő 2016-os esztendőben is a szeretet, az 
összefogás az együttgondolkodás jellemezze mindennapjainkat. 

Az első vasárnap, a 
gyertyagyújtás előtt 
Kémenes Csaba, plé-
bános megszentelte 
az adventi koszorút, 
majd Zsíros András, 
lelkész, valamint dr. 
Nagy Béla György, 
polgármester kö-
szöntött mindenkit és 
meggyújtotta az első 
adventi gyertyát. 

Mind a négy hétvégén Ka-
rácsonyi játszóházat tart 
a Nebulókért Alapítvány 
és Ünnepi vásárt rendez a 
Boldog Otthon Alapítvány.

Alkalmanként más-más 
kulturális program színe-
síti a rendezvényt, forró 
teával és zsíros kenyérrel 
kínálja a kész kft. a ven-
dégeket. 

TISZTELT BÁNKÚTI, ÉS MEDGYESEGYHÁZI
POLGÁRTÁRSAM!

MEDGYESEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATA, KÉPVISELŐ 
TESTÜLETE, ÉS A MAGAM NEVÉBEN ÁLDOTT, BÉKÉS, 

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPET ÉS
 SIKERES ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

A vállalkozásoknak, az egyházaknak, civil szervezeteknek, közös-
ségeknek és magánszemélyeknek ezúton is köszönöm segítségét, 

együttműködését, áldozatvállalását és közösségünk, Medgyesegyháza 
érdekében kifejtett munkáját, amelyre a jövőben is számítok!

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György, polgármester
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TISZTELT MEDGYESEGYHÁZI,
LÁSZLó TELEPEN ÉLŐ LAKOSOK!

Vannak olyan dolgok, amik valahogyan sosem tűnnek fon-
tosnak, s egyszer csak kialakul a helyzet, amit igen nehéz ke-
zelni. Nos, most sajnálatosan a László telepi lakosok kerültek 
ilyen helyzetbe. Hirtelen megszűnt az évtizedeken át használt, 
megszokott közlekedési lehetőségük.
Mára csak a száraz jogszabályi előírások illetve bejegyzett 
földhivatali nyilvántartás a perdöntő dolog.
Röviden: volt egy mindenki által használt úgynevezett műút.  A 
műút az idén magántulajdonba került, mert a földhivatali nyil-
vántartás szerint az nem útként volt bejegyezve. Nyilvántartás 
szerint, ugyan van önkormányzati út a megközelítésre, de kis 
túlzással az csak a főherceg idejében volt útként használva. 
A műút helyettesítette a gyalogjárdát is egyben.  Jelen pillanat-
ban a megszokott burkolt út helyett egy önkormányzati földút-
ként nyilvántartott füves területen közlekedhetnek az ott élők. 
Ideiglenesen, hirtelen egysoros gyalogjárda készült, amit 
azonban csak tűzoltó munkának tekintünk. Mindenképpen 
szükséges biztosítani és kialakítani egy optimális önkormány-
zati tulajdonú területen haladó, minden évszakban járható utat. 
A most kitűzött önkormányzati út a földhivatali nyilvántartás 
alapján magánterületnek ütközik és kettéoszt egy ugyanazon 
magántulajdonú területet. Mindkét érintett magántulajdonos-
nak van bent már kérelme az önkormányzatunknál a helyzet 
mielőbbi rendezésére.
Önkormányzatunknak most azon kell dolgoznia, hogy a meg-
felelő megoldás mielőbb megszülessen, hogy az ott lakók 
mielőbb viszonylag szilárd burkolaton tudják megközelíteni 
ingatlanjaikat. Sajnálatosan már az is tapasztalható, hogy egy 
esőzés estén a gyalogjárdát használják gépkocsik az eddig 
használt műút folytatásaként.
Bevezetőmben arra céloztam, hogy az említett körülírt úthasz-
nálat már a tanácsi rendszerben is elfogadott volt, de valamiért 
nem volt fontos az évek során, hogy az a földhivatali nyilván-
tartásba megfelelően szerepeljen.
Bízva az érintett lakosok megértésében ezúton is köszönjük 
eddigi igen toleráns megértésüket!

Tisztelettel: Balla László, műszaki ügyintéző

Sajtóközlemény 
NAPELEMES 
RENDSZER TELEPÍTÉSE 
MEDGYESEGYHÁZA 
VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 
ÉPÜLETÉRE

Medgyesegyháza Város 
Önkormányzata az Új 
Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Prog-
ram keretében kiírt pályázati felhívásra „Medgyesegy-
háza városában az Uszoda villamosenergia-igényének 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címmel pályá-
zatot nyújtott be. A Széchenyi 2020 program keretében, 
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0174 azonosító számú projekt-
ben 46 654 975 ft támogatást nyert az Uszoda fenntartási 

költségeinek csök-
kentésére, annak 
érdekében, hogy a 
villamos energia fo-
gyasztás jelentős ré-
sze 2015 ősztől már 
megújuló energián 
alapuljon. Medgyes-
egyháza Uszodája 
előtt egy fedett gép-
járműbeálló került 
kialakításra, mely-

nek tetőszerkezetére a pályázati támogatás segítségé-
vel egy 50 kW-os teljesítményű napelemes rendszer 
került telepítésre. Az épület igen jelentős áramfogyasz-
tással bír, amely-
nek finanszírozása 
egyre nagyobb ter-
het jelentett az üze-
meltető részére, 
így a projekt során 
közvetlen cél volt a 
vételezett villamos 
energia nagymér-
tékű kiváltása. A 
beruházás kere-
tében összesen 
200 db áramtermelő napelem panel került elhelyezésé-
re. Ezek a napelem panelek lehetővé teszik az épület 
energia fogyasztásának csökkentését, így valós meg-
takarítást eredményeznek az Önkormányzat számára, 
továbbá a megújuló energia megtermelése során a kör-
nyezetterhelés minimalizálódik és csökken az üvegház-
hatású gázok kibocsátásának mértéke is. A projekt során 
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának példamu-
tató a megújuló energiahordozó felhasználás növelése 
illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kiala-
kításának elősegítése. 

A Schéner Mihály Általános 
Iskolába is ellátogatott a Mikulás

A december 6-át megelőző napok nálunk is nagy iz-
galommal teltek. Nagyon vártuk a Mikulást. Az alsó-, 
és felső tagozatosok együtt töltöttek egy-egy délutánt 
ebből az alkalomból. A Mikulásvárást a gyermekek-
nek egész délutánt betöltő programmal tettük emlé-
kezetessé, az alsósok dallal, zenével. Miután megér-
kezett, minden osztály dallal, verssel köszöntette az 
ajándékhozót. Volt, aki cukorkáját adta ajándékba 
a nagyszakállúnak, volt, aki rajzolt neki. A Mikulás 

krampuszai szánkón hozták az ajándékot. Ebben az évben először, a Sché-
ner Mihály Általános Iskola Szülői Munkaközössége, a Medgyesegyházi Ne-
bulókért Alapítvány és a MOGYI Kft. jóvoltából minden általános iskolás 
gyermek kapott csomagot ezen a napon. A Mikulás sajnos nem maradhatott 
velünk egész délután, hiszen sok dolga volt. Miután elköszönt,  játékos fel-
adatokkal ( pl.: Mikulás öltöztetés, Mikuláscsomag szállítás, stb.) múlattuk 
az időt. Nem maradhatott el a hagyományos tombolahúzás sem. 
A felsősökhöz is ellátogatott a Mikulás. Ők előzetesen már verset írtak, pla-
kátokat készítettek, így fogadták a messziről jött vendéget. A közös játék itt 
sem maradhatott el, s a tombolahúzást is nagy izgalommal várta mindenki.
Köszönet a csomagokért a Schéner Mihály Általános Iskola Szülői Mun-
kaközösségének, a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítványnak és a MOGYI 
Kft-nek. Köszönet a délutánok szervezőinek: Bereczkiné Bujdosó Anita, 
Hrabovszki Tünde, Nagyné Papp Erika és Likerné Buzás Edit tanár nénik-
nek, Katona Ilona szülői munkaközösségi elnöknek és a segítő szülőknek!
                                  Vermes Rita, intézményvezető                           

NEMZETISÉGEK NAPJA –2015

Medgyesegyházán is minden esztendőben megünneplik a helyiek a Nemzetiségek Napját, 
melyre az idén december 5-én került sor a művelődési házban. A teltházas eseményt több 
magas rangú vendég is megtisztelte jelenlétével, mint Bogdan Ignat, Románia magyar-
országi nagykövetségének konzulja, Kesjár Mátyás, az Országos Szlovák önkormányzat 
tagja, Tolnai Péter, a Békés megyei közgyűlés alelnöke, aki köszöntőt is mondott. Dr. Nagy 
Béla György, polgármesterrel együtt kiemelték, hogy mind a hazai, mind a helyi történelem 
során többször bizonyítást nyert, hogy a magyar emberek képesek békés együttélésre más 
nemzetiségek népeivel.

fotók: Negrea Péter Gábor

 

Autoguvernarea de 
naţionalitate română din 

Medgyesegyháza urează cu 
ocazia sarbatorilor de iarnă 

tuturor locuitorilor
„Sărbători fericite” si 

tradiţionalul 
„La mulţi ani”!

A Román Nemzetiségi 
Önkormányzat

Medgyesegyháza valamennyi 
lakójának

békés karácsonyi ünnepeket
és Boldog Új Esztendőt kíván!

Prajeme Vam požehnáné 
Vianoce a št’astlivý

Nový rok!
NárodnostnáSamospráva

Medešskych Slovákov!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánunk 
minden medgyesegyházi 

lakosnak!

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

„Most azért megmarad a hit, 
remény, szeretet, e három; ezek 

között, pedig legnagyobb a 
szeretet.”

/Korinthusbeliekhez írt I. levél/ 

Békés, Boldog Karácsonyt 
és minden jóban bővelkedő 

új esztendőt kívánunk 
Medgyesegyháza polgárainak!

A Románság Hagyományaiért és

Jövőjéért Egyesület

KöZlEMÉNy!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 számú, 
„Békés-Megyei Ivóvízminőség-javító Program” 
elnevezésű projekt keretében Medgyesegy-
háza Város területén érintett ingatlanok lis-
tája kifüggesztésre kerül a Medgyesegyházi 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

 A MűszAkI átAdás kezdete:
2015. deceMBer 15.
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Tisztelt medgyesegyházi lakosok!
Jelen közlendőmben szeretném Önöket ismételten hi-
telesen és tényszerűen tájékoztatni. Bár, átnézve eddigi 
írásaimat lehet, hogy ez mégsem látszik mindig így. Nem 
mentség, de amit az ember nem maga végez, vagy tervez 
el az mindig több esélyes dolog. Így van ez az alábbi el-
múltbéli két tájékoztatásommal is. 
Az egyik tájékoztatásomban a KEOP-2012-4.10.-0/A azo-
nosító számú és „Épületenergetikai fejlesztés a Medgyes-
egyházi Uszodában” tárgyú pályázatának megkezdéséről 
írtam többek között, azt is, hogy az uszoda előtti parkoló 
előreláthatólag 1 hónapos időtartamra lezárásra kerül. 
Nos, az uszoda előtti parkolóban, illetve a volt szolgálati 
lakás füves területén a napelemek tartószerkezetei elké-
szültek, és felszerelésre kerültek a napelemek is. A beru-
házás energetikai része kész, jelenleg a hálózatra való „rá-
csatlakozás” dokumentálása folyik. A pályázat részét nem 
képezte a füves területen létesítendő parkoló térburkola-
ta. A meglévő burkolat helyreállítása és az új térburkolat 
kialakítása mind pénzügyileg, mind emberi erőforrásilag 
önkormányzatunkat terheli.
Munkatársaink a meglévő parkolót már helyreállították. 
A tartószerkezet kiálló vasbeton pillérjeit (kb. 25 cm ma-
gasak) azonban balesetveszélyesnek ítéltük, ezért kértük 
a kivitelezőt, hogy azok valamilyen módón kerüljenek be-
védésre. A pillérekre kis csőváz fog kerülni az autógumik 
védelme érdekében. Akik már jártak arra észlelhették, 
hogy igen körültekintően kell majd a parkolási manővere-
ket elvégezni mind a saját mind a már parkoló gépkocsik 
épsége miatt. Ennek a résznek a hivatalos használatbavé-
tele csak a sikeres használatba vételi engedélyezési eljá-
rás után történhet meg.
S, én itt tévedtem, amikor önöktől mintegy 1 hónapos 
türelmet kértem.
A füves területen elkezdtük a térburkolat előkészítő mun-
kálatait, költségtakarékosság miatt 40x40 cm-s járdala-
pokkal kívánjuk azt kialakítani. A munkálatokat fel kí-
vánjuk gyorsítani, ami viszont már időjárásfüggő is.
Természetesen, amint az említett csővázak elkészülnek a 
meglévő parkolónál, azt ideiglenesen használatba kíván-
juk majd adni a lakosság részére.
A másik tájékoztatóm pedig, a Deák Ferenc utcai szelek-
tív hulladékgyűjtő hely kialakításáról szólt. Nos, sajnála-
tosan még ez sem működés képes. Bár a szolgáltató ugyan 
egy ízben már kiszállította az edényzeteket, de azokat 
küllemük, tisztaságuk miatt nem vettük át. 
Bízom abban, hogy a szolgáltató még ez évben kiszállítja 
a megfelelő edényzeteket, hiszen ez neki is érdeke. Ezért 
is köszönöm türelmüket, megértésüket!

Tisztelettel és köszönettel:
Balla László, műszaki ügyintéző

MÉLtÓNAk MArAdNI
EGY ÉLETEN ÁT

Magas rangú kitüntetést, „Pro caritate” díjat vett át idén 
november 12-én, a szociális munka napján sütő Mária 
Márta, a Békés Megyei körös-menti szociális centrum 
megbízott igazgatója Balog zoltántól, az emberi erőforrá-
sok miniszterétől Budapesten.

Az Iparművészeti Múzeumban tartott ünnepségen a miniszter hang-
súlyozta, hogy az elismerések átadásával a szélesebb közönségnek is 
üzennek; azt, hogy vannak Magyarországon olyanok, akik hivatás-
nak tekintik a szakmájukat, pedig a legnehezebb területen dolgoznak, 
mert az emberekkel, az ő gondjaikkal, bajaikkal foglalkoznak. Akik 
most elismerésben részesülnek, azok többet tesznek az előírtnál, az 
elvártnál- mondta. 
Településünk szülötte, Marika áldozatos, szerteágazó tevékenységét 
sokan ismerik Medgyesegyházán, de a megyében, sőt az országban is. 
- Semmi különleges nincs abban, amit csinálok, teszem a dolgom. 
A szakmámban, a civil életemben eddig is jöttek felém a feladatok, 
kihívások, elértek a szükségért kiáltó, cselekedetet kívánó tevékeny-
ségek. Gondolkodás nélkül vetettem bele magam mindezek megva-
lósításába akár fáklyavivőként is, de leginkább társasági emberként, 
közösségben, másokkal együtt. Nem tagadom, megerősödtem a ki-
tüntetés birtokában, ugyanakkor teher is nehezedett rám, egy életen 
át méltónak maradni erre!- osztotta meg őszinte érzéseit a kitüntetett, 
aki több mint két évtizedes pedagógiai pálya után tért át szociális te-
rületre. 
Vallja Papp Miklós, teológus  azon nézetét, hogy a keresztséggel min-
den ember hivatást kapott, elindult egy úton, melyen minden szépet 
és jót célul tűzött maga elé. 
Ehhez hit kell, szilárd hit mindenek felett. S, ez a kegyelem mindenki-
nek megadatott. Ráadásul december 8-án, Rómában a Szent Péter-ba-
zilikában Ferenc pápa megnyitotta az Irgalmasság szentévét, aminél 
szebb üzenet nem is kell az emberiség számára így, a karácsonyi vá-
rakozás idején. Én táplálkozom az ott elhangzottakból, elteszek belő-
le a hétköznapokra és hiszem, hogy sokan vagyunk, akik hasonlóan 
érzünk: „Hagyjunk fel minden félelemmel és szorongással, mert az 
nem illik ahhoz, aki szeretve van. Éljük át inkább a mindent átalakító 
kegyelemmel való találkozás örömét.”           

                                                             Baukó Ildikó 

ÉVVÉGE A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNÁL

Egyik legaktívabb civil szervezete városunknak a Szabó 
Györgyné, Zsuzsa elnök által vezetett Medgyesegyháza 

és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete, akik 
decemberben sem tétlenkedtek.

CSAPATÉPÍTÉS

Minden medgyesegyházi embertársunknak Áldott 
Karácsonyt és Békés Új Évet kívánunk!

MBME

NORVÉGIÁBAN A ROMÁN EGYESÜLETRŐL

A közelmúltban tartott összejövetelt a 
Medgyesi Civil Kerekasztal, ahol többek 
között szó esett a jövő évi települési ren-
dezvénynaptár összehangolásáról is.
A jelenlévők megállapodtak abban, hogy 
2016. január 28-án gesztorszervezetet is vá-
lasztanak újabb két évre. Ezt a teendőt ez 

idáig a Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület látta el, akik-
nek egy tagja pályázati lehetőséget nyert egy ötnapos, angol nyelven 
zajló norvégiai tanulmányútra a Norvég Civil Alap támogatásával. Neg-
rea Péter Gábor képviselte az egyesületet, aki a „Kerekasztal” jó 
hírét is magával vitte. Tapasztalatairól ugyancsak beszámolt az ülésen.  

CSOMAGOSZTÁS

BÁL

tIszteLt LAkosság!
A 2015. évi szociális célú tüzelő igénylésére benyújtható ké-
relmek beadásának határideje lezárult. A beérkezett kérelme-
ket átruházott hatáskörben a Szociális és Oktatási Bizottság 
bírálta el a 2015. november 23-ai ülésén.
A szociális célú tüzelőanyag kérelmek elbírálásánál előnyben 
részesítendők voltak azok, akik a Szt. szerinti aktív korúak 
ellátására jogosultak, időskorúak járadékában vagy lakhatási 
támogatásban részesültek, vagy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozottak alap-
ján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket (gyermekeket) 
nevelő családok, feltéve, hogy a  kérelmező háztartásában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladta meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át (28.500 
Ft.), egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft.). 
Rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján (krízis-
helyzet, súlyos betegség, magas gyógyszerköltségek, stb.) a 
fent megállapított felső jövedelemhatártól a támogatás megíté-
lése során el lehetett tekinteni. 
A szociális célú tüzelőanyagot az önkormányzat részére vár-
hatóan 2015. december 10-én szállítják le, azt követően kez-
dődik meg a támogatásban részesült kérelmezők számára a 
kiszállítás. 

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

TáJÉKOZTATáS A TElEPülÉSüNKöN 
FOlyT KÉT NAGy VízÜGyI 

BERuházáSáRól
Legutóbbi tájékoztatómban is leírtam, hogy mára településünk 
mindkét vízügyi beruházása műszaki szempontból megvalósult és 
kitértem a helyreállítások problematikájára is. Mindkét beruhá-
zásnál mindenképpen szükségesnek tarjuk és már kértük is, hogy 
2016. áprilisában helyszíni szemlét tartsunk elsősorban a helyre-
állításokkal kapcsolatban. 
Azt is szeretnénk elérni, hogy az addig jelzett és észlelt minőségi hi-
bákat fontosságuknak megfelelően a beruházások műszaki ellenőre 
vizsgálja ki és maximum nyolc napon belül intézkedjen a kivitele-
zők felé. Az elvben az érintettek (műszaki ellenőr, kivitelező, meg-
rendelő) már egyetértettek, elfogadták azt, csak még a gyakorlatban 
nem működik úgy, ahogyan elfogadtuk azt.
Településünk tekintetében mára mindenhol az új tisztított Eu-s nor-
máknak megfelelő víz kerül az ivóvíz hálózatba. A lakossági ész-
revételek a víz ihatósága, élvezhetősége tekintetében stb. bár csök-
kentek ennek ellenére továbbra is többször felhívtuk és felhívjuk az 
üzemeltetőt a vegyszerezés minimalizálására. 
lászló-telep kis része, illetve a kivezető ívóvízvezeték melletti tanyák 
most már ráköthetnek a vezetékes ívóviz hálózatra, de ennek konkrét 
„papírozási” és műszaki kivitelezése még egyeztetés alatt áll. 
Mindenképpen az ingatlan tulajdonosának kell majd egy kérelmet, 
tervvel együtt benyújtania, illetve meg kell vásárolnia az aknát, 
vagy készíteni valamint a szolgáltató részére „bekapcsolási”, enge-
délyezési díjat is kell fizetnie. 
Amint a szolgáltató konkrétan közli majd a bekötés feltételeit, azt el 
fogjuk juttatni az érintettek részére.

Balla László, műszaki ügyintéző
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A Medgyesegyháza Sportegyesület Labdarúgó szakosztályá-
nak vezetése nevében ezúton is szeretném köszönetemet kife-
jezni támogatóinknak, labdarúgóinknak a 2015-ös évben elért 

közös sikerekért!
Labdarúgóinknak jó pihenést, kellemes ünnepeket és boldog 
új évet kívánok!  A  2016-os terveink megvalósításához, pedig 

kitartást  és sérülés
mentes felkészülést!

Támogatóinknak, szurkolóinknak, szimpatizánsainknak és 
minden Medgyesegyházi polgárnak  ezúton kívánok Kellemes 

Karácsonyi ünnepeket és Boldog Új évet!
Sportbaráti tisztelettel: 

Uhrin Pál  szakosztályvezető

VARÁZSLATOS CSALÁDI DÉLUTÁN
Medgyesegyházán hosszú évek óta hagyomány az óvodai 
családi délután megrendezése, ami egy játékos sportrendez-
vény az egészséges életmód jegyében. Az idén november kö-
zepén töltötték meg a helyi sportcsarnokot a Varázserdő óvoda 
lurkói és hozzátartozóik, akik együtt hódolhattak a mozgás örö-
mének játékos feladatok, sorversenyek keretében.  

Fontos, hogy már egész kicsi korban megszerettessük a gyere-
kekkel a mozgást, mert akkor felnőtt korukra természetessé válik, 
és szinte már hiányzik számukra, ha a zsúfolt életük miatt esetleg 
nem jut erre idejük. 
Nagyon sok betegségnek lelki okai vannak, a stresszes életmód, 
az esetleges kudarcok iskolában, vagy munkahelyen, viszont aki 
a nap végén el tud menni edzeni, futni, kerékpározni és meg-
mozgatja a testét, akkor a mozgás a szervezetünkben sajátos 
élettani változásokat okoz, ami által sokkal jobb kedvünk lesz, 
oldódik a feszültség is. A mi rendezvényünknek is ez volt a célja 
a kellemes időtöltés mellett.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, 
hogy ez a szép hagyomány ismét sikeres legyen!
Köszönöm Szöllősi Györgynek a kenyeret, Major Józsefnek a ke-
nyérre valót, Csizmadia Tibornak az almát! A szülőknek, hogy 
segítettek elkészíteni az uzsonnát! A Kész KFT-nek hogy biztosí-
tották számunkra a sportcsarnokot és a hangtechnikát! A Békés 
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Háznak az ajándé-
kokat! ….és végül, de nem utolsó sorban az óvoda dolgozóinak, 
hogy felkészítették a gyermekeket!

EZ IS AZ OVIBAN TÖRTÉNT
-2015. december 2-án az óvodapedagógusok a Télapó kesz-
tyűje című mesét dramatizálták a gyermekeknek.

- 2 0 1 5 . d e c e m b e r 
3-án a Medgyesegy-
házi Varázserdő Ala-
pítvány Mikulás váró 
színházi előadásra 
hívta meg az óvo-
dás és a kisiskolás 
gyermekeket, amely 
mindenki számára 
ingyenes volt. 

-2015. december 4-én a Varázserdő Óvodában járt a Mikulás 
és segédjei, a Boldog Otthon Alapítvány jóvoltából, amelyet ez 
úton is köszönünk! 
-Az óvoda udvarán egy gyönyörű fenyőfát díszítettünk fel, kö-
szönjük Rosenacker Jánosnénak a felajánlást! 

Varga Jánosné, óvodavezető

Nagyobb 
lakásba 
költözne? Igényeljen 

megújult 
szocpolt1  
OTP 
Lakáshitellel!

Csökkentse
törlesztő-
részletét
lakáshitel
cafetériával!

Igényeljen megújult szocpolt1 OTP Lakáshitellel! 

A Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) lakás építésére, vásárlására és bővítésre már 
egy gyermek után is igényelhető.

Ráadásul lakáscélú hitelének törlesztéséhez munkáltatója cafetéria keretében adómentes vissza 
nem térítendő támogatást nyújthat Önnek.2

THM: 3,15–10,33%3

Részletes feltételek: www.otpbank.hu/szocpol • +36 1 366 6037 • +36 1 299 299  
1A megújult szocpol (Családok Otthonteremtési Kedvezménye – CSOK) 2015. július 1-től igényelhető, részletes feltételeit „A lakásépítési támogatásról” szóló 
256/2011. (XII. 6.) számú Kormány rendelet tartalmazza.
2Az SZJA törvény („Személyi jövedelemadóról” szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 2.7 alpontja) szerinti lakáscélú felhasználásra felvett hitel 
törlesztéséhez nyújtható adómentes vissza nem térítendő munkáltatói támogatás. A támogatás nyújtásának szabályait „az adómentes munkáltatói lakáscélú 
támogatás folyósításának szabályairól” szóló 15/2014 (IV.3.) számú NGM rendelet tartalmazza.
3A THM a 2015. november 1-én érvényes kondíciók alapján került meghatározásra az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével,  
a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. A THM mutató értéke 5 millió Ft kölcsönösszegre 
20 éves futamidő mellett került meghatározásra. 0 Ft induló banki díjak kedvezményével – ügyletenként egy ingatlanfedezet esetén – az ügyintézési díjat,  
a fedezetkezelési költséget, továbbá a folyósítási díjat nem kell megfizetni, valamint a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj összegét – egy érték-megállapítás 
esetén – szerződéskötést követően az OTP Jelzálogbank visszatéríti az ügyfél részére. 

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, a részletes feltételekért látogasson el bármelyik bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon 
közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből! A Bank a bírálat jogát fenntartja. Az OTP Jelzálogbank Zrt. által folyósított kölcsön esetében 
közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el. Az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges.


