
Medgyesegyházi hírlap
Medgyesegyháza Város ÖnkorMányzatának helyi, ingyenes kÖzérdekű lapja

XIX. évfolyam, 8. szám 2011. szepteMber

Kedves Olvasók!
Magam, a város képviselő-testülete, a szervezők nevében  

szeretettel látjuk Önt, családját, barátait 
3 napos települési ünnepünkön a 

XIX. Medgyesegyházi Napokon!
Ruck Márton, polgármester

 

Program:
2011. szeptember 30. (péntek)
15.00 Baross László sírjának koszorúzása (Bánkút)
15.00	 Egészségnapi	program	(Művelődési	Ház	és	Könyvtár	melletti	

parkoló)
15.30	 Koszorúzás	a	Kossuth	téri	emlékműnél
16.00	 Sütés	szlovák	hagyományok	szerint	a	Szlovák	Kisebbségi	Ön-

kormányzat	közreműködésével	(Művelődési	Ház	előtere)
16.00	 Veszprémi	Lili	képzőművész	kiállításának	megnyitója	(Műve-

lődési	Ház	és	Könyvtár	klubterme)
16.30		Szabó	 László,	 Gútai	 fotográfus	 fotókiállítása	 (Művelődési	

Ház	előtere)
17.00 „Főkötők a Szlovák népviseletben”	 című	 kiállítás	 megnyi-

tója,	az	Evangélikus	Egyház	közösségi	termében.	A	kiállítást	
megnyitja:	Pepó	Jánosné,	a	Nagybánhegyesi	Szlovák	Hagyo-
mányőrző	Közhasznú	Egyesület	elnöke

17.00	 Tótkomlósi	Fúvószenekar	(térzene)	
19.00  Ünnepi Városi Képviselő-testületi ülés 
	 –	A	város	legidősebb és legfiatalabb	polgárának	köszöntése
	 –	A	„Medgyesegyházáért emlékérem”	átadása
	 –	Az	„Év pedagógusa”	díj	átadása
	 –	Az	„Év sportolója”	díj	átadása
 – „Rendezett utcakép”	díjak	átadása	
20.00		Hegedűs	Kitti	néptánccsoportjának	műsora

2011. október 01. (szombat)
09.00  „Fiatalokért Futás” –	hagyományos	utcai	futógála
14.00	 Főzőverseny	a	Művelődési	Ház	és	Könyvtár	melletti	parkoló-

ban,	valamint	a	Bánkúti	Közösségi	Ház	melletti	parkolóban
14.00	 Játszóház	a	Medgyesegyházi	Nebulókért	Alapítvány	támoga-

tásával	(Művelődési	Ház	melletti	parkoló)
15.30		Medgyesegyházi	 amatőr	 művészeti	 csoportok	 fellépése	 (je-

lentkezések	alapján)
15.30	 Medgyesegyházi	Moderntánccsoportok	fellépése
16.30  Duma’s Színház	műsora
18.30		Főzőverseny	eredményhirdetése
19.00	 Utcabál	a	Wikend	zenekarral
20.00 MC. Hawer és Tekknő	műsora	

2011. október 02. (vasárnap)
09.00	 Aratási	hálaadó	istentisztelet	(Evangélikus	Templom)
10.00 Búcsúi Szentmise	a	Római	Katolikus	templomban
A misét celebrálja: Blás Sándor kunágotai plébános

Egésznapos búcsús vásár a sportpályán.
Helyszín a programoknál feltüntetve, illetve a Kossuth téren, rossz idő 

esetén a Művelődési Házban. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

FŐZŐVERSENY
A	Városi	Önkormányzat,	Művelődési	Ház	és	Könyvtár	főzőversenyt	hirdet	
2011.	október	01-én,	szombaton	14	órától	a	Művelődési	Ház	és	Könyvtár	
melletti	parkolóban,	valamint	Bánkút	Közösségi	Ház	előtti	téren.

Versenykiírás
Bográcsban	bármilyen	ételt	lehet	készíteni.		Bográcsot,	edényeket,	alap-
anyagokat,	 főzőalkalmatosságot,	 mindenki	 hozzon	 magával!	 Minden	
csapatnak 6 m2-es	területet	biztosítunk,	ahová	sátrat	is	felépíthetnek.	
A	csapatok	2011. szeptember 29-ig jelentkezhetnek a Művelődési 
Ház irodájában. Nevezési díj: 2. 000 Ft/csapat
A	verseny	első	három	helyezettjét	díjazzuk.	I. díj: 30. 000 Ft/csapat,	
II. díj: 20. 000 Ft/csapat,	III. díj: 10. 000 Ft/csapat
Jó	szórakozást	kívánunk	a	versenyben	résztvevő	csapatoknak!

Művelődési Ház és Könyvtár

EGÉSZSÉGNAPI PROGRAM
– Szájhigiénia:	előadás	és	fogápolás	bemutatása	modem	segítségével
– Szűrések fontosságára való figyelemfelhívás,

–	vérnyomásmérés,
–	testzsír	mérés,
–	hallásvizsgálat,
–	látásélesség	vizsgálat,
–	testsúly	és	magasságmérés,
–	táplálkozási	tanácsadás.

– Előadás az egészséges élelmiszerekről – kóstolóval egybekötötten.
–	Tanácsadás	különböző	diétákról,	diétás	készítményekről.
–	Káros	szenvedélyekről:	dohányzás,	alkohol,	drog	témában	előadások.
   TOTÓ-k, játékos vetélkedők.
– Háromdimenziós életpiramis bemutatása.

FUTÁS
Felhívjuk a	tanuló	ifjúság	és	a	község	lakosságának	figyelmét,	hogy	
október 1-jén megrendezzük	a	2011-es	évi	„Fiatalokért Futás” ut-
cai futó gálát. Helyszín: az	orvosi	rendelő	parkolója.
Korosztályok:		1–2.	osztály:	400	m,	3–4.	osztály:	600	m,	5–6.	osz-
tály:	800	m,	7–8.	osztály:	1200	m,	Felnőtt	férfi	és	nő:	2011	m.
Jelentkezés gyerekeknek 9–10 óra között, felnőtteknek 10.30 óráig!

Díjazás
Iskolás	korosztályonként	az	első	három	helyezett	színes	pólót	és	ér-
met	kap.	Felnőtteknél	díjazzuk	az	első	három	férfi	és	az	első	három	
női	befutót.	
Gyerekek, figyelem!!! Osztályok közötti részvételi verseny. Az	
osztály	létszámához	viszonyított	részvételi	arány	alapján	az	első	há-
rom	helyezett	osztály	pénzjutalomban részesül! I. hely: 15.000 Ft, 
II. hely: 10.000 Ft, III. hely: 7.000 Ft. 
A	pénzt	a	tervezett	tanulmányi	kirándulás	támogatására	fordíthatjá-
tok!	Szeretnénk	minél	 több	 résztvevővel	 együtt	 futni,	 egészségünk	
érdekében.			 	 	 	 	 	Rendezők 

AMATŐRÖK FELLÉPÉSE
Az idén is lehetőséget biztosítunk a helyi amatőrök 
fellépésére a Medgyesegyházi Napok keretén belül,  

vers, ének, tánc, zene és egyéb kategóriákban.
Jelentkezni szeptember 29-ig lehet a Művelődési Házban!
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Lassan	egy	éve	íródik	naplóm,	ami-
ben	 már	 sokféle	 fejezet	 nyílt.	 Sajnos,	
most	 éppen	 egy	 szomorú	 rész	 meg-
írására	 ragadtam	 tollat.	 Tavaly	 ősszel	
talán	 senki	 sem	 gondolta,	 hogy	 ennyi	
idő	 elteltével	 még	 mindig	 az	 elmúlt	
időszak	 gondjaival	 kell	 megküzdeni	
településünknek.	Ezek	a	gondok	 több-
nyire	pénzzel	mérhetők,	így	felelősségi	
kérdéseket	 is	 felvetnek.	Ennek	okán	 a	
képviselő-testületnek	 nagyon	 komoly	
döntéseket	kellett,	és	kell	még	meghoz-
nia	a	közeljövőben	is.	

A	 napokban	 egyre	 többen	 hozzák	
szóba,	 hogy	 miért	 van	 szükség	 az	 ön-
kormányzatnál	 személyi	 változásokra?	
Természetesen	jogosan	merül	fel	a	város	
lakóiban	a	kérdés,	hogy	milyen	indokok	
miatt	kell	a	város	vezetésének	ilyen	sú-
lyos,	embereket	és	családokat	hátrányo-
san	érintő	döntéseket	hozni?	Kötelessé-
günk	őszintén	válaszolni.

Több	 képviselő-testületi	 ülésen,	 és	
a	 helyi	 újságban	 is	 szó	 volt	már	 arról,	
hogy	 az	 önkormányzatnak	 az	 elmúlt	
évek	 szabálytalanságai	miatt	 több	mint	
22	 millió	 forintot	 kell	 visszafizetni	 a	
Magyar	Államkincstárnak.	Ez	az	összeg	
alapvetően	 két	 részből	 tevődik	 össze.	
Egyrészt	2007-ben	gyermekétkeztetésre	
a	Polgármesteri	Hivatal	13	millió	Ft	ál-
lami	normatívát	hívott	le,	viszont	az	eh-
hez	 kapcsolódó	 dokumentumok	 nem	 a	
jogszabályoknak	megfelelően	 lettek	 el-
készítve	–	amelyeknek	egyébként	a	min-
denkori	felelőse	a	polgármesteri	hivatal	
jegyzője	–	és	erre	egy	helyszíni	ellenőr-
zős	során	fény	is	derült.	Ezzel	kapcsolat-
ban	az	előző	években	az	önkormányzat	
bíróságon	próbált	a	város	számára	ked-
vező	döntést	érvényesíteni,	de	a	bíróság	
is	 elmarasztalta	 az	 önkormányzatot	 és	
megállapította	a	 jegyző	felelőségét,	 így	
a	13	millió	forintot	kamataival	együtt	–	
ami	már	több	mint	4	millió	forint	–	kell	
visszafizetnünk.	

Másrészt	a	2008–2009	tanévben	az	
általános	iskolában	a	gyermekek	nap-
közi	 otthonos	 foglakoztatására,	 va-
lamint	 az	 ingyenes	 tankönyvtámoga-

tásra	 igénybe	 vett	 állami	 normatívák	
felhasználása	 volt	 szabálytalan.	 Eb-
ben	 a	 tárgykörben	 is	 helyszíni	 ellen-
őrzést	 tartott	 a	 Magyar	 Államkincs-
tár,	 és	 megállapította,	 hogy	 ezekben	
az	 esetekben	 sem	 készültek	 el	 azok	
a	 dokumentumok,	 amelyek	 az	 állami	
támogatásokat	jogossá	tehették	volna.	
Az	erről	szóló	másodfokú	határozatot	
idén	 augusztus	második	 felében	 kap-
ta	meg	az	önkormányzat,	amelyben	4	
millió	200	ezer	Ft	normatíva,	valamint	
ennek	az	összegnek	a	kamatai	(1	mil-
lió	Ft),	így	összesen	5	millió	200	ezer	
Ft	 visszafizetésre	 kötelezte	 az	 önkor-
mányzatot.	 Jogi	 szakértőket	 kértem	
fel,	hogy	vizsgálják	meg	annak	lehető-
ségét,	van-e	esély	arra,	hogy	bírósági	
úton	elengedésre	kerüljenek	az	össze-
gek?	Sajnos	egybehangzó	véleményük	
volt:	nincs.	

Így	 a	 képviselő-testületnek	 az	 ál-
talános	 iskola	 igazgatójával	 szemben	
meg	 kellett	 indítani	 a	 fegyelmi	 eljá-
rást,	 hogy	 tisztázásra	 kerüljön,	 kinek	
a	hibájából	kell	ezt	a	jelentős	összeget	
kifizetni	 az	 önkormányzatnak.	Abban,	
hogy	 induljon	 fegyelmi	 eljárás	 vagy	
sem,	 a	 testületnek	 nincs	 mérlegelési	
joga	 az	 érvényben	 lévő	 jogszabályok	
alapján,	 ilyen	 súlyos	mulasztás	 esetén	
meg	 kell	 indítani	 a	 fegyelmi	 eljárást.	 
A	fegyelmi	vizsgálat	célja,	hogy	kide-
rítse,	 követett-e	 el	 valaki	 mulasztást,	
ha	igen,	akkor	ezt	követően	kell	majd	a	
szankcióról	is	dönteni.	

Ezeket	 a	 visszafizetési	 kötelezettsé-
geket	már	 tavasszal,	 a	költségvetés	ké-
szítésekor	terveztük,	mert	sejthető	volt,	
hogy	az	önkormányzatunk	számára	nem	
lesznek	kedvező	döntések,	sajnos	így	is	
lett.	Sokszor	elhangzott,	hogy	ebben	az	
évben	 az	 önkormányzat	 csak	 úgy	 tud-
ta	 egyensúlyba	 hozni	 a	 költségvetését,	
hogy	 21	millió	 forint	 hitelfelvételt	 ter-
vezett	 be,	 és	 még	 emellett	 jelentős	 ta-
karékossági	 intézkedéseket	 is	meg	kel-
lett	hozni.	Az	jól	érzékelhető,	ha	ezek	a	
visszafizetési	kötelezettségek	nem	lettek	
volna,	akkor	nagyon	sok	megszorító	in-
tézkedést	el	 lehetett	volna	hagyni,	nem	
kellett	volna	az	óvodai	csoport	és	három	

óvodai	álláshely	megszüntetéséről	dön-
teni.

Az	év	elején	a	cél	az	volt,	hogy	úgy	
gazdálkodjunk,	ne	kelljen	a	hitelt	igény-
be	venni,	és	az	óvodai	csoport	se	szűnjön	
meg,	és	egyébként	az	eddigi	szolgáltatá-
sokból	 se	 lépjünk	vissza!	Nem	egysze-
rű	feladat,	mert	21	millió	forint	nagyon	
sok	pénz	a	városunk	számára,	amit	csak	
nagyon	szigorú	és	következetes	gazdál-
kodással,	 és	 feladatok	 átszervezésével	
lehet	megoldani.

Ezekkel	 a	 kihívásokkal	 párhuzamo-
san	 rendbe	kellett	 tenni	 a	polgármeste-
ri	 hivatal	 pénzügyi	 rendszerét,	mert	 év	
elején	 nagyjából	 féléves	 lemaradással	
küszködött	a	könyvelés,	amiről	mára	el-
mondható,	 hogy	naprakész,	mivel	 csak	
így	 lehet	 hatékony	 vezetői	 döntéseket	
hozni.

Mindezen	 bajok	 ellenére	 úgy	 gon-
dolom,	jó	irányba	haladunk,	a	végsőkig	
küzdünk	a	kitűzött	célok	megvalósításá-
ért,	hiszen	az	óvodai	csoport	megszün-
tetéséről	 szóló	 határozatot	 júniusban	
visszavonhattuk	 annak	 köszönhetően,	
hogy	 a	 működési	 költségeket	 tudtuk	
csökkenteni.	 Nem	 kell	 bezárni	 egyet-
len	intézményt	sem,	a	működésükhöz	a	
forrásokat	pengeélen	táncolva,	ki	tudjuk	
gazdálkodni,	 ami	 úgy	 gondolom,	 óri-
ási	 eredmény,	 főleg	 az	 előbb	 említett	
22	 millió	 forint	 visszafizetése	 mellett,	
amely	az	éves	helyi	iparűzési	adó	bevé-
telének	a	fele!

Igen,	 tisztelt	 olvasók,	 ezek	 azok	 a	
döntések,	 amelyek	 számomra	 nagyon	
nehezek,	de	úgy	érzem,	 sem	én,	 sem	a	
képviselő-testület	 nem	 teheti	 meg	 azt,	
hogy	 ma	 népszerű	 intézkedéseket	 ho-
zunk,	 amelyek	 hosszú	 távon	 esetleg	
városunk	 pénzügyi	 stabilitását	 veszé-
lyeztetnék.	Magam,	azt	vállaltam	közel	
egy	 évvel	 ezelőtt,	 és	 ezért	 is	 kaptam	 a	
település	 polgáraitól	 bizalmat,	 hogy	
rendbe	teszem	a	város	gazdálkodását,	és	
működését.	Az	 elmúlt	 hónapokban	 ho-
zott	döntések	biztosíthatják	számunkra	a	
jövőt,	és	senki	nem	teheti	azt	meg,	főleg	
egy	polgármester	nem,	hogy	ezt	felelőt-
lenül	veszélyeztesse.

Ruck Márton

Részletek  a Medgyesegyházi Polgármester naplójából …
ISKOLAI NYERTES PÁLYÁZATOK

 „IKT eszközök központi beszerzése  
a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ számára”

/TIOP-1.1.1-07/1-2008-0344/
A	pályázó	az	önkormányzat	volt,	az	elnyert	támogatás	ösz-

szege:	13.244.000	Ft,	melyből	11.800.000	Ft-on	eszköz	lett	be-
szerezve.	A	pályázat	záró	rendezvényét	2011.	augusztus	24-én,	
de.	11	órakor	tartottuk.

A támogatás tartalma számokban: 17 db asztali számí-
tógép, 17 db monitor, 8 db tantermi csomag (8 db interaktív 
tábla, 8 db kivetítő (projektor), 8 db notebook), 1 db alkal-
mazás szerver, 2 db WIFI csomag, 1 db szavazócsomag, 34 
fő pedagógus továbbképzése.

A	 tanulókat	 –	 akik	 különböző	 tanórákon	 vándorlás	 után	
jutnak	hozzá	az	 interaktív	 tábla	által	nyújtott	 lehetőségekhez	
–	kellemes	meglepetés	érte	az	első	tanórákon,	hiszen	a	pedagó-
gusok	igénybe	vették	az	új	eszközök	segítségét.	

--------------
„Környezettudatos nevelés  

a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központban.”
320.000	Ft	támogatásban	részesült	az	iskola	az	anyaország-

ban	 megvalósuló	 táborok	 2011.	 évi	 támogatása	 című	 pályá-
zaton.	A	nyáron	a	romániai	Menyházán	táborozott	23	iskolás	
gyermek.	A	táborozás	keretében	gondot	fordítunk	arra	is,	hogy	
az	egészséges	életmódra	neveljük	a	tanulókat,	ezért	túrázásokat	
és	sportfoglalkozásokat	is	beépítettünk	a	programba.	Vidáman,	
rengeteg	élménnyel	gazdagodva	jöttünk	haza.

A táborozókat meglátogatta Ruck Márton polgármester és 
Dr. Várszegi Tamás alpolgármester is

Negrea C. Dániel,	 a	 helyi	 román	 kisebbségi	 önkormányzat	
elnöke	elmondta,	hogy	a	gyerekek	immár	több	éve	nyaranta	an-
yanyelvi	környezeten	bővíthetik	tudásukat	a	román	kultúráról,	ha-
gyományokról,	és	gyakorolhatják	a	nyelvet.	A	motivációs	táboro-
zás	során	kiemelten	foglalkoztak	az	identitástudat	fejlesztésével.

„Kerékpározással a környezettudatosságért  
Medgyesegyháza Városában”
/KEOP-6.2.0/A/09-2011-0040./

A pályázat összköltsége	10	millió	Ft,	amiből	a	saját	forrás	
5%,	azaz	500.000	Ft	volt.

Medgyesegyháza	 Város	 Önkormányzata	 nyújtotta	 be	 a	
pályázatot	 	a	meghirdetett	„Fenntarthatóbb életmódot és fo-
gyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 
mintaprojektek” című	kiírására.

A	beruházás	során	három	kerékpártároló	került	megépítés-
re,	egy	a	Jókai	utcai	iskolában,	mely	egy	20	férőhelyes	tároló,	
kettő	nagyobb,	40	férőhelyes	pedig	a	Luther	utcai	iskola	udva-
rán.	Ezen	túl	felújításra	kerül	még	a	sportcsarnok	női	öltöző-
je	és	ennek	vizesblokkja.	Szeptember	elejétől	a	tanulók	nagy	
örömmel	vették	birtokba	a	kerékpártárolókat	és	a	gyönyörűen	
felújított	öltözőt.	

Pályázati	beruházásoknak	köszönhetően	iskolánk	több	mint	
25	 millió	 forint	 értékű	 eszközzel	 és	 a	 használatukból	 eredő	
pénzben	ki	nem	fejezhető	hozzáadott	értékkel	bővült.

Köszönjük	mindazoknak,	akik	munkájukkal	lehetővé	tették	
a	fejlesztéseket. Nagy Attila, igazgató

„Kultúrával a közösségekért”
Új	Széchenyi	terv	TÁMOP	32.11/10-1	2010-0200

„Kultúrával a közösségekért”	Nevelési-oktatási	Intézmény	
tanórai,	 tanórán	 kívüli	 és	 nevelési	 tevékenységet	 támogató	
projekt	megvalósulása	a	Schéner	Mihály	Nevelési	és	Oktatási	
Központban.

Havonkénti szakkörök: játszóház, média szakkör.
Hetenkénti alkalmak: anyanyelvi, ECDL, helytörténeti, 

kézműves, környezetvédelmi önismereti, tollaslabda, sakk 
szakkörök. 

A	program	keretében	működő	egyéb	szakkörök,	foglalko-
zások:	angol	 tehetséggondozás,	foci	házi	bajnokság,	duatlon-	
triatlon,	foci	tábor,	angol	témahét.

Jelentkezni a szakkörök vezetőinél lehet!

Felhívás!
Kedves gyerekek!

Körülbelül	1	éve,	több	tettre	kész	tanuló	tanári	segítséggel	
városunk	 hősi	 halottjainak	 nagyon	 rossz	 és	 elhanyagolt	 álla-
potban	 lévő	 sírkertjét	 és	 az	 ott	 lévő	 emlékművét	 felújította.	 
A	tanulók	a	szabadidejüket	áldozták	fel	sokszor,	hogy	a	felada-
tot	a	tőlük	elvárható	legjobb	módon	teljesítsék.	

Idén	májusban	 a	Honvédelem	 napján	 ünnepélyes	 keretek	
között	került	átadásra	az	új,	megszépült	 sírkert.	A	munkában	
résztvevő	 tanulók	azóta	már	középiskolások.	Ebben	a	 tanév-
ben	is	szeretnénk	folytatni	az	elkezdett	munkát.	Olyan	tanulók	
jelentkezését	várjuk,	 akik	 szívesen	vállalják	 szabadidejükben	
sírhelyek	gondozását,	karbantartását.	Jelentkezni lehet az osz-
tályfőnököknél!

Minden,	 történelem	 iránt	 érdeklődő,	 a	 szívében	 tiszteletet	
érző	és	őrző	tanulót	szeretettel	vár	a	„Tisztelet a Hősöknek” 
társaság	nevében:

Kiss István, szervező

Az	iskola	a	halmozottan	hátrányos	helyzetű	tanulók	fej-
lesztéséhez	2.265.750	Ft	támogatást	nyert,	melyet	az	előző	
tanév	második	félévében	használtunk	fel.	A	tanulók	közvet-
len	segítése	mellett	(ruházat,	cipő,	kirándulás,	színházbérlet	
biztosítása)	 taneszközöket,	 iskolai	 bútorokat	 vásároltunk.	 
A	HHH	tanulókkal	foglalkozó	pedagógusok	külön	bérezésé-
re	is	lehetőség	nyílt	az	elnyert	összegből.	
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A	Központi Statisztikai Hivatal	fontos	feladata,	hogy	10	
évente	számba	veszi	az	ország	népességét,	lakásállományát.	

Ennek	megfelelően	Magyarország	területén	2011. október 
1. és 2011. október 31.	között	népszámlálásra	kerül	sor,	amely-
ről	a	2009.	évi	CXXXIX.	törvény	rendelkezik.	

A	népszámlás	a	2011.	október	1-jei	0	órai	állapotot	rögzíti.	

A népszámlálási törvény értelmében az adatszolgáltatás 
– a nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós beteg-
ségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések kivételével 
– kötelező. 

Számlálóbiztosunk	 2011.	 szeptember	 27–30.	 között	 eljut-
tatja	mindenkihez	a	kérdőívek	egy-egy	példányát	és	a	kitöltést	
segítő	útmutatót.	A	kérdések	megválaszolásához	többféle	lehe-
tőséget	is	kínálunk:

–	A	kérdéseket	megválaszolhatja	az	interneten keresztül. 
Ehhez	 a	www.enepszamlalas.hu	 honlapra	 kell	 belépnie,	 ahol	
egy	azonosító	és	egy	egyedi	kód	megadásával	 lehetővé	válik	
a	népszámlálási	kérdőívcsomag	on-line	felületen	történő	kitöl-
tése.	

Ez	az	azonosító	és	az	egyedi	kód	a	Lakáskérdőív	első	ol-
dalán,	 az	 „Azonosító”	 és	 „Internetes	 belépési	 kód”	mezőben	
található.	Az internetes oldalon 2011. október 1–16. között 
fogadjuk az adatokat.

–	A	kérdéseket	megválaszolhatja	úgy	is,	hogy	a kérdőíve-
ket saját maga tölti ki.	Amennyiben	az	adatszolgáltatói	cso-
magban	 található	 egy	 darab	 személyi	 kérdőív	 nem	 elegendő	
az	 adatszolgáltatási	 kötelezettség	 teljesítéséhez,	 számlálóbiz-
tosunk	ellátja	Önt	a	megfelelő	mennyiségű	kérdőívvel.	Kérjük,	
hogy	a	kitöltött	papír	kérdőíveket	a	kapott	borítékba	visszahe-
lyezve	a	számlálóbiztosnak	adja	át.	A papír alapú önkitöltés-
re is 2011. október 1–16-ig van lehetősége.

–	 A	 kérdéseket	 megválaszolhatja a számlálóbiztosnak,	
aki	2011.	október	1.	és	2011.	október	31.	között	felkeresi	Önt.	
Kérjük,	ehhez	a	borítékban	található	kérdőíveket	őrizze	meg!

Ha	az	adatgyűjtéssel	kapcsolatban	bármilyen	kérdése	van,	
az	ingyenesen	hívható	06-80/200-014-es	vagy	06-80/200-224-
es	 telefonszámon,	munkanapokon	8–20,	 hétvégén	10–18	óra	
között	teheti	fel.	

A	 népszámlálással	 kapcsolatban	 informálódhat	 a	www.
nepszamlalas.hu	honlapon	 is.	A	népszámlálás	során	felvett	
adatokat	az	adatvédelmi	törvény	szigorú	szabályait	betartva,	
bizalmasan	kezeljük,	és	kizárólag	statisztikai	célra	használ-
juk	fel.

A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi iga-
zolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, 
hivatalos személynek kell tekinteni őket, akik a feltüntetett 
területi beosztás szerint végzik munkájukat.  

Kérem,	 hogy	 akik	 adatszolgáltatási	 kötelezettségüknek	 a	
fent	meghatározott	időszak	alatt	nem	tettek	eleget,	azok	2011.	
november	1.	és	8.	között	jelentkezzenek	népszámlálási	össze-
írás	céljából	a	polgármesteri	hivatalban.

Köszönjük, hogy a 2011. évi népszámlás sikeres  
végrehajtásában együttműködik velünk!

Liker János, aljegyző

Népszámlálás 2011.
szlovák nemzetiségi 

szempontból
Az	idei	népszámlálásnak	komoly	tétje	van.	Ezen	múl-

hat	majd	a	szlovák	nemzetiségi	önkormányzat,	a	hagyo-
mányőrző	csoportok,	az	éppen	most	létesülő	Tájházunk	
költségvetési	támogatása.

Ha	Medgyesegyházán	minél	 többen	nyilatkozunk	a	
szlovák	nemzetiséghez	való	 tartozásunkról,	 annál	 több	
anyagi	támogatást	remélhetünk	állami	forrásokból.

Városunkban	sok	család	él,	akiknek	van	kötődése	a	
szlovák	nyelvhez	és	hagyományokhoz,	hiszen	elődeink	
hozták	 magukkal	 ezeket	 az	 értékeket	 még	 háromszáz	
évvel	ezelőtt.	Legyen	továbbra	is	fontos	számunkra	kul-
túránk,	nyelvünk	megőrzése,	a	népszámlálás	során	vál-
laljuk	szlovákságunkat!

Nem	mindegy,	hányan	leszünk!
Tehát,	a	kérdőívek	kitöltése	során	különösen	figyel-

jünk	a	nemzetiségre,	nyelvi	kötődésre	vonatkozó	kérdé-
sekre!	

Nyáriné Szlávik Mária,
a Medgyesegyházi Szlovákok 

Nemzetiségi Önkormányzata elnöke

NÉPSZÁMLÁLÁS, ROMÁNSÁG 
A 2011-es népszámláláson önkéntes válaszadási lehető-

ségünk lesz a nemzetiségi hovatartozásra. 
A	kérdés	több	okból	is	fontos.		Egyrészt	a	magyar	lakosság	

nemzetiségi	 jellemzőinek	 megismerése	 szempontjából,	 más-
részt	a	kisebbségek,	így	a	románság	jövője	miatt	is.		

A financiális kérdések mellett legalább annyira hangsú-
lyos, hogy a válaszadással kifejezhetjük nemzetiségi identi-
tásunkat, kötődésünket. 

Arra bátorítjuk a medgyesegyházi román közösség tag-
jait, hogy az anonim népszámlálás során vállalják hovatar-
tozásukat.

Az	 identitásunk	megvallása	 számunkra	méltóság	 és	 a	 ro-
mán	közösséghez	tartozásunk	köteléke.

Negrea C. Dániel,  
a Román Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Tájékoztatásul közöljük a számlálókörzetek beosztását és 
az adott körzetben az összeírást végző kollégánk nevét: 

0001	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
 Tarr Gergely
Kossuth	Lajos	tér	5.	(Intézmény).	

0002	sz.	számlálókörzet,	összeíró
 Pajkóné Csernai Ilona
Árpád	utca	11–11,	10–12.
Batthyány	utca	4–32.	
Lenkey	utca	1–35,	2–16.	
Rákóczi	utca	27–29.	
Sallai	utca	1–37,	2–2.	
Táncsics	Mihály	utca	17–41,	2–54.	
Wesselényi	utca	16–42.	

0003	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
Gyovainé Grósz Zsuzsanna

Arany	János	utca	21–61,	22–68.	
Batthyány	utca	1–7,	2–2/B.	
Deák	Ferenc	utca	69–71,	56–62.	
Fáy	András	utca	4–6.	
Rákóczi	utca	11–25.	
Wesselényi	utca	15–59.	
Zsilinszky	utca	24–64.	

0004	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
 Pósné Bakonyi Katalin
Damjanich	utca	24–68.	
Deák	Ferenc	utca	65–67/A,	52–54/A.	
Fáy	András	utca	1–79.
Rákóczi	utca	3–9/A.	
Zsilinszky	utca	19–59/A.	

0005	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
Simonka Jánosné

Damjanich	utca	21–67.
Deák	Ferenc	utca	55–63,	46–50/A.
Dózsa	György	utca	1–57,	2–42/A.
Fáy	András	utca	2–2/C.
Jókai	Mór	utca	2–44.	
Moravszki	utca	19–19.	
Petőfi	Sándor	utca	32–52.	
Rákóczi	utca	1–1/D.
Sport	utca	1–15.	

0006	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
 Vízhányó Erika
Bercsényi	utca	1–27,	2–28.	
Dobó	utca	1–19.
Dózsa	György	utca	59–61,	44–70.	
Kiss	Ernő	utca	1–27,	2–28.	
Vörösmarty	utca	1–27,	2–28.	
Zrínyi	utca	1–33,	2–34/B.	

0007	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
Székelyné Grósz Andrea

Arany	János	utca	1–19,	2–20.	
Árpád	utca	3–9/A,	2–8/A.	
Rákóczi	utca	8–24.	
Táncsics	Mihály	utca	1–15.	
Virág	utca	4–26.	
Wesselényi	utca	1–13,	2–14.	
Zsilinszky	utca	1–17,	2–22.	

0008	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
 Ádám Lajos
Áchim	András	utca	1–19.
Alkotmány	utca	1–23/A,	2–26.	
Baross	utca	2–16/D.	
Béke	utca	2–20.	
Gárdonyi	utca	1–27/A,	28–42.	
Irányi	utca	1–13.

0009	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
 Hóbor Károlyné
Báthori	utca	2–48.
Gárdonyi	utca	2–14.	
Hunyadi	utca	1–21,	2–4.	
József	Attila	utca	1–3/C.	
Széchenyi	utca	2–12.	
Szondy	utca	1–19,	2–30.	
Vécsey	utca	1–33,	2–32/A.	

0010	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
Vrbovszki-Berta Beatrix

Baross	utca	26–38.	
Báthori	utca	35–35.	
Hunyadi	utca	23–25,	14–30.	
József	Attila	utca	2–50.	
Szabadság	utca	1–49,	2–50.	
Széchenyi	utca	1–21.
Szondy	utca	21–33/A,	32–32.	

0011	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
 Tar Istvánné
Deák	Ferenc	utca	1–53,	2–44.	
Dózsa	György	utca	9–29.	
Jókai	Mór	utca	46–52.
Moravszki	utca	1–15,	2–42.	
Petőfi	Sándor	utca	47–59.	
Sport	utca	2–16.

0012	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
 Zsilik Jánosné
Bem	utca	1–5.	
Hősök	utca	1–47,	2–46.	
Hunyadi	utca	6–12/A.	
Kossuth	Lajos	tér	23–25,	22–24.	
Luther	utca	1–27/A.	
Petőfi	Sándor	utca	3–45,	2–18.	

0013	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
Striffelné Csernok Emese

Árpád	utca	1.	
Damjanich	utca	1–19,	2–22.	
Jókai	Mór	utca	1–27.
Kossuth	Lajos	tér	1–21,	4–20.	
Luther	utca	2–28.
Október	6.	lakótelep	
Petőfi	Sándor	utca	20–30.	
Rákóczi	utca	2–6/F.	
Virág	utca	1–21.	

0014	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
Lehoczkiné Ádám Edit

Áchim	András	utca	2–18/A.	
Baross	utca	1–95,	18–24.	
Báthori	utca	1–33/B.	
Bocskai	utca	1–17,	2–26.	
Gárdonyi	utca	16–20.
Irányi	utca	2–20.	
József	Attila	utca	5–9.	
Ságvári	utca	1–7,	2–10.	

0015	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
Mengyán Bernadett

Bánkút-Baross	utca	1–9,	2–34.	
Bánkút-Honvéd	utca	1–13,	2–22.	
Bánkút-Kossuth	utca	1–17,	2–16.	
Bánkút-Petőfi	utca	27–51/A,	22–52.	

0016	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
 Faraga Alexandra
Bánkút-Árpád	utca	1–21,	2–22.	
Bánkút-Dózsa	utca	1–31,	2–32.	
Bánkút-Petőfi	utca	1–25/A,	2–20.	
Bánkút-Rózsa	utca	21–21,	2–36.	

0017	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
 Tarr Gergely 
Lászlótelep	

0018	sz.	számlálókörzet,	összeíró:	
 Tarr Gergely 
Tanya	1–151,	2–152.	

Tájékoztató a 2011. évi népszámlálásról
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A lakásfenntartási támogatást 2011. szeptember 1-jétől a gáz-
zal fűtők mellett azok is igénybe vehetik, akik fával, olajjal 
vagy más módon fűtenek. Az igénylőlap az önkormányzat 
honlapjáról letölthető, vagy személyesen beszerezhető a Pol-
gármesteri Hivatal 4. számú irodájában. 

Lakásfenntartási	 támogatást	 –	 a	 fűtéstámogatáson	 túl	 –	
egyebek	között	lakbérre,	albérleti	díjra,	csatornahasználati	díj-
ra,	a	szemétszállítás	költségeire,	a	villanyáram,	víz	és	gázfo-
gyasztás	költségeire	lehet	kérni.	

Az	új	támogatási	rendszer	lényegesen	megemeli	a	jogosult-
sági	 jövedelemhatárt,	amelyet	a	 törvény	71.250	forintban,	az	
öregségi	 nyugdíjminimum	 250	 százalékában	 határoz	 meg,	 a	
korábbi	150	 százalék	helyett.	A	 jövedelemszámítás	 alapja	 az	
egy	főre	jutó	jövedelem	helyett	a	háztartás	fogyasztási	szerke-
zetét	jobban	kifejező	fogyasztási	egység	lesz.	Ebben	a	háztar-
tás	első	nagykorú	tagjának	arányszáma	1,	0;	a	másodiké	0,9;	
minden	további	nagykorú	arányszáma	0,8;	a	háztartás	első	és	
második	kiskorú	 tagjának	arányszáma	 személyenként	0,8,	 és	
minden	 további	 kiskorú	 tagjának	 arányszáma	 tagonként	 0,7. 
A	 lakásfenntartási	 támogatás	megállapításának	 feltétele	 a	 jö-
vedelem-	és	vagyonvizsgálat.	A	vagyon	nagyságának	megálla-
pításakor	az	ingatlant,	a	járművet	és	a	forgalomképes	vagyoni	
értékű	jogot	kell	figyelembe	venni,	nem	kell	azonban	beszámí-
tani	a	kérelmező	(jogosult)	által	 lakott	 ingatlant,	az	általa	 la-
kott	ingatlanon	fennálló	vagyoni	értékű	jogot,	valamint	a	moz-
gáskorlátozottságára	 tekintettel	 fenntartott	 gépjármű	 értékét. 
A	támogatás	megállapítását	követően	az	ellátást	természetbeni	
formában	kell	biztosítani,	ami	azt	jelenti,	hogy	a	közüzemi	–	
gáz,	áram,	szemétszállítás	stb.	–	számlák	kifizetése	közvetlenül	
a	 szolgáltatók	 felé	 történik,	 illetve	 tüzelőanyag	 vásárlásához	
utalvány	formájában	kerül	biztosításra.	

A	 támogatást	 elsősorban	 azokhoz	 a	 rendszeres	 kiadások-
hoz	 kell	 nyújtani,	 amelyek	megfizetésének	 elmaradása	 a	 ké-
relmező	 lakhatását	 a	 legnagyobb	 mértékben	 veszélyezteti. 
A	lakásfenntartási	támogatás	a	kérelem	benyújtása	hónapjának	
első	napjától	egy	év	időtartamra	illeti	meg	kérelmezőt,	ameny-
nyiben	 jogosultsága	 fennáll.	A	 támogatási	 összeg	 havonta	 a	
tárgyhónapot	követő	hó	5.	napjáig	kerül	átutalásra,	illetve	szi-
lárd	tüzelőanyag		vásárlására	az	utalvány		biztosítása.

A	már	megállapított	–	és	jelenleg	is	folyósított	–	lakásfenn-
tartási	 támogatások	esetében	az	új	 szabályokat	a	 rendes	éves	
felülvizsgálat	során	kell	először	alkalmazni.

Helyi lakásfenntartási támogatás
Jogosultság feltételei:
Medgyesegyháza	 Város	 Önkormányzata	 helyi	 lakásfenn-

tartási	 támogatást	nyújt	annak	a	személynek,	aki	a	minimális	
lakásnagyságot	és	minőséget	meg	nem	haladó	lakásban	vagy	
nem	lakás	céljára	szolgáló	helyiségben	lakik,	és	a	háztartásban	
az	 egy	 fogyasztási	 egységre	 jutó	havi	 jövedelem	nem	halad-
ja	meg	az	öregségi	nyugdíj	mindenkori	legkisebb	összegének	
260%-át,	 (jelenleg	74.100	Ft)	és	a	háztartás	 tagjai	egyikének	
sincs	vagyona.	Továbbá	a	háztartás	egy	évre	indokolt	költsé-

geinek	1/12	része	eléri,	vagy	meghaladja	a	közös	háztartásban	
élők	havi	összjövedelmének	30%-át.	

A	 fogyasztási	 egység	 tekintetében	 a	Szt.	 38.§	 (2a)	 –	 (2c)	
bekezdésében	meghatározottakat	kell	alkalmazni.

A kérelmekhez szükséges mellékletek: 
–	a	havi	rendszerességgel	járó	nem	vállalkozásból,	illetve	ős-

termelői	tevékenységből	származó-jövedelem	esetén	a	kérelem	
benyújtását	megelőző	hónap	jövedelméről	szóló	igazolást,	

–	a	nem	havi	rendszerességgel	szerzett,	illetve	vállalkozás-
ból	 származó	 jövedelem	esetén	a	kérelem	benyújtásának	hó-
napját	közvetlenül	megelőző	 tizenkét	hónap	alatt	 szerzett	 jö-
vedelem	egy	havi	átlagáról	szóló	 igazolást,	gyermektartásdíj,	
ösztöndíjra	vonatkozó	igazolást.

A	kérelemhez	csatolni	kell	a	szolgáltató	vállalat	által	kiadott	
utolsó	havi	számlát,	amelyre	tekintettel	a	támogatást	kérik.	Al-
bérlet	esetén	albérleti	szerződés	másolatát	is.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni kell:
GYES,	GYED,	GYET,	családi	pótlék,	árvaellátás	összegé-

ről	szóló	hatósági	bizonyítványt,	álláskeresési	ellátás	határoza-
tát,	vállalkozók	esetén	a	NAV	által	kiadott	jövedelemigazolást,	
18	év	feletti	gyermek	esetében	iskolalátogatási	igazolást,	nyug-
díjasok	 esetén	 a	 Nyugdíjfolyósító	 Igazgatóság	 által	 kiadott	
nyugdíj	összegéről	szóló	éves	igazolást,	a	kérelem	benyújtását	
megelőző	 hónap	 nyugdíjszelvényét.	 Válásról,	 gyermekelhe-
lyezésről	bírósági	végzés	másolatát.

–	tulajdonjog	igazolását	(utolsó	ingatlan	nyilvántartási	lap),	
–	a	lakás	alaprajzi	vázlatát,	méretekkel.
A	helyi	lakásfenntartási	támogatáshoz	a	jövedelem	vonatko-

zásában	ugyanazon	mellékletek	szükségesek,	de	a	költségeket	
igazoló	dokumentumok	12	hónapra	vonatkozóan	kell	csatolni.	

A	támogatás	iránti	kérelmek	benyújtására	konkrét	határidő	
nincs	megjelölve,	azokat	folyamatosan	lehet	benyújtani.	Hát-
rány	azokat	sem	éri,	akik	későbbi	időpontban	nyújtják	be	igé-
nyüket,	hiszen	jogosultság	esetén	minden	esetben	12	hónapra	
kerül	megállapításra,	és	folyósításra	a	támogatási	összeg.	

A támogatásokkal kapcsolatban részletes információ 
kérhető a Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában Nagy 
Lászlónétól. 

Polgármesteri Hivatal
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TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 
2011. szeptember 1-től hatályba lépett jogszabályi feltételeiről

A medgyesegyházi szlovákok
2011-es működéséről

Több	olyan	sikerről	számolhatok	be,	amelyre	mindenki	büszke	lehet	Medgyes-
egyházán.	A	szlovák	kisebbségi	önkormányzat	982.465	forintot	kapott	augusztusban	
a	Közigazgatási	és	Igazgatásügyi	Minisztériumtól	a	2011-es	év	feladatalapú	támoga-
tásából.	Erre	az	összegre	pályázni	lehetett,	az	elbírálás	alapja	önkormányzatunk	és	
szlovákságunk	előző	évben	elvégzett	munkája,	teljesítménye	volt.	Békés	megyében	
a	szlovák	kisebbségi	önkormányzatok	sorában	mi,	medgyesegyházi	szlovákok	a	ne-
gyedik	legjobban	finanszírozottaknak	bizonyultunk.	

Régóta	várunk	arra	a	pillanatra,	hogy	településünk	egy	szlovák	tájházzal	gaz-
dagodjon.	Az	első	nagy	lépés	megtörtént,	megvásároltuk	a	Vécsey	utca	11.	szám	
alatti	ingatlant.	Mostantól	arra	törekedhetünk,	hogy	helyreállítsuk,	berendezzük,	
látogathatóvá	 tegyük	 és	 közösségi	 rendezvényekkel	 töltsük	 meg	 az	 épületet.	
Mindenki	segítségére,	tanácsára	számítunk.	Örömmel	várunk	minden	felajánlást,	
melynek	helye	van	a	szlovák	házban!

A	jelentős	feladatalapú	támogatásnak	köszönhető,	hogy	anyagi	lehetőségünk	
nyílt	a	szlovák	nyelv	oktatásának	finanszírozására.	A	Medgyesegyházi	Szlová-
kok	Nemzetiségi	Önkormányzata	októberben	szeretné	beindítani	a	szlovák	nyelv	
oktatását	szakkör	formájában.	Heti	rendszerességgel	két	órán	tanulhatnak	a	gye-
rekek.		Erre	a	szakkörre	várjuk	a	jelentkezőket.	

Nyáriné Szlávik Mária, a Medgyesegyházi 
Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata elnöke

Román nemzetiségi délelőtt gyerekeknek
A	medgyesegyházi	Gondozási	Központ	az	idei	szünidőben	tartalmas	és	hasz-

nos	 elfoglaltságot	 nyújtó	 programokat	 kínált	 a	 gyermekeknek.	Többek	 között	
felkérték	a	helyi	nemzetiségeket,	hogy	egy-egy	délelőttön	mutassák	be	anyaor-
szágukat	és	kultúrájukat	az	érdeklődőknek.	

A	 Románság	 Hagyományaiért	 és	 Jövőjéért	 Egyesület	 szívesen	 fogadta	 a	
megkeresést	 erre	 a	 programra.	A	 tagság	 gyorsan	 szervezkedni	 kezdett,	Varga	
Sándorné	Szidi	alelnök	koordinálta	a	feladatokat.	Negrea	Dániel	tanár	bemutatta	
Romániát,	s	egy	kis	vetélkedőt	is	összeállított	a	gyermekeknek	a	frissen	szerzett	
információkból,	Pilán	Zsófia	tanárnő	pedig	mondókát	tanított	és	táncházba	hívta	
a	megjelenteket,	Én	a	népi	hagyományokról	meséltem.

Mindenki	táncra	perdült,	szólt	a	muzsika!	Vidámság	zengte	be	az	iskolaud-
vart.	Még	 az	 Igazgató	Urat	 és	 helyettesét	 is	 kicsábította	 a	 hangulatos	 zene	 és	
persze	a	mititei	illata,	amit	Lutai	Miklós,	az	egyesület	titkára	és	családja	készí-
tett.	A	közel	húsz	 tanuló	 és	 az	 egyesületi	 tagság	közös	 ebéddel	 zárta	 a	napot.	 
A	gyermekek	kérték,	hogy	máskor	is	rendezzünk	hasonló	programot,	s	néhányan	
elmondták,	hogy	Ők	is	szívesen	ismerkednének	a	román	nyelvvel	és	hagyomá-
nyokkal.

Sütő Mária Márta, egyesületi elnök  

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓK
A medgyesegyházi román kisebbségi önkormányzat 

és elnöke, Negrea C. Dániel jóvoltából évek óta több 
medgyesegyházi általános iskolás gyermek is eljutott a 
román tengerpartra. Idén 3 leányzónak adatott meg a 
lehetőség, akik így emlékeznek a velük történtekre.

„Az	 indulás	 kicsit	 nehézkesen	 indult,	 de	 megtörtént.	
Az	út	nagyon	hosszú	volt.	A	sok	buszozás,	vonatozás	és	
hajózás	 után	 odaértünk	 Sulinára.	A	 csomagokat	 lepakol-
tuk	és	megismerkedtünk	a	táborral.	Másnap	megnéztük	a	
meseszép	Fekete-tengert.	Igaz,	tele	volt	ici-pici	állatokkal,	
például:	rák,	és	medúza,	de	jó	volt.	Az	étel	is	nagyon	meg-
felelt.	Rengeteg	új	barátot	is	szereztünk.

Nagyon	 sok	 gyönyörű	 és	 csodálatos	 kagyló	 volt.	
Egyik	 nap	 el	 is	 mentünk	 motorcsónakozni	 a	 tengerre.	
Óriási	hullámok	voltak	és	becsapódtak	a	hajóba.	A	tenger	
vize	 nagyon	 jó	 és	 kellemes	 volt.	Az	 óriási	 hullámok	 jó	
szórakozást	teremtettek.	Voltunk	a	közeli	kilátótoronyban	
is,	és	minden	eszméletlen	kicsinek	tűnt.	A	tenger	is	csak	
egy	kék	csík	volt.	Megnéztük	a	város	nevezetességeit	is,	
például	a	 templomot.	Nagyon	sokat	voltunk	sétálni,	vá-
sárolgatni	 és	 beszélgetni.	Még	 a	 helyi	 fesztiválra	 is	 ki-
mentünk.	Voltak	helyi	programok	a	táborban	is.	Például:	
ping-pong,	kosárlabda	és	még	 sok	más.	Röviden	ennyi.	
Jövőre	is	várom	a	kirándulást!”

Debreczeni Alexandra

A legszebb nyaram
„Július	 17-én	 délután	 kettő	 órakor	 busszal	 indultunk	

Gyuláról	Aradra,	majd	Aradon	 felszálltunk	 a	 vonatra,	 és	
egészen	 Bukarestig	 utaztunk.	 Bukaresten	 szálltunk	 le.	 
A	táj	egyszerűen	meseszép	volt.	Tulcsán	hajóra	ültünk	és	
a	Duna	habjait	átszelve	mentünk	Szulinára.	Szulinára	érve	
elfoglaltuk	a	szállást.	A	tábor	egyszerű,	de	nagyszerű	volt.	
Második	nap	nyolc	órakor	keltünk,	és	reggeli	után	lemen-
tünk	a	tengerpartra.	A	tenger	csodaszép	volt.	Sokat	úsztam,	
napoztam	és	rengeteg	kagylót	gyűjtöttem.	

A	harmadik	napot	is	a	tengerparton	töltöttük.	Negyedik	
nap	esett	az	eső,	és	elmaradt	a	hajókázás	a	tengeren.	Ezért	a	
szálláson	maradtunk,	és	interneteztünk	meg	olvastunk.	

Ötödik	 napon	 elmentünk	 a	 régi	 világítótoronyba,	 és	
onnan	be	lehetett	látni	az	egész	kisvárost.	A	hatodik	na-
pon	bepótoltuk	a	hajóutat.	A	hetedik	napon	délelőtt	össze-
pakoltunk	és	feltakarítottunk,	délután	elmentünk	a	partra.	
Másnap	korán	 fel	kellett	kelni	 és	 indultunk	haza.	Az	út	
során	sok	új	barátot	szerezetem.

A	táborban	több	külföldi	csoport	is	volt.	Szívesen	el-
mennék	jövőre	is.”

Ribarics Margit

„2011.	07.	17-én	15.00	óra	–	elindultunk	a	román	busz-
szal	 a	Fekete-tengerre,	Sulinára.	Másnap	délután,	 2011.	
07.	18-án	megérkeztünk	a	román	táborba,	ami	egy	nagy	
tömbháznak	nézett	ki,	sárga	és	zöld	színben	pompázott.	
Az	ennivaló	sokkal	másabb	volt,	mint	a	magyaros	 ízek,	
de	már	a	második	nap	hozzászoktunk	az	új	ízekhez.	Ked-
den,	2011.	07.	19-én	végre	életemben	először	láthattam	a	
Fekete	tengert.	A	tenger	csillámló	vize	és	homokja	örök	
emléket	vésett	 a	 szívembe.	A	víz	 tele	volt	 kagylóval	 és	
mini	rákokkal,	amik	nagyon	édesek	voltak.	Óriási	hullá-
mok	voltak,	és	nagyon	jó	volt	akkor	a	tengerben.	Szomba-
ton,	2011.	07.	23-án	voltunk	motorcsónakázni	a	tengeren.	
2011.	07.	25-én	elindultunk	haza	négy	járművel	(hajóval,	
busszal,	 vonattal,	 utána	 megint	 busszal).	Az	 út	 nagyon	
fárasztó	volt,	de	megérte,	mert	olyan	helyen	jártam,	ami	
nekem	a	paradicsom	volt	és	soha	nem	felejtem	el,	hogy	új	
barátokat	szerezhettem!”

Debreczeni Anett Brigitta
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ABC áruház dolgozói
ÁFÉSZ

Alföldi Mérlegtechnika Kft.
Általános Iskola és Óvoda

Békés Megyei Hírlap
Dr. Hargel és Társa Bt.
Dréher Sörgyárak ZRT.

Dropa Bernadett
Dusik János és családja

Frucht Melonen
Gastro Party Service

Göcző Mátyásné
Gyivicsán András és családja

Hegedűs Kitti és néptánccsoportja
Hegedűs Lászlóné

Hegedűs Mariann és Pribojszki Dominik
Hegedűs vendéglő

Horváth András és családja
Hubertusz Vadásztársaság

id. Faraga János
IL CAMINO PIZZÉRIA

Kertészek Földje Akciócsoport
Kínai Áruház Medgyesegyháza

Kovács Zoltán
Közösség a Jövőért Közhasznú Egyesület

Leader
Magyar Termés TÉSZ

MÁV-START Zrt.
Mazán György

Medgyes Security
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Dolgozói

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

MEDI-FRUCT
Metaker

Művelődési Ház és Könyvtár
Nagyné Iván Katalin

Oravecz Tamás 
OTP Bank NYRT.

Park Fagyizó
PC-Trade

Pepsi
Román Kisebbségi Önkormányzat

Simba Hungary Kft.
Stangli Sütöde

Szatyi Stage Team
Szerencsejáték ZRT.

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
Takarékszövetkezet
TAPE Békéscsaba

Tisza COOP
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Varga Márk
Visualproject

Weisz Gábor és családja

KÖSZÖNET A XVII. MEDGYESEGYHÁZI DINNYEFESZTIVÁL 
SZPONZORAINAK

MEGHÍVÓ A MEDGYESEGYHÁZI NAPOK 
SZLOVÁK RENDEZVÉNYEIRE

Sok	szeretettel	várunk	minden	érdeklődőt	szeptember	30-án,	pénteken	délután	
17	órakor	az	Evangélikus	Közösségi	Házba	a	„Főkötők a szlovák népviseletben” 
című	kiállítás	megnyitójára.	Az	Ünnepi	Városgyűlés	előtt	csörögét	kínálunk,	októ-
ber	1-jén,	szombaton	a	főzőversenyen	után	kóstolót	adunk	a	bográcsunkból.	Szíve-
sen	látunk	mindenkit	vendégül!	

Nyáriné Szlávik Mária,
a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata elnöke

AJÁNLATI FELHÍVÁS
A	Medgyesegyházi	Vízmű	Nonprofit	Kft.	felhívja	mindazon	tisztelt	fogyasz-

tóinak	figyelmét,	akiknek	olyan	utcákban	vannak	ingatlanjaik,	ahol	már	kiépí-
tett	szennyvízelvezető	rendszer	üzemel,	–	de	eddig	még	nem	kötöttek	rá	–,	hogy	
környezetünk	fokozottabb	védelme	érdekében	a szennyvízrákötéseket önkölt-
ségi áron elvégzi.	Érdeklődni	lehet	a	társaság	központjában:	Medgyesegyháza,	
Moravszki	utca	17.	sz.	alatt	személyesen,	illetve	telefonon	(+36	68/440-171),	
munkanapokon:	8.00–15.00	óra	között.	Szíves	megrendeléseiket	várva,

Tisztelettel: Nadabán János, ügyvezető igazgató

FIGYELEMFELHÍVÁS!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a Vállalkozókat, hogy a 

Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. kibővítette szolgáltatási körét. Cégünk	
pályázati	tevékenységekkel	(Pályázati	tanácsadás	–	Projekttervezés	–	Pályázat-
írás	Projektmenedzsment)	is	áll	az	Önök	rendelkezésére!

Érdeklődni	lehet:	Karlik Szilvia	pályázati	menedzsernél	a	Városi	Polgár-
mesteri	Hivatalban,	5666	Medgyesegyháza,	Kossuth	tér	1.	Telefon:	06-68/440-
000/122-es	mellék,	E-mail:	karlikszilvia@medgyesegyhaza.hu	 	vagy	a	 társa-
ság	székhelyén,	5666	Medgyesegyháza,	Moravszki	utca	17.,	Telefon/Fax:	06-
68/440-171,	E-mail:	medviz@alfold.net

Várjuk Tisztelt Ügyfeleink jelentkezését, megbízásukat!
                              Nadabán János, ügyvezető igazgató

A Medgyesegyházi Napok rendezvény ke-
retében 2011. október 1-jén, szombaton dél-
után 14–16 óra között alapítványunk kézmű-
ves játszóházat tart a Művelődési Ház mel-
letti téren, ahová szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

2011. október 3. hétfő	 az	 iskolai	 hulla-
dékgyűjtés	 napja.	Az	 előző	 évek	 hagyomá-
nyainak	megfelelően	az	idén	is	papírt	és	vasat	
gyűjtünk.	A	papírt	kötegelve,	vagy	zsákban,	
nagyobb	 dobozokban	 lehet	 hozni.	 Kérünk	
mindenkit,	hogy	a	vasat	 is	a	gyermekeknek	
adják,	ne	az	ilyenkor	megjelenő	utcai	felvá-
sárlóknak,	mert	a	gyűjtött	papír	és	vas	értéke	
az	 osztályoké,	 a	 gyerekeké	 lesz,	 akik	 ezzel	
segítik	szüleiket,	hogy	az	osztálykirándulásra	
minél	kevesebb	összeget	kelljen	befizetni.

Alapítványunk	az	idei	évben	is	folytatja	
a PET	palackok	és	 az alumínium	dobozok 
gyűjtését.	 Kérünk	 mindenkit,	 hogy	 senki	
ne	 dobja	 vagy	 égesse	 el,	 hanem	 zsákokba	
gyűjtve	 hozza	 el	 a	 Jókai	 utcai	 iskola	 épü-
letéhez.	A	 gyűjtés	 iskolai	 szinten	 történik.	  
A	bevételt	a	2012-es	Gyermeknap	megren-
dezésénél	használjuk	fel.						Gácsér Béláné 


