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Karácsonyi monológ
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem 

vagyok egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készí-
tek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket zengek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a csa-
ládom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus 
Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony. 

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet 
barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. 
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. 
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet 
mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. 
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad!   (Bácsi Irma tollából)

Medgyesegyháza 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

és a Polgármesteri hivatal dolgozói 
Békés, Boldog Karácsonyt, 

egészségben, örömökben gazdag Új Esztendőt 
kívánnak a település lakóinak!

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, Autoguvernarea locală 
Română din oraşul Medgyesegyháza, urează tuturor 

locuitorilor, un Crăciun şi un An Nou Fericit!

A medgyesegyházi Román Kisebbségi Önkormányzat 
a település minden lakójának 

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

KÖSZÖNET
A város lakossága nevében ezúton köszönöm meg a de-
cember 10-én megtartott Karácsonyváró rendezvényt Var-
ga Márk főszervezőnek, Nadabán Jánosnak, a Medvíz Kft. 
ügyvezetőjének, Zsíros András és felesége, Zsíros Lilla lel-
készházaspárnak, valamint dalos kis csapatának, Virágos 
Editnek, Maulis Ilonának, Szoboszlai Andrásnak és feleségé-
nek, Potocska Norbertnek, a helyi Román Kisebbségi Önkor-
mányzatnak, a helyi  Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, 
külön Nyáriné Szlávik Mária elnöknek, A Románság hagyo-
mányaiért és jövőjéért egyesületnek, külön Sütő Mária Márta 
elnöknek, az Il Camino Pizzériának, külön Kiss Lászlónak, 
a Schéner Mihály Oktatási Nevelési Központ óvodai és ál-
talános iskolai dolgozóinak, Hrubákné Kovács Juliannának, 
Oravecz Gábornak,  a Művelődési Ház és Könyvtár dolgo-
zóinak, valamint a Hunyadi János Közoktatási Intézmény 
Magyarbánhegyesi Speciális Szakiskolájának. 

Ruck Márton, polgármester

Radostné Vianoce a Šťastnỳ Novy Rok!

Boldog Új Évet kíván a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat!
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Lassan elérkezünk az év végéhez, 
és egyre inkább azt érzem, hogy szin-
te elrepült az esztendő. Nekem talán 
azért is tűnhet úgy, hogy az átlagnál 
százszor gyorsabban telt az idő, mert 
annyi volt mindig a napi tennivaló, 
hogy szinte alig lehetett szusszanás-
nyi időre megállni. 

Óévbúcsúztató környékén szokás, 
hogy valamilyen mérleget vonjunk, 
mit is tettünk ebben az évben, sike-
rült-e a tervezett célokat elérni? 

A választ nem nehéz megfogal-
mazni: sok tekintetben igen, hoztuk 
a tervet, és természetesen vannak 
olyan területek, ahol nem. Számom-
ra az egyik legfontosabb feladat az 
önkormányzat költségvetésének 
egyensúlyban tartása volt, ami az év 
elején még elég kétségbeejtő volt, 
hiszen 118 millió forintos hiányt kel-
lett valahogy kezelni. Ez alapesetben 
azt jelentette volna, hogy az önkor-
mányzatnál létszámleépítést kellett 
volna végrehajtani, adott esetben in-
tézményt megszüntetni. Ez lehetetlen 
megoldás lett volna, hiszen ha azon 
az úton  indultunk volna el, akkor az 
nem a fejlődés záloga lett volna. 

Két lehetőség kínálkozott párhu-
zamosan. Az egyik egy nagyon szi-
gorú gazdálkodás, minden területen 
takarékossági intézkedéseket kellett 
bevezetni, másrészt az önkormány-
zati bevételeket kellett és kell a jövő-
ben is növelni. Megvalósítottuk! 

Az intézményeknél nem volt lét-
számleépítés, nem kellett óvodai 
csoportot megszüntetni, nem kellett 
az uszodát bezárni, a szociális otthon 
működését is fenn tudtuk tartani, és 
az erre az évre tervezett beruházáso-
kat is megvalósítottuk, mindezt anél-

kül, hogy az önkormányzatnak mű-
ködési hitelt kellett volna felvennie. 
Nem kis dolog, közös siker! 

El kell mondani, hogy ezek az in-
tézkedések nagyon sok esetben nem 
voltak „népszerűek”, de mégis meg 
kellett tenni a településünk jövőjének 
érdekében. Nem tűrheti el az önkor-
mányzat az olyan hibákat, amelyek 
több millió forintos kárt okoznak a 
városnak, meg kellett nevezni a fe-
lelősöket és meghozni a szükséges 
intézkedéseket. 

Az természetes, hogy ilyen dönté-
sek kapcsán szóbeszéd indul el, szü-
letnek olyan teóriák, melyek ezeket a 
nagyon komoly hibákat megmagya-
rázzák, de azért mégiscsak tény ma-
rad a tény, hogy az önkormányzatnak 
23 millió forintot vissza kell fizetnie 
az állami kasszába.

Ha egy kicsit előretekintünk, 
sajnos azt kell látni, hogy nem lesz 
könnyebb helyzetben az önkormány-
zat a jövőben sem, hiszen a gazda-
ság negatív hatásai minket is elérnek. 
Bízom benne, hogy sok munkával 
és odafigyeléssel meg fogjuk oldani 
azokat a feladatokat, melyek egyrészt 
az önkormányzat stabil működését, a 
medgyesegyházi beruházások előse-
gítését szolgálják, legyen az önkor-
mányzati vagy vállalkozói szintű. 
Ezek közül a legeslegfontosabb teen-
dő a helyi munkanélküliség kezelése, 
amihez minden eszközt igénybe kell 
venni! 

Az állam, így mi sem tudjuk se-
gélyek formájában biztosítani a csa-
ládok jövedelmét, mert nagyon egy-
szerűen: nincs erre elegendő meny-
nyiségű pénz.

Nagy öröm, hogy 2012-ben az 
önkormányzat 200 embernek 12 hó-
napra tud majd munkát biztosítani, és 
így a családok nehéz anyagi helyze-

tén javítani. Más települések polgár-
mestereivel beszélve: elmondhatom, 
hogy vannak irigyeink! 

December 10-én egy nagyon ked-
ves és szép Karácsonyváró rendezvé-
nyen vehettünk részt, Adventi Aján-
dék címmel. Barátaimmal arra gon-
doltunk, hogy a városunkban nagyon 
kellene már egy olyan program, ami 
nem országos hírnevet hajszol, ami 
a miénk, ami értünk van és nekünk 
szól. A gondolatot tettek követték. 
Egy agilis fiatalembert, Varga Márkot 
kértem meg, hogy szervezze ezt meg 
úgy, hogy akik elfogadják a meghí-
vást és eljönnek, gyerekek és felnőt-
tek egyaránt érezzék jól magukat, az 
ünnepi hangulat hozza közelebb egy-
máshoz az embereket. Volt bennem, 
egy kis félsz, hogy elfogadják-e a 
medgyesiek a meghívást, mert sokan 
azzal „vigasztaltak”, nincs igény az 
ilyesmire. Hál’ Istennek, tévedtek!  
A művelődési ház zsúfolásig megtelt, 
és egy feledhetetlen délutánt tudtunk 
ajándékozni egymásnak. 

Jó volt látni a gyerekeket, hogy 
szüleikkel együtt milyen önfeledten 
tudnak szórakozni, jó volt látni, hogy 
a műsor után nem szaladtak haza, 
hanem az épület előtti téren egymás-
sal beszélgettek. Sokkal több ilyen 
együttlét kell, mert valahogy elfelejt-
keztünk egymásról. Új hagyományt 
teremtettünk, amire legyünk büszkék 
mi, medgyesiek!

Az idén ezek az utolsó gondolatok 
Naplómban, várom a Karácsonyt, a 
legmelegebb családi együttlétet. Kí-
vánom Önöknek és szeretteiknek, 
hogy az ünnep hozzon békességet, 
örömet az otthonukba, az új eszten-
dőben ne szenvedjenek hiányt sem-
miben! 

Ruck Márton

Részletek  a Medgyesegyházi Polgármester naplójából …
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Adventi vásár

ADVENTI AJÁNDÉK MEDGYESEGYHÁZÁN

A közelmúltban Medgyesegyházára 
látogatott Alexandru Victor Micula, Ro-
mánia magyarországi nagykövete, akit 
Ruck Márton, polgármester és Negrea 
C. Dániel, a helyi román kisebbségi ön-
kormányzat elnöke fogadott. A magas 
rangú vendéget elkísérte a találkozó-
ra felesége, Cristina Micula és Lucian 
Casone első titkár, ahol városunk ro-
mán közösségről, az iskolai keretek 
között folyó román nyelv oktatásáról 
és esetleges jövőbeni, határon átívelő 
pályázati elképzelésekről esett szó.  

A kép jobb oldalán Alexandru Victor Micula, 
nagykövet

nAGYKÖveti LátOGAtás várOsUnKBAn

Óvodánkban is az adventi ünnepsor 
előkészületei közé tartozik az ajándék- és 
dísztárgyak készítése. Ilyenkor a szülők, 
óvó nénik és dajka nénik közös barkácso-
lás keretén belül valósítják meg az ötlete-
iket. Az alapanyagokra a Szülői Munka-
közösség megelőlegezi a pénzt, melyet a 
vásár bevételéből visszaadnak a csopor-
tok. Ezenfelül, a szülők is hozzájárulnak 
az anyagokkal, félig kész termékekkel 
(pl. mézeskalács, koszorúalap, termések, 
stb.).

Ezek a közös barkácsolások nagyon 
jó hangulatban telnek. A felnőttek dol-
goznak, a gyerekek játszanak, és mindig 
jut idő egy kis közös programra is. 

Ebben az évben az adventi műsoros 
program napján a Művelődési Házban is 
tartottunk vásárt az iskolával együtt. Év-
ről évre sikeresnek mondhatjuk, hiszen 
elfogadható áron juthatnak hasznos és 

szép ajándék- és dísztárgyakhoz az ér-
deklődők, a bevétel pedig a gyermekek 
ajándékait gazdagítja. 

Továbbá köszönetet mondunk a 
gyermekek nevében is, hogy szomba-
ton részt vehettünk az adventi ünnep-
kör műsoros programján, amely meg-
erősített bennünket abban, hogy az 
ünnepi készülődés rohamában szükség 
van arra, hogy „megálljunk” egy pil-
lanatra, hogy átérezzük ennek a cso-
dálatos ünnepnek az értékét. Felnőtt 
és gyermek egyaránt jól szórakozott. 
Ezúton is köszönjük a segítségét mind-
azoknak, akik hozzájárultak a vásár meg-
valósításához, sikeréhez. Varga Ildikó, 
Kuzma Csilla, Balázs Katalin, Fűriné 
Zubán Tünde, Jónás Anita, Kotroczóné 
Holecz Edit, Benczik Magdolna, 
Potocskáné Suszter Edina, Harmati An-
géla, Laczóné Molnár Erika, Machnicz 

Endréné, Machnicz Tünde, Ribarics 
Ferencné, Leczkési Ervinné, Pór Angé-
la, Szabó Melinda, Meliska Magdolna, 
Molnár Éva, Gógné Farkas Betti, Gógné 
Baukó Nóra, Számelné Kovács Adrienn, 
Szilágyiné Király Melinda, Muntyán Tí-
mea, Hrubákné Kovács Julianna, Rózsa 
Zoltánné, Rózsa Zoltán, Herceg Gyöngyi, 
Verbainé Megyeri Éva, Bojeczánné Ró-
zsa Barbara, Rajtárné Fűri Emese, Haj-
dú Zsoltné, Fajó Mariann, Lőrincz Edit, 
Hankó Tímea, Kis Edina, Mészáros 
Ferenc, Mochnácsné Csajbók Erika, 
Tanner Anikó, Dohányos Krisztina, Szél 
Mihályné, Zsilik Jánosné, Kórógyi Ani-
ta, Bereczkiné Bujdosó Anita, Striffelné 
Csernok Emese, Kuzma Pálné, Botyánszki 
Anita, Rálikné Gutta Györgyi, Rálik Zol-
tán, Kissné Tárnok Ágnes, Gácsér Rená-
ta, Barabás Éva.

Pallagi Sándorné, óvónő
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„Az olyan ország, ahol csak egy nyelv, egy szokás van, erőtlen 
és törékeny” – idézte Szászfalvi László, egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szavait ünnepi 
köszöntőjében Ruck Márton, polgármester a december 10-én a 
művelődési házban tartott Kisebbségek Napja rendezvényen. 

– Magyarország szerencsére soknemzetiségű ország, és Békés 
megye sem szűkölködik kulturális sokszínűségben. Településünk 
sajátságos történelme ugyancsak megerősíti, hogy hosszú ideje bé-
kében, példamutató módon is tudnak együtt élni magyarok, szlo-
vákok, románok.  

Medgyesegyházán a kisebbségek a többséget alkotó magyar-
sággal közösen biztonságban érezhetik magukat, ápolhatják anya-
nyelvüket, hagyományaikat, őrizhetik, átörökíthetik kultúrájukat. 
Nélkülük szegényebbek lennénk! Valamennyiünknek kívánom, 
hogy a településünkön élő magyarokat és kisebbségeket továbbra 
is erősítse a közös gondolkodás, az együttes cselekvés, a közösségi 
összetartozás érzése!

A rendezvényt megtisztelte részvételével Tolnai Péter, Békés 
Megye Képviselő-testülete Humán ügyek Bizottságának Elnöke. 
Szerepeltek az iskola alsó és felső tagozatos román nyelvet tanuló 
diákjai, akik verset mondtak és népi játékot játszottak, a szlovák 

szakkörös tanulók énekeltek, szavaltak, valamint táncot mutat-
tak be. Fellépett romániai testvértelepülésünk, Világos „Siriana” 
néptáncegyüttese.

A „Medgyesegyházi Román Kisebbségért” kitüntető címet 
vett át Siria polgármestere, Bot Valentin, aki már a 2006-os 
testvértelepülési megállapodás aláírását megelőzően is kulturális 
kapcsolatot tartott fenn a medgyesegyházi Román Kisebbségi Ön-
kormányzattal. Rendezvényeiket látogatta és több delegációt is foga-
dott a világosi hagyományőrző programokon. Különösen az elmúlt 5 
évben kiváló szervezőmunkájával hozzásegítette  a medgyesegyházi  
román nemzetiséget a hagyományai ápolásához, kulturális tevé-
kenységének folytatásához, az oktatási tevékenység színvolanának 
emeléséhez, az egyházi programok megvalósításához. 

A medgyesegyházi román nemzetiség közösségének anyaorszá-
gi látogatásaik alkalmával programokat szervez. Román nyelvet 
tanuló diákjaink táborozása alkalmával a táborhelyre való szállí-
tást szervezi meg évek óta, és látogatási lehetőséget szervez a helyi 
múzeumba. A helyi Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egye-
sület Feredeu-i zarándokútjának szervezésében és kivitelezésében 
nyújtott segítséget. Az említett tevékenységeket mindenkor anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül, önzetlenül szervezi és biztosítja. 

KiseBBsÉGeK nAPJA MedGYeseGYHáZán

MEGHÍVÓ
A Városi Önkormányzat Művelődési Ház és 

Könyvtár 2012. január 20-án, 17 órától a Művelődé-
si Ház nagytermében a Magyar Kultúra Napja al-
kalmából bemutatja: Hajtman Ildikó és Szák Kocsis 
Péter könnyűzenei koncertjét. 

A koncert a ’60-as, ’70-es, ’80-as évek Magyar 
slágereit mutatja be. Belépés díjtalan!

A programot a Nemzeti Kulturális Alap és a Bé-
kés Megyei Ibsen Oktatási, Művészeti és Közmű-
velődési Nonprofit Kft. Kulturális Irodája támogatja. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Farkas Gyula, a Művelődési Ház igazgatója

A Városi Művelődési Ház és Könyvtár  
dolgozói Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új Évet kívánnak a település lakóinak!

A Románság Hagyományaiért 
és Jövőjéért Egyesület tagsága 

áldott ünnepeket és sikeres új esztendőt 
kíván a város minden lakójának!

Minden kedves medgyesegyház i lakosnak 
Boldog Karácsonyt és örömökben gazdag 

Új Évet kíván az Edit virágüz let!
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Medgyesegyházán idén december 
elsejétől új jegyző foglalta el hivatalát 
Dr. Horváthné Dr. Barta Edit személyé-
ben, aki 1995-ben lett jogász, 1999-ben 
szakvizsgázott. A közigazgatásban széles 
körű szakmai tapasztalattal bíró hölgy 
Gyuláról jár át dolgozni a településünk-
re, előtte több mint 20 évig munkája is 
a fürdővároshoz kötötte. Alig telt el há-
rom hét, amióta megérkezett, de máris 
fél tucat alkalom kínálkozott, ahol talál-
kozhattak vele a lakosok, itt volt a kará-
csonyváró ünnepünkön is. 

Az ismerkedés szakaszában vagyok, ismerkedem a településsel, az 
önkormányzati intézményekkel, a kollégákkal. Próbálom belakni az 
irodámat, megtalálni a saját helyem minden értelemben. Eddig mind-
össze egy munkahelyem volt, 23 évig a gyulai városházán dolgoztam, 
10 éves munkáltatói jogkört is magában foglaló vezetői tapasztalattal 
rendelkezem. Végigjártam a közigazgatási ranglétrát. Voltam szerve-
zési ügyintéző, szociális ügyintéző, szociális- és gyámügyi csoport-
vezető, felügyeltem gazdálkodást, vagyonhasznosítást, de még épí-
tésügyeket is. Közben vezető jogtanácsos, az utóbbi 10 évben pedig 
aljegyző lettem – kezdte a bemutatkozást. 

– Ön, szakmai körökben sikeres nő hírében áll, mégis mi késztette 
a változtatásra?

– Szeretem a kihívásokat. Aljegyzőként második ember voltam a 
hierarchiában, többre vágytam, ami így középkorúként, azt hiszem, 
még egészséges emberi törekvés. A szakmai tapasztalataim és sikere-
im arra sarkallnak, hogy még ha egy kisebb lélekszámú helységben is, 
de profizmussal irányítsak egy jól működő hivatalt. Medgyesegyháza 
ideálisnak tűnik e cél megvalósításához. 

– Hogy tetszik a település?
– Egyre jobban. Volt egy-két ismerősöm, akitől már hallottam a 

medgyesiekről, a Dinnyefesztiválról, arról nem is beszélve, hogy ami-
óta csak visszaemlékszem, az itteni görögdinnyét  kerestük mindig a 
piacon. Sose okozott csalódást! Az internetről is próbáltam tájékozódni. 
Nem titok, hogy férjemmel és 16 éves lányunkkal, még az álláspályázat 
elbírálása előtt egy este kocsiba ültünk és körbeautóztuk a várost. 

Borzasztóan tetszett, hogy szinte minden utcát aszfalt borít, hogy 
rendezett a park, modern a sétány. Azt éreztem, jó hely lehet! Bár az út 
Kétegyházától idáig, hú! A párom viccesen emlegeti is, hogy reméli, 
meglesz a fácánunk karácsonyra!

– Milyennek találja a polgármesteri hivatalt?
– Úgy érzem, néhány hónap elegendő lesz ahhoz, hogy átlássam a 

teljes helyi önkormányzat és intézményei, valamint a hivatal működé-
si mechanizmusait. Az már most kirajzolódott, hogy fel kell pörgetni a 
rendszert, ami nem lesz könnyű, mert azt érzékelem, hogy a kollégák 
nehezen indulnak a változások, változtatások felé. Menedzser típusú 
szemléletem van, amihez jó kommunikációs és koordinációs képesség 
is társul. Abszolút csapatjátékosnak tartom magam. Mindezeket sze-
retném úgy kamatozatni, hogy Medgyesegyházán mind az ügyintézés, 
mind a döntések előkészítése és végrehajtása szakmailag színvonalas, 
alapos és jogszerű legyen minden tekintetben. 

– Első teendők?
– Költségvetés és költségvetés, testületi ülésre év végi döntések elő-

készítése, éppen most kaptam meg mindenkinek a személyi anyagát, át 
fogom tekinteni a munkaköri leírásokat is.  Ezután jöhet csak a kollé-
gák közelebbi megismerése, az egyedi ügyek átbeszélése, az iratminták 
egységesítése és így tovább, sorban minden egyéb. Egy fő elvet az ap-
parátusomnak mindenképp szem előtt kell tartania. Azt, hogy a polgár-
mesteri hivatal szolgáltató jellegének meg kell maradnia, munkánkat a 
lakosság szolgálatába kell állítanunk, ügyfélbarát módon! 

B. I.

Tájékoztatjuk Medgyesegyháza polgárait, hogy Medgyesegyháza 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. novemberi ülésén 
döntött az önkormányzati hatáskörben megállapított különféle díjak 
2012. évi összegéről. Az alábbiakban erről kívánunk tájékoztatást 
adni.

1. Az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízkezelés legmagasabb ható-
sági díjairól szóló 4/1998. (III.25.) Ök. rendelet alapján:

Az Önkormányzat tulajdonát képező vízközmű szolgáltatási díja-
ként a Képviselő-testület:

Vállalkozók, vállalkozások részére
a) ivóvízdíjként  350 Ft/m3

b)csatornahálózaton keresztül történő szennyvízelvezetés, tisztítás 
és kezelés díjaként (csatornadíj) 542 Ft/m3

c) szippantott kommunális szennyvíz-szállítás, tisztítás és kezelés 
díjaként (szippantott szennyvízdíj)  1.721 Ft/m3

Lakosság és intézményi fogyasztók részére
d) ivóvízdíjként 275 Ft/m3

e) csatornadíjként 426 Ft/m3

f) szippantott szennyvízdíjként 1.355 Ft/m3 nettó hatósági díjat 
állapít meg.

A díjakat első ízben a 2012. január havi fogyasztást megállapító 
óraleolvasások számlázása során fogja alkalmazni a szolgáltató.

2. A helyi környezet védelméről, valamint a településtisztaságról 
és a településen kötelező köztisztasági szolgáltatás ellátásáról szóló 
28/2001. (XII.20.) Ök. rendelet alapján:

A korábbi szolgáltatóval kötött 10 éves közszolgáltatási szerző-
dés megszűnt, 2012. január 1-től Medgyesegyházán a szolgáltatást a 
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. (5746 Kunágota, Rá-
kóczi út 9.) végzi. A szolgáltatáshoz a jelenlegi edényzetet fogja a 
szolgáltató használni, illetve a gyűjtés idejében sem fog változás tör-
ténni, így a lakosság részére ez változást nem jelent.

A 2012. január 1-től érvényes szemétszállítási díjak:
– 60 literes szabvány gyűjtőedény (kuka) 440 Ft/hó + ÁFA
– 80 literes szabvány gyűjtőedény (kuka) 596 Ft/hó + ÁFA
– 120 literes szabvány gyűjtőedény (kuka) 776 Ft/hó + ÁFA
– 240 literes szabvány gyűjtőedény (kuka) 1.552 Ft/hó + ÁFA
 – 1100 literes szabvány gyűjtőedény (kuka) 7.106 Ft/hó + ÁFA
– Többlethulladék elszállítására a Szolgáltatótól beszerezhető 

emblémázott gyűjtőzsák ára  315 Ft/db + ÁFA
A lakossági díjtételek tartalmazzák a hulladéklerakási díjat, az évi 

egy alkalommal szervezett lakossági lomtalanítási akciót is és az évi 
egy alkalommal szervezett veszélyes hulladékgyűjtési akciót.

3. A közterület-használat rendjéről szóló 19/2005. (X.26.) Ök. 
rendelet alapján:

A közterület-használati díjak minden díjkategóriában egységesen 
4,2% mértékben emelkednek 2012. január 1-től.

4. A piacról és vásárról szóló 12/1995. (VII. 5.) Ök. rendelet 
alapján:

A piacon fizetendő helyhasználati díjakat a Képviselő-testület a 
2011. évi mértékben hagyta jóvá. Az őstermelők, kistermelők érdeké-
ben pedig kedvezményt vezetett be. 

E szerint 2012. január 1-től az élelmiszer-piacon az őstermelők, 
kistermelők a földről, vagy saját állványról végzett árusítás esetén  
1 m2 területnagyságig díjmentes, az 1 m2 feletti rész után pedig a 2011. 
évi díjat (112 Ft/ m2 ) kell megfizetni.

5. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
18/1993. (XII. 21.) Ök. rendelet alapján: 

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbére, és az  önkor-
mányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérleti díja 4,2%-al 
emelkedik 2012. január 1-től. 

Polgármesteri Hivatal

A hivatal szolgáltató jellegének 
meg kell maradnia

tájékoztató az önkormányzati hatáskörben 
megállapított díjak változásairól
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Angol hét az iskolában
Rengeteg új ismeret, játékos feladatok, lenyűgöző és ér-

dekes filmek, kellemes élmények, jó hangulat, remek szóra-
kozás, érdeklődő, aktív gyerekek és pedagógusok. Röviden 
– a teljesség igénye nélkül – így foglalható össze annak a 4 
napnak a krónikája, amely a „Kultúrával a Közösségekért” 
c. pályázat keretében valósult meg az iskolában az 5. és 6. 
osztályos tanulók nagy örömére. A gyerekek megismerkedtek 
az Egyesült Királyság történelmével, földrajzi adottságaival, 
nevezetességeivel, a jellegzetes angol ételekkel, ünnepek-
kel, és a hozzájuk kapcsolódó szokásokkal. A közös teázás 
és az angol karácsonyi dalok éneklése például a legnépsze-
rűbb programok közé tartoztak. Napról napra egyre nagyobb 
lelkesedéssel, és azzal a kérdéssel érkeztek a gyerekek, hogy 
milyen újabb meglepetés várja majd őket  Nagy  kedvvel ol-
dották meg a játékos, szórakoztató feladatokat egyénileg, pár-
ban, vagy éppen csoportosan, mert a közösen végzett, sikeres 
munka örömet okozott nekik. Megvitatták az angol és a ma-
gyar iskolarendszer előnyeit és hátrányait, megismerték – és 
megtanulták – a jellegzetes közlekedési eszközöket, sporto-
kat. Rajzoltak, festettek, ragasztottak, és a négy nap összeg-
zéseként színes és tartalmas tablókat készítettek a látottak és 
hallottak felidézésével. Egyszer sajnos minden véget ér, bár a 
gyerekek várják a folytatást. 

térségi tehetségnap
A mezőkovácsházi Jövőnk Záloga Alapítvány pályáza-

ta jóvoltából rendezték meg az alapítvány munkatársai és a 
Csanád Vezér Általános iskola pedagógusai 2011. november 
18-án, pénteken a térségi tehetségnapot. Délelőtt felnőttek-
nek, délután a diákoknak szerveztek programot. Összesen tíz 
településről vettek részt a rendezvényen. Mezőkovácsháza 
mellett Kunágotáról, Mezőhegyesről, Nagybánhegyesről, 
Végegyházáról, Tótkomlósról, Békéscsabáról, Orosházáról, 
Gyuláról és Medgyesegyházáról érkeztek vendégek. Dél-
után a tíz település ötfős diákcsapatai versengtek. Játékos, 
szórakoztató feladatokat oldottak meg. Előzetesen minden 
csapatnak egy-egy uniós országot kellett prezentációval és a 
gyerekek által költött verssel bemutatni. A sport sem hiány-
zott a versengésből. Bolondbicikliztek, szárazföldön adtak 
számot sífutó képességeikről.  A szünetben pedig játszóház-
ban, kézműves foglalkozásokkal és táblajátékokkal pihenték 
ki a fáradalmaikat a versenyzők. Medgyesegyháza csapata az  
1. helyezést érte el. A csapat tagjai: Debreceni Alexandra, 
Szigetvári Viktória, Holecz Kornél, Rálik Medárd, Fodor 
Róbert. A tanulók felkészítését segítette: Szigetvári Józsefné, 
Futaki János, Szabó András

Az elért szép eredményért gratulálunk!

Futsall (foci diákolimpia) nagykörzeti 
döntő – Medgyesegyháza

2011. december 13. Medgyesegyháza, Sportcsarnok
Résztvevő csapatok: Kaszaper, Nagykamarás, Kunágota, 

Magyarbánhegyes, Battonya, Végegyháza, Mezőkovácsháza, 
Medgyesegyháza. 

Csapat tagjai: Magony Gergő, Kardos Tamás, Tánczos Lász-
ló, Kalocsa Dávid, Szigetvári József, Rálik Szilárd, Holecz Kor-
nél, Gyucha Mihály, Pór Tamás, Borbás Róbert.

I. hely: Medgyesegyháza, II. hely: Mezőkovácsháza, III. 
hely: Nagykamarás, IV. hely: Kunágota

Csapatunk az I. helyezést érte el, és ezzel bejutott a január 
6-án Medgyesegyházán megrendezendő megyei döntőbe. 

Legeredményesebb játékos: Kardos Tamás
Felkészítők: Nagy Attila, Szabó András

Mikulás Kupa Kézilabda torna
2011. december 8-án került megrendezésre Iskolánkban ez a 

hagyományőrző torna.
Résztvevő leány csapatok: Mezőhegyes III. hely, Mező-

ko vácsháza IV. hely, Kaszaper II. hely, Nagyszénás I. hely, 
Medgyesegyháza V. hely.

Szabó Csilla, Kanál Laura, Szokolai Laura, Szigetvári Viktó-
ria, Zsótér Anna, Bojeczán Dóra, Lehoczki Csilla, Nagy Csen-
ge Leczkési Fanni, Gajdács Ágnes, Csete Szilvia, Gera Andrea, 
Király Gabriella, Szentesi Noémi

Résztvevő fiú csapatok:
Mezőhegyes II. hely, Mezőkovácsháza III. hely, Med gyes-

egyháza I. hely.
Csapatunk tagjai: Rálik Medárd, Palotás Szabolcs, Brindás 

Péter, Szigetvári József, Rálik Szilárd, Borbás Róbert, Kardos 
Tamás, Fórizs Dániel, Rálik Balázs, Deák Attila

Adventi vásár
Iskolánk pedagógusai a vásárt megelő-

ző hetekben saját készítésű dísz- és hasz-
nálati tárgyak elkészítésébe fogtak. Az esti 

órákban tartott kézműves foglalkozások na-
gyon jó hangulatban teltek. Az ünnepvárás gondo-

lata egy kis örömöt csempészett életünkbe, és nagy szeretettel 
készítettük ajándékainkat. Úgy tűnik, hogy nagy sikert arattunk 
ötletesnél ötletesebb ajándékainkkal, hiszen az utolsó darabig 
mindent sikerült értékesítenünk és több mint 102.000 forintot 
sikerült a gyerekek javára összegyűjtenünk. Hálával és köszö-
nettel tartozunk azoknak, akik segítették munkánkat és ezáltal a 
gyerekeket, illetve akik az adománydobozunkba is tettek kará-
csonyi „ajándékot”. 

Köszönettel tartozunk: Szamosi Tüzép, Szamosi Iparcikk 
Bolt, László Levente, Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány, 
Művelődési Ház, Balázs Lívia, Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat és végül, de nem utolsósorban a tantestület szorgos tag-
jainak: Bereczkiné Bujdosó Anita, Csomós Istvánné, Emenet Ad-
rienn, Fodor Ildikó, Futaki János, Gácsér Béláné, Halász Tiborné, 
Hegedűs Mariann, Hrabovszki Tünde, Knapcsik Alíz, Korcsokné 
Enyedi Katalin, Kovács Viktor, Laczóné Berényi Márta, Liker 
Anna, Likerné Búzás Edit, Magyar Mónika, Nagy Antalné, Nagy 
Attila, Nagyné Papp Erika, Csomósné Nagy Gabriella, Nagy Or-
solya, Nagyné Sebó Éva, Oláh Imréné, Szalkai Éva, Nyári Ist-
ván, Nyáriné Szlávik Mária, Pataky László, Seres Melinda, Piják 
Andrásné, Szabó András, Szigetvári Józsefné, Varga Gáborné, 
Veres Judit, Zana Mihály, Zsadány-Fekete Gabriella.

Zsadány-Fekete Gabriella

HÍreK A sCHÉner MiHáLY OKtAtási És neveLÉsi KÖZPOntBÓL
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2011-ben is találkoztak 
az áFÉsZ nyugdíjasai!

2010. december 19-én az ÁFÉSZ megalakulásának napra 
pontosan 65-ik évfordulóján megjelent nyugdíjas kollegák az-
zal búcsúztak egymástól, hogy egy év múlva megint szeretné-
nek egymással, illetve az ÁFÉSZ vezetőivel találkozni.

Ez így is történt. Az ÁFÉSZ Igazgatósága és Felügyelő Bi-
zottsága ezt a napot 2011. november 18-ára szervezte meg. A 
meghívókat zömében személyesen vették át. A meghívottak 
döntő többsége azonnal igent mondott, sajnos néhányan ágy-
hoz kötött betegségük miatt nem tudtak megjelenni. A nehezen 
mozgókat háztól házig szállítással a rendezvény helyszínére 
szállítottuk a Művelődési Házba. 

Rövid tájékoztató hangzott el az ÁFÉSZ 2011. évi tevé-
kenységéről, majd kötetlen egymás közti beszélgetés kezdődött 
a múlt felidézése, a jelenről alkotott vélemények, a család és 
sajnos az egészségi állapot volt a legfőbb témakör. Szomorúan 
emlékeztük meg az időközben elhunyt kollégákról. 

„Én, e sorok írója, pedig örömmel állapítottam meg, hogy 
aki még egy évvel ezelőtt valamilyen okból nem tudott meg-
jelenni, még az is iparkodott ezen a napon velünk együtt lenni. 
„Jó érzés ennyi jó lelkű embert együtt látni, beszélgetni velük 
múltról, jelenről, és jövőről. Mindannyian tudjuk, hogy sokat 
tettek azért, hogy ez a szövetkezet a mai napon is működik 
és dolgozik.  Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki tett ezért 
az eredményéért. Bízunk abban, hogy ez az újság eljut a be-
teg ágyakig is, és elviszi ez úton is jókívánságainkat. Azon a 
napon úgy köszöntünk el, hogy egy év múlva találkozunk!” 
Igen így lesz!!   

Dorogi Imre, Áfész elnök

CSECSEMŐSZOPTATÁS
A 0–6 hónapos csecsemő
Az első hónapokban a csecsemő gyakran és hosszan szopik.  

A gyakori korlátozás nélküli szoptatás jótékony hatással van 
mind a csecsemő fejlődésére, mind a tej termelésére. Fontos, 
hogy az anya a csecsemő jelzéseit figyelje, ne szigorú órához 
kötött rendben szoptasson, és ne korlátozza a szoptatások hosz-
szát sem. A szoptatás nem csupán táplálékot jelent a csecsemő 
számára, hanem megnyugtatást, vigasztalást is, ami szintén azt 
indokolja, hogy a szoptatások gyakoriságát és hosszát ne korlá-
tozzuk. Ha a csecsemő jó pozícióban, helyes technikával szopik, 
az emlőbimbó nem sebesedik ki akkor sem, ha a szoptatás hosz-
szan tart.  Az anya engedje, hogy a csecsemő befejezze az első 
mellből való szopást, mielőtt áttenné a másik mellre! A cumi, a 
cumisüveg, bimbóvédő használata megzavarja a csecsemőt, az 
emlőbimbó kisebesedéséhez és nem eléggé hatékony szopás-
hoz vezethet, ezért ezek használatát mellőzzük! Az egészséges, 
érett, jól szopó csecsemőnek az első hat hónapban az anyatejen 
kívül semmiféle más táplálékra vagy folyadékra nincs szüksége. 
Amennyiben az újszülött aluszékony az első napokban, bátorít-
suk az anyát, hogy naponta legalább 8-12 alkalommal ébresz-
sze fel szopni. A csecsemőt akkor a legkönnyebb felébreszteni, 
amikor felületes alvási szakaszban van (gyors szemmozgások, 
mimika, légzésritmus megváltoztatása, mocorgás).

A 6–12 hónapos csecsemő
Az első hat hónapban az egészséges csecsemő tápanyagszük-

ségletét az anyatej tökéletesen kielégíti, ezért hat hónapos kor előtt 
semmilyen egyéb táplálékra (víz, tea, tápszer, szilárd) nincs szükség. 
A születési súly megduplázása után csökken a gyarapodás üteme, ez 
nem indokolja a szilárd ételek (szolidok) hat hónapos kor előtti be-
vezetését. A hat hónapos kor előtt bevezetett szilárd táplálék fokoz-
za a megbetegedések esélyét, és túl korai elválasztásához vezethet. 
A szilárd táplálékok bevezetése fokozatosan történjen, egyszerre 
egyfajta új ételt kapjon a csecsemő, kis adagokkal kezdve, a meny-
nyiséget fokozatosan növelve. A kiegészítő ételek mindig a szopta-
tás után kínáljuk a csecsemőnknek. A második félévben a csecsemő 
fő tápláléka továbbra is az anyatej, ezért a szopások gyakoriságának 
és mennyiségének csökkentésére nincs szükség. Az éjszakai szopta-
tások elhagyása sem javasolt. A szopások teljes kiváltása kerülendő, 
mivel ez a gyakorlat idő előtti elválasztásához vezethet.

Elválasztódás, elválasztás
A hathónapos korban bevezetett kiegészítő táplálékok mel-

lett a szoptatás folytatása javasolt, ideális esetben addig, amíg a 
kisgyermek kinövi a szopás iránti igényét, illetve amíg mind az 
anya, mind a gyermek számára kívánatos.

Dr. Hargel Ahmad, gyermekorvos

Minden kedves vásárlójának, tagjának és  
dolgozójának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 

és boldog Új Évet kíván az 
Áfész Igazgatósága!
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       Medgyesegyházi hírlap  8 december

Év végi ajánlatunk:

Hidegtálak, 
Il Camino módra.

Búcsúztassa az óévet teljes kényelemben.

Az ételkészítés feladatát átvállaljuk Ön  
helyett, így több idő marad az ünnepből.

Készíttessen velünk hidegtálat! 

Il Camino Pizzéria Étterem

Medgyesegyháza, Dózsa u. 2.

06 30 7499202   www.ilcamino.hu

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és 

Boldog Új Évet kívánunk!
Szeretettel várunk minden kedves vásárlót dec. 24.-ig a hét minden napján.  

Nyitvatartás:   H-P: 8.00-17.00      Sz-V: 8.00-13.00
Dec. 27-től a megszokott nyitva tartás.

Tel.: 68/ 440-440 E-mail:goldirodaszerkft@gmail.com
5666 Medgyesegyháza Dózsa Gy. u. 8.

SZILVESZTER 

Finom vacsora, ÉLŐZENE!
Menü: Sertésragu leves, sajttal, kolbásszal,  

lilahagymával, gombával töltött sertésszelet,  
rizs, burgonyakrokett, zöldköret, káposztasaláta, rétes, 

Éjfélkor virsli!
Aki nem húspárti, a sertésszelet helyett kérhet  

rántott gombát, rántott sajtot.

Belépő: 2500 Ft
Jegyek elővételben a helyszínen kaphatók!

Érdeklődni a 06-70/ 217 0037 telefonszámon

Szilveszteri Batyus Bál!
Szilveszterezzünk együtt 

Medgyesegyházán!!!
Szeretettel meghívjuk Önöket Medgyesegyháza 
Sportcsarnokába, a Luther u. 7. sz. alatt tartan-
dó Óévbúcsúztató Szilveszteri  

„BATYUS BÁL”-ra!
Vendégvárás 2011. december 31-én este 19 órá-
tól, 20 órától nyitóbeszéd. Utána színvonalas 
mulatós élőzenével várja önöket Pocsai László 
és Varga Tivadar zenekara. Garantált a fergete-
ges mulatozás reggelig! A rendezvény helyszínén 
büfé üzemel, baráti árakkal.
Minden kedves vendéget szeretettel várunk!

Belépőjegyek megrendelhetők telefonon  
2.000 Ft/fő áron.

Medgyesegyházán: Bojeczánné  
Rózsa Barbara: 06/30 3483 027
Békéscsabán: Laurinyecz Zsolt:  

06/20 3268 718
Mezőkovácsházán:  

Balogh Erzsébet: 06/70 9456339
Csanádapácán:  

Hajdú Gábor: 06/30 6765 130
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Áldott Karácsonyt és
 Boldog Új Esztendőt kíván 
a Medgyesegyháziaknak a 

VIRÁGVARÁZS. 

EGÉSZSÉGHELYREÁLLÍTÁS 
TERMÉSZETES ESZKÖZÖKKEL!

Szeretettel meghívunk mindenkit 
2012. 01. 14-én, szombaton du. 14 órára a Művelődési Házban 

megtartandó tájékoztató előadásra 

„Egy új út az életmód programhoz” 
címmel. 

– Betegségek megelőzése
– Energia megtakarítás (10–15%)

– Környezetvédelem, háztartási költség megtakarítás (30–40%)

A HEGEDŰS VENDÉGLŐBEN Gold Irodaszer Kft.

Boldog Karácsonyt és 
sikerekben gazdag Új Évet kíván 
a város lakóinak 
Misur Márton és a  Wolf–Full Kft.


