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A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA ALKALMÁBÓL 
KÖSZÖNTÖTTÜK A SZOCIÁLIS TERÜLETEN 

DOLGOZÓ MUNKATÁRSAINKAT

A közelmúltban ünnepeltük a Szociális Munka Napját. 
Ebből az alkalomból a Civilek Házában köszöntöttük 
Medgyesegyházán a szociális ágazat területén dolgozó 
munkatársainkat.

Ezen a napon 
ráirányítottuk a 
figyelmet azokra 
a szakemberekre, 
akik az év min-
den napján segí-
tik, gondozzák, 
ápolják segítségre 
szoruló medgyes-
egyházi polgártár-

sainkat. Medgyesegyházán közel 40 fő dolgozik ezen 
a kiemelten fontos munkaterületen, munkájukat nehéz 
körülmények között, fáradtságot nem ismerve vég-
zik. A rászorultak, az elesettek, sokszor kiszolgáltatott 
helyzetben lévők segítségére egyre nagyobb szükség 
van! 
A megjelenteket az Önkormányzat és a Képviselő tes-
tület nevében a Polgármester köszöntötte és köszöne-
tet mondott munkájukért, meghozott áldozataikért. A 
köszöntő után a Schéner Mihály Általános Iskola tanu-
lói, majd a Békéscsabai Jókai Színház művészei adtak 
színvonalas ünnepi műsort.

     Tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Ügyfelünk!

A kukába nem férő, többlet kommunális (vegyes) hulla-
dék gyűjtésére, 120 literes zsákok igényelhetőek a DA-
REH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. által 
működtetett ügyfélszolgálaton és ügyfélkapcsolati iro-
dákban.

A zsákban kizárólag háztartásban keletkező kommunális 
(vegyes) hulladék helyezhető el.
Kérjük, NE helyezzen a zsákba veszélyes hulladékot, 
építési törmeléket, zöldhulladékot, szelektíven gyűjten-
dő hulladékot!
A zsák megvásárlásának feltételei:
Az igénylő
- természetes személy és
- szerepel a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás nyilvántartásában és

- adatlapot tölt ki az igénylésről és
- igazolja személyazonosságát, szükség esetén meghatal-
mazást mutat be és
- igazolja, hogy nincs lejárt tartozása, ezért bemutatja 
az utolsó időszaki közszolgáltatási díjbefizetést igazoló 
csekkszelvényt, vagy átutalási igazolást, vagy társasházi 
lakos esetében, közös képviselői igazolást és
- a zsák elszállítására vonatkozó közszolgáltatási díjat 
megfizeti.
A kukába nem férő, többlet kommunális hulladékot gyűj-
tő zsák elszállításáért fizetendő díj mértéke az ingatlan 
fekvése szerinti település, önkormányzati rendeletében 
meghatározott közszolgáltatási díj mértéke.
Igénylésének részletes feltételeiről az alábbi linken 
adunk tájékoztatást: 
https://www.dareh.hu/_bazis/zsak-igenylese-kommuna-
lis-tobblethulladekhoz/
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy rendszeresen több-
lethulladéka keletkezik, fontolja meg a nagyobb, vagy 
plusz edény (kuka, tartály) igénylését!

 DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
 Nonprofit Zrt.
 www.dareh.hu

FELHÍVÁS!
Medgyesegyháza Településüzemeltető Nonprofit Kft. 
felhívja a lakosság figyelmét, Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzatnál 2019. évben a következő igénybe ve-
hető szolgáltatásaira jelentkezhetnek:   

- tűzifa vágása, aprítása, kert ásása, hó eltakarítása, 1597 
Ft/óra

- fűvágás 1903 Ft/óra.

Az újsággal együtt lévő felmérőlapot 2019.12.15-ig kér-
jük a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Szórólap 
feliratú dobozba bedobni.

ISKOLABÁL 2018
 Iskolánk tantestülete és a szülői munkaközösség 2018.november 
17-én 17. alkalommal rendezte meg jótékonysági bálját a Schéner 
Mihály Általános Iskola fejlesztése érdekében. A pedagógusok, 
szülők összefogása most is példaértékű volt, de ugyanez mondható 
el a vállalkozók, cégek és magánszemélyek részéről is. Nagyon 
sokan tettek nagyon sokat azért, hogy ezen az estén mindenki jól 
érezze magát. Látványos műsornak lehettünk részesei. Először a 
tantestület kórusa énekelt egy dalt, mely az összetartozásról szólt, 
majd felváltva láthattunk gyermek és felnőtt tánc produkciókat. A 
finom vacsorát Márta Attila és munkatársai készítették és szolgálták 
fel, a jó zenéről pedig a Karaván zenekar.  Fergeteges hangulat 
jellemezte az estét. A bál tiszta bevétele körülbelül 1,6 millió Ft lett. 
A bál főszervezői: Likerné Buzás Edit, Szigetvári Józsefné, Katona 
Ilona, Piják Andrásné, dr Sióréti Gabriella, Gácsér Béláné
A táncprodukciók betanítói: Hegedűs Kitti, Laczóné Berényi Márta, 
Gácsér Béláné, Szalkai Éva, Szigetvári Józsefné  
A táncosok: Biriné Gellény Mária, Harmati Éva, Hegedűs Kitti, 
Huszka Norbertné, Jónás Anita, Kócsi Szandra, Latcau Iozefina 
Izabella, Márta Mónika, Megyeriné Roik Katalin, Nagy Antalné, 
Nagyné Papp Erika, Nagyné Varga Erna, Petruzsán –Vízhányó 
Tünde, Pleskonics Zsuzsanna, Szabó Viktória, Ungerné Páger Edit, 
Zubán Beáta,
Futaki János, Fűri Imre, Lakos Csaba, László Máté, Nagy Attila, 
Nyári István, Oravecz Gergely, Petruzsán Attila, Szabó András, 
Szabó László, 
valamint a 2.a-2.b osztály és az 5.a-5.b osztály táncosai.

TÁMOGATÓINK: Áfész - Dorogi Imre, Balogné Süli Beáta és 
szülei, Bánki András, Borsos Cukrászda, Csemetekert Futaki 
Jánosné, Csicsely és társa, Csizmadia Tibor, dr. Engelhardt Gábor, 
dr. Hargel Ahmad, dr. Nagy Béla György, dr. Nagy Emese és Vozár 
Tamás,  Dusik János képviselő, Elizabeth Szépségszalon Marosiné  
Erzsike, Engelhardt János, Engelhardtné Pápai Éva, Farkas Éva 
Dorottya ,  Forrás Gyula és családja, Fűri –Csomós Gabriella és 
családja, Füri Ferenc és családja, Gácsér Béla, Gácsér Béláné, Góg 
Zsolt és családja, Gold Irodaszer Ruck Róbert, Goods Market, 
Gulyás Sándor, Gyivicsán András és neje, Haladás Plusz Kft, 
, Halászné Pertusán Emese ,  Hevesi Zoltán, Horváth András és 
családja, Hrabovszki Tünde, Hubertusz Vadásztársaság, id Faraga 
János, ifj.Faraga András és családja , Ipacsné Steff Gyöngyi, 

Juhász Vivien , Karancsi Krisztina,  
Katona Ilona, Kertészek Földje 
Akciócsoport Egyesület, Király 
Gyöngyi, , Kolarovszkiné  László 
Henrietta, Korcsokné Enyedi 
Katalin, Kotroczóné Holecz Edit, 
Kovács és Kovács Bt Kunágota, 
Kovács Jánosné KOLA, Kovács 
Julianna, Kraller József, Kuzmáné 
Karlik Edit, Laczó András, László 
Attila,  Laukó Tünde, Lehóczki 
János, Liker Csaba, Lückl Attila, 
Machnicz Endre és Endréné, 
Machnicz Zsolt, Madari Imre és 
Imréné, Major József, Marosi 
Mariann és Tarnóczi Dániel, 
Medgyes Kft, Medgyesegyházi 
Nebulókért Alapítvány, 

Medgyesegyházi Település-Üzemeltetési Nonprofit Kft dolgozói, 
Medovarszki Szilvia, Metaker, Mimi kozmetika, Medgyesegyháza 
és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Mochnács Éva , 
Mochnács Pálné Baliga Mária, Moldován Attila és családja, 
Művelődési Ház és Könyvtár,  Műv Bár Varga Márkó, Nádháziné 
Roczkó Emília és családja , Nagy Géza és családja, Opauszki Anita, 
Oraveczné Szöllősi Judit, Oravecz Tamás, Összefogás a Jövőnkért 
Medgyesegyházán Egyesület,  Petruzsán Attila és családja, Platán 
Patika , Puri-Med Kft Fehér Lóránt ,Potocska Norbert , Román 
Nemzetiségi Önkormányzat, , id. Siflis János, Stangli Sütöde 
Szöllősi György, Sütő Mária Márta , Szamosi Iparcikk Ifj. Szamosi 
Mihály, Szamosi Tüzép, Szamosi Zoltán, Százszorszép- Dafkó 
Nóra, Széll Kálmán, Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi 
Önkormányzata, Szűcs Márta, Tesco-Global Zrt Gyulai Áruháza, 
Vaderstad Kápolnásnyék, Varga Gábor és családja, Varga Gyöngyi, 
Varga Jánosné és családja, Zana Zoltán- Z-Napelem,  Zoltán 
András, Zsiros János és családja, Zsiros Jánosné 

 KÖSZÖNJÜK A SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 
MINDEN PEDAGÓGUSÁNAK, DOLGOZÓJÁNAK, AZ 
ISKOLAI SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAINAK, 
ISKOLÁNK TANULÓINAK, ÉS A SOK-SOK SZÜLŐNEK, 
AKIK MUNKÁJUKKAL, SÜTEMÉNYÜKKEL, 
TOMBOLAFELAJÁNLÁSAIKKAL JÁRULTAK HOZZÁ A BÁL 
SIKERÉHEZ!
        

dr. Sióréti Gabriella 
megbízott  intézményvezető

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetemet, elismerésemet és tiszteletemet fejezem 
ki mindazoknak, akik a XVII. ISKOLABÁL sikeres 
előkészítésében, megrendezésében, valamint az ünnepi 
műsorban szereplőként közreműködtek! Tisztelettel 
köszönöm adományaikat, felajánlásaikat a rendezvény 
támogatóinak, és a bál minden résztvevőjének, akik 
jelenlétükkel erősítették összetartozásunkat, egymás- 
és a helyi oktatás iránti elkötelezettségünket. 

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György
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A kéményseprő kívánsága: 
Ne kelljen aggódni a biztonságért

- Tudta, hogy a kéményseprés már minden magánysze-
mély számára ingyenes?
A kémények időszakos ellenőrzése a magányszemélyek 
számára már több mint két éve ingyenes. Amennyiben 
családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálko-
dó szervezet, akkor a kéményseprő akkor jön, amikor-
ra a kéménytulajdonos időpontot foglal.

- Miért szükséges a kéménysepréssel már nyáron foglal-
kozni?
A fűtési szezon végeztével, amikor az otthoni tüzelő-fűtő-
berendezéseket már nem, vagy csak alkalmanként használ-
juk, érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, el-
lenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Nem célszerű ugyanis 
ezeket a teendőket a következő fűtési szezon előtti utolsó 
napokra halasztani. 
A kéményseprő a füstelvezető épségét, valamint a fűtés-
rendszer működését ellenőrzi. Célja az esetleges problé-
mák kiszűrése, a balesetek megelőzése. A vizsgálat során a 
szakemberek alaposan átnézik az égéstermék-elvezetőket, 
ellenőrzik azok műszaki állapotát, megvizsgálják, hogy 
biztosított-e az adott helyen a fűtés biztonságos működé-
séhez szükséges mennyiségű levegő, illetve annak utánpót-
lása, emellett elemzik a tüzelőberendezésből távozó égés-
termék összetételét. Amennyiben a vizsgálat problémát tár 
fel, fontos a mihamarabbi javításról intézkedni.

- Mi a menete, ha szeretném kitakaríttatni a kéményemet?
Aki az online ügyintézést választja, a www.kemenysepres.
hu honlapon előre megadhat két-három, kéményellenőr-
zésre megfelelő napot – ebben az esetben a kéményseprők 
telefonon felveszik az ügyféllel a kapcsolatot és közösen 
megállapodnak az ellenőrzés pontos dátumáról és idejéről. 
A katasztrófavédelem kéményseprői gyakran tájékoztató 
levelekkel járják végig a településeket. Ilyenkor lehető-
ség van az ellenőrzés azonnali elvégeztetésére is, de ennek 
igénybevétele ekkor sem kötelező.
Akik a telefonos ügyintézést kedvelik, ők az előhívó nélkül, 
ingyenesen működő 1818-as számot hívják. Rövid adatvé-
delmi információk után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét 
az 1-es gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a beje-
lentkező ügyintéző, a hívó adatainak felvételével elindítja a 
vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. A katasztrófavé-
delem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik 
az ellenőrzés napját és idejét.
 
Emellett fordulhatnak a katasztrófavédelem kéménysep-
rőipari szervezetéhez
• e-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolga-
lat@katved.gov.hu címre küldve

• postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 
1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve
• személyesen, ügyfélfogadási időben várjuk a me-
gyei ellátási csoportjainknál
• a külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 
1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon érik el ügy-
félszolgálatunkat.
• a +36 (70) 330 4703 telefonszám is hívható az in-
gyenesen működő 1818-as szám helyett

- Milyen gyakran ellenőriztessem a kéményemet? 
Ez attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez 
csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűte-
nek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente egy alkalom-
mal ingyenes a felülvizsgálat.
A társasházban élő magánszemélyekhez írásbeli értesítést 
követően hívás nélkül érkezik a kéményseprő és ingyene-
sen elvégzi a sormunkát. 

- Mi a teendő, ha gazdálkodó szervezet működik a házban 
vagy a társasházi lakásban?
Amennyiben családi házban él és a házba gazdálkodó szer-
vezet van bejegyezve, akkor a kéményseprést egy-, vagy 
kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. 
A szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezések kémé-
nyeit évente, a gázzal működőket kétévente. A kéménysep-
résért fizetni kell. A www.kemenysepres.hu honlap Ügyfél-
szolgálat oldalán irányítószáma megadásával kikeresheti, 
hogy az ország adott településén mely kéményseprőcégek-
től lehet megrendelni a munkát. 
A társasházban működő gazdálkodó szervezetekhez a ké-
ményseprő hívás nélkül érkezik, de a munka díját ki kell 
fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész 
munka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van 
csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell kifizetni, 
például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj egyti-
zedét. 

Fontos tudni!
A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. 
Ezen fel kell tüntetnie az utolsó műszaki vizsgálat évét, 
valamint az ellenőrzés során elvégzett műszeres mérések 
eredményét. A katasztrófavédelem kéményseprői készpénzt 
nem kezelhetnek, nem fogadhatnak el. Végeznek díjköteles 
munkát is, azonban ezeket előre, írásban meg kell rendelni 
és a munka elvégzése után, számla ellenében, átutalással 
kell a díjat megfizetni.
A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szak-
munkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes 
munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk 
is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, 
színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes, 
minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított.

Jönnek a fagyos, téli napok!
A fagyveszélyes helyeken (családi házak, nyaralók, kis-
kertek, stb.) lévő vizes rendszerek időben történő fagyok 
elleni bevédése indokolt és szükséges ebben az időszak-
ban. Novemberben már beköszöntenek a reggeli mínu-
szok. Legegyszerűbb módja a kerti csapok, vizes rend-
szerek téli védelmének, ha az úgynevezett fagycsapot 
elzárjuk, és a csapokat megnyitjuk. Ezáltal a szerelvény-
ben valamint a csapszárban lévő víz a fagycsapig leürül, 
és a kerti csapunk, vizes rendszerünk védetté válik a téli 
hidegek ellen. A fagycsapok fontos pontjai az otthoni, il-
letve a kiskerti hálózatoknak. Rendszeresen ellenőrizni 
kell a működését. Őszi záráskor, ügyeljünk rá, hogy a 
csapszárat ütközésig fordítsuk el, mert ellenkező esetben 
szivárgás léphet fel. A fagycsap helyes működését elle-
nőrizhetjük a vízóra csillagkerekének megfigyelésével. 
A szivárgó fagycsap esetében is forog a csillagkerék! Az 
időben elvégzett fagy elleni védelem sok bosszúságtól, 
és bizonyos esetekben jelentős mennyiségű feleslege-
sen kifizetett pénztől óv meg bennünket. Az elmulasztott 
fagy elleni védelem következménye a megrongálódott, 
használhatatlanná vált vízóra, valamint az elfagyott rend-
szeren keresztül feleslegesen elfolyt nagy mennyiségű 
ivóvíz. A fagyás okozta vízelfolyások miatti vízfogyasz-
tást, illetve a fagyás miatt megrongálódott vízóra cse-
réjének költségét minden esetben a fogyasztóknak kell 
állni. A vízmérőakna tisztán tartása, a vízmérő sértetlen 
megőrzése, védelme a vonatkozó jogszabályok szerint a 
fogyasztó kötelessége és felelőssége. Gondoljuk végig 
a tél eleji teendőinket. Sokszor kis odafigyeléssel, vagy 
minimális munkával megelőzhetjük az elfagyásokat. A 
vízmérő fagy elleni védelme, az akna takarásával, eset-
leg hőszigetelésével oldható meg. Ellenőrizzük, hogy a 
vízmérő akna fedőlapja jól zárjon, és ha kell, a vízmérőó-
ra legyen betakarva, hő-szigetelve. A vízórák fagy elleni 
védelméről, a régi kialakítású mérőhelyek esetében, és a 
nem szabványos elhelyezésük esetén kell gondoskodni. 
Sok esetben elegendő a mérőhely fölé lombcsomót fel-
halmozni, vagy több rétegben papírtakarást kialakítani. 
De előfordulhat, hogy komolyabb védelemre van szük-
ség. Ezekben az esetekben az aknák oldalának, és tete-
jének a szigeteléséről is gondoskodnunk kell. Hőszige-
telésre kiválóan alkalmasak az otthon már nem haszná-
latos ruhadarabok, pokrócok, vagy újságpapírral történő 
takarás. A fagy elleni védelem ellenére javasoljuk a víz-
mérőóra rendszeres ellenőrzését. A hivatalos leolvasások 
közötti időszakban történt, időszakos ellenőrzésekkel a 
belső, mért vezetéki hálózat meghibásodásait így rövid 
idő alatt ki lehet szűrni. A pontos leolvasás elengedhe-
tetlen feltétele, hogy a vízmérő olvasható állapotban-, a 
vízmérő akna pedig tiszta, vízmentes legyen. A legegy-
szerűbben úgy tudjuk megállapítani, hogy van-e vízfo-

lyás, hogy elzárunk minden vízvételi helyet, vízcsapot 
és megfigyeljük a vízmérőt. Ha nem észlelünk mozgást 
a mérőben (legalább 1 percig figyeljük), vagyis a „kis 
fekete csillagkerék” nem forog, akkor az azt jelenti, hogy 
nincs probléma a vízhálózatunkban. (Kisebb hálózati 
nyomásingadozás miatt, a keréknek billegő mozgása le-
het.). Ha folyamatosan forog a csillagkerék, akkor lyu-
kadás, vagy törés van a csőrendszerben. Amennyiben a 
vízfolyás gyanúja felmerül, értesíteni kell a Társaságunk 
ügyfélszolgálati irodáját, majd szakember segítségével 
kell megkeresni a hibát. A lakatlan ingatlanoknál java-
soljuk a mérőóra utáni főcsap elzárását is.

 „...a jókedvű adakozót 
szereti az Isten...”

Katolikus közösségünk minden második esztendőben 
jótékonysági estet szervez,így volt ez a közelmúltban 
is. A támogatandó cél: a Plébánia udvarán adakozásból 
épülő Közösségi ház-Hittanterem befejezését szolgálja. 
Kis csapatunk-élén Kémenes Csaba plébános úrral- 
lelkesen szervezte a rendezvényt. Plébános úr sok éves 
tapasztalatával és aktív részvételével hatékonyan segíti 
a közösséget.

A rendezvényen közel 150 fő vett részt és legalább 
ennyien vásároltak támogató jegyeket és számtalan 
szebbnél szebb tombolatárgyat ajánlottak fel. 

Nagy örömünkre a rendezvény nettó bevétele: 600 000 
Ft lett, s Medgyesegyháza Képviselő testülete további  
200 000 Ft támogatást szavazott a nemes célra. Köszönet 
érte.

Fő támogatóink:
Haladás+Kft -Lipták László, Machnicz Endre,Márta 
Attila vállalkozó/Mezőkovácsháza/Almási Gyula és 
Nyíri Péter/zene,Mezőkovácsháza/,Kovács Jánosné /
Kola/ Zsiros Jánosné, Zsíros János és családja,Nagy 
Anita hitoktató és a hittant tanuló gyerekek: Kotroczó 
Anna,Verbai Boglárka, Hojcska Máté, Bódán Rebeka, 
ÁFÉSZ Medgyesegyháza-Dorogi Imre,Dr Kávássy 
Lejla Viola, Huszár Erzsébet, Furák Andrásné, 
Varga Pálné,Palotás Árpádné,Nagy Gézáné,Vigyikán 
Istvánné, Gellény Pál és Neje,Varga Jánosné Virágbolt, 
Anita Fodrász Üzlet, Szabó Györgyné, Nagy Sándorné 
(Fodrász Zsuzsa) Varga Sándorné, Gyivicsán Andrásné, 
Borsos cukrászda,Icuka Cuki,Gulyás Sándor és 
Neje,Süle Péterné, valamint köszönet a süteményt 
készítőknek.

Hálás köszönetet minden adakozónak, aki anyagilag és 
munkájával segítette a sikeres rendezvényt.
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Tisztelt medgyesegyházi Polgárok!
Az alábbiakban szeretném röviden tájékoztatni Önöket a Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat folyamatban lévő TOP-os pályázatainak jelenlegi állásáról.
- TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Új ipari terület kialakítása 
Medgyesegyházán” elnevezésű projekt – Az Önkormányzat megvásárolta a Men-
tor Menedzsment Kft.-től a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Non-

a bejegyzés a tulajdonos-változás tekintetében, melynek nyomán a Medgyesegyhá-
za Városi Önkormányzat lett a Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő 

-
táridejére kért módosítást a Magyar Államkincstár jóváhagyta, így annak határideje 
2018. december 28. napja. Az első mérföldkő teljesítésének feladatai folyamatban 
vannak.
- TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „A medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt – A munkaterület átadás-
ra került 2018. augusztus 21. napján a kivitelező Országos Karbantartó és Építőipari 
Szolgáltató Kft. részére. A kivitelezés folyamatban van, az 50 %-os készültség el-
érésének dátuma 2018. december 31. napja, amely teljesítése folyamatban van. A 

- TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028 kódszámú „Medgyesegyháza egészségügyi 
központ infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt – A munkaterület át-
adásra került a kivitelező Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. részé-
re. A kivitelezés megkezdődött. A lakosság tájékoztatása a változásokról megtörtént. 

- TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyes-
egyházán” elnevezésű projekt – A tervdokumentáció az illetékes építéshatósághoz 
benyújtásra került, hatósági jóváhagyást követően kezdődhet meg a közbeszerzési 

31. napja. 
- TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 kódszámú „Lászlótelep szegregátum felszá-
molása Medgyesegyházán” elnevezésű projekt – A közösségi tér kialakításával 
kapcsolatban több kérdés, ellentmondás merült fel, melyre a Magyar Államkincstár 
részéről nem kaptunk egyértelmű választ, így Oláh Gábor helyettes államtitkár úrtól 
kértünk állásfoglalást, melyre pozitív választ kaptunk. Ennek értelmében a közössé-

-
sának tervezett időpontja 2019. július 31. napja.
- TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007 azonosító számú, „Összefogással Medgyesegy-
háza társadalmi integrációjáért” elnevezésű projekt – A szociális munkások a 
szakmai vezető irányításával végzik a szakmai munkát. Megtartásra került a Tá-
mogató Csoport három ülése, valamint a tanácsadások lebonyolítása folyamatos. A 

Fenti pályázatok és a kapcsolódó dokumentumok részletesen tanulmányozhatók a 
www.medgyesegyhaza.hu internetes oldalon.

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester
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EFOP-1.2.9-17-2017-00095 

Vállalkozzak? Nekem való? 
Minden, amit a vállalkozásindításról tudnod kell! 

Fórum 
2018.12.08. 15.00 óra 

 

- Vállalkozó alkat vagyok? 
- Hogyan kezdjek neki? 

- Milyen támogatások vannak? 
- Kik tudnak segíteni? 

 

I� minden kérdésedre választ kapsz! 
Gyere el! Segítünk! 

Várunk szerete�el a Család és KarrierPONT-ban! 
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 


