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A  Dinnyefesztivál szervezői dinnyefalatkák mellett promóciós Medgyesegyházi
anyagokkal is kóstoltatták az elmúlt hétvégén, a megyeszékhelyen a Csabai 
Sörfesztivál és Csülökparádé több tízezres látogatóságát.

Az érdeklődők megismerhették az idei rendezvény programtervét, melyet a 8. oldalon 
részletesen adunk közre.

A labdarúgás diákolimpia megyei döntőjét áprilisban rendezték Gyulán a Grosics 
Akadémián, ahol a mieink I. korcsoportosai (2004/2005-ben születettek) magabiztosan, 
meggyőző játékkal utasítottak minden csapatot maguk mögé és I. helyezést értek el. 
Az országos döntő 2013. május 26-27-én Fonyódligeten zajlott.  A két nap alatt hét 
mérkőzésből ötöt nyert és a hatodik helyen végzett a medgyesegyházi csapat. Az I. korcsoportos 

országos döntő legjobb játékosának a csapat 
erősségét Korógyi Szabolcsot választották a 
szakemberek. 
GRATULÁLUNK!

A csapat tagjai: Korógyi Szabolcs, Engelhardt 
Ákos, Anderkó László, Borzi Benjámin, Bácsi 
Zsolt, Czene Ákos, Misur Jácint, Páger József, 
Karsai Alex, Isztin Ákos. Felkészítők: Szabó 
András testnevelő-edző, Nagy Attila 
testnevelő-edző, Kovács Viktor testnevelő.

Május 29-én a helyi evangélikus temetőben megemlékezést szervezett a Világháborúkban és 
jelentős történelmi csatákban életüket áldozó hősök emlékének adózva a „Tisztelet a 
Hősöknek Társaság”. 

Az önkormányzat nevében Ruck Márton polgár-
mester, Liker János aljegyző köszöntötte a 
megjelenteket. Az ünnepi gondolatokat Király 
Gabriella, Gera Andrea, Karsai Ervin, Juhász 
Dávid, Nyári István és Hegedűs Kitti műsora 
színesítette, megidézve a dicső katonaélet szépsé-
geit, míg dr. Karsai Ervin történelmi időutazásában 
megelevenedett a győztes csaták hőseinek 
nemzetükért tanúsított helytállása.

ORSZÁGOS DÖNTŐBEN 

HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS

Medgyesegyháza hivatalos pihenőhelye 
volt a 16. Békéscsaba – Arad -Békéscsaba 
Nemzetközi Szupermaratonnak. A részt-
vevők és a szervezők szerint derekasan 
helytálltunk, amiért köszönet minden-
kinek, aki hozzájárult a közös sikerhez!

TESTÜLETI ÜLÉS
Medgyesegyháza képviselő-testülete 

2013. június 25-én 15,oo órától tartja 
soros ülését a művelődési házban.

KÖSZÖNJÜK!
A megújult Medgyesegyházi Hírlap színe-
sedő példányszámával a vártnál is nagyobb 
sikert aratott a lakosság körében. Köszönjük a 
bátorítást, a sok pozitív visszajelzést! Építő 
javaslataikra a jövőben is számítunk! 

A szerkesztők

MÁR 
KÍNÁLJÁK!!!

MARATONI HELYTÁLLÁS
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Részletek a Medgyesegyházi Polgármester naplójából…

Mielőtt felütöttem naplóm fedelét, fényképeket nézegettem 

az elmúlt időszak eseményeiről. Május 26-án volt az egyik 

legnagyobb rendezvényünk, a Békéscsaba – Arad – 

Békéscsaba Nemzetközi Szupermaraton pihenőjének 

biztosítása. 

Az, hogy mi szervezhettük meg az egyik ilyen állomást, 

településünk számára nagyon megtisztelő, hisz már nem 

először kaptunk bizalmat. Az időjárás nem volt éppen 

kegyes, mert esett az eső, ezért a tervezett helyszínt 

módosítani kellett, és nem a parkban alakítottuk ki a 

helyszínt, mint a tavalyi évben, hanem a művelődési ház 

melletti parkolóban, ahová előző nap egy nagy sátrat kellett 

állítani. A nehézségek  ellenére nagyon sikeres volt mind a 

kötelező, mind a szabadidős program, számos pozitív 

visszajelzést kaptunk a versenyzők valamint a főszervező 

részéről is. 

Ugyanazon a napon került megrendezésre az általános 

iskolában a gyermeknap, a Nebulókért Alapítvány, az iskola 

és a Szülői Munkaközösség közös szervezésében. Sajnos 

nem tudtam rajta részt venni, de a jó híre hamar eljutott 

hozzám: a gyermekek nagyon jól érezték magukat, ami a 

legfontosabb, hiszen értük történt minden. Köszönöm 

mindazoknak, akik részt vállaltak a rendezvények 

szervezésében bármilyen formában is, általuk lettek ilyen 

sikeresek, és ezáltal Medgyesegyháza is!

A képviselő-testület május végén Bánkúton tartotta soros 

ülését közmeghallgatással egybekötve.  Az érdeklődőket 

tájékoztattam, hogy Bánkúton milyen fejlesztések vannak 

folyamatban, illetve milyen fejlesztéseket tervezünk a 

jövőre nézve. 

Az önkormányzat számára nagyon fontos cél, hogy a 

fejlesztések a két településrész között arányosak legyenek, 

és mindazok a szolgáltatások, amelyek elérhetők 

Medgyesen azok Bánkúton is elérhetővé váljanak. 

Sajnos nagy az elmaradás, ebben a tekintetben van mit 

behozni, de a legjobb szándék mellett sem lehet több 

évtizednyi hátrányt két-három év alatt lefaragni. 

A következő évben a két településrész közt kiépítjük az 

optikai összeköttetést, amelynek révén, Bánkúton is 

megvaló-sítható lesz a jövőben a kábeltévé és internet 

hálózat kiépítése és a szolgáltatás elindítása. 

A jövő évben kiépítésre kerül Bánkúton is a kamera-

rendszer, amely a településrész közbiztonságának javítását 

fogja szolgálni, de ehhez is szükséges az előbb említett 

optikai összekötő gerinc.

Az elmúlt egy hónapban többször is találkoztam helyi 

mezőgazdasági termelőkkel, vállalkozókkal, és civil 

szervezetekkel, hiszen most nyílt lehetőség LEADER 

pályázatok benyújtására. A találkozások célja volt, hogy a 

medgyesegyháziak sikeresen tudjanak támogatást nyerni a 

tervezett fejlesztéseikhez, vásárlásaikhoz. 

Elmondható, hogy nagyon sokan keresték meg a Kertészek 

Földje LEADER csoport munkatársait pályázati 

információkért. A KÉSZ KFT. vállalta a pályázatok 

elkészítését, és tájékoztatásuk alapján elmondható, hogy 

szép számmal éltek is ezzel a lehetőséggel. Én minden 

pályázónak azt kívánom, hogy sikeres legyen a pályázata, 

hisz minél több fejlesztés valósul meg nálunk, annál 

nagyobb annak a lehetősége, hogy Medgyesegyháza 

fejlődése még dinamikusabbá válik.

A tavaszon több alkalommal is megbeszéléseket tartottam a 

helyi Sport Egyesület vezetésével, tagjaival, és olyan 

emberekkel, akik számára fontos a labdarúgás. Sajnos 

nálunk pár éve nem működik a felnőtt labdarúgás, és ezen 

kellene valamilyen módon javítani. Jelenleg a tárgyi 

feltételek adottak, hiszen a futballpályát az önkormányzat 

teljesen rendbe rakta, és az üzemeltetését is átvette. 

A jelenlegi tárgyalások arról folynak, hogy milyen további 

segítség kellene az önkormányzat részéről, hogy a foci újra 

elindulhasson Medgyesen. 

Én úgy látom, hogy mostanra megvan a kellő összefogás és 

akarat, ami a legfontosabb! A szükséges pénzügyi keretek 

megteremtéséhez a képviselő testület mindent meg fog 

tenni, és bízom benne, hogy hamarosan kijárhatunk a 

focipályára, meccsekre, megnézni a csapatunkat!

Visszatérve a fényképekre elmondhatom, hogy nagyon sok 

minden történik nálunk, amiről részletesebben is 

olvashatnak a megújuló Medgyesegyházi Hírlapban. Így a 

civil szervezetek háza táján történtekről, megemlékezé-

sekről, sporteseményekről, óvodai és iskolai kirándulá-

sokról, a ballagásokról és még hosszasan lehetne sorolni...

Ruck Márton

június

2013. június 16.
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ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

„LAKÓHELYÜNK, BÉKÉS MEGYE”

IX. VÁROSI GYERMEKNAP

TÁBOR

Elérkezett az alapítványunk által szervezett versenysorozat 
döntője. Az előző évek EU-s és Magyarországról szóló 
versenyei után ebben az évben szűkebb lakóhelyünkkel, 
Békés megyével ismerkedhettek az érdeklődő felső tagozatos 
gyermekek. Az elmúlt hónapok a felkészülésről szóltak. 
A vállalkozó csapatok megismerkedtek a megye földrajzával, 
történelmi nevezetességeivel, épületeivel, ételeivel. A 
feladatokat otthon, könyvtárban lehetett elkészíteni. A beadott 
munkákért pontok jártak, melyet a legjobbak a döntőbe is 
magukkal vittek. Nagyné Sebó Éva néni most is a konyhába várta 
a csapatokat, ahol elsősorban édességek, sütemények 
elkészítésével lehetett ismerkedni. A döntő egyik feladata is 
ételkészítés volt.
A döntőbe jutott 8 csapat június 11-én mérhette össze tudását. Itt 
Pataky László tanár bácsi , a verseny szervezője , többek között 
plakátkészítés, activity, puzzle, képfelismerési feladattal  várta a 
versenyzőket. A jó hangulatú délután végén természetesen 
megszületett a verseny végeredménye. Az előző év nyertes 
csapata Forrás Nelli, Liker Dóra és Szigetvári Viktória 
megismételte sikerét. A képen a győztes csapat a zsűri tagjaival, 
Bánki András KIK munkatárssal, Piják Andrásné igazgató-
helyettessel, Vermes Rita igazgató nénivel és Ruck Márton 

Alapítványunk ebben az évben nagy aggodalommal várta a 
május 26-át, mert a meteorológiai szolgálat egész napos esőt 
jósolt erre a napra. Az aggodalmunk jogos volt, mert az eső 
egész hétvégén esett. Szerencsére a gyermekeket és szüleiket ez 
nem tántorította el attól, hogy részt vegyenek programjainkon. 

A legerősebb emberpalánta verseny résztvevői

Amit tudtunk, bevittünk az iskola termeibe, és teljesen birtokba 
vettük a Sportcsarnokot. Most is volt arcfestés, ügyességi 
játékok, feladatok, ugrálóvár, akadálypálya. A mini kalandpark is 
megépült a parkban, megválasztottuk a legerősebb 
emberpalántát és a legerősebb családot. Idén a Mezőkovácsházi 

Az idei évben 20. alkalommal vesszük birtokba a Bánkúti 
Közösségi Házat, hogy a kézművesség iránt érdeklődő 
gyermekeknek tábort rendezzünk. Két turnusban megyünk. Az 
1. tábor június 24-29-ig, a második július 15-20-ig tart. 
Különféle kézműves technikákkal ismerkedünk, vagy bővítjük 

polgármester úrral látható. 
Az alapítvány köszöni Nagyné Sebó Éva 
tanár néni és Pataky László tanár bácsi 
munkáját. Nélkülük ez a versenysorozat 
nem jöhetett volna létre!

Forrás Nelli, Liker Dóra, Szigetvári Viktória 6.b
Második helyezett: Nagy Csenge Olga, Rálik Szilárd, Leczkési 
Fanni 8.a
Harmadik helyezett: Nagy Panna Zsófia, Zsiros Ádám, Bogár 
Johanna 5.b

Tűzoltóság tűzoltói látogattak el hozzánk. Be lehetett ülni a 
tűzoltó autóba, és volt tűzoltási bemutató is. Az uszoda is nyitva 
volt egész délután, és az érdeklődőket mozi is várta a Művelődési 
Házban. Számel Pali az idén is nagyon finom lángost sütött, 
melyre vendégül láttunk minden felnőttet és gyermekeket. A 
Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából, pedig most is 
oszthattunk élelmiszerekből és édességekből álló ajándék-
csomagokat. Természetesen ez a nap sem jöhetett volna létre, ha 
nincsenek támogatóink, segítőink. Nekik szeretnénk köszönetet 
mondani felajánlásaikért, munkájukért!

MAGYAR ÉLELMISZERBANK EGYESÜLET, MEDGYES-
EGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETE, RUCK MÁRTON, 
POLGÁRMESTER ÚR, MEDGYESBODZÁS KÖZSÉG 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE, MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ 
NONPROFIT KFT.,SCHÉNER MIHÁLY NEVEÉSI ÉS OKTATÁSI 
KÖZPONT SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE, VARÁZSERDŐ 
ÓVODA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE,
MEZŐKOVÁCSHÁZI TŰZOLTÓSÁG, VARÁZSERDŐ ÓVODA 
NEVELŐTESTÜLETE, SCHÉNER MIHÁLY NEVELÉSI ÉS 
OKTATÁSI KÖZPONT TANTESTÜLETE, HALADÁS PLUS KFT- 
MACHNYICZ ENDRE, BORIS ISTVÁN, DOROGI IMRE, 
GÁCSÉR BÉLA, KNAPCSIK MIHÁLY, MACHNYICZ ENDRÉNÉ, 
MOGYI KFT., LACZÓ LÁSZLÓ, STANGLI SÜTÖDE, SZAMOSI 
TÜZÉP, SZÁMEL PÁL-GYÖNGYI VIKTÓRIA.

meglévő tudásunkat. Egy turnusban két alkalommal ellátogatunk 
a gyopárosi strandra is.

A 2. turnusban van még néhány szabad hely, várjuk az érdeklődő 
1-6. osztályos gyermekek jelentkezését. A tábor részvételi díja 
17. 000,- Ft. Jelentkezni Gácsér Bélánénál és Szigetvári 
Józsefnénál lehet.
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JÚLIUSBAN NYIT A MEDGYESEGYHÁZI TERMELŐI PIAC

június

Korábban arról tájékoztattuk a település termelőit, hogy a Medgyesegyházi Termelői Piac 2013. június 15-én nyílik 
meg, de a csapadékos, hűvös időjárás miatti termésérés eltolódása miatt a piac megnyitását későbbre, 2013. július 1-re 
halasztjuk. A piac nyitva tartási ideje: 2013. szeptember 15-ig minden nap 06-22 óra. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel tájékoztatjuk a termelőket arról, hogy a piacon az alábbi díjszabás lesz érvényben:

Helyhasználati díjak*

Vásárlók:� �
Üres jármű 3,5 t. alatti összsúlyig� 500� Ft/nap**
Üres jármű 3,5 - 10 t közötti összsúlyig� 700� Ft/nap
Üres jármű 10 t összsúly felett� 1500� Ft/nap
� �
Eladók (termelők):� �

2
Nem járműről történő árusítás esetén az elfoglalt terület alapján � 150� Ft/m /nap
Személygépkocsi� 700� Ft/nap
Személygépkocsi +utánfutó, vagy kisteherautó 3,5 t össztömegig� 1000� Ft/nap
3,5 - 10 t össztömegű jármű� 1500� Ft/nap
10 t össztömegű felett � 4000� Ft/nap

*A helyhasználati díjak az Általános Forgalmi Adót tartalmazzák.
** A napi helyhasználati díj megfizetése maximum a nyitástól a zárásig (06-22 óra közötti időszakban) egyszeri belépésre 
és benntartózkodásra jogosít. A piacról történő távozást/kihajtást követően ugyanazon a nyitvatartási napon az újabb 
belépéshez a helyhasználati díjat ismételten meg kell fizetni. A termelői piac teljes üzemeltetési szabályzata és házirendje 
megtekinthető a település honlapján (www.medgyesegyhaza.hu).

Nadabán János, ügyvezető, Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 158/2012.(VII.  28.) Kt.  számú 
határozatában forrást biztosított „Medgyesegyháza 
zöldfelületének koncepciós terve” elkészíttetésére. A 
terv elkészíttetésének indoka az, hogy a település 
köztereinek, utcáinak zöldterület-fejlesztése, a meglévő 
növényállomány szükség szerinti pótlása települési 
szinten egységes képet formálva történjen. 

A felkért szakember első lépésben a város parkjainak 
terveit készítette el. A Képviselő-testület a koncepciót a 
2013. május 25-i ülésén megismerte és megvitatta, és 
úgy döntött, hogy a terveket közszemlére és a lakosság 
részére hozzáférhetővé teszi a közösség véleményének, 
javaslatainak kikérése érdekében. A koncepció és a 
hozzá kapcsolódó kivágási, fásítási tervek mindenki 
számára megtekinthetőek a www.medgyesegyhaza.hu 
honlapon, illetve közszemlére téve a Művelődési 
Házban és Bánkúton a buszváróban.

Kérünk mindenkit, akinek a tervekkel kapcsolatban 
észrevétele vagy javaslata van, hogy azt írásban 
legkésőbb 2013. július 31-ig juttassa el a Közös 
Önkormányzati Hivatalba.

Ruck Márton, polgármester

Az emberi erőforrások miniszterének 30/2013.(IV.30) 
EMMI rendelete az elmúlt évekhez hasonlóan 
meghatározta a szociálisan rászoruló kiskorú gyermekek 
szociális nyári gyermekétkeztetés biztosításának 
feltételeit.  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2013. május 9-én megtartott ülésén határozatával 
döntött a pályázat benyújtásáról, és vállalta a rendeletben 
meghatározott feltételek teljesítését. Az előzetes 
igényfelmérés alapján összesen 167 fő rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 
részére a nyári időszakban egyszeri meleg étkezés 
biztosított. Az étkeztetést a Medgyesegyházi KÉSZ 
Nonprofit KFT. által üzemeltetett konyha (Medgyes-
egyháza, Jókai utca 5.) az alábbiak szerint biztosítja: 

2013. június 17-től 2013. augusztus 30-ig 
munkanapokon 11.30 órától  - 13.00 óráig,

míg a bánkúti gyermekek részére a helyi óvodánál 
12.00 órától 13.00 óráig.

A támogatott étkezés mellett kulturális és szabadidős 
programok kerülnek megszervezésre, melynek részleteiről 
az étkezés helyén plakátokról értesülhetnek az érdeklődők.

Polgármesteri Hivatal

ZÖLDTERÜLET-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi SZOCIÁLIS NYÁRI 
GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRÓL
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Idén is megrendeztük a házi tanulmányi versenyeket, 
melyeken minden osztályból 8-8 tanuló vett részt. Az 
eredményhirdetésen helyezettjeink oklevelet vehettek át, 
akik több tantárgyból is sikert értek el, igazgatói 
dicséretben részesültek. Az alábbi eredmények születtek.

1. osztály- Fűri Fiorella Daniella: matematika I., hangos 
olvasás III., Fajó Viktória Zoé: szövegértés II., matematika 
III., Balázs Tibor: szövegértés I., Tanner Renátó: hangos 
olvasás I., Oláh Szandra Dóra: matematika II., Borbás 
Balázs: hangos olvasás II., Czene Ákos: szövegértés II.

Felkészítő tanáraik: Likerné Buzás Edit, Szigetvári Józsefné, 
Csomós Istvánné, Megyeriné Roik Katalin.

2. osztály- Szabó Ágnes Anna: nyelvtan-helyesírás I., 
szövegértés II., hangos olvasás III., Krisztof Petra Rebeka: 
szövegértésvI., hangos olvasás I., Koska Bence: nyelvtan-
helyesírás II. szövegértés III., Máté Kata Panna: matematika 
I., Kelemen Gergő: hangos olvasás II., Bene Dóra: 
matematika II., Unyatinszki Mihály Martin: matematika 
III., Mozsár Mirella: nyelvtan-helyesírás III.

Felkészítő tanáraik: Varga Gáborné, Veres Judit, Magyar 
Mónika, Liker Anna.

3. osztály- Kotroczó Evelin: hangos olvasás I., matematika I., 
nyelvtan-helyesírás II., szövegértés III., Juhász Enikő: 
nyelvtan-helyesírás I., szövegértés II., Sajben Dóra: 
szövegértés I., Dragujlov Lili: hangos olvasás II., Krajcsi 
Izabella: matematika II., Zsiros Emma: hangos olvasás III., 
Engelhardt Ákos: matematika III., Kovács Brendon: 
nyelvtan-helyesírás III.

Felkészítő tanáraik: Laczóné Berényi Márta, Szalkai Éva.

4. osztály- Gógucz Norbert: nyelvtan-helyesírás I., hangos 
olvasás I., szövegértés III., Gulyás Raul: matematika I., 
Rangasz Viktória: szövegértés I., Fóris Dóra: nyelvtan-
helyesírás II., Zsilák Gyöngyi: nyelvtan-helyesírás III., Szűcs 
Zsolt: matematika II., Karsai Erik Richárd: matematika III., 
Kovács Ferenc: szövegértés II., Jaskó Mercédesz: hangos 
olvasás II., Illés Luca: hangos olvasás III.

Felkészítő tanáraik: Emenet Adrienn, Gácsér Béláné

Gratulálunk minden résztvevőnek és ezúton köszönjük a 
felkészítő pedagógusok munkáját!

Veres Judit

 „HISZEK MAGYARORSZÁG 
FELTÁMADÁSÁBAN…”

/2013. június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja/

Intézményünk második alkalommal emlékezett a 93. éve 
történt szomorú nemzeti katasztrófaként megélt „Trianoni 
békediktátum” évfordulójára. A Nemzeti Összetartozás 
Napján a múlt eseményeinek felelevenítése mellett, mégis 
erőt meríthettünk a kiváló íróink, költőink napjainkban is 
örökérvényű gondolataiból. 

Wass Albert - Adjátok vissza a hegyeimet írása példát mutat a 
mai nemzedék számára az elnyomó hatalom gátlástalan 
magtartásával szembeni magyar helytállásra.

József Attila- Nem, nem soha versében újra átélhettük az 
igazságtalan bánásmód emberi következményeit.

A magyar nemzeti öntudat él és velünk, általunk teljesedhet ki 
határon innen és túl. Összetartozunk!

A gyerekek metanyelvi kommunikációja mindent elmondott 
számunkra: értik zenében, prózában, képekben, hogy ők a 
magyar nemzet tagjai szívükben és lelkükben. Ünnepi 
műsorunkat színesítette Nyári István és barátainak 
színvonalas és elgondolkodtató zenés időutazása.

„… a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden 
tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, 
melynek államhatárok feletti összetartozása valóság…”       

Pataky László

június

HÍREK A SCHÉNER MIHÁLY  NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONTBÓL

BÚCSÚZUNK 
A BALLAGÓKTÓL
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EZ TÖRTÉNT A VARÁZSERDŐBEN 
Óvodánk életében mindig örömteli, várva várt esemény az 
évente egyszeri, nagy kirándulás. A Varázserdő Óvoda 
apraja és nagyja most is óriási izgalommal készült rá, 
számolták, hogy mennyit kell még aludni az indulásig.

A Manó és a Méhecske csoport közösen látogatott el a Szegedi 
Vadasparkba. Az időjárás nem igazán volt kegyes hozzájuk, de 
dacolva a zord természettel felvették az esőkabátot és elhatározták, 
hogy nem hagyják elrontani ezt a napot. A Szegedi Vadaspark erdő 
borította területén -nagyjából földrészenként csoportosítva- 
nézhették meg a néha furcsábbnál furcsább állatokat.
A Törpikék kirándulásukat a Gyulai várhoz és a G-TEX 
kalandparkba szervezték. A várban sok érdekes dolgot láttak a 
gyerekeket. Érdekelték őket a régi használati eszközök, sok új 
ismeretet szereztek. 

A kalandparkban, pedig kipróbálhatták bátorságukat, állóké-
pességüket.
A Maci csoport a Pusztaottlakai Like Fest parkba látogatott el, ahová 
a szülők a gyerekeket autókkal vitték. Lovaskocsikáztak, pónin 
lovagoltak és az összes ott élő állatot megcsodálhatták. A kis állatok 
valóban nagyon kezesek, boldogan fogadták a gyerekek 
simogatását, babusgatását.
A medgyesbodzási Katica csoport is a pusztaottlakai szabadidő – 
parkban töltött el egy napot. A kis „Katicáknak” is sok élményben 
volt részük az állatsimogatóban. A kis állatok, ősmagyar és 
egzotikus állatok, a játszótér, ami sok – sok mozgásra adott 
lehetőséget, tette különlegessé a napot.
A Pillangó csoport egy tartalmas délelőttöt töltött el a sportpályán. 
Piknikeztek, különböző mozgásos játékokat játszottak, 
versenyeztek.
Az Őzike csoport a szülőkkel együtt a szentesi laktanyába ment, ahol 
nyílt nap volt. Az egész napos rendezvényen megnézhették a 
különböző technikai eszközöket, katonai búvárokat, egy katonai 
közelharcot valamint egy fegyveres alaki bemutatót is.

A medgyesbodzási Süni csoportosok a Nyíregyházi Vadaspark és 
Ócenáriumba tettek kirándulást. A közel 5000 állatot felvonultató 
gyűjtemény a főváros után a legnagyobb az országban. A zöld 
piramisnak nevezett épület föld alatti szintjén az Indiai-óceán 
élővilágát figyelhették meg.
A Varázserdő óvoda június 1-én tartotta ballagási ünnepségét 
mindhárom telephelyén, Bánkúton, Medgyesbodzáson és 
Medgyesegyházán.
A ballagó nagycsoportosok az iskolába készülők komolyságával 
verses összeállítással, dalokkal, tarisznyával a vállukon köszöntek 
el az óvodától, társaiktól, az óvoda dolgozóitól.
A kisebbek köszöntő verssel kedveskedtek nekik. Ezt követően a 
nagycsoportosok mesedramatizálással, zenés táncos bemutatóval 
kedveskedtek szüleiknek, vendégeknek.
Elballagott ismét 44 óvodásunk, akik 3 – 4 év alatt hozzánk nőttek, 
akik bármily hihetetlen is, magukkal visznek a szivünkből egy – egy 
darabot. Mi még több év távlatából is emlékezni fogunk rájuk. 
Felidézünk egy – egy emléket, s reméljük, ők sem felejtenek el 
minket, s jó „útra valót” vive tarisznyájukban boldog, sikeres 
iskolások lesznek, s felnőttként is szívesen, örömmel gondolnak 
vissza gyermekkorukra.
A szünidőben mindenkinek jó pihenést, az iskolában pedig sok 
sikert és jó tanulást kívánunk!

Pallagi Sándorné, óvodavezető-helyettes

A Medgyesegyháza 
Rendőrőrs beosz-
tottjai a közelmúlt-
ban  rendhagyó  
foglalkozást tartot-
tak a helyi művelő-
dési házban a Bán-
kúton, Medgyes-
bodzáson és Med-
g y e s e g y h á z á n  
működő óvodák 
középső és nagycsoportosainak. 

A foglalkozáson Susánszki Zsolt r. alezredes vezetésével játékos 
beszélgetés és filmnézés keretén belül az óvodások, a rájuk 
vonatkozó mértékben a jogkövető közösségi viselkedés formáit és 
az alapvető közlekedési szabályokat sajátíthatták el. A legügye-
sebbek egy-egy, a megyei rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
osztálya által biztosított léggömböt kaptak jutalmul. 

Ezzel párhuzamosan Csóti Adrián r. zászlós és Almási János r. 
törzsőrmester a rendőr egyenruhájának és felszerelésének 
jellegzetességeivel ismertette meg a kicsiket, amely során a nebulók 
a rendőrautót is „birtokba” vehették. A „kirándulás” végén az ovisok 
boldogan vettek búcsút a rendezvény szervezőitől, megígérve azt, 
hogy a hallottak alapján vigyáznak magukra és egymásra. 

Az óvoda Takarítási szünete 
2013. augusztus 05-augusztus 24-ig tart.

Augusztus 30-án, az óvoda Tanévnyitó értekezlet miatt 
zárva lesz!

Az óvodai nevelés első napja
2013. szeptember 02.
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„Egy csipet megelőzés többet ér, mint száz mázsa 
gyógyítás” /David B. Agus/

Bizonyára mindenki előtt ismert tény, hogy napjaink-
ban jelentős arányú a daganatos megbetegedések 
száma, melyek gyakori formája a méhnyakrák, a 
hüvely-vagy szeméremtestrák. Ezek a rákos megbete-
gedések a közhiedelemmel ellentétben nem öröklődnek, 
hanem egy gyakori vírus okozza őket, amit humán 
papillomavírusnak (HPV) neveznek. 

A HPV az emberi hámsejtekben szaporodó vírus, mely 
növedékek kialakulásához vezethet, melyek egyaránt lehetnek 
jó-, és rosszindulatúak. A vírusnak több mint 100- féle típusa 
van. Magas rákkockázatú típusai felelősek lehetnek a 
méhnyakrák, a nemi szerv rákjának, a végbél laphámrákjának, 
valamint bizonyos szájüregi rákok kialakulásáért. 

A HPV vírus elsősorban szexuális úton, széles körben 
elterjedt, férfiak és nők egyaránt könnyen megfertőződhetnek. 
Az emberek fele élete során átesik HPV fertőzésen, de nagy 
részük leküzdi a fertőzést. Ha a szervezet nem tudja a fertőzést 
leküzdeni akkor, betegség alakul ki, mely nemi szervi 
szemölcsök, vagy daganatos megbetegedés formájában 
jelentkezhet. 

Mint minden daganatos megbetegedés esetén a HPV estében is 
kiemelkedő szerepe van a megelőzésnek, a korai 
felismerésnek, az egészséges életmód követésének, valamint a 
szűrővizsgálatokon való rendszeres részvételnek. A méh-
nyakrák megelőzésére, illetve kockázatának csökkentésére új 
hatékony módszer a védőoltás, mely megakadályozza a human 
papilloma vírus rákkeltő típusai által kiváltott méhnyakrákot 
okozó fertőzés kialakulását. A védettség kialakulásához 
szükséges oltási sorozat három oltásból áll, amelyek 
meghatározott rendben kell beadni. A legnagyobb védő 
hatása a szexuális élet megkezdése előtt (9-15 éves korban) 
beadott oltásnak van. A védőoltás adható később is, akár 
azoknak is, akik már átestek valamilyen HPV által okozott 
betegségen.

A daganatos betegségek megelőzésének jelentőségét 
felismerve hazánk több települése is támogatja a védőoltás 
célcsoportját képező gyermekeket az oltáshoz való 
hozzájutásban. Medgyesegyháza képviselőtestülete is több 
éve így tesz. Az idén is döntött arról, hogy a nyolcadik 
osztályos lányok részére ingyenesen biztosítja a HPV elleni 
védőoltásokat. 

A nyolcadikos lányok közül már 12 gyermeknek kérték a 
szüleik a HPV védőoltást. A védőoltást igénylő kislányok 
oltása Dr. Hargel Ahmad gyermekorvos közreműködésével a 
napokban megkezdődött, a teljes oltási sor lebonyolítása 
várhatóan szeptemberre befejeződik. A védőoltási program 
sikeresnek mondható, hiszen a célcsoportba tartozó 8. 
évfolyamos lányok 80%-a élt az önkormányzati támogatás 
lehetőségével, és vette igénybe a védőoltást.

Mészárosné Hrubák Mária, intézményvezető

Július elsejétől a helyi KÉSZ Nonprofit Kft. biztosítja a 
kábel TV és az internet szolgáltatást. A szolgáltatóváltás 
technikai lebonyolítása alatt is zavartalan marad a 
műsorsugárzás. 

Megkezdődött az előfizetői szerződések kötése, mellyel minden 
szolgáltatást igénybe vevőnek rendelkeznie kell. A kft. 
munkatársai hétköznapokon, délelőtti és délutáni váltakozó 
nyitva tartással ügyfélszolgálati irodájukban várják a lakosságot, 
melyet a művelődési ház földszintjén, a bejárattal szemben 
alakítottak ki. Telefonon a 06/68- 681-111-es számon  
érdeklődhetnek.

Horváth László, ügyvezető igazgató

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS
A 2012. évi XC. törvényben előírt kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatást: kémények 
seprését, ellenőrzését, műszaki felülvizsgálatát 
városunkban 2013. 06.21-2013.08.30 között végzi a 
szolgáltató. 
A Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. ez úton kéri a 
lakosságot , hogy tegyék lehetővé dolgozóik bejutását 
ingatlanjaikba, hogy a munkát el tudják végezni. Amennyiben 
a fenti időpont nem megfelelő, szíveskedjenek jelezni az 
alábbi telefonszámon: 0036/68 381-542. Cím: 5800 
Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 31. 

HPV: MINDNYÁJUNKAT ÉRINTHET KÖTIK A SZERZŐDÉSEKET

„Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, 
hanem amit a szívünkben hordunk némán, 

csendesen.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága 

szerettünk, 
Hojcska János /élt 68 évet/ temetésén 
megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek. 

A gyászoló család
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