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és Majorette csoportja, 
valamint jelmezesek, 
és a Lovas szakosztály részvételével. 

16.20 Fesztivál megnyitó 
dr. Nagy Béla György polgármester 

16.30 Csorvás Város Fúvószenekara 
és Majorette csoportjának bemutatója 

| Doina Bihorului Román 
néptáncegyüttes fellépése 

A Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával 

1 8.00 The Batte fieS együttes koncertje 

19.30 Maxisun együttes koncertje 

22.00 Intim Torna lllegál koncert 

1 0.00 Fourtissimo - Jégvarázs 
Hangszervarász gyerekkoncert 

11.00 Kreatív Népi Játszótér 
/Békés Megyei Népművészeti Egyesület/ 

^ 10.00- íjász bemutató 
1 8.00 ( íjászat gyakorlása, kipróbálása a 

* látogatók részére ) 

^14.30 Star Dance kreatív tánccsoport 

1 4.45 Cups and Dance bemutatója 

1 5.00 Acid Jazz Dance Campany táncegyüttes bemutatója 

1 5.40 „Beugrom a nagybőgőbe" Operet t 
Merényi Nikoletté és Kiszely Zoltán 

16.40 Hastánc bemutató 

17.30 Fortissimo együttes koncertje 

19.00 Vida Rock Band Roll koncert 

20.20 Hip-Hop-Boyz együttes fellépése 

22.00 Irigy Hónaljmirigy koncert 

10.00 Kreatív Népi Játszótér 
/Békés Megyei Népművészeti Egyesül 

1 2.00 "Jó ebédhez szól a nóta" 

a jó hangulatot Láda Mihály biztosítja 

14.00 Lovagi torna eredmény hirdetés 

15.00 Dombegyházi Ci tera együttes fellépés 

16.00 DUMA'Színház 

25 éves jubileumi műsora 

17.00 Taek-Wan- Do bemutató 

18.00 No Comment Dance tánccsoport bemutatója 
1 8.20 Gerecse Népdalkör 

és a Vörösmárvány táncegyüttes 
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
kulturális műsora 

1 9.30 Reláció együttes koncertje 

21.00 Schéner Mihály Által ános Iskol 
6. oszt. tanulóinak műsora 

22.00 ZANZIBAR együttes koncertje 

jsorváltozás jogát fenntartjuk! 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 



MEDGYESEGYHAZI HÍRLAP június 

B A L L A G Á S I Ü N N E P S É G A S C H É N E R M I H Á L Y 
Á L T A L Á N O S I S K O L Á B A N 

É L M É N Y E K A V A R Á Z S E R D Ő B E N ! 

Nagy öröm volt számomra, amikor a Schéner Mihály Alta
lános Iskola 8. osztályos tanulói felkerestek a Polgármesteri 
Hivatalban és meghívtak 2016. június 18-án 9. órakor kezdődő 
BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGÜKRE. 

Emlékeim között kutatva - mivel Én is ebben az iskolában foly
tattam általános iskolai tanulmányaimat - sétáltam az ünnepség 
helyszínére. Út közben végig gondoltam, hogy az elmúlt közel 
harminc év alatt mennyit változott az Intézmény: Sportcsarnok, 
Tanuszoda épült. Az Iskola épületei kívül és belül teljesen felújí
tásra kerültek. A kedvező változások eredményeképpen Dél-Bé
kés, de talán Békés megye legkorszerűbb általános iskolája lett a 
M i Iskolánk. A ballagok, a tanárok, a rokonok, családtagok, ven¬
dégek mellett udvar, a tantermek, és a sportcsarnok ünnepi díszbe 
öltözött. 

A sportcsarnokban megtartásra kerülő ballagási ünnepség kez
detén az Önkormányzat és Magam nevében köszöntöttem a balla-
go diákokat, szüleiket, családtagjaikat és természetesen az iskola 
oktatóit, nevelőit is. 

Köszönetemet fejeztem ki tanulmányi - és sportsikereikért, 
azért hogy öregbítették Medgyesegyháza jo hírét, elismertségét. 
További sikereket, boldog életet kívántam a ballago diákoknak. 
Ünnepélyes, felemelő és megható volt az ünnepség! A 7. és a 8. 
osztályosok nagyon szép műsort adtak, a jelenlévők szemébe 
gyakran szökött könny. 

Ezúton is szeretettel és tisztelettel köszöntöm az elballagott 
tanulókat, szüleiket és családtagjaikat. Kívánom, hogy továb
bi életük, jövőjük legyen nagyon boldog és sikeres! Szeretettel 
és tisztelettel: dr. Nagy Béla György 

polgármester 

„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. 
A jövőnek élünk: a szépért s jóért, amit tehetünk." 

Kedves Pedagógus társaim! 

Felemelő, szép hivatás a miénk. Emberré nevelni, tudásunk legjavát 
nyújtani, követendő példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a 
gyermekek előtt, és elindítani őket az élet nehézségekkel, de örömökkel 

és szépségekkel teli útján - kísérve szeretetünkkel - nemes feladat. 
Ebben a tanévben kimagasló pedagógus munkájáért „Schéner" 

gyűrűt kapott Emenet Adrien kolléganőm. 
Kívánok minden nevelőnek jó egészséget, munkájába vetett hitének 

megtartását, sok-sok gyermekmosolyt. 
Vermes Rita 

intézményvezető 

A Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány ingyenes kirándulást 
szervezett Pusztaottlakára 2016. május 9-én, a Like Fest Parkba 

minden óvodás számára. Lehetőség volt 
lovaskocsikázásra állatsimogatásra, 
lovaglásra, a park állatainak 
megtekintésére, és önfeledt játékra. A 
vadaspark dolgozói szeretettel fogadtak 
minket. Köszönjük mindenkinek, aki 
segített abban, hogy a gyerekeknek egy 

csodálatos, maradandó élményt szerezhettünk. 

Nagyon szépen köszönjük a Medgyes Termeltető, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft-nek, hogy minden kisgyerkőc számára lehetővé 
tették, azt hogy ingyenes 3D-s filmvetítésen vegyenek részt. Az előadást 
nagyon élvezték a gyerekek, hiszen nagyon sokan még nem láttak ilyet. 

Az idei évben a bánkúti óvodában megkezdtük az udvari játékok 
cseréjét, az előírásoknak megfelelően. Alapítványunk egy kombinált 
mászókát vásárolt, a költségvetésből hinta ütéscsillapítóval a 
szabványoknak megfelelően lett telepítve. Az udvari játékok karbantartása 
folyamatos, a törvényi előírásoknak megfelelően továbbra is törekszünk 
a játékok cseréjére. A Varázserdő Alapítvány a bánkúti óvodában és a 
törpe csoportban új óvodai fektetőket vásárolt. Törekszünk arra, hogy 
a fektetők cseréje minden csoportban folyamatosan megtörténjen a 
jövőben. 

Mérföldkőhöz érkeztek az óvodákból elballagó gyermekek, hiszen 
szeptembertől már az iskola padjait koptatják. Hatalmas változás megy 
bennük végbe, véget ér a kisgyermekkor, és nagy a változás az őket eddig 
körülvevő kis világban is. Minden óvoda nagy izgalommal készül a 
„nagyok" búcsújára, ezen a héten, napon minden róluk szól. Óvodánként 
változó, k i , hogyan teszi emlékezetessé a napot. 

Az óvodás évek utolsó nagy ünnepe a nagycsoportosok búcsúztatása. 
Köszöntjük, azokat a gyermekeket, akik most kilépnek a mesék 
birodalmából és szeptemberben kis elsősként kezdik meg életük újabb 
nagy fejezetét. 2016. május 28-án 39 kisóvodásunk ballagott el és kezdi 
meg tanulmányait az általános iskolában. Reméljük szép és értékes 
emlékekkel engedjük útra őket, akik három vagy négy évig a szárnyaink 
alatt cseperedtek érett iskolássá. 

Most Török Sándor szavaival búcsúzunk tőlük: 
„ Itt minden volt, itt minden múlt, itt minden visszavár. Itt régi nap nem 

alkonyult, és nem lett ősz a nyár. A pillanat itt megmarad, hát adjatok 
kezet, a kis sziget mindig szabad, csak emlékezzetek." 

Könyvbarátok, olvasni szeretők figyelem! 
Régebbi és újabb kiadású könyvek ingyen elvihetők. Süle Pálné 

medgyesegyházi lakos felajánlaná könyveit az érdeklődőknek. A kötetetek 
között vannak regények és tudományos, ismeretterjesztő művek is. 
Érdeklődni személyesen a Medgyesegyháza, Batthyány u. 16. szám 

alatt, vagy telefonon a 06-30/720-25-50 - es, i l l e tve a 
06-68/440-286 - os s z á m o k o n . 
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S Z U P E R M A R A T O N M E D G Y E S E G Y H Á Z Á N 

Ahogy már évek óta mindig, idén is érintette Medgyesegyházát a Békés
csaba - AradSzupermaraton. Ezúttal a 19. alkalommal szolgált a város a 
sportolóknak: szombaton frissítőhelyként, vasárnap pihenőhelyül. 
Futók, kerékpárosok, görkorcsolyázók látogattak el az idén is kis váro

sunkba, ezúttal 19. alkalommal. A 
Békéscsaba - Arad Szupermaraton 
egy rendkívüli sportrendezvény, 
ahol a résztvevők 200 kilométert 
tesznek meg két nap alatt. Május 
21-én és május 22-én Medgyesegy-
házát is érintették azok a sportolók, 
akik vállalkoztak erre a túrára. 
Ahogy a szervezők mondják, ez 

már nem csak sportesemény, hanem kulturális rendezvény is, hiszen külön
böző programok, falunapok kísérik. Békéscsabáról 9-órakor először a ke
rékpárosok rajtoltak el, majd néhány perccel később őket az egyéni futók és 
a váltófutók követték. Ide Medgyesegyházára szombaton 10.30- kor értek 
az első beérkezők, ám nem sokat időztek, hiszen egy kis pihenő után újra 
útnak indultak Arad irányába. Vasárnap pihenőhely volt Medgyesegyháza, 
így aznap letáboroztak itt a sportolók. Itt egy kis innivalóval, l i lahagymás -
zöldséges zsíroskenyérrel, csörögefánkkal, gyümölcsökkel, kávéval várták 
őket az itteni szervezők, önkéntesek, valamint pihenési lehetőséggel, illetve 
masszázzsal. Délután a Cups and Dance elnevezésű tánccsoport előadását 
élvezhették a vállalkozó szellemű sportolók, mielőtt ismét útnak indultak 
Békéscsaba felé. Két órakor Dr. Nagy Béla György polgármester adta meg 
a rajtjelet, amit a köztévé élőben közvetített. A z idei győztes Bogár János 
lett, aki ezzel az eredménnyel megvédte a tavalyi címét. 

Ezúton is köszönjük a Szupermaraton támogatóinak a hozzájárulást, se¬
gítséget: Városi Önkormányzat , Hubertus Vadásztársaság, Major Hús, 
Szivárvány Aqua, Stangli Sütöde,Szöllősi György, Medgyesegyháza és 
Bánkút ÁFÉSZ, Medgyesegyházi K É S Z Nonprofit Kft . , Boldog Otthon 
Alapítvány, Balogné Süli Beáta, Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalá
sért Alapítvány, Román Nemzetiségi Önkormányzat , Haladás Plus Kft . 
Románság Hagyományiér t és Jövőjéért Egyesület, Hegedűs Vendéglő, 
Édenkert Zöldség- Gyümölcs bolt, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat , 
a Napközi konyhát működtető JUNIOR Vendéglátó Zrt., Csizmadia Tibor 
egyéni vállalkozó, Katona Edit masszőr, Szociális Otthon, László Ferenc 
masszőr, Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 
Negrea Dániel, Tekwan-Do csoport, az Önkormányzat által foglalkozta¬
tott közmunkások, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a kétegyházi masszőr 
csoport, Polgárőrség, helyi Rendőrség 
További képek a Medgyesegyház i K É S Z Nonprofit K f t . Honlapján 
(http://keszkft.hu/), illetve a K É S Z Kf t . facebook oldalán tekinthetők 
meg az eseményről . 

B O L D O G S Z Ü L E T É S N A P O T 
90 É V E S E K K Ö S Z Ö N T É S E 

A napokban megtisztelő kötelezettségemnek tettem eleget, az Idősek Otthoná
ban Medgyesegyháza Város Önkormányzata és a Magam nevében köszönthettem 

90. születésnapja alkalmából Varga Vincéné, Őszi 
Mária nénit. Mária néni 1926. június 13-n született 
Gútán. Gyermekkorát, fiatal éveit is ott töltötte, 
majd Ő és családja is áldozatává vált az „1947-s 
Magyar- Csehszlovák Lakosságcserének', ennek 
következtében folytatta életét családja körében 
Medgyesegyházán, ahol ma is él. Gyermekko¬
romtól kezdve jól ismerem Mária nénit és család¬
ját, akik szorgalmas, dolgos, tehetséges emberek 
és példamutató életet éltek, és élnek. 

Mire ez a rövid kis írás megjelenik, már egy újabb örömteli születésnapi köszöntő 
részese lehettem. 2016. június 23-n ünnepeltük az Idősek Otthonában Pálinkás 
Istvánné, Margit néni, leánykori nevén Kovács Margit, 90. születésnapját. Mar¬
git néni Kétegyházán született, itt végezte iskoláit, majd családja körében itt élte 
dolgos életét, egészen addig, amíg nem lett a medgyesegyházi Idősek Otthonának 
lakója, gondozottja. Az ünnepeltet Medgyesegy-
háza Város Önkormányzata és a Magam nevében 
lakótársai, gondozói körében köszöntöttem. 
A születésnapok mindig alkalmat adnak a vissza
emlékezésre, a közös emlékek felelevenítésére! 9 
évtized, 90 év mennyi küzdelem, mennyi áldozat¬
vállalás, mennyi bánat és persze mennyi siker és 
öröm kísérte ezt az időszakot. Gondolatban felidé¬
zem Mária néni és Margit néni jóságos tekintetét, 
dolgos kezeit, kedves szavait. Példát és erőt adnak 
számomra és remélem, hogy mindenki számára, hiszen a mainál jóval nehezebb 
körülmények között szorgalmasan, kitartóan dolgoztak, gyermekeket neveltek, 
ezernyi áldozatot vállaltak családjukért, településünkért és ezzel hazánkért is. 
Köszönöm mindkettőjüknek! Boldog Születésnapot kívánok! Isten éltesse sokáig 
Mária nénit és Margit nénit! 

Szeretettel és tisztelettel: 
dr. Nagy Béla György 

FELHÍVÁS 
Hivatkozva a Képviselő testület 10/2001. (III.28) Ök. rendeletére, javasla¬
tokat kérek a Képviselő testület tagjaitól, bizottságaitól, társadalmi szerveze¬
tek, egyházak képviselőitől, az intézmények vezetőitől, a jegyzőtől a 
- „Medgyesegyháza Díszpolgára" 
- „Medgyesegyházáért Emlékérem" 
- „Az Év Pedagógusa" 
- „Az Év Köztisztviselője" 
- „Az Év Közalkalmazottja" 
- „Az Év Sportolója" 
kitüntető címekre érdemesnek tartott személyekre. 
Javaslataikat írásban, 2016. július 31-ig szíveskedjenek eljuttatni a Polgár
mesteri Hivatal Titkárságára, illetve a nagy.bela@medgyesegyhaza.hu címre. 

HATÁRTALANUL KIRÁNDULÁS 
m M 

2016.május. 10-én korán reggel a 37 
l - l hetedik évfolyamos tanuló és 4 kí-

^^^^^^^^^^^^^^^^^m sérő tanár indult el Szlovákia felé az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával 
Az utunk elég hosszú volt, de nagyon kellemesen telt. Amikor Szlovákiá¬
ba értünk, először Szlabonya felé vettük az irányt, ahol Mikszáth Kálmán 
emlékházát néztük meg. Nagyon érdekes volt. Voltunk még ezen a napon 
Alsósztregován a Madách kastélyban, Füleken és Somoskőn is. Füleken és 
Somoskőn várakat néztünk meg, sok új információval gazdagodtunk. A nap 
végére megérkeztünk a szállásunkra, ami egy szép kis otthonos hely volt, 
minden tökéletes volt. 
Második nap először Besztercebányára látogattunk, ami szerintem nagyon 

szép város. Ez a település tetszett a legjobban 
a kirándulásunk alatt. Délután Selmecbányára 
értünk, ahol bányalátogatást tettünk. Ez azért 
volt hatalmas élmény, mert amellett, hogy be¬
tekintést nyertünk a bányászok munkájába, 
mindezt bányászruhába öltözve tehettük meg. 
Utolsó állomásunk ezen a napon Zólyom vára 
- Balassi Bálint szülőhelye volt. 

Harmadik nap Bátkára mentünk először, ahol a helyi iskolába látogattunk 
el. Második úti célunk Betlér volt, ahol az Andrássy kastélyt tekinthettük 
meg. Ez a kastély tetszett nekem a legjobban, kívül-belül nagyon szép volt. 
A harmadik és egyben utolsó állomásunk Kassa volt, ahol városnéző sétát 
tehettünk. Ezek után indultunk haza. 
Élményekkel tele érkeztünk vissza Medgyesegyházára. Fantasztikusan érez¬
te mindenki magát. Ez egy szuper kirándulás volt. 

Rangasz Viktória 7.A 

http://keszkft.hu/
mailto:nagy.bela@medgyesegyhaza.hu
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V Ö R Ö S K E R E S Z T E S H Í R E K 

2016. június o8-i véradáson ismét túlléptük a tervet, 56 véradó jelent meg annak 
ellenére, hogy most nagy erővel folynak a mezőgazdasági munkák. 
Külön örömünkre szolgált, hogy három új véradónk is volt. 
Köszönöm a segítséget mindenkinek, aki hozzájárult a mai nap sikeréhez. 
Egyben kérem a tisztelt Vöröskeresztes tagokat és a hozzánk csatlakozni vágyókat, 
hogy tagdíj befizetés folyamatosan a Mozgáskorlátozottak irodájában lehetséges 
hétfőtől - csütörtökig délelőtt 9-11 óra között. 

Vöröskereszt Medgyesegyházi Vezetősége 

M E D G Y E S E G Y H Á Z A E S B A N K U T 
M O Z G Á S K O R L Á T O Z O T T A K 

E G Y E S Ü L E T É N E K P R O G R A M J A 

2016. július 22-e (péntek) Gyopárosfürdő  
Indulás: reggel 9 óra 
Érkezés: l7.30 óra körül 
Részvételi dij: 1.8oo.-f/fő 
Jelentkezési határidő : 2016. július 13. az összeg befizetésével egy időben. 

2016. július 31-e (vasárnap) Szabadka-Palics 
Vásárlással egybekötött városnézéses autóbuszos kirándulás 
Indulás: reggel 7 órakor Müv.Ház melletti parkoló 
Érkezés: 19 óra körül 
Részvételi díj: 3.000.-f/fő. 
Jelentkezési határidő: 2016. július 15-ig, a díj befizetésével egyidejűleg, Irodánk
ban, hétfőtől-csütörtökig de. 9-11 óra között, személyes adatok megadásával. Ér
vényes személyigazolvány szükséges. (Nem Tompa felé megyünk.) 

2016. augusztus 17-e (szerda) Mórahalom Mini Magyarország és fürdőlátogatás  
Indulás: reggeli órákban, érkezés az esti órákban. 
Részvételi díj: 3.000.-Ft/fő, jelentkezési határidő: augusztus 1o-e, irodánkban hét
főtől-csütörtökig 9-11 óra között. 

2016. augusztus 23-a (kedd) Ópusztaszer 
Részvételi díj: 3.ooo-f/fő. jelentkezési határidő: augusztus 18-a, fizetéssel egyidő-
ben, irodánkban hétfőtől-csütörtökig 9-11 óra között. 

Az árak a buszköltséget és a belépőket egyaránt tartalmazzák 
Bővebb felvilágosítás irodánkban. 
Minden kikapcsolódni vágyó személyt szeretettel várunk. 
Az Egyesület vezetősége nevében: 

Szabó Györgyné elnök 

T Á J É K O Z T A T Ó A Z Á R S Z Á M A D Á S I 
R E N D E L E T E L F O G A D Á S Á R Ó L 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptör
vény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meg
alkotta a 7/2016. (IV.27.) számú önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. 
évi költségvetési zárszámadásáról. 

Ennek fő elemei a következők: 
Az önkormányzat a 2015. évi teljesített költségvetési 
a, bevételi főösszegét 1.922.426 ezer forintban, 
b, kiadási főösszegét 1.854.418 ezer forintban állapítja meg, az alábbiak szerint: 
BEVÉTELEK: Ezer forintban 
Önkormányzat működési támogatása 324 261 
Önkormányzat felhalmozási támogatása 69 374 
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről 163 806 
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 50 
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 956 474 
Közhatalmi bevételek 109 314 
Működési bevételek 80 550 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 
Felhalmozási bevétel 
Hitel-. kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről 
2016.évi állami támogatás előlege 
Előző évi maradvány igénybe vétel 
Bevétel összesen: 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Dologi kiadások 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Egyéb működési célú kiadások 
Egyéb felhalmozási kiadások 
Beruházások 
Felújítások 
2015. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 
Hitel-, kölcsön visszafizetése ÁHT-n kívülre 
Kiadások összesen: 

64 
17 100 
71 943 
11 012 

118 478 
1 922 426 

310 319 
67 210 

192 073 
19 241 
77 224 
39 814 

955 382 
165 

9 399 
183 591 

1 854 418 

Terjedelmi okok miatt - mivel a zárszámadási rendelet és mellékletei több tíz oldalt 
tesznek ki - a teljes rendelet szövegét nem közöljük, az a többi helyi rendelettel 
együtt megtalálható a www.medgyesegyhaza.hu weboldalon, a „Dokumentumtár" 
menüpontra kattintva. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
2016.április 14-én 2 évre szóló együttműködési megállapodást kötött a Medgyes
egyházi Nebulókért Alapítvány a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. Az együtt
működés keretében az Élelmiszerbanknak felajánlott élelmiszer mennyiség függ¬
vényében , alkalmanként immár 250 óvodás és iskolás gyermek részére tudunk 
adományt osztani. (Eddig 132 gyermeknek tudtunk segíteni!) 

TÁJÉKOZTATÓ 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy városunkban az utóbbi időszakban aggasztóan 
elszaporodtak bizonyos típusú jogellenes cselekmények. A sportpályán egyelőre ismeretlen 
személyek jelentős rongálási kárt okoztak, illetve a település külterületén használt mezőgaz
dasági „dinnyefólia" került illegális módon, engedély nélkül lerakásra. A Medgyesegyházi 
Polgármesteri Hivatal minden esetben rendőrségi feljelentést tesz ezen ügyekben, az elkö
vető^) felelősségre vonásának érdekében. A felderítés hatékonyságának fokozása céljából 
kérjük, hogy aki a jogellenes cselekmény(ek) elkövetőjéről érdembeli információval rendel
kezik, az 20.000.- forintos nyomravezetői díj ellenében jelentkezzen dr. Kormányos László 
jegyzőnél. A bejelentő személyét teljes diszkrécióval kezeljük. 

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 

http://www.medgyesegyhaza.hu
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D I N N Y E F E S Z T I V Á L I N F O R M Á C I Ó K 

Jelmezverseny. Akar jó hangulatot a fesztiválon? Teremtsük 
meg közösen fesztiválunk karneváli hangulatát! Öltözzünk jel
mezbe, ezzel is színesítve dinnyetermesztő életmódunkat népsze
rűsítő Dinnyefesztiválunkat! Mi sem adhat vidámabb hangulatot 
rendezvényünk kezdéséhez, minthogy jelmezesek jelenítsék meg 
a dinnyetermesztés mindennapjait. Legyen az akár a dinnye, a tök, 
a napszámos, a Dinnyelovag. Természetesen emellett más témájú 
jelmezeseket is szívesen fogadunk. A karneváli hangulathoz Ön is, 
Te is kellesz! Várunk mindenkit 2016.augusztus 5-én 16 órára a 
Dózsa György utca és a Rákóczi utca kereszteződésénél. Ne feled¬
jék a három legjobb felvonultatott jelmezt jutalomban részesítjük, 
ám az élmény mindenkinek megmarad! 
ldén is lesz Ínyencverseny a Dinnyefesztiválon! Kérjük az 
ínyencversenyen részt venni kívánókat, hogy részvételi szándé¬
kukat 2016.augusztus 4-én 16 óráig jelezzék a Művelődési Ház 
irodájában. 
Dinnyefesztiválos ajándéktárgyak vásárlása. pólók, sapkák 

Verseny a „LEGTÖKÖSEBB DINNYÉS" címért, melyet kü
lön díjazunk! K i hozza be a legnagyobb és legnehezebb dinnyét 
a Művelődési Ház előcsarnokába 2016.augusztus 6-án (szombat) 
12:00 óráig? A dinnye minőségét is ellenőrizni foguk. 
DINNYEFIGURA KÉSZÍTŐ VERSENY Dinnyéből ötletes, 

mulatságos figurát kell készíteni. Segédanyagokat, kiegészítőket 
(pl: kés, szalma, szárazvirág, stb.) mindenki hozzon magával. 
Felkérés a Dinnyefesztivál támogatására! Kérjük a lakosságot, 

vállalkozókat, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten szíveskedje¬
nek támogatni a Dinnyefesztivált! Támogatásukat számla ellené¬
ben a Művelődési Ház irodájában tehetik meg. A Dinnyefesztivál 
érdekében segítségüket előre is köszönjük. 

ROMÁN SZAKKÖRÖS G Y E R E K E K 
ANYAORSZÁGI PROGRAMJAI 

Medgyesegyházán most már komoly hagyományai vannak a román 
nyelv- és népismeret oktatásának. Óvodások, iskolások évről évre egy
re többen vannak. Közel 50 szülő jelezte, hogy szeptembertől szeretné 
gyermekét a román nyelvhez szoktatni. 

A diákok jelenleg szakkör formájában vehetik mindezt igénybe a Sché-
ner iskola helyi és medgyesbodzási intézményében. Nagyon fontos, hogy 

a gyerekek anya¬
nyelvi környezet¬
ben is megéljék a 
román dialektust, 
tudják használni a 
tanultakat, merje¬
nek megszólalni, 
beszélni románul. 
Mindezt igyeksze¬
nek elősegíteni az 
anyaországba szer¬
vezett kirándulások, 
táborok, jutalom 
tengerparti nyara

lások, melyeken ugyancsak van lehetőségük térítésmentesen részt venni a 
gyerekeknek évek óta. 

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület, mint civil szer
vezet törekvései találkoznak nemzetiségi önkormányzatunk célkitűzéseivel, 
kölcsönösen támogatjuk egymás programjait. Így volt ez a közelmúltban is, 
2016. május 28-án, szombaton Moneasara (Menyházára) mentünk kirándul
ni a román szakkörösökkel a Gyermeknap alkalmából. 

Útban odafelé megálltunk testvértelepülésünkön Sírián, ahol a Bohus 

kastélyban tartott rövid „történelem perceket" Sütő Mária Márta, az egye
sület elnöke. A világosi helyszín arról híres, hogy ott írta alá Görgei Artúr a 
feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt 1849. augusztus 12-én. 

A kastélyt klasszicista stílusban építették, tipikus mezőségi kúria kinézet
tel látva el. Jelenleg a világosi születésű nagy román író, Ioan Slavici, tárgya
it bemutató múzeumnak ad otthont. Emellett ugyancsak a kastély épületében 
található egy kiállítás, melyet Emil Montia híres zeneszerzőnek szenteltek, 
aki élete nagy részét Világoson töltötte. 

Menyházán szabadidős programokkal töltöttük az időt, csónakáztunk, 
erdei ösvényen gyalogoltunk, egy tavon álló étteremben ebédeltünk. Felejt¬
hetetlen élményekkel gazdagodtunk! 

Örömmel adom hírül, hogy június-júliusban az Országos Román Nem
zetiségi Önkormányzat és a gyulai Román Főkonzulátus támogatásával 2-2 
szakkörös gyermek táborozáson vesz részt Romániában. Kívánok minden¬
kinek szép nyarat! 

Negrea C. Dániel, elnök 
/Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat/ 

TÁJÉKOZTATÓ 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a használt „dinnyefólia" el
szállítására és ártalmatlanítására a hódmezővásárhelyi A S A Köztiszta
sági Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Maroslelei út 01957/I.; tel.: 06¬
62-535-780) az alábbi ajánlatot adja 

Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása: 

Megnevezés EWC-kód Ár 
Szennyezett mezőgazdasági fólia 20 03 01 24.200 Ft/tonna + ÁFA 
Konténer kihelyezési díj 
(ha nem azonnal rakodják meg): 180.000Ft/alkalom + ÁFA 
Szállítási díj: 180.000 Ft/alkalom + ÁFA 
32 m3-es konténer bérleti díj: 560 Ft/db/nap + ÁFA 

1 konténerbe rakható maximális mennyiség 8 tonna/konténer. A z elszá
molás alapját az átvevő telephelyén lévő hivatalos hídmérlegen történő 
mérlegelés képezi. 

A hulladékok szállítása 

Fuvardíj: 

1 órát meghaladó várakozási idő: 15.000 Ft/óra + ÁFA 
Amennyiben nem azonnal pakolják meg a konténert, hanem konténer 
kihelyezést kérnek, akkor a konténer kihelyezés összege megegyezik a 
fuvardíjjal. 

Egyebek: 

A szállítás időpontja: aláírt és lebélyegezett ajánlat birtokában, egyez
tetés alapján. 
Kérjük, hogy minden rakományra legyenek szívesek feltüntetni a 
cégük nevét,a hulladék E W C kódját és a hulladék nevét. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet szerint 
a hulladékok szállítható állapotban történő átadása a hulladéktermelő 
kötelessége. Amennyiben szemrevételezéssel megállapítható, hogy 
a hulladék csomagolása szállításra alkalmatlan állapotban van, akkor 
a gépkocsivezető köteles a szállítást megtagadni. Ebben az esetben 
Megrendelő elfogadja, hogy 44.900 Ft + ÁFA költség kiállási díjként 
kiszámlázásra kerül. 
Az árajánlat 2016. július 15-ig érvényes. 
A rakodás a Megrendelő feladata. 

Bővebb információ a fenti telefonszámon, illetve a Medgyesegyházi 
Polgármesteri Hivatalban kérhető 
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GULÁB EMLÉKBIZOTTSÁG 

A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 2016 elején pá
lyázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
Elhallgatott történelem támogatási konstrukció keretében ki
írt ,a Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyok és kényszermun
kások emlékéve témájú pályázati kiírásra. Az Emberi Erőforrá¬
sok Minisztériuma, mint Támogató, a pályázatunkat pozitívan 
bírálta el. A GUL-15-A-2016-00002 pályázati azonosítószámú, 
Előttünk a múltunk! című projekt lebonyolítására 889.400,¬
Ft támogatást biztosított alapítványunk részére. 

A projekt a Medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Is
kola felső tagozatos tanulóinak szólt. Azzal a céllal írtuk meg 
a pályázatot, hogy lehetőséget biztosítsunk a tanulók számára 
bepillantást nyerni ebbe a még sokak számára ma is félelmet 
keltő, szomorú és tragikus időszakba. 

A projekt első részében a tanulók filmvetítéssel egybekötött 
előadást hallgathattak meg. Az interaktív program keretében 
már kérdéseket is megfogalmazhattak, s válaszokat is kaphat¬
tak. Itt hangzott el a versenyfelhívás is, ugyanis a folytatásban 
csapatverseny várta a jelentkező 3 fős érdeklődő közösségeket. 
A kor megismerését célzó feladatokat több fordulóban oldhat¬
ták meg a csapatok, akik szabadon használhatták a könyvtár, az 
internet adta forrásokat. 

Közben a kor bemutatását célzó rajzpályázatot hirdettünk 
ugyanennek a korosztálynak. 

A beadandó feladatok megoldásainak elemzése után a leg¬
jobb 11 csapat tagjai részt vettek egy emléktúrán, melyet 
Recskre, a legnagyobb magyar munkatábor helyén található 
emlékhelyre szerveztünk. A versenyzők feladata még nem 
ért véget, mert digitális útinaplót kellett készíteni a látot¬
takból. Az elkészített útinaplók bemutatása után a legjobb 
6 csapat került a verseny döntőjébe, akik június 13-án mér¬
ték össze tudásukat. A versenyen való részvétel feltétele volt 
egy makett elkészítése is. 

A verseny eredménye a következő lett 
I. Nagy Panna Zsófia, Zsiros Ádám/Orestyák Anna , Szél 
Anikó 
II. Juhász Enikő, Kiss Boglárka Gulyás Bernát 
II . Dragujlov Lili, Krajcsi Izabella, Sajben Dóra 

III . Lakatos Dániel, Péter Bence, Tóth Erik 
III . Máté Kata Panna, Szabó Ágnes, Kelemen Gergő' 
IV. Kotroczó Evelin, Tóth Tímea, Zsótér Vivien. 
A meghirdetett rajzpályázatra több, mint 50 pályamű érkezett a 
két korcsoportban. Közülük zsűri választotta ki a legjobbakat 
5-6.évfolyam 
Juhász Enikő, Lakatos Krisztofer, Máté Kata Panna, Szabó Ágnes 

7-8.évfolyam 
István Erik, Mizere Kata, Orestyák Anna, Tóth Dominik 
A rajzpályázat legjobbjai szintén részt vehettek a Recskre szer
vezett emléktúrán. Az eredményhirdetésre pedig a 13-i verseny 
eredményhirdetésével együtt került sor. 

Köszönjük Vermes Ritának , a Schéner Mihály Általá¬
nos Iskola intézményvezetőjének, hogy lehetőséget biztosított 
a projekt lebonyolítására. 

Köszönjük a Civilek Házának, hogy ott tarthattuk a ren¬
dezvényt, a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozot¬
tak Egyesülete munkatársainak a segítséget, Pataky László 
tanár úrnak a verseny megszervezését és lebonyolítását, dr. 
Nagy Béla György polgármester úrnak, dr. Kormányos 
László jegyző' úrnak, Magyar Mónika igazgatóhelyettes
nek és dr. Ruszné Bódis Edit Mirjám tanárnőnek a zsűriben 
végzett munkáját, Nyáriné Szlávik Mária tanárnőnek a rajz
pályázathoz nyújtott segítségét! 

Pályázat Támogató: 

Lebonyolító: EMBERI ERŐFORRÁS 
TÁMOGATÁS KEZELŐ 

Gácsér Béláné kuratóriumi elnök 
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 

A győztes csapat: Orestyák Anna, Szél Anikó, Nagy Panna Zsófia 

Legjobb makett: 
Szabó Ágnes, 
Kelemen Gergő, Máté 
Kata Panna 
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