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ÁLLAMTITKÁRI VIZIT
VÁROSUNKBAN

  A napokban Med-
gyesegyházára láto-
gatott Balog Zoltán, 
a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisz-
térium társadalmi 
felzárkózásért fele-
lős államtitkára.
Dél-békésbe Simonka 
György, a választóke-
rületünk országgyűlési 
képviselőjének meghí-
vására érkezett a po-

litikus, akit városunk 
mellett Mezőkovácsházán is fogadtak a közelmúltban 
átadott roma irodában.

Ruck Márton, polgármester üdvözölte a kezdemé-
nyezést, hogy magas beosztású közéleti személyisé-
gek helyben tájékozódnak a lakosság problémáiról, 
amiből a térségben sajnos van bőven.

A cigányügy, társadalmi felzárkózás és esélyegyen-
lőség területekért felelős államtitkár megerősítette, 
hogy valóban tájékozódni és tájékoztatni jött vidé-
künkre.

- Sokféle szegénység van ma Magyarországon. 
Vannak a tisztes szegények és vannak a lumpen sze-
gények. Mi azokat tudjuk támogatni, akik ki akarnak 
emelkedni hátrányos helyzetükből. Azokat lehet a 
szociálpolitika középpontjába állítani, akik képe-
sek adni is azért, hogy kapjanak valamit - mondta a 
művelődési házban a kistérség polgármestereinek, 
szociális- és az esélyegyenlőség területén dolgozó 
szakembereknek, civil szervezetek és a kisebbségek 
képviselőinek tartott fórumon a helyi művelődési 
házban.

A vendég szólt az ösztöndíj- és a szociális föld-
programban hamarosan bekövetkező változásokról, 
valamint a egy speciális roma szociális munkás kép-
zés perspektíváiról.

B. I.

- Településünkön is követelt emberéleteket az értel-
metlen háború abban az időben, amikor Európa egy 
egész nemzedéke pusztult el erőszakos halállal. Ma itt, 
a civil kezdeményezésre és civil összefogással felújított 
sírkert átadása egy csendes főhajtás, mellyel azokra em-
lékezünk, akik egykor miattunk is harcoltak. Tartozunk 
emléküknek annyival, hogy szenvedéseik, hősiességük 
színhelyeit meglátogatjuk, gondozzuk - mondta Ruck 
Márton, polgármester 2011. május 20-án a „Tisztelet a 
Hősöknek Társaság” szervezésében az Evangélikus te-
mető I. Világháborús felújított sírkertjének átadásán, 
megszentelésén.

TISZTELET A HŐSÖKNEK

A megható és színvonalas ünnepség előkészítő és le-
bonyolító munkájában iskolánk tanulói, tanárai és 
munkatársai is aktívan részt vettek. Külön köszö-
netet érdemel Kiss István, aki ötletgazdaként fogta 
össze a munkálatokat, valamint Kovács Viktor tanár 
úr vezetésével szorgoskodó tanulóink: Mengyán 
István, Homik Zsolt 8.b, Papp Brigitta, Szabó Beatrix, 
Fórizs Gergő 8.b osztályos tanulók.

A műsor színvonalát - a megnyitó polgármesteri 
beszédet követően Nagy Attila igazgató úr tartalmas 
történelmi érdekességeket felvonultató visszaemlé-
kezése után - Seres Melinda tanárnő és tanítványai 
(Sallai Klaudia 8.b, Gera Andrea 6.b, Predein Anett 5.b, 
Domokos Sándor 8.b) biztosították. 

„Köszönet és Tisztelet a Hősöknek!”
Pataky László

Képforrás: MTI fotó 
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Részletek a Medgyesegyházi PolgáRMesteR naPlójából…
2011. június 12.
Az elmúlt több mint egy hónapban igencsak sok 

eseményt történt megint. Természetesen voltak 
számomra nagyon jó, és kevésbé jó dolgok is. Az 
egyik legfontosabb tennivaló az önkormányzat 
gazdálkodásának stabilizálása volt, ami nem tar-
tozik a látványos dolgok közé, de a város életében 
meghatározó, mert ennek hatásait előbb-utóbb 
mindenki érzi. Lassan eltelik ennek az évnek a 
fele és folyamatosan figyelni kell a költségvetés 
alakulását, nem engedhetjük meg, hogy többet 
költsünk mint amennyit lehet. Az év elején olyan 
költségvetést kellet a képviselő-testületnek elfo-
gadni, ami mindenkitől nagyon szigorú és követ-
kezetes gazdálkodást követel. El kell érni ebben 
az évben, hogy azt a 118 millió forintos hiányt, 
- amivel a költségvetés tervezésekor szembesül-
tünk - valahogy lefaragjuk, és a következő évben 
ne kelljen olyan döntéseket hozni, mint ebben az 
évben például az óvodai csoport, és ezzel járó há-
rom álláshely megszüntetése. 

Tehát a cél nagyon „egyszerű”, a kiadások 
csökkentése, illetve a bevételek növelése. Jelen-
leg elmondható, hogy a tervek szerint alakulnak 
a gazdálkodási mutatók, és így ígéretünket be-
tartva felülvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy az 
előbb említett óvodai csoport megmaradhasson. 
Legnagyobb örömömre sikerült a költségvetés 
bevételeit és kiadásait pozitív irányba elmozdíta-
ni, és így ősztől nem kell csoportot megszüntet-
ni, és természetesen a három óvodai álláshely is 
megmarad. 

Sajnos az előző évekből még mindig vannak 
olyan kötelezettségeink, melyek nagyon meg-
nehezítik törekvéseinket. Ilyen például a Sza-
badság, József Attila, Báthori és Baross utcákban 
folyó beruházás, ahol óriási feladat a munkála-
tok finanszírozása. Nagyon sajnálatos, de olyan 
műszaki tartalommal lett a pályázat benyújtva és 
a szerződések megkötve, ami talán nem a legcél-
szerűbb megoldásokat helyezte előtérbe, többek 
között nem volt jó döntés a Baross utca szélesíté-
se, hiszen így a növényzet jó részét ki kellet ven-
ni, de sajnos ebben a szakaszban nem volt lehe-
tőség módosítani, mert a változtatás a pályázati 
támogatás elvesztését eredményezte volna.

Most folyik a településen a Gárdonyi utcában a 
vasút felöli oldalon a parkosítás, ez részben pá-
lyázati forrásból fog megvalósulni, de sajnos ami-
kor az önkormányzat benyújtotta a támogatási 

kérelmet (2009-ben), akkor ebben nem terveztek 
több olyan munkát ami kell ahhoz, hogy az szép 
és használható legyen. Miért mondom ezt? Mert 
a sétáló út csak a kissorompó és a Takarékszövet-
kezet közti szakasza lett megtervezve a nagyso-
rompóig még további 150 métert kell megépíteni, 
ami már természetesen nem a pályázat része, nem 
terveztek a parkosításhoz földmunkát, és a terület 
gyepesítésére sem gondoltak, de sajnos ezek csak 
a nagyobb tételek. Ezen nem tervezett munkák 
összege 20 millió forint nagyságrendű. Az előbb 
említett munkák megvalósításához az önkor-
mányzatnak nincs pénzügyi fedezete, ezért meg-
kértem a medgyesegyházi vállalkozókat, hogy 
amennyiben van lehetőségük, akkor segítsenek. 
Elmondhatom, hogy soha nem látott összefogást 
tapasztaltam, akit csak megkértem valamilyen 
módon segített, rakodó gépeket, szállítóeszközt, 
fűmagot, vagy saját munkáját ajánlotta fel. Én ez-
úton is szeretném Nekik a város nevében megkö-
szönni önzetlen segítségüket, hiszen ezzel szebbé 
és élhetőbbé tesszük városunkat.

Én nagyon büszke vagyok mindig, amikor az 
ide látogató vendégek elismerésüket fejezik ki, 
hogy milyen rendezett, szép városunk. Ezért kö-
szönet jár mindazoknak, akik azért tesznek és 
dolgoznak, hogy településünk szép legyen. 

Volt egy vendégem aki azt mondta: „…amikor 
ide értem Medgyesegyházára, olyan érzésem volt 
mintha Ausztriában lennék…”

Ebben a hónapban sikerült 15 munkavállalót 
foglalkoztatni egy TÁMOP programon belül, 
amiről azt az értesítést kaptuk a foglakoztatás 
megkezdése előtt egy nappal, hogy nem fog tá-
mogatásban részesülni. Nagyon bántott ez en-
gem, hiszen ezek az emberek számítottak erre, 
és csalódniuk kellet. Nem az önkormányzat hi-
bájából született ez a döntés a minisztériumban, 
egyszerűen nagyon kevés a kipályáztatható ke-
retösszeg. A döntést követően azonnal megke-
restem az országgyűlési képviselőnket Simonka 
Györgyöt, és kértem a segítségét. Ő azonnal meg-
kereste az illetékes minisztériumot, ahol kérte, 
hogy legyenek tekintettel a térség halmozottan 
hátrányos helyzetére, hiszen nagyon súlyos a 
munkanélküliség ebben a térségben. Közbenjá-
rása eredményeként ez a 15 ember június elején 
munkába állhatott. Nevükben is köszönöm kép-
viselőnk segítségét!
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A Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyv-
tár, mint főpályázó adott otthont 2011. június 09-én a 
„Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli 
és szabadidős tevékenységeinek támogatására” kiírás 
keretében elnyert Kultúrával a közösségekért című pá-
lyázat projektnyitó rendezvényének.

- A Társadalmi Megújulás Operatív Program, azaz a 
TÁMOP célja, olyan beavatkozások sikeres végrehaj-
tása Maygarországon, amelyek az egész ország lakos-
ságát érintik. Költségvetése több mint 4 milliárd euró. 
Finanszírozásának hátterét az Európai Szociális Alapon 
keresztül 85%-ban az Európai Unió biztosítja, 15%-ban 
pedig a kapcsolódó hazai források képezik.

Magam és városunk képviselő-testülete nevében kívá-
nom a megvalósítóknak, a kulturális és oktatási intéz-
mények dolgozóinak, hogy sikerüljön kihasználniuk a 
gyermekek határtalan kíváncsiságát, ösztönzi őket arra, 
hogy izgalmas, új élményeket szerezzenek, amelyeken 
keresztül újabb ismeretekre tehetnek szert, - mondta kö-
szöntőjében Ruck Márton, polgármester. 

- Pályázatunkat 2011. január 28-án bírálták el. A projekt 
42. millió 634. ezer 500,-Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatásra jogosult, melyet a pályázatban meghatáro-
zott projekt végrehajtására fordítunk. Projekt megvaló-
sítási ideje: 2011. június 01 – 2012. július 31 -ig tart – is-
mertette Farkas Gyula, projektmenedzser, művelődési 
ház igazgató, aki szólt a pályázat céljáról is, majd Nagy 
Attila, a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 
igazgatója részletesen bemutatta a program szakmai ter-
vét. A pályázat célja: a nevelő és oktató intézményekben 
az óvodai nevelésen és a tanítási órákon kívül kulturális 
program, szakkör, tábor, kirándulás szervezése gyerme-

MEDGYESEGYHÁZÁN ELINDULT A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM - 
TÁMOP 3. 2. 11/10-1-2010-0220 PROJECT

kek számára. A formális és az informális tanulást támo-
gató programok lehetőségek a személyiségfejlődésre, a 
gyermekek művészi és kreatív képességeinek bontako-
zására, hátrányaik kompenzálására és az egészségtuda-
tosságra.

Az ovisoknak témahetek és témanapok keretében 
gyermeknapot, családi délutánt, kirándulást terveznek, 
de bábelőadást is kínálnak a legkisebbeknek. 

Az általános iskolások heti kurzusok keretében választ-
hatják az ECDL-, helytörténeti-, anyanyelvi-, önismereti-, 
sakk-, tollaslabda szakköröket, havi játszóházakat, az angol 
témahetet, focitábort. Különféle vetélkedőkön, duatlon és 
triatlon háziversenyeken, labdarúgó házibajnokságon ve-
hetnek részt. A pályázat teret ad a tehetséggondozásnak is. 
Természetesen valamennyi program térítésmentes. 

Magyarbánhegyes és Nagykamarás iskolái és óvodái is 
partnerek a megvalósítandó projektben.  

A rendezvény programját Juhász Dávid, diák versmondá-
sa, Hegedűs Kitti szólóének előadása és a helyi általános isko-
la 6. b. osztályos tanulóinak Marionett- showja színesítette. 

SzabadidőS programok

Békés Megye Képviselő-testülete létrehozta a Békés 
megyei állás online felületet, egy munkaerő-piaci adat-
bázist, amely a megyében munkát keresők és munkát kí-
nálók adatait tartalmazza, elősegítve a gyors és hatékony 
munkaerő-közvetítést a 

http://allas.bekesmegye.com 
címen elérhető adatbázis működtetésével. Az adatbázis 
hatékony működtetésének feltétele, hogy a megye min-
den településén működjön egy hálózati pont, ahol a tele-
pülés álláskereső polgárai és az állást kínáló munkaadói 
regisztrálhatják magukat. Így bekerülhetnek a megyei 
szintű adatbázisba.

A szolgáltatás jelenleg a megye 7 települési könyvtá-
rában elérhető azok számára is, akik otthonukban nem 
rendelkeznek internet kapcsolattal.

Az adatbázis létrehozásával megteremtődik a gyors 
és hatékony munkaerő közvetítés feltételrendszere, ez-
által elérhető, hogy a megye lakossága minél nagyobb 
számban Békés megyében találjon munkalehetőséget. A 
Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár is csatla-
kozott a szolgáltatáshoz, így lehetőség van a könyvtár-
ban regisztrálásra.

Munkaerő-piaci adatbázis

„KULTÚRÁVAL A KÖZÖSSÉGEKÉRT”
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2011. május 20-án a Békés Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ Mezőkovácsházi Kirendeltségén 
hagyományos Állás- és Képzési Börzét szerveztek. Az 
intézmény munkatársai táblákkal a kezükben várták 
az érdeklődőket, hogy mindenkit gyorsan útba tudjanak 
igazítani. Volt is kínálat bőven!

Elsőként Dr. Nagy Ágnes, a megyei munkaügyi köz-
pont igazgatója köszöntötte a megjelenteket, bízva ab-
ban, hogy a nap végén sokan elégedetten fognak távozni. 
Simonka György, országgyűlési képviselő előrebocsátot-
ta, hogy az ilyen típusú rendezvényeken, ahol szemtől 
szembe találkozhatnak a munkaerőpiac szereplői mindig 
hatékonyabb a munkakeresés, mint egyéb formákban.  

- LHH-s kistérségünkben igen kevés lehetőség munka-
helyteremtésre, de az elmúlt egy évben azon dolgoztunk, 
hogy sikerüljön felzárkóznunk. Egyik égető problémánk 
az óriási munkanélküliség, ezért a kormány 10 éven be-
lül egymillió új munkahelyet kíván teremteni. Vonzóvá 
kell tenni a magyarországi beruházásokat a külföldi tőke 
számára, segíteni kell a kis- és középvállalkozások fejlő-
dését, az állami közfoglalkoztatást az értelmes munka 
irányába kell terelni, ki kell bővíteni a szociális földprog-
ramot - mondta. 

Bartha Lajosné, a Mezőkovácsházi Kirendeltség veze-
tője ismertette a számadatokat, mely szerint 56 munkál-
tató 176 munkalehetőséget kínál az Állásbörzén. Továb-
bá 200 fő foglalkoztatását megcélzó közmunka program 
indulását helyezte kilátásba júniusban. 

A munkaadók mellett képzőintézmények is képvisel-
tették magukat a rendezvényen, de jogi tanácsadásra, ál-
láskereső tréningre és próbainterjúra is vállalkozhattak a 
munkanélküliek. 

A Regionális Képző Központ standján sokan kitöltöt-
ték az álláskeresők részére összeállított kérdőívet, mely-
ben arról is érdeklődtek, hogy a választott képzéssel vár-
hatóan rövid időn belül el is tudnának-e helyezkedni. 

A Magura Autósiskola vezetői engedéllyel nem ren-
delkező, továbbá munkavállalók, munkanélküliek, cé-
gek számára nyújt lehetőséget arra, hogy magas szakmai 
színvonalú képzés során eredményesen elsajátíthassák a 
választott kategóriájú gépjárművezetéséhez szükséges 

ÁllÁs- és Képzési Börze MezőKovÁcshÁzÁn
elméleti és gyakorlati ismereteket, és sikeres hatósági 
vizsgát tegyenek, vagy továbbképzést követően sikere-
sen folytassák tevékenységüket. 

- 2010 óta állunk kapcsolatban a munkaügyi közpon-
tokkal, folyamatosan képezzük a hivatásos gépjármű-
vezetőket. Tanfolyamaink sikeresek, mindenki vizsgát 
tett és az elhelyezkedési arány is nagyon magas. A hi-
vatásos gépjárművezetői engedély megszerzése mellett, 
szaktanfolyami képzésben is részt vesznek a hallgatók. A 
Gépjármű Képesítő Igazolvánnyal belföldön és Európai 
országokban is elhelyezkedhetnek. 

Mezőkovácsháza és környékén a hivatásos sofőrökre 
nagyobb a kereslet, sajnos ezt a lehetőséget itt nem hasz-
nálják ki, pedig ezen képzéshez elég az alacsony iskolai 
végzettség is (8 általános iskolai végzettség). Iskolánkban 
lehetőség van még a hivatásos gépjárművezetői enge-
dély mellé mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok 
mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott 
pótkocsival történő közúti szállításra képesítő, az undort 
keltő anyagok belföldi közúti szállítására képesítő szak-
tanfolyami képzés elvégzésére is, mely végzettség fontos 
és kötelező a mezőgazdasággal foglalkozók számára- 
tudtuk meg Magura István ügyvezetőtől.

A nappal nem ért véget az állás és képzéskínálat, a 
munkaadók és munkavállalók együttműködése folya-
matos a mezőkovácsházi munkaügyi kirendeltségen.

B. I. 

Simonka György, országgyűlési képviselő közbenjá-
rására Dél-békés valamennyi településén fut a Minden 
gyerek lakjon jól program.

- A kistérségben 1125 család, ahol összesen 2975 gyer-
meket nevelnek, jut egészséges és megfelelő táplálékhoz. 
Áprilisban vetőmagot kaptak a rászorulók, májusban 
pedig 266 család kapott 5 tojótyúkot és 35 napos csibét 
takarmánnyal együtt- összegezte Dr. Moka Eszter, a kis-
térségi iroda vezetője Medgyesegyházán, ahol legutóbb 
Kobza Miklós felajánlásaként egyhetes kislibákat osztot-
tak. A 400 darab aprójószágból Medgyesegyházán 17 
család részesült.

MINDEN GYEREK LAKJON JÓL

Tájékoztatom Medgyesegyháza Tisztelt lakosságát, 
hogy az elmúlt hónapokban – immár visszatérően – ed-
dig ismeretlen személyek jelentek meg a településen 
azzal az ajánlattal, hogy a szennyvízrendszeren dugu-
lás-elhárítást, illetve tisztítást, fertőtlenítést végezné-
nek, külön díjazás ellenében. Az egyik esetben azt a 
látszatot keltették, mintha Társaságunk megbízásából 
kellene ilyen tevékenységet folytatniuk.

Ezúton szeretném felhívni a Tisztelt lakosság figyel-
mét, hogy semmilyen megbízást nem adtam és nincs 
is szándékomban ilyet adni külső vállalkozásnak!

A szennyvízhálózat üzemeltetését, beleértve az eset-
leges hibaelhárításokat is – ahogyan azt eddig is tettük – 
társaságunk szakembereivel kívánjuk elvégezni. Ugyan-
ez vonatkozik az ivóvízrendszer üzemeltetésére is.

Tisztelettel kérek minden medgyesegyházi lakost, 
hogy amennyiben ismételten ilyen „megkeresés” tör-
ténik, haladéktalanul jelezze azt Társaságunknak, il-
letve a Rendőrségnek, hogy elejét vehessük bármilyen 
jogosulatlan tevékenységnek, illetve a lakosság eset-
leges megkárosításának.

Célszerűen jegyezzék meg az ajánlatot tevő/k/ gépjár-
művének rendszámát, annak típusát, esetleg kérjenek 
telefonos elérhetőséget.

Tisztelettel: Nadabán János, ügyvezető igazgató

FIGYELEMFELHÍVÁS
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egy igazi kaland– írta egy 4. osztályos tanuló a 
május 10.-én tartott Madarak és fák napjáról. Ezen 
a délutánon újra megtapasztalhatták a gyerekek, 
milyen izgalmas, érdekes és hasznos élőlények 
vesznek körül minket. Ezek mellett elmegyünk na-
ponta, szinte rájuk sem figyelve. De most nem így 
volt! Felidéztünk élőlényeket kirakóval, élőhely 
megnevezésével, dallal, szólásokkal. Megnézhet-
ték a kisiskolások, honnan kerül iható, tiszta víz 
a poharunkba. Köszönet a Vízmű dolgozóinak a 
lehetőségért!

A leginkább szemnek való program a Vadász-
házban lett megrendezve. Lelkes és sikeres vadá-
szok féltve őrzött, de büszkén mutatott trófeáinak 
örülhettünk. 

Hazai és külföldi ritkaságokat csodálhattunk 
meg. Köszönjük a szervezőknek és a vadásztársa-
iknak a fantasztikus élményt!

Minden alsós kolléga nagyszerűen tolmácsolta 
azt a tanulók felé: ne menj el a „csoda mellett”. 

Komplex verseny: Újkígyós
Rangasz Viktória 2.a 15. hely
Gógucz Norbert 2.b 8. hely
Gajdács Nikolett 3.a 17. hely
Benkó Benedek 3.b 7. hely
Lehoczki Réka 4.a 8. hely
Szigetvári Viktória 4.b 12. hely

Szivárvány Levelező Tanulmányi 
Verseny Országos Döntő: Budapest

A következő tanulók vettek részt:
Rangasz Klaudia 2.a - magyar nyelv
Számel Tamás 3.a - magyar nyelv, matematika
Tóth Mercédesz Beáta 3.a- matematika
Szekeres Kata 3.a - magyar nyelv
Kun Martin 4.b- matematika, természetismeret

Számel Tamás 3.a - magyar nyelv tantárgyból 
4. helyezett lett. Gratulálunk!

Gratulálunk a felkészítő tanároknak is: Emenet Adrienn, 
Gácsér Béláné, Halász Tiborné, Szigetvári Józsefné,

Varga Gáborné

Ne felejtsék! 
Az Országos levelező anyanyelvi levelező versenyen 

359 iskola, 2418 versenyzője indult.
Bronz fokozat: Nagy Csenge, Szigetvári József, Gajd-

ács Ágnes, Lehoczki Csilla 6.a és Dancsik Petra, Jancsó 
Kitti 6.b osztályos tanulók.

Mentor tanáruk: Hrabovszki Tünde

Iskolánk tanulói a GEO magazin felhívására a 
megadott témák alapján egy országos pályázaton 
vettek részt, melyen helyezést nem értek el (100 
pályamű), de tisztességesen helytálltak szorgalmas 
munkájukkal és kreatív ötleteikkel. Megérdemlik, 
hogy név szerint megdicsérjük őket.

„a GEO” pályázat szerkesztői csapata:

Kövesdi Beáta, Törőcsik Henrietta 5.b, Leczkési 
Fanni, Lehoczki Csilla, Király Gabriella, Hevesi 
Izabella, Hrubák Axel, Gil Dávid, Réti Norbert 6.a, 
Vidovenyecz Dóra 7.b, Csizmadia Bettina,
Tarr Evelin 8.b 

Köszönjük
Családom nevében mondok köszönetet

Gácsér Béláné, pedagógusnak,
hogy a Medgyesegyházi Nebulókért Alapít-

vány jóvoltából és
Machnyicz Endre, mint magánszemély ön-
zetlen anyagi támogatásával Viktória lá-

nyunk eljuthatott a
fővárosi megmérettetésre.

Rangaszné Mucsi Katalin

A természet ezer apró lénye védelemre szorul. Nekünk köte-
lességünk, hogy vigyázzunk, óvjuk őket: nemcsak madarak és 
fák, többek ennél. Jövőnk részei! 

Liker Anna, szervező

„Ez volt a lEgszEbb napom,

Saját magazint SzerkeSztettünk!

HÍREK A SCHÉNER OKTATÁSI KÖZPONTBÓL
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HÍREK A SCHÉNER OKTATÁSI KÖZPONTBÓL
SzázSzORSzép GáLáN JáRtuNK
A történet februárban kezdődött, amikor Kalo-

csai Dávid ötletére készülni kezdtünk a Tehetsé-
gek Napjára.

A ”Marionette show” című produkciónk nagy sikert 
aratott, ezért beneveztünk vele a „Mutasd magad Dél-Bé-
kés” elnevezésű kulturális seregszemle medgyesegyházi 
rendezvényére.

A zsűri arany minősítéssel díjazott minket és meghí-
vást kaptunk a rendezvénysorozat gálaműsorára Me-
zőhegyesre ( ugyanezen a versenyen az 5.a osztályosok 
ezüst minősítést szereztek).

Május 7-én, szombaton délután szülőkkel, autókkal 
indultunk a gálára, ahol ismét nagy tetszést aratott az 
előadásunk.

A szervezők megjutalmaztak minket, kaptunk egy-
egy szép bögrét és egy-egy ingyenes belépőjegyet a 
mezőkovácsházi strandra, amit a nyári szünetben egy 
közös strandolásra fogunk felhasználni.

Temesvári Csaba

Május első hetében megtartották az óvodában az anyák 
napi ünnepségeket. Minden csoport kis műsorral és saját 
készítésű ajándékokkal köszöntötte az édesanyákat és a 
nagymamákat. Ezt követően volt, ahol fagylaltozni men-
tek és volt, ahol a szülők által hozott süteménnyel, üdítő-
vel vendégeskedtek.

Május 12- én az óvodai gyermeknapon a gyerekek ugrá-
ló várazhattak, gyöngyöt fűzhettek, sportolhattak, többfé-
le sporteszközzel. Kerékpározhattak, görkorcsolyázhattak 
és megtekinthették a tűzoltóautót, sőt ki is próbálhatták.

Délben a szülők által készített bográcsos krumplipap-
rikást ebédelhették uborkasalátával. A délutáni pihenő 
után hazaindulásig lehetett még ugráló várazni. Ezúton 
is köszönjük mindazoknak a segítségét, akik hozzájárul-
tak az óvodai gyermeknap sikeres lebonyolításához!

A következő héten kirándulni indultak a csoportok. 
A kicsik Pusztaottlakára, a középsősök Kétegyházára és 
Szegedre, a nagyok Budapestre utaztak. Napokig me-
sélték egymásnak, az óvó néniknek, dajka néniknek az 
élményeiket.

Óvodai szemezgető

A következő nagy esemény a Medgyesegyházi Ne-
bulókért Alapítvány által szervezett gyermeknap. Az 
egésznapos rendezvényen minden gyerek kipróbálhatta 
ügyességét kézművességben, mozgásban és számot ad-
hatott „tudásáról” a pontgyűjtő állomásokon. Akik kiáll-
ták a próbákat, ajándékcsomagot kaptak. Ezen kívül volt 
arcfestés, különböző bemutatók, ugrálóvár, trambulin, 
filmvetítés és még sorolhatnánk hosszan a sok érdekes 
programot.

A déli órákban köszöntöttük az Arad-Békéscsaba ma-
ratoni kerékpárosokat városunkba érve, különösen a 
helybeli indulókat.

Mire e sorok megjelennek, a nagycsoportosok elballag-
nak az óvodából. Megkezdődik a nyári szünet, amikor 
ugyan járunk még óvodába, de napjainkat gondtalan já-
tékkal és szabadidős tevékenységekkel töltjük reggeltől 
délutánig.

HIRDETÉSI TARIFÁK
A MEDGYESEGYHÁZI

HÍRLAPBAN

2011. június 01- től

A/4 oldal  ....................20.000 Ft. + Áfa
1/2 oldal  .....................10.000 Ft. + Áfa
1/4 oldal  .......................5.000 Ft. + Áfa
1/8 oldal  .......................2.000 Ft. + Áfa

Hirdetésfelvétel a művelődési házban!
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FAKIVÁGÁS A SZOCIÁLIS OTTHON KERTJÉBEN
Az utóbbi napokban jelentős lakossági felháborodás tapasz-

talható amiatt, hogy a Szociális Otthon kertjében több fa ki-
vágásra került. A fák kivágásával kapcsolatban több, egymás-
nak ellentmondó híresztelés is szárnyra kapott városunkban.

A fák kivágása két okból történt. A kert Sport utca felőli ré-
szén álló néhány fa az elektromos vezeték közvetlen közelében 
állt, és azok bármelyik pillanatban üzemzavart okozhattak vol-
na. A Jókai utca felőli sarokban álló tölgyfák pedig önmaguk-
ban veszélyesekké váltak. A kastélypark fáinak jelentős része 
már „öregkorba lépett”, vagyis a fajukra jellemző életkoruk 
végén járnak. Ennek a jele, hogy egyre többször törnek le akár 
emberderék vastagságú ágak a fákról, sok esetben vihar és szél-
mentes időben.

Önkormányzatunk jelenlegi vezetése szerint meg kell kezde-
ni a park felújítását, a veszélyes fák ütemezetten történő kivá-
gását és helyettük tájba illő fajtájú csemeték elültetését. Nem 
azért kell őket kivágni, mert bárkinek is útban vannak, vagy 
szükség van tüzelőre, hanem a koruk, az állapotuk, a Szociális 
otthon lakóinak, dolgozóinak biztonsága, illetve az épületek és 
a többi, esetleg még egészséges fa károsodásának elkerülése ér-
dekében.

A fák állapotát a korábbi években, és jelenleg is figyelemmel 
kísérik a Polgármesteri Hivatal szakemberei. A kert északkeleti 
sarkában, a Sport utcára átmenő „Kis köz” melletti tölgyfák ki-
termelésének kérdése már évek óta napirenden van. Mindeddig 
nem került sor erre, pontosan azért, mert ezek a sok-sok éves 
fák tanúi voltak legalább négy nemzedék felcseperedésének, és 
amíg nem jelentettek veszélyt, hatalmas méretükkel büszkén 
képviselték Medgyesegyháza életének folyamatosságát. Ezek 
a fákat mindenki ismeri, mindenkinek vannak emlékei róluk, 
szinte biztos, hogy mindenkinek a szívéhez nőttek.

Május első napjaiban, egy csendes péntek délután az egyik 
tölgyfa többmázsás ága minden előjel nélkül lehasadt, lezu-
hant. Hatalmas szerencse, hogy nem az utca felé. A kert irányá-
ba esett, így csak a kerítést törte össze. 

Mi történt volna, ha az ág az utcára esik?
Az általános iskolás gyermekeink minden nap ott mennek 

ki a sportpályára, a Sport és Moravszki utca lakói ott járnak 
haza. Belegondolni is rossz, micsoda tragédia történhetett vol-
na! Mindezek után felmerült az, hogy vajon ki vállalja fel a fe-
lelősségét egy balesetnek, legyen az személyi sérüléssel járó, de 
akár a környező épületekben, épp rossz pillanatban arra járó 

járműben okozott kár? Az önkormányzat ezért szakemberek-
kel felmérette a fák állapotát. A műszeres vizsgálat kimutat-
ta, hogy a fák veszélyforrást jelentenek. /A vizsgálat részletes 
anyaga megtekinthető a könyvtárában nyitva tartási időben 
illetve Medgyesegyháza internetes weboldalán/.

A legnagyobb tölgy törzse 2 méter magasságig viszonylag 
ép, az elágazástól viszont belül korhadt, üreges volt, ami az 
ágak vízellátását korlátozta, ezért is tört le az ága. Volt olyan 
fa is, amely kívülről teljesen egészségesnek látszott, belülről 
viszont gyakorlatilag üres volt a törzse, bármelyik pillanatban 
kettétörhetett volna.

A vizsgálatok alapján a valóban a leginkább veszélyt jelentő 
fák lettek kivágva. Helyettük  ősszel új fákat ültetünk, majd, 
amelyek remélhetőleg  ugyanilyen hosszú életűek lesznek. 
Azokat a fákat amelyek bár veszélyesek, de közvetlenül sem 
életet sem vagyonbiztonságot nem veszélyeztetnek jelenleg 
nem vágattuk ki. Folyamatosan figyeljük a Kossuth téri park 
fáit is, hiszen ezek között is egyre több a kritikus állapotban 
lévő, pl. a játszótéri részen a kerékpárút melletti fák. A park 
összes fáját műszeresen megvizsgáltatjuk, és ennek eredmé-
nyeinek ismeretében ugyancsak sort kell majd keríteni a park 
faállományának fokozatos felújítására is.

Az Önkormányzatnak az a célja, hogy egy lélegző, élő, fák-
kal és virágokkal borított, de ugyanakkor mindenki számára 
biztonságos városban élhessünk. Ezért meg is fogunk tenni 
mindent!

Ruck Márton, polgármester

„Nem múlnak el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

                                                 /Juhász Gyula/

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

szeretett gyermekünk,
Piják Anita

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család
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A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum a Békés 
Megyei Önkormányzat támogatásával Szívvel- Lélekkel címmel kétfor-
dulós Amatőr Művészeti Fesztivált hirdetett békés megyei szociális ága-
zatban dolgozónak. 

A döntőt június 8-án rendezték Békésen a Városi Kulturális Központ-
ban, ahol több mint 400 ember foglalt helyet a közönség soraiban. A ren-
dezvény védnöke Farkas Zoltán, Békés Megye Képviselő-testületének el-
nöke volt. 

A kategóriák között szerepelt kreatív művészet: saját tervezésű alkal-
mi ruhák, gobleinek, batikképek, hímzések, festett kavicsok. Volt nép- és 
modern tánc versenyszám, hangszeres zene és vers kategória. Az utób-
bit városunk polgára, Sütő Mária Márta nyerte meg, aki Petőfi Sándor: A 
helység kalapácsa című művéből adott elő részletet.

- A humán szférában felelős vezetőként dolgozni csak jól karbantartott 
lelki egészséggel lehet. Igyekszem mentálisan is mindent megtenni azért, 
hogy ellátottjaink és kollégáim elégedettségére tudjam tenni napi dolga-
im. Ehhez szükségem van szupervízióra, rekreációra és olyan szabadidős 
tevékenységekre, mint a kerékpározás, olvasás, művészetekben, versek-
ben való elmélyülés. Nagyon nagy sikerem volt, melyből bizonyára sokáig 
tudok erőt meríteni. Ezúton is bíztatok mindenkit, hogy felnőttkorban is 
merje kibontakoztatni a benne rejlő tehetséget, mutassa meg másoknak is 
szunnyadó értékeit- adott útravalót a győztes, aki Körös-menti Szociális 
Centrum magyarbánhegyesi és mezőkovácsházi telephelyének a vezetője. 

Gratulálunk Marika!

…REGÉNYES DOMB TETEJÉN…

több sátrat is állítottak helyi szervezetek, hogy frissítőkkel 
és lelkes szurkolótáborral fogadjuk a maratonistákat, köz-
tük persze földijeinket. Kerékpárosok, futók is indultak a 
megmérettetésen. 
A művelődési ház szervezett, az Áfész támogatott, az isko-
la gyereknapot tartott, a szlovák kisebbségi önkormányzat 
csörögét sütött, a román egyesület banánt, csokit osztoga-
tott a finishez közeledő versenyzőknek. Ki is érdemeltük a 
legjobbaknak járó elismerést. Jövőre sem adjuk alább!

Köszönjük!
A medgyesi amatőr futócsapat szintidőn belül teljesí-
tette váltóversenyét. A lábunkon és a szívünkön kívül 
ehhez kellettek támogatóink: Medgyes Kft., Horváth 

András, helyi ÁFÉSZ, Stangli Sütöde, Önkormányzatunk, 
Német Andor feltétel nélküli önzetlen segítsége. 

Köszönjük Nekik: Kakuszi Zoltán, Mengyel Béla,
Nagy Gergely, Számel Mihály, Vipperec Viktor 

Dr. SZTÁN EDIT
EGYÉNI ÜGYVÉD

Iroda: Békéscsaba
Szív utca 16. sz. I. emelet

Bejelentkezés: 06/70 7017637

MEDGYESIEK A MARATONON

Országosan is az egyik legrangosabb futóverseny a Békéscsa-
ba - Arad Szupermaraton, amely mára kerékpáros és görkorcso-
lya „számmal” bővült. A rendezvény napjainkra már nem csak 
futóverseny, hanem szinte kulturális eseménynek számít, több 
útvonal melletti település szervez ekkorra „kísérő” programot. 

Városunk tavaly csatlakozott a fogadó helyiségek lelkes 
táborához. Civil összefogással az idén május 22-én, vasárnap 
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