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A Varázserdő lakói a Manók, a Pillangók, az Őzikék, a Macik, a 
Törpikék és a Méhecskék bemutatták erre az alkalomra tanult 
zenés táncukat. A szülők a gyermekekkel együtt közösen tornáz-
tak, mozgásos játékokat játszottak. A csoportok között többféle 
sorverseny zajlott, majd kötélhúzásban mérhették össze erejüket. 
A szünetben jóízűen fogyasztották el a családok a szendvicset és 
az üdítőt. A napunk tombolahúzással zárult a gyermekek örö-
mére. A családi délutánon mindenki újra gyermeknek érezhette 
magát átélhette a játék, mozgás örömét. Hiszen a játék éppúgy 
használ a test egészségének, mint a lélek gyarapodásának.   

Varga Jánosné, óvodavezető

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2013.11.09.-én 
Családi Sportnapot tartott a Városi Sportcsarnokban. A 
rendezvény elsődleges célja, a kellemes időtöltés mellett, a 
résztvevők egészségének megőrzése, az egészségtudatos 
életmód népszerűsítése volt.

A rendszeres sportolás szükségességét mindannyian tanultuk, 
tudjuk, és ennek ellenére mégsem csináljuk. Sok évvel ezelőtt 
ezért határoztuk el, hogy legyen legalább egy nap, amelyet a 
gyerekek a családtagjaikkal tartalmas kikapcsolódással és 
feltöltődéssel töltenek. A közös élmény, versengés erősíti a 
csapatszellemet a közösen elfogyasztott falatok, élmények 
felszabadítják az energiákat és közelebb hozzák az embereket.

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzá-
járultak ahhoz, hogy ez a szép hagyomány immár 17. alkalommal 
sikeres legyen. Köszönöm Szöllősi Györgynek a kenyeret, a 
KÉSZ Kft.-nek, hogy biztosították számunkra a sportcsarnokot, a 
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítványnak a hangtechnikát, 
Hrubák Andornak a hangosítást. Köszönöm a szülőknek, hogy 
segítettek elkészíteni a szendvicseket, ebben a közösségben 
mindig akadnak jópáran, akik lelkes munkájukkal sokat tesznek a 
gyerekekért! 
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm az óvoda dolgozóinak, 
hogy felkészítették a gyerekeket a műsorra. 

Mára már világszerte köz-
tudott, hogy a Halloween az 
egyik legrégebbi, évszáza-
dokon átívelő ünnep. Mai 
megjelenési formájában 
több kultúrát ötvöz, mint a 
római Pomona-napot, a 
kelta Samhain fesztivált és 
a keresztény Mindenszen-
tek napját.

Városunkban az idén novemberben a gyermekeknek és 
családjaiknak a Kész kft. és a Nebulókért Alapítvány, az ifjú-
ságnak pedig, a Készen Állunk Medgyesegyháza! Alapítvány 
kínált programokat.
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EGY KIS MOZGÁS MINDENKINEK KELL!

HALLOWEEN PARTYKAT TARTOTTUNK
Meghívó - Invitaţie - Pozvánka

A Medgyesegyházi Román Nemzetiségi 

Önkormányzat és a Medgyesegyházi Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat a Nemzetiségek Napja 

alkalmából szeretettel várja a polgárokat 

2013. 12. 07-én 10 órakor

a helyi Művelődési Házban rendezendő ünnepségre!

Program
- Köszöntőt mond: Ruck Márton, polgármester

- A Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat és 

a Medgyesegyházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti együttműködési megállapodás aláírása

- Elismerések átadása 

- Kulturális műsor: román és szlovák csoportok fellépése

 Nyáriné Szlávik Mária Negrea Dániel

 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Román Nemzetiségi Önkormányzat

 Elnök Elnök



Vitathatatlanul itt az ősz, hűvösre és nyirkosra fordult az idő. 
November Szent András hava, de elsőre mégis a tradicionális 
női nevek, mint az Erzsébet és Katalin, valamint a hozzájuk 
fűződő népi hagyományok, népszokások jutnak eszembe. 
Isten' éltesse valamennyiket! 

A két női név időjárásjósló napokat is takar. Régen, ha 19-én 
havazott úgy mondták Erzsébet megrázta a pendelyét, ha 
pedig Katalinkor kopog, karácsonykor tocsog vagy épp a 
fordítottja várható. 

Időjárás ide vagy oda, egy biztos az őszi munkák elvégzését 
nem úszhatjuk meg sem otthon, sem az önkormányzatnál, sem 
a közterületeken. 

A városban egész évben nyíló rózsák vissza lettek vágva, a 
tövek földtakarással kerültek téliesítésre, hogy a fagyok ne 
tegyenek bennük kárt. Biztos sokaknak feltűnt, hogy a Dózsa 
utca teljesen végig lett virágosítva, illetve azokon a helyeken, 
ahonnan eltűntek a tövek megtörtént a pótlás.

A Gárdonyi utcában is ültettünk rózsákat a sétány mellett, 
mintegy 800 méter hosszban, melyek már jövőre virágozni 
fognak, mindnyájunk örömére. Bízom benne, hogy ebből az 
ültetésből már nem fognak elvinni! Amennyiben valakinek 
nagyon tetszenek ezek a virágok és szeretne otthon is ültetni 
magának, kérem jelezze, mert kedvezményes áron be tudjuk 
szerezni, ne a közterületekről vigye el!

Több helyen ültettünk Bánkúton és Medgyegyházán facse-
metéket, főleg hárs-, és fenyőfákat. Mindenkép el kell mon-
danom, hogy nagyon sok felajánlás érkezett a városunk lakói 
részéről, akik kisfák mellett, sövényt, évelő virágokat adtak, 
hogy azokat ültessük a közterületekre, parkokba. Ez számom-
ra nagyon örömteli, hiszen ez azt jelzi, hogy polgáraink 
örömüket lelik a szép környezetben és ezért tenni is akarnak 
egyre többen, és talán egyre kevesebben vannak a rongálók 
táborában. Szeretném településünk nevében megköszönni 
mindazoknak, akik a felajánlásokat tették!

Az ősz folyamán egyik legfontosabb feladatunk útjaink 
karbantartása, melyre sajnos sokkal kevesebb pénzünk van, 
mint amennyire szükség lenne. Az idei évben 7 millió forintot 
tudtunk erre a célra fordítani. Tavasszal a Rákóczi utca kátyú-
zását csináltattuk meg, mintegy 2,5 millió forintból. Most 
ősszel Bánkúton a Dózsa utcai kövesutat javítattuk meg, 
Medgyesen a Deák, a Zsilinszki és az Árpád utcák szakaszain 
végeztünk bitumenemulziós terítést, a Sport utcában, pedig 
kátyúztattunk. 

Véleményem szerint évente mintegy 20 millió forintot kellene 
arra, hogy az állagromlást megállítsuk, éppen ezért a jövő évi 
költségvetésben szeretném, ha az idei évhez képest többet 
tudnák tervezni erre a feladatra. 

November végén az állatvásártéren összegyűjtött betont 
töretjük össze, amit aztán útalapnak fogunk felhasználni. 
Bánkúton a Petőfi utcában szeretnénk az útalapot ebből az 

anyagból elkészíteni saját kivitelezésben, hiszen most már 
megvannak hozzá a gépeink (rakodó, szállító járművek). 

Sokan kérdezték tőlem, hogy miért nem aszfaltozunk, mivel 
az sokkal jobb. Teljesen igazuk van, csak az a probléma, hogy 
egy 4 méter széles út melegaszfaltozása méterenként 20.000 
Ft-ba kerül, az idei pénzünkből mindössze 350 méter utat 
tudtunk volna megcsináltatni, és máris jön a kérdés, de melyi-
ket? Ezért döntöttünk úgy, hogy inkább több utcás elgondolást 
támogatjuk.

Feltétlen szólnom kell a START munkaprogramról, ami 
december végén befejeződik és várhatóan jövő év májusában 
tudjuk elindítani ismét, mert a támogatást így finanszírozza 
munkaügyi központ. A téli időszakra 54 ember foglakozta-
tására kaptunk meg a támogatást, így ezeket az embereket 
november elejétől folyamatosan fogjuk alkalmazni. Az idei 
START munkával kapcsolatban elmondható, hogy sokkal 
eredményesebb, mint a tavalyi, bár még a pontos statisztikai 
adatok nincsenek meg, de az elvégzett munka mindenki 
számára látható. 

Az utcákban elkészült járdák, a település közterületeinek gon-
dozása, az utcai bútorok gyártása, szántóföldeken burgonya és 
kukorica termelése, a sportpálya karbantartása, az intézmén-
yekben elvégzett munkák, a település rendezvényein való 
közreműködés mind-mind a START munkások keze nyomát 
dicséri, a Vízmű Kft. irányításával.

Ezen a héten kapta meg az önkormányzat az értesítést, hogy az 
energetikai pályázataink végleges bírálatban részesültek, ezért 
jövőre megkezdhetők a munkák. Ezekkel a pályázatokkal elég 
sok tennivaló volt, mivel a nyár folyamán már egyszer kapott 
az önkormányzat értesítést, amit mindjárt vissza is vontak az 
Európai Uniós vizsgálat miatt. 

Az elmúlt hónapokban több ízben is fel kellet mennem 
Budapestre, annak érdekében, hogy ezeket a pályázatokat 
számunkra kedvezően bírálják el. A parlamentben dr. Völner 
Pál infrastruktúráért felelős államtitkár úrral is kellett tárgyal-
nom. Ennek a tárgyalásnak az előkészítésében sokat segített az 
országgyűlési képviselőnk, Simonka György. Mostanra 
elmondhatom, hogy minden rendben van, és hat intézmé-
nyünket (Jókai utcai iskolaépület, idősek otthona, idősek 
napközi otthona, művelődési ház, egészségház, polgármesteri 
hivatal) tudjuk felújítani a jövő évben.

Közelegnek az ünnepek, hamarosan itt van a Mikulás, jön a 
Jézuska. A várakozás belső érzése a lelki megnyugvást, el-
csendesedést hozza mindnyájunknak. Medgyesegyháza 
önkormányzata és intézményei megkezdték a készülődést az 
ünnepekre, különböző programokat kínálnak az advent jegyé-
ben, hogy újból együtt tudjunk lenni, békében, szeretetben. 
Őszinte szívvel várok mindenkit ezekre az alkalmakra, 
találkozzunk, ünnepeljünk együtt!

Ruck Márton

RÉSZLETEK A MEDGYESI POLGÁRMESTER NAPLÓJÁBÓL
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„Ahogy a helyet nézed népeknek sorában, légy 
büszke arra: 

ha csak kicsiny kokárda vagy Világnak 
gomblyukában.”

1956. október 23. történései Magyarország népének a 
sztálinista diktatúra elleni forradalmát és a szovjet 
megszállás ellen folytatott szabadságharcát jelentik, ami 
egyben a 20. századi magyar történelem egyik legmeg-
határozóbb eseménye a mai napig. 
Az 57. évfordulón Medgyesegyházán is megemlékezést 
tartottunk csakúgy, mint hazánkban és a világon sokfelé. Az 
ünnepi programnak a művelődési ház nagyterme adott otthont, 
ahol a Schéner Mihály Általános Iskola 8. osztályos tanu-
lóinak műsorát tekinthették meg a jelen lévők. A polgármesteri 
ünnepi beszédet követően koszorúzásra került sor az Önkor-
mányzati Hivatal falán elhelyezett emléktáblánál. 

Nyári István, Szabó András

Külön érdekes volt, hogy korabeli felvételek vetítésével hoz-
ták közelebb az események hangulatát.
A nyolcadik osztályos szereplők az ünnep komolyságához 
méltóan készültek fel, hibátlanul adták elő a verseket, olvasták 
a szemelvényeket, példamutatóan viselkedtek.
Nyugtázhattuk mi, jelenlévők, hogy ha kell, a mai fiatalok is -a 
mi példánk alapján- odafigyeléssel kellő komolysággal tudják 
tenni dolgaikat!
Köszönet az iskolának, a felkészítő pedagógusoknak, s Nek-
tek kedves fiatalok a szép megemlékezésért!

Sütő Mária Márta  

Csodálatos élményben volt részem az idei október 23-ai 
városi megemlékezésen, melyet a Schéner Mihály Neve-
lési és Oktatási Központ diákjai okoztak számomra elő-
adásukkal. 
Hetek teltek el, de még mindig fel-felidéződnek bennem a 
látottak és ennek keresem a magyarázatát. Talán rá is találtam. 
Kezdő pedagógus éveimhez jutottam el, azok az idők eleve-
nedtek meg, amikor szeptemberben a munkatervben felosz-
tottuk egymás között az ünnepségek feladatait,  azután ezekre 
lelkesen együtt készültünk a gyerekekkel. Boldogok voltunk, 
amikor kollégáink, a szülők, a település lakói elismerő 
szavakkal méltatták műsorainkat. 
Tanári küldetésünk átlépte az iskola falait, településünk köz-
művelődését is szerveztük. Volt olyan Medgyesegyházán, 
amikor lelkes fiatalok: pedagógusok, könyvtáros és művelő-
désszervező is bekapcsolódott a megemlékezésekbe, nemcsak 
az iskolásokra alapoztunk. 
Akkor még, nem emlékeztünk meg 1956 dicsőségéről, mert 
nem tehettük. Gyalázatosan ellenforradalomról beszéltünk, 
egy generáció nőtt fel hazugságokon. Szerencsére eljött az idő, 
szabadon szólhatunk, az igazságot adhatjuk tovább gyermeke-
inknek. 
Mikor már lehetett, szívesen szerveztem meg magam is az 
1956-os forradalom és szabadságharcra való megemlékezést. 
Óriási felelősség volt ez akkor, s nem kevesebb ez ma sem! A 
tétje, hogy hogyan közvetítjük a felnövekvő nemzedéknek az 
értékeket, hogyan tanítjuk meg őket az ünneplés fontosságára. 
Milyen jó érzés, hogy a gyermeknek van ideje megállni, fejet 
hajtani az ősök dicsősége előtt, pedagógusaival, szüleivel, 
ismerősökkel együtt, s nem kötelezően, nem kényszerből! 
Ennek szép példáját láthattuk most! Kitűnően szerkesztett volt 
a műsor, melyet jól érthettek a legkisebbek és a felnőttek is. 

SCHÉNERESEK MEGEMLÉKEZÉSE 
1956 HŐSEIRŐL, ÁLDOZATAIRÓL

Gondolatok az 56-os ünnepi 
megemlékezésről

POLGÁRMESTERI ÜNNEPI BESZÉD 
(részletek)

„A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal 
nemzedékkel a népünk élén. A szabadságharc azért folyt, 
mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy 
miképpen éljen. Szabadon akar határozni sorsa, 
államának igazgatása, munkájának értékesítése felől.”

Tisztelt Egybegyűltek, Tisztelt Ünneplők!

Mindszenty József, egykori esztergomi érsek, Magyar-
ország utolsó hercegprímás bíborosa sorait idéztem, aki az 
1956-os forradalom napjaiban rádióbeszédeket mondott, 
budavári rezidenciáján fogadta a külföldi delegációkat, és 
azonnal fölmentette hivatalukból a kommunistákkal 
kollaboráló papokat. Őt elvei miatt élete során szabadsá-
gától többször, több formában is megfosztották. 
1956. november 4-én a Parlamentből, ahová Tildy Zoltán 
hívta be, kénytelen volt az amerikai követségre menekülni, 
mert Budapestet ellepték a szovjet tankok, és vérbe fojtot-
ták a forradalmat. 
Mindszenty az egyik kiemelt közellenséggé vált. De a ne-
ves közellenségek mellett egyszerű honfitársaink közül is 
nagyon sokan egyben áldozattá is váltak. Értünk, a hazáért.  
Nekünk ma már hősök ők, akik saját szabadságukat adták 
egy szebb, jobb jövő reményében. Rájuk, s elévülhetetlen 
tetteikre emlékezünk október 23-án, az 56-os forradalom és 
szabadságharc 57. évfordulóján. 
Az utóbbi évtizedre visszagondolva, minden általam 
hallott, látott, olvasott 56-os megemlékezésnek fő hang-
súlya a szabadságvágy, mely a történelem megpróbálta-
tásaiban olykor- olykor annyira naggyá tud nőni, hogy 
forradalmat csinál. Vérest, vértelent.

Mi is a szabadság? 

Blaskó Péter, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érde-
mes művész megindító választ ad erre. 
„A szabadság nagy gondolat, nagy eszme, hasonló a 
boldogsághoz. Minden ember törekszik rá, de nem hiszem, 
hogy az abszolút szabadság elérhető.
A szabadság az, amiért egy életen át harcolunk, és ebbe a 
harcba, mint az életünkbe, végül belepusztulunk. 
A szabadság mindig viszonylagos: a rabsághoz képest, a 
diktatúrához képest, a körülményekhez képest. 1956-ban 
tizenkét napig szabadok voltunk. Boldog tizenkét nap volt. 
Most megint úgy tűnik, hogy legalább reményünk van a 
szabadságra.”!

november



Iskolánk tanulói szép eredményt értek el a II. Gyulai '56-
os Emlékesten 2013. október 22-én. A gyulai Október 23. 
Alapítvány által szervezett versenyen rajz kategóriában 
általános iskolai korcsoportban I. helyezést ért el 
Zsilinszki Diána és Zsilinszki János. 
A zsűri dicséretben részesítette a beadott munkájáért 
Turcsik Máté és Bódi Richárd tanulókat. Gratulálunk az 
eredményes szerepléshez!

A képen a győztes pályamunka látható 
/Márai Sándor: Mennyből az angyal versillusztráció/

Nagy meglepetés ért bennünket november 12-én 
délután, mert nem várt vendég érkezett iskolánkba. 
Névadónk, Schéner Mihály fia és felesége látogatott el 
hozzánk. 

Örömmel sétáltak végig az iskolában- „szép iskola”- 
mondták. 

Dicsekedtünk az új iskolazászlóval és a tanulóink 
„művészeti” alkotásaival. Nagyon tetszett a vendége-
inknek az a Schéner Mihályról készült festmény, amit Dr. 
Várszegi Tamás készített és adományozott az isko-
lánknak. 

Vendégeink nem érkeztek üres kézzel. A könyvtárunk 
számára olyan könyveket hoztak, melyeket a művész úr 
írt. Felajánlottak számunkra egy kültéri szobrot Schéner 
Mihály hagyatékából, melyet halálának évfordulójára 
avatnánk fel. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy eljöt-
tek hozzánk! 

Vermes Rita, intézményvezető 

1923. január 9-én, a Békés megyei Medgyesegyházán 
született a Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész és 
grafikus.

Első rajzóráit festőiskolát végzett édesanyjától kapta. A 
békéscsabai evangélikus gimnáziumban érettségizett, majd 
1942-ben Budapesten, a Képzőművészeti Főiskolán Rudnay 
Gyula tanítványa lett. A II. világháború idején, 1944-ben be-
sorozták, de megszökött a katonaságtól, és a háború végéig 
különböző helyeken bujkált. 

1947-ben középiskolai tanári és festőművészi oklevelet 
szerzett, ezt követően két évre Aszódra szegődött rajztanár-
nak, majd ismét a fővárosban festett és tanított. Első önálló 
kiállítása, amely 1962-ben a Csók Galériában nyílt meg, pél-
dátlanul durva sajtókritikát kapott, mivel képei nem feleltek 
meg a hivatalosan elfogadott szocialista realizmus elvá-
rásainak. 

Schéner egy időre vissza-
húzódott saját belső vilá-
gába, némi elégtételül az 
szolgált számára, hogy 
egy éppen Budapesten tar-
tózkodó gazdag londoni 
műgyűjtő megvásárolta 
képeit, ráadásul meghívta 
a festőt Londonba és Pá-
rizsba is. Schéner első külföldi kiállítása 1964-ben Londonban 
volt, ezután rendszeresen részt vett hazai és külföldi, egyéni és 
csoportos tárlatokon. Többek között Párizsban, Hamburgban, 
Varsóban, Szófiában, Bécsben, Berlinben állított ki.

Művészete a változó világban stabil helyét kereső, az 
eszményi alkotói szabadságot megvalósító képzőművész 
példázata. Magát expresszív-szürrealista alkotónak nevezte, 
egyszerre volt festő, rajzoló, textilszobor- és bábkészítő, 
asztalos, fazekas és faesztergályos. 

Szerteágazó művészi törekvéseinek összegzése az 1983-ban a 
Műcsarnokban megrendezett gyűjteményes kiállítása volt, 
amelyet két hét alatt csaknem ötvenezren néztek meg. 

1988-ban Békéscsabán két parasztbarokk műemléképületben 
létrehozta a Meseház elnevezésű játékmúzeumot, ahol az 
általa tervezett játékokkal játszhatnak a látogatók, majd 
ismerőseivel alapítványt is indított a gyermekkultúra segíté-
sére, a Meseház gyarapítására. Munkásságáért több kitüntetést 
kapott, többek között 1978-ban Munkácsy-díjat, 1984-ben a 
Soros Alapítvány díját és az érdemes művész címet. 1989-ben 
kiváló művész lett, 1994-ben a Magyar Köztársaság tiszti 
keresztjével tüntették ki, 1995-ben Kossuth-, 2005-ben Príma-
díjas lett, 2008-ban pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Középkeresztje kitüntetést vehette át. 1992-ben szülőfaluja, 
Medgyesegyháza, 1998-ban pedig Békéscsaba díszpolgárává 
fogadta. 2009. május 11-én hunyt el Budapesten. 

/Átvéve a http://fidelio.hu/kiallitas honlapról/
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VERSENYEREDMÉNYEK
-Büszkék vagyunk a Schéneresekre-

VENDÉG ÉRKEZETT 
AZ ISKOLÁNKBA

SCHÉNER MIHÁLY
Egy igazi Homo Ludens 

(részletek)



Tőlem az átvevők mindig megkérdezik, hogy mennyi lesz? 
Hány kocsival jöjjenek, mennyi konténert hozzanak? Én csak 
azt tudom mondani, hogy nem tudom, hiszen kiszámít-
hatatlan, hogy mekkora mennyiség gyűlik össze. Szerencsére 
évek óta mindig várakozáson felüli a begyűjtött mennyiség. A 
vas jelentősebben csökken. Ennek oka, hogy év közben járják 
felvásárlók is az utcákat, s akinek útban van a hulladék, az nem 
vár addig, míg az iskolai gyűjtés ideje elérkezik, hanem 
odaadja a felvásárlóknak. A papír mennyisége évek óta 22-24 
tonna között mozog. Ez hatalmas mennyiség, 4-5 konténer 
szükséges az elszállításhoz.

Az összegyűjtött vas és papír ellenértékét az osztályok 
megkapják, azt közös céljaikra, általában az osztálykirán-
dulásra használják fel. A szeptember 30-i napon 22.090 kg 
papírt és 4325kg vasat gyűjtöttünk össze. Az osztályok nem 
csak a pénzért gyűjtenek, hanem a dicsőségért is, hiszen 
minden évben megjutalmazzuk azokat az osztályokat, akik a 
legszorgalmasabbak. Az 1-3 helyezett oklevelet, az elsők tor-
tát is kapnak. Az idei győztesek papírgyűjtésben alsó tagozat: 
4.b osztály, felső tagozat: 7.b osztály. Vasgyűjtésben alsó ta-
gozat: 1.c osztály ( Medgyesbodzás), felső tagozat: 5.a osztály.

Gácsér Béláné

Harminchárom milliárd forintos útfelújítási programot 
hirdetett a kormány, megyénkbe 1,62 milliárd forint jut 
burkolatcserére. A munka elkezdődött – jelentette be 
Dankó Béla megyei útügyi biztos november 7-én. 
Dél-Békésben egyébként is folyik útépítés. A dinnyés út 
nullpontjánál dolgoznak a gépek, s a tervek szerint tavasszal a 
dinnyés út újabb szakaszai kerülnek sorra. Az új útfelújítási 
programban a Csabaszabadi-Medgyesegyháza szakaszon lesz 
burkolatcsere, valamint Nagykamarás irányába. Bár a dinnyés 
út medgyesbodzási belterületi szakaszát és a nagykamarási 
„nagykanyart” nem tartalmazza a program, jó esély van rá, 
hogy itt is lesz felújítás.
- Helyszíni egyeztetésre hívtam a Közút megyei szakembereit, 
s ennek alkalmával sikerült megszereznem a szakmai támo-

gatásukat ahhoz, hogy megsürgessem a két kritikus útszakasz 
felújítását. Most a kormányzati döntéshozóknál próbálok ú-
jabb támogatást kérni. Az előző kormányzat idején térsé-
günkben nem történt előre-
lépés az útfelújítás érdeké-
ben, óriási lemaradást kell 
behoznunk.
De az itt élők napi élete és a 
gazdaság fejlődése érdeké-
ben ezeket a munkákat el 
kell végezni, ezért kilincse-
lek a forrásokért – fogalma-
zott Simonka György, a tér-
ség országgyűlési képvise-
lője, kormánypárti válasz-
tókerületi elnök.

Krisztován Anna
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ŐSZI ISKOLAI HULLADÉKGYŰJTÉS A SCHÉNER SULIBAN
Iskolánk minden év őszén, a búcsút követő tanítási napot arra használja fel, hogy a településen felhalmozódott papír- és 
vashulladékot összegyűjtse és leadja. Igazából a gyűjtés már szeptember elején megkezdődik. Itt is, ott is láthatunk 
kiskocsival közlekedő csoportokat, akik a várost járják. Ismerősöktől, rokonoktól, szomszédoktól gyűjtik egy helyre a 
hulladékot, hogy a gyűjtés napján az átvevő helyre tudják hozni. 

DÉL-BÉKÉSBEN IS ÚJÍTANAK



       MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP  7

Alapítványunk november elején megrendezte a már 
hagyományosnak mondható „Nebulókért” duatlon és 
triatlon elnevezésű sportversenyt. Az óvoda és iskola 
gyermekeit versenyre hívtuk, mérjék össze teljesítményüket, 
nézzük meg ki a leggyorsabb! Az óvodások és az alsó 
tagozatos gyermekek kerékpározásban és futásban 
versenyeztek, felső tagozaton ehhez kapcsolódott az úszás is.

Összesen 270 versenyző vett részt a megmérettetésen, melyen 
főleg a kisebbek jeleskedtek. A versenyek érdekessége volt, 
hogy míg az előző években külön versenyeket rendeztünk, az 
idén úgy versenyeztek a jelentkezők, mint az igazi duat-
lonisták: felpattantak a kerékpárra, majd amikor a távot tel-
jesítették, „eldobták” a biciklit, s már futottak is tovább. Ez jó-
val nagyobb állóképességet igényel, de a gyermekeknek 
sikerült jól helytállni!

Az eredményhirdetés alkalmából minden résztvevőt megaján-
dékozunk egy-egy kitűzővel, a legjobbak különleges medá-
lokat vehetnek át. A legtöbb versenyzőt felvonultató osztály 
jutalma egy torta volt. Itt pedig álljon azoknak a neve, akik 
korosztályukban a legjobb eredményt érték el! 

Óvoda: kiscsoportban - első Szél Jázmin és Valyuch Villő, 
második Szabó Bence, harmadik Máté László, középső 
csoportban - első Kiss Attila, második Füri Ferenc, harmadik 
Vaszkó Hunor, nagycsoportban - első Kormányos Dezső, 
második Kindel Heidi, harmadik Balog Zsolt (Bánkút).                           

Iskola (leány-fiú): 1-2. évfolyam - I.  Czollner Tamara (2.a), 
Czene Ákos (2.a)., II. Kovács Kincső  (1.a), Kuzma Hunor 
(1.b), III. Sriffel Mira  (1.b), Kakuszi Roland (2.a).  3-4. 
évfolyam – I. Tassi Alexandra (4.b), Szabó Szilárd (4.a), II. 
Pap Eszter (3.a) és István Lili (4.a), Szikszai Szabolcs (4.a), 
III.  Bácsi Viktória (3.a),Bácsi Zsolt (3.a). 5-6.évfolyam - 
leány induló nem volt. I. Szűcs Zsolt (5.a), II. Krisztof Bence 
(5.b), III. Dajka János (5.b). 7-8. évfolyam – I. Nagy Noémi 
(7.a), II. Kiss Andrea Fanni (7.a), III. Baranyi Csilla (7.b). Fiúk 
között egy induló volt, Krisztof Dávid, aki elismerő oklevelet 
kapott.

A jutalomtortát a 4.a nyerte. Az osztály teljes létszámmal vett 
részt a versenyen. Osztályfőnök: Laczóné Berényi Márta.

Ebben a tanévben végéhez ér az a projekt-
sorozat, melyet a 2010/11-es tanévben indítot-
tunk. Akkor az Európai Unióval ismerkedtünk, 

majd a következő évben Magyarországról, tavaly pedig 
Békés megyéről szerezhettek ismereteket azok a felső 
tagozatos tanulók, akik részt vettek a versenyben. 

A 2013-14-es tanévben legszűkebb környezetünkkel, szülő-
városunkkal ismerkedünk. Bár itt születtünk, itt lakunk, mégis 
van mit tanulni. 

A versenyt egy kicsit kibővítettük. Szeptemberi iskolai 
kirándulásunkon megismerkedhettünk Bánkúttal, és Baross 
László életével. Az érdeklődők ellátogathattak Schéner 
Mihály szülőházához.

Folytatásként versenyt hirdetünk a 
felső tagozatos tanulóknak

1. forduló: 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, akik szívesen 
részt vennének a versenyben. Az első fordulóban minden 
csapat kap egy menetlevelet és egy térképet. Mindkettőn 
megtalálhatók azok a nevezetes helyek, amelyeket fel kell 
keresni. A felkeresett helyeken meg kell szerezni a hely meg-
látogatását igazoló pecsétet, valamint minden helyszínen  
minden csapat kap egy képrészletet és egy ismertetőt az adott 
helyről. Az összes pecsét és képrészlet összegyűjtése után a 
menetlevél és az összeragasztott kép leadásával lehet 
teljesíteni a kitűzött feladatot.

2. forduló: A versenyben bárki részt vehet, de akik az I. 
fordulót teljesítették, azoknak ezt is célszerű teljesíteni, mert a 
pontjaikat viszik a döntőbe. A feladat: Gyűjtsetek minél több 
képet, képeslapokat, újságkivágásokat, amelyek legalább 10 
évvel ezelőtti állapotát mutatják településünknek! Minden 
eredeti kép 3 pontot, fénymásolat, nyomtatás 1 pontot ér.

3. forduló: az előző évek hagyományai szerint a csapatok 2 
feladatsort kapnak, amelyet közösen, otthon oldanak meg. A 
feladatok megoldásáért pontok járnak. Mint minden évben, 
most is része a versenynek, hogy jellegzetes ételek készí-
tésével ismerkedjenek a csapatok.

A legjobb 6-8 csapat jut a döntőbe. A döntő várható időpontja: 
2014. március.

Gyere, és bizonyítsd be, hogy te 
ismered legjobban Medgyesegyházát!

Jelentkezési határidő: 2013. november 29. (péntek). 
Jelentkezés: Pataky László, tanár bácsinál egy csapatnévvel és 
a csapattagok nevével.

A verseny részletes tudnivalóiért figyeld az iskolai faliújságot 
és a www.medgyesinebulokert.hu honlapot! 

                      Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök

november

ALAPÍTVÁNYI HÍREK VERSENYFELHÍVÁS
Lakóhelyünk  Medgyesegyháza



Sajtóközlemény 
DAREH: megvan a mérnök

2013/10/21

A projektben résztvevő 36 település közül 19 esetében a bezárt lerakó sérülékeny 

vízbázist veszélyeztet. Gerendás kivételével mindegyik közvetlenül is veszélyezteti az 

ivóvízbázist.

Almáskamarás, Ambrózfalva, Battonya, Csanádapáca, Dombegyház, Dombiratos, Elek, 

Gerendás, Kétegyháza, Kevermes, Lőkösháza, Magyarbánhegyes, Medgyesbodzás, 

Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pitvaros, Pusztaföldvár, Újkígyós vezetése 

ezért is döntött úgy, hogy részt vesz a rekultivációs pályázatban. Ennek keretében 2015 

év elejére a bezárt szilárdhulladék-lerakókat teszik rendbe, a helyi sajátosságok 

figyelembe vételével.

 

Az ivóvízbázisnak a további szennyezését akadályozza meg a Társulás azon törekvése, 

hogy a műszaki védelem nélkül kialakított

 

szilárdhulladék-lerakókat ártalmatlanítja, 

rekultiválja. (A REKULTIVÁCIÓ latin eredetű szó, jelentése: az emberi beavatkozás miatt 

elpusztult természeti környezet, különösen növényzet tudatos helyreállítása 

talajjavítással, ültetéssel.)

 

A DAREH Önkormányzati Társuláshoz tartozó projektterület földrajzilag a Dél-alföldi régió 

keleti részén elhelyezkedő Békés megye, valamint Csongrád megye keleti területére 

terjed ki. A települések jellemzően ártérperemi területen, a Körös-Maros völgy területén 

helyezkednek el. A víztéri árterületeken, illetve a szikes-sós vidékeken nagy számban 

találhatók természetvédelmi területek is.

 

Az érintett terület érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület e a Maros -

hordalékkúp térsége, ahol a jó vízvezető képességű rétegek gyakorisága, jellege 

lehetőséget nyújt arra, hogya  felszín felőli szennyezések bekerüljenek a magasabban 

fekvő rétegvizekbe.

 

A települési ill. regionális vízbázisok egyik utánpótlási forrását a talajvíz jelenti, amelynek 

minőségét az emberi tevékenység veszélyeztetheti.  

A műszaki védelem nélkül kialakított hulladéklerakók esetében a csapadék, a lerakóhoz 

érkező víztömeg, vagy a talajvíz kioldja a hulladéktestből a szennyező, esetleg mérgező 

anyagokat, melyek a talajvízbe szivároghatnak. A hulladéklerakóból leszivárgó víz még 

A Dél-Alföld jelentős részén az ivóvízbázis megőrzését célzó lépéseket 
tesznek a társult települések. A Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás uniós forrásból bezár t szeméttelepek rekultiválásába fogott, hogy a 
jelen és a jövő generációinak élhető környezetet biztosítson. A pályázatban 
kiválasztották a mérnök szervezetet, amely a mérnöki és műszaki ellenőri 
feladatokat látja el az építés során.

évtizedekig szennyezheti a felszín alatti vizeket. 

 

A bezárt hulladéklerakók rekultivációjának pályázatában egyre

 

közeledik a 

kivitelezés elkezdése is, z auniós pály ázat szereplőinek köre ismét bővült. 

Közbeszerzési eljárás során kiválasztották a mérnök szervezetet, amely a 

mérnöki és műszaki ellenőri feladatokalátt ja el az építés során a Délkelet-

Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás megbízásából.

 

A nyertes a DAREH I. Mérnök Konzorcium (konzorciumvezető: Országos Vízügyi 

Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft., konzorciumi tagok: UTIBER 

Közúti Beruházó Kft., JT Infotéka Szolgáltató Kft.). 

A DAREH a KEOP-2.3.0 konstrukció első fordulójában a projektterületre vonatkozóan két 

pályázatot nyújtott be (I. és II. ütem). Az I. ütemben résztvevő települések:

Almáskamarás, Ambrózfalva, Battonya, Békéssámson, Békésszentandrás, Bélmegyer, 

Biharugra, Csanádapáca, Dévaványa, Doboz, Dombegyház, Dombiratos, Ecsegfalva, Elek, 

Gerendás, Kertészsziget, Kétegyháza, Kevermes, Körösújfalu, Kötegyán, Lőkösháza, 

Magyarbánhegyes, Makó, Maroslele, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, 

Orosháza, Pitvaros, Pusztaföldvár, Sarkad, Szeghalom, Szentes, Tarhos, Újkígyós, 

Zsadány.

A DAREH Társulás a térségi szintű rekultivációs programban összesen 76 db 

hulladéklerakójának rekultivációját valósítja meg, ebből 39 db-ot kíván 

megoldani az I. ütemben. Ezzel párhuzamosan zajlik a II. ütem is, amelybe 37 

lerakót vontak be. A projekt megvalósítja a régió rekultivációs céljainak 40-%

át, illetve az országos célok közel 5%- át. A jelentős uniós támogatás és hozzá 

rendelt állami forrás a Társulásnak 100%-os, vissza nem térítendő támogatást 

jelent, a megvalósítás záró dátuma 2015. február. 

A Támogató az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program 

keretén belül települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs 

programok elvégzése tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Társulás- KEOP

2.3.0/2F/09-11-2011-0003 azonosító számon regisztrált, 2011. május 25. 

napon befogadott pályázatot nyújtott be. A nyertes pályázat 100-%os, vi ssza 

nem térítendő támogatást hozott a Társulásnak, és vele az itt élőknek.

A projekt bruttó összköltsége 5.257.944.681 Ft, melyet a támogatási szerződés 

értelmében, teljes mértékben a pályázati forrás fedez.

A projekt megvalósítási időszaka: 2012. április 27. - 2015. február 27. 
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 www.dareh.hu
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Farkas Gyula, projektmenedzser elmondta, hogy az elnyert forrás egészségnapok, 
előadások, klub- és csoportfoglalkozások megtartását is lehetővé teszi.
- Az egészségre nevelő szemléletformáló és életmódprogramok különösen fontosak a szív 
és érrendszeri, a daganatos, valamint a táplálkozással és a káros szenvedélyekkel 
összefüggő megbetegedések, a lelki egészség szempontjából. Saját magunk is sokat 
tehetünk egészségünk megőrzése érdekében, az öngondoskodás képessége, az egészséges 
életvitelhez szükséges tudások és készségek elsajátíthatók. Ebben kívánunk segíteni a 
medgyesegyháziaknak ingyenes részvételi lehetőségekkel! 
Az első alkalmat 2013. november 29-én, pénteken 17 órától tartjuk a Hegedűs 
Vendéglő különtermében. Az előadás témája: Hogyan védheted meg testedet. 
„Ép testben… „. Előadók: Onody Viktória,
Novákné Bogár Csilla.
A klubfoglalkozáson kötetlen beszélgetésre, közösségépítésre, a meglévő 
sporteszközök használatára nyílik lehetőség.

További tervezett előadások
2013. december 13. péntek 17 óra - Mit tehetünk lelkünk egészségéért?„…ép lélek„
2014. január 23. péntek 17 óra - Számos betegség okozója a stressz. Hogyan védheted 
önmagad? 
2014. február 21. péntek 17 óra - Egyén, család, közösség! Egészséges kapcsolat. 
Hasznos tanácsok, információk az egészséges életmóddal kapcsolatosan. 

Klubfoglalkozások: Fűben – fában
Minden ház körül megtalálható élelmiszerek, fűszerek, gyógynövények felhasználása az 
egészségmegőrzés érdekében.
Gyógynövények termesztése, gyógyászati célra való felhasználása. 
Ház körüli tisztaság alternatív tisztítószerek. Egészségmegőrzés drága gyógyszerek 
nélkül. Gyakori betegségek pl. vérnyomás, izület, 

megfázás, emésztési problémák, fájdalom stb. kezelése házi praktikákkal. Főzés 
tudatosabban. stb.
Rendezvényeinkre minden korosztályból szeretettel várjuk az érdeklődőket, 
fiatalokat, középkorúakat és nyugdíjasokat egyaránt! 
A projekt keretén belül beszerzésre kerültek sporteszközök, melyeket természetesen 
folyamatosan használhat a lakosság a Hegedűs Vendéglő nyitva tartási ideje alatt- 
tájékoztatta lapunkat Farkas Gyula. 

Dr. Hammer Ágnes, a kuratórium elnöke elmondta, hogy alapítványuk sokszínű 
közhasznú tevékenységet folytat, mint:
a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység,
b) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
c) tudományos tevékenység, kutatás,
d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
e) kulturális tevékenység,
f) természetvédelem, állatvédelem,
g) környezetvédelem,
h) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
i) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
j) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység,
k) fogyasztóvédelem,
l) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése — ideértve a munkaerő-kölcsönzést is — és a kapcsolódó szolgáltatások,
m) közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe 

vehető - szolgáltatások támogatása.
n) bűnmegelőzés és áldozatvédelem.

ELŐADÁSOK, KLUBFOGLALKOZÁSOK AZ ŐSZI - 
TÉLI ESTÉKRE

A budapesti székhelyű, városunkban telephelyet működtető Egyéni és 
Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány nyertes /TÁMOP-6.1.2-11/1-
2012-1279/ projektje keretében az „Egészségtudatos Öngondoskodás 
Kultúrájának Terjesztése Medgyesegyházán és Térségében” címmel 
programokat kínál a lakosságnak.

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLISAN 
RÁSZORULÓK TŰZIFA TERMÉSZETBENI

JUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2013. november 19-én megtartott ülésén ren-
deletben szabályozta a szociálisan rászorulók részére 
biztosítandó tűzifa természetbeni juttatásának feltételeit. A 
rendelet megalkotása az 57/2013.(X.4.) BM. rendeletben 
meghatározott szempontok alapján történt. 
Tűzifa természetbeni juttatására jogosult, aki a szociális törvény 
szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékában vagy 
lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy családjában 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, feltéve hogy 
kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
100 %-át ( 28.500,- Ft. ) egyedülálló esetében az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át ( 42.750,- 
Ft. ) 
Kérelmező és a háztartásában élő személyek jövedelmének 
igazolására az aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékára és 
lakásfenntartási támogatásban részesülő 2013. évben benyújtott 
kérelméhez csatolt jövedelemigazolások kerülnek felhaszná-
lásra, kivéve, ha a háztartásban a jövedelmi viszonyok megvál-
toztak. Aktív korúak esetében a háztartásban élők előző havi 
jövedelemigazolásai szükségesek.

Tűzifa természetbeni juttatásában az előírt feltételeken túl az 
részesülhet, aki az általa lakott lakás fűtését fafűtéssel 
biztosítja. 
Az igényeket az arra rendszeresített nyomtatványon

2013. november 20-tól 2013. december 10-ig 
lehet benyújtani

a Közös Önkormányzati  Hivatal 4. számú irodájába. A 
határidő elmulasztása jogvesztő. 

Az igények elbírálása Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szociális és Oktatási Bizottsága 
hatáskörébe utalt. 
A bizottság a kérelmek feldolgozását követően, a benyújtási 
határidő után 2013. december 10-ét követően dönt a támogatási 
igényekről. A tűzifa lakcímre történő kiszállítását az Önkor-
mányzat biztosítja. 
A tűzifát szállító erdőgazdaság előzetes tájékoztatása alapján a 
nagy mennyiségű megrendelésre tekintettel várhatóan 2014. 
elején tudja a tűzifát biztosítani, így annak kiszállítása a 
megérkezést követően történik.  

Medgyesegyháza, 2013. november 21. 
Közös Önkormányzati Hivatal
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MEGKEZDŐDTEK A 2013-AS LEADER PÁLYÁZAT 
TÁMOGATÁSI HATÁROZATAINAK A KIPOSTÁZÁSA!

A Darányi Ignác Terv keretén belül zajló LEADER program 
harmadik körös meghirdetésésére idén nyáron került sor. A 
térségünk számára még rendelkezésre álló, akkor 200 millió Ft 
pályázati keret felhasználást szabályozó Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégia 10 pályázati lehetőséget biztosított, melyrre 
kiemelkedően sok, 365 db pályázat érkezett be egyesületünkhöz.

Örömmel jelenthetjük, hogy a pályázatok formai értékelése szeptember 
végére nagyrészt lezárult, és az elnökségünk október elején 
meghozhatta azt az első döntését a források lekötésével, amellyel a 
vállalkozási célú pályázatoknál a 2013. június 21.-éig benyújtott 
124 db pályázatot tudott támogatni, 75 millió FT összértékben. A 
később benyújtott pályázatok formai értékelése, a forráslekötés még 
folyamatban van. Sajnos el kell mondani, hogy jelen állás szerint úgy 
tűnik, hogy a 2013 szeptemberében benyújtott vállalkozási célú 
pályázatok támogatására még nem áll rendelkezésre a szükséges forrás. 
A támogatási keretünk megemelése érdekében az Vidékfejlesztési 
Minisuztériumhoz és az országgyűlési képviselőnkhöz fordultunk, 
hiszen kiemelt érdek lenne minden vállalkozó, őstermelő pályázati 
igényének a kielégítése
Közösségi célú pályázatoknál az eddigi döntések alapján a 2013. 
augusztus 30.-áig benyújtott 72 db pályázat részesült 
támogatásban, 184 millió Ft összértékben. Ezen forrásokból 
kiépítésre, bővítésre kerül több településen térfigyelő kamerarendszer, 
a mezőkovácsházi rendőrkapitányságon kiépíthetjük a térfigyelő 
rendszerek jog- és szakszerű, élőerős felügyeletét, illetve majdnem 
mind a 19, hozzánk tartozó településen modernizálódik az 
infrastruktúra, megteremtődnek, modernizálódnak a helyi életminőséet 
szolgáló infrastruktúra tárgyi feltételei.
Kísérleti jelleggel kiépül az idősek távfelügyeleti rendszere is, mely 
azért újdonság, mert a hálózathoz nem csak a szocálisan rászoruló 
idősek csatlakozhatnak.
Medgyesegyházán is számos fejlesztés megvalósul, így várhatóan egy 
filagóriával bővül a szociális otthon és a művelődési ház udvara, 
megújul a művelődési ház nagyterme és előtere, illetve egy helyi civil 
szervezet kialakít egy sportolási lehetőséget biztosító klubhelyiséget. 
Emellett a sportegyesületnél is megújulhat a felszerelés, bővül a 
vadásztársaság tárgyi ellátottsága is – és még számos kisebb 
eszközbeszerzés is megtörténhet. 
A közbiztonság  javulását okozhatja, hogy kibővül a meglévő térfigyelő 
kamerarendszer, a bánkútiak és a lászlótelepi lakosság is nagyobbb 
biztonságban érezheti majd magát és vagyonát.

Ruck Márton - elnök

Augusztusi lapszámunkban köz-
zétettünk néhány városunkra 
vonatkozó adatot a KSH 2011-
ben végrehajtott hazai 15. nép-
számlálási eredményei alapján. 
Helyhiány miatt adósok marad-
tunk a folytatással, most pó-
toljuk. 

A népesség vallás, felekezet szerint, 2011
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2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult 
mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és 
a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy 
csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint 
szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a 
népmese napja.
Célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok, a 
mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető 
gyerekek, felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisz-
telettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi 
felé. Ezt tették október első hetében a Varázserdő Óvoda 
lakói, pedagógusai, dolgozói is. Mivel azon a héten október 
elsején volt az Idősek világnapja is, ezért engedjék meg, 
hogy egy pár gondolatot rájuk is szánjak.
Számomra a népmesék és az idősek szoros kapcsolatban 
vannak egymással. Segítségükkel ápoljuk a hagyománya-
inkat, száll generációról –generációra a sok tudás. Szere-
tettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem az év 
minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is 
mindig a rendelkezésünkre állnak. Idős koruk tapasztala-
tával helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit 
tovább adhatnak, s tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni a 
következő generációnak.
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de 
mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe 
szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, 
fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, 
élethosszig 

A fiatalkori bűnelkövetőkre jellemző:
kirekesztettségben nőnek fel, a család traumatizált, norma-
szegő magatartás jellemző rájuk, a gyermekek gyakran válnak 
áldozattá vagy másokat tesznek áldozattá, nem látnak kitörési 
lehetőséget, jellemző rájuk az iskolai kudarc, nincsenek ke-
llően integrálva, az iskolákban gyakran magántanulóvá nyil-
vánítják őket, kialakul az iskola kerülés, majd az iskolát 
elhagyják. Természetesen a legfontosabb szerepe a mege-
lőzésben a családnak van, az ő támogatásuk, megsegítésük 
nagyon fontos.

Az intézmények sokat tehetnek azért, hogy a fiatalok ne 
legyenek bűnelkövetők:
Óvoda: valamennyi játéktípusban legyen jártas a gyermek, 
mesét hallgasson és meséljen, mozgáskultúrája fejlődjön, 

érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül 
megőrzendő, mesebeli kincseket!" 
Szeretnénk ez úton is köszönetet mondani azoknak, akik 
segítségünkre voltak a Jótékonysági délután előkészüle-
teiben, lebonyolításába, bármilyen feladatot vállaltak 
önzetlenül: KÉSZ KFT -Horváth László, Művelődési 
Ház – Varga Márk, felvétel - Simonka János, Med-
gyesegyházi Varázserdő Óvoda. Köszönet mindenkinek, 
aki a jegy megvásárlásával biztosította támogatását! 
Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik 
bármennyi összeget fizettek, utaltak a számlára, tettek a 
gyűjtődobozba!
A Varázserdő Óvoda kis-középsőseitől, a Pillangó 
csoporttól „A répa” című orosz népmesét láthatták. 
Felkészítőik: Papné Réti Erzsébet, Varga Vincéné, Kovács 
Zoltánné. A középső csoportosoktól, a Maci csoporttól „A 
vityilló” című mesét láthatták. Felkészítőik: Hankó Anita, 
Ungerné Páger Edit, Kispál Józsefné. Az első nagy-
csoporttól, a Törpike csoporttól „Az eltévedt kiscica” című 
mesét láthattuk. Felkészítőik: Cseh Györgyné, Forrásné 
Varga Judit, Hagya Zsoltné. A második nagycsoporttól, a 
Méhecske csoporttól „A kis gömböc” című mesét láthattuk. 
Felkészítőik: Zám Anikó, Oravecz Gábor, Kociszki 
Györgyné. 
Ezúton is kívánunk Patriknak további sok erőt a 
gyógyuláshoz, kitartást és mielőbbi felépülést! Szüleinek 
sok erőt, hogy támogassák szeretettel gyermeküket a 
felépülésben!

Boldog Otthon Alapítvány - Balogné Süli Beáta

tudatosodjon, nagyon fontos reagálni a gyermek visszatérő 
dolgaira.
Iskola: kisiskoláskorban fontos az alapozás (matematika, 
szövegértés), szorgalom és magatartás elbírálása nagyon fon-
tos és meghatározza a gyermek dolgokhoz való hozzáállását, 
kiskamaszkorban elengedhetetlen, hogy legyen a közösség-
ben meghatározó szerepe, kamaszkorban fontos a társas kap-
csolatok alakulása.
A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményrendszer egyik fon-
tos eleme a rendőrség szakirányú tevékenysége. Elenged-
hetetlen, hogy a gyermekek ügyében eljáró intézmények, hi-
vatalok és hatóságok biztosítsák a törvényes és tisztességes 
eljárást. Csak így remélhetünk törvénytisztelő és mások létét, 
jogait elfogadó embereket, társadalmat.

Pongráczné Hegedűs Adrienn, családgondozó

JÓTÉKONYSÁGI MESEDÉLUTÁN 2013. OKTÓBER 04.

november

Köszönjük, hogy elfogadták a Varázserdő Óvoda és a Boldog Otthon Alapítvány meghívását és eljöttek Jótékonysági 
Mesedélutánunkra, hogy együttérzésükről és támogatásukról biztosítsák Helgát és családját, ebben a nehéz 
helyzetben. Szeretnénk megköszönni a Varázserdő Óvodának az ötletet, mindegyik csoportnak, felkészítőnek, hogy a 
Jótékonysági Mesedélutánt színesítették műsorukkal.

A MEGELŐZÉS FONTOSSÁGA A FIATALKORI BŰNELKÖVETÉS KIALAKULÁSÁBAN
2013. november közepén egy továbbképzésen vettem részt, ahol a téma a fiatalkori bűnelkövetés kialakulása volt. 
Nagyon fontos ismeretek és információk hangzottak el arról, hogy mennyire fontos a prevenció e területen. Szeretnék az 
előadásokon elhangozottakból néhány gondolatot megosztani, továbbadni. Fontos, hogy azok a szakemberek, akik a 
gyermekeinkkel, fiataljainkkal foglalkoznak a lehető legkorábban felismerjék azokat a jeleket, amik a bűnelkövetői 
magatartás kialakulásához vezetnek.
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A Biblia már 2000 évvel ezelőtt is számos jó tanáccsal látta el az 
embereket, hogy segítse egészségük megőrzését, a betegségek 
megelőzését. Jó tanácsai ma is igazak és helytállóak, azóta sok 
tudományos vizsgálat is alátámasztja azokat. Az előadásokat 
orvos és életmód-tanácsadók tartják.
„Egy meghatározás szerint az egészség nem más, mint a 
betegségek hiánya. Mások úgy hiszik, egészségesen élni annyit 
tesz, mint egészségesként reklámozott termékeket, nem ritkán 
méregdrága kiegészítőket fogyasztani, időnként mozogni 
keveset, és pozitívan gondolkodni az életről. Megint mások 
szerint kizárólag a mit és mikor eszek körre szűkítik le az 
egészség fogalmát. A legtöbben azonban valahol belül érzik, 
esetleg tudják, hogy a testi-lelki jólét ettől összetettebb, mégis 
természetesebb folyamat. Egészségesen élni sosem jelenthet 
egy beteg életformához való ragaszkodást, kiegészítve 
valamilyen pótszer ígéretével. Nem, mivel különösen az ún. 
civilizációs betegségeket látva rájövünk, hogy a betegségek jó 
része életmódfüggő.” /Idézet: Lucile H. Jones, 8 biztos lépés az 
egészséges és boldog élethez c. könyv fülszövegéből/
Ezzel szemben az emberek sokszor türelmetlenek, inkább a 
gyors látszatot, mint valóságos meg-
oldást akarnak. Ami évek, vagy akár 
évtizedek alatt, a nem kellő odafi-
gyelés és gondatlanság miatt kiala-
kult, azt szeretnénk egy pillanat alatt 
valamiféle csodaszerekkel helyre-
hozni. Az egyszerű életmód-változta-
tások sokkal többet jelentenének 
egészségünk megőrzésében, javításá-
ban, mint azt gondolnánk. A kutatók 
rámutattak arra, hogy egészségünk 
kétharmad részt saját életmódunktól 
függ.

Az előadás sorozat eddigi alkalmain 
megismerhettük az egészségmeg-
őrzés nyolc alapelvét: Táplálkozás, 
Testmozgás, Víz, Napfény, Önura-
lom, Friss levegő, Pihenés, Lelki 
egyensúly (Istenbe vetett bizalom).
-  Génjeink szerepét az egészségünk 

alakulásában
-  A táplálkozás fontosságát a beteg-

ségek megelőzése szempontjából
-  A 21. század pestisét, a cukorbeteg-

séget, megelőzését és kezelésének 
módját

-  Tanácsokat kaptuk az optimális 
testsúly megőrzésére

-  Újra felfedeztük az elődeink által is 
használt, lassan elfeledett vízgyó-
gyászatot

-  A betegségek lelki okairól is 
beszéltünk

november

ELŐADÁSOK AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS JEGYÉBEN
A Hetednapi Adventista Egyház Medgyesegyházi Gyülekezete a KÉSZ Kft. támogatásával „Az életmód és az egészség 
kapcsolata” címmel előadás sorozatot indított 2013 októberében a testi-lelki egészség megőrzése érdekében a 
Művelődési Házban. (Az előadások ingyenesek, termékforgalmazás, reklámozás nem történik!)

-  A csontritkulás okairól, rizikófaktorairól, kezelési lehető-
ségeiről, a mozgás, a kalcium és a D-vitamin jentőségéről

A korábban meghirdetett tíz előadásból álló sorozat ugyan 
véget ért, de az érdeklődésre való tekintettel év végéig 
további hat előadás kerül megrendezésre (lásd alul a 
mellékelt ismertetőt). 

2014 januárjától, egy most szerveződő Életmód Klub keretén 
belül szeretnénk majd lehetőséget teremteni az egészség-
megőrzés iránt érdeklődőken, hogy elsajátítsák azokat a 
gyakorlati tudnivalókat, konyhatechnikákat, praktikákat, 
amelyek költségtakarékosan, ugyanakkor hatékonyan segí-
tenek megőrizni egészségünket.
Az, hogy élünk-e a lehetőséggel, egyedül rajunk múlik: „Az 
életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: Válaszd 
azért az életet, hogy élhess mind te, mond a te magod” (5Mózes 
30:19/b). Hozzunk jó döntéseket, mert azok nekünk fognak 
gyümölcsözni! Találkozunk az előadásokon! 

                                                       Balogné Süli Beáta
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Kedves Szülők, Nagymamák, Nagypapák, Keresztszülők, 
Rokonok, Ismerősök!

Az idén is házhoz megy a Mikulás!
Modern Mikulásunk, karácsonyi manó és krampusz kíséretében 

személyesen elviszi lakásukra az ajándékokat! 
Ha meg szeretné lepni gyermekét, ne hagyja ki ezt a nagyszerű 
lehetőséget! Igényének bejelentését december 02.-ig teheti meg 

személyesen a Művelődési Házban.
Tisztelettel: Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT!
Árukínálatunk: 2014-es NAPTÁRAK, 

HATÁRIDŐNAPLÓK, FALINAPTÁRAK.

PAPÍR-ÍRÓSZER, SZÁMLÁK, NYUGTÁK, PÉNZTÁRGÉP SZALAGOK, TOLLTARTÓK, 
MESEKÖNYVEK, SZÍNEZŐK. JÁTÉK, AJÁNDÉK, KREATÍV ANYAGOK. 

BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS, NÉVNAPOS, SZÜLETÉSNAPOS BOROK, HÁZSZÁMTÁBLA 
KÉSZÍTÉS, GRAVÍROZÁS, BŐR PÉNZTÁRCÁK.

Tel: (68) 440-440 Medgyesegyháza Dózsa Gy. u. 8. sz.
/rendőrséggel szemben/

Kedves Segítőink, 
Támogatóink!

Ezúton szeretném megköszönni 
mindenkinek, akik anyagilag, jó 
szóval, támogatták családunkat, 
segítettek bármilyen formában. 

Öröm számunkra ilyen 
közösséghez tartozni, ahol az 

emberek jóérzésűek, segítőkészek, 
a bajban lévők mellé állnak. 

Köszönjük a Varázserdő Óvodának, 
a Kész kft. dolgozóinak és a 

Boldog Otthon Alapítványnak az 
ötletet, a megvalósítást, a 

támogatást!                                                    

Köszönettel és tisztelettel: Egyedné 
Harczi Helga, Gyuri és Patrik
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