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MEGSZAVAZTÁK: április 12. a FELVIDÉKRŐL KITELEPÍTETTEK EMLÉKNAPJA

317 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, hét tartózkodás mellett az Országgyűlés megszavazta, hogy ezentúl április 12. a Felvidékről 
kitelepített magyarok emléknapja. Azért ez a nap szerepelt a javaslatban, mert a második világháborút követően, 1947-ben ezen a napon 

kezdődött a felvidéki magyarok kitelepítése.
A határozatban rögzítették, 
hogy az Országgyűlés szük-
ségesnek tartja méltóképpen 
megemlékezni a Beneš-dek-
rétumok következtében a 
Csehszlovák Köztársaság-
ból kizárt, Magyarországra 
telepített mintegy százezres 
magyarságról; és támogatja 
olyan megemlékezések szer-
vezését, oktatási anyagok 

készítését, amelyek a Felvidékről való kitelepítéssel kapcsolatosak.
Az Országgyűlés emellett kifejezi nagyrabecsülését mindazoknak, akiket 
az adott időszakban csehországi kényszermunkára deportáltak, és ebben a 
szenvedésekkel teli helyzetben is igyekeztek megőrizni magyarságukat.
A határozati javaslatot még 2012. március 12-én önálló indítványként 

Dr. Molnár Attila, a Fidesz képviselője nyújtotta be. 
Az indokolás szerint az elmúlt században a nagyhatalmi játszmák és a ho-
mogén nemzetállamok létrejöttét előmozdító szándékok tragikus összjátéka 
világháborúkhoz, igazságtalan békekötésekhez, egész Európában jogfosztá-
sokhoz, kirekesztésekhez, népcsoportok elűzéséhez, megsemmisítéséhez, 
lakosságcserékhez, a hazából való kitoloncoláshoz vezettek.
A csehszlovákiai magyarokat a kollektív bűnösségükre hivatkozva megfosz-
tották állampolgárságuktól, vagyonuktól, kultúrájuktól, kiűzték szülőföldjükről, 
kényszermunkára deportálták, megtiltották anyanyelvük használatát. 
A parlamenti emléknap célja, hogy a magyarság elűzésével kapcsolatos ér-
zelmek helyükre kerüljenek, történészek, jogászok és az érintett szervezetek 
képviselőinek részvételével. A XXI. századi Európának rendelkeznie kell azzal 
a demokratikus eszköztárral, amely lehetővé teszi az elmúlt század hibáinak 
tárgyilagos, higgadt, ugyanakkor minden részletre kiterjedő felülvizsgálatát, 
és a szükséges konklúziók levonását.  

/forrás:http://www.felvidek.ma/

MEGHÍVÓ
Medgyesegyháza Önkormányzata nevében tisztelettel 

meghívom Önt, családját és barátait 2015. április 12-én, 
vasárnap, 15.00. órára a medgyesegyházi Vasútállomás előtt 

felállított Emlékműhöz a 
FELVIDÉKRŐL KITELEPÍTETTEK EMLÉKNAPJA

alkalmából tartandó ünnepi megemlékezésre.

Program
- Himnusz
- Ünnepi emlékező beszéd, elmondja Horváth Árpád,
 Gúta polgármestere
- Ünnepi műsor
- Ünnepi beszéd, elmondja dr. Nagy Béla György,  
 Medgyesegyháza polgármestere
- A kegyelet az emlékezés virágainak,
 koszorúinak elhelyezése
- Szózat 

Megtisztelő jelenlétére számítok!
Tisztelettel: dr. Nagy Béla György, polgármester

FELHÍVÁS
Tisztelettel értesítem 

Medgyesegyháza és Bánkút 
polgárait, hogy

2015. április 12-én vasárnap
10.00. órakor

Békéscsabán a Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében kerül 

megtartásra a
FELVIDÉKRŐL 

KITELEPÍTETTEK 
EMLÉKNAPJÁNAK

MEGYEI RENDEZVÉNYE
A magyarság történelmének 
szomorú eseményéről tart 

előadást
Prof. Dr. Izsák Lajos történész 

(ELTE)

Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György, polgármester
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Mi volt a célunk ezzel a rendezvénnyel?
 - Gondolhatnák, hogy anyagi támogatás kérése óvodánk, ala-
pítványunk pénztartalékainak megszilárdítása. Egyrészről igen, 
hisz mint minden működő szervezetnek, nekünk is anyagi for-
rásokra van szükségünk. 
Az est valódi célja, és ami miatt igazából nekifogtunk a meg-
szervezéséhez, életre hívásához az, hogy megmutassuk, hogy 
óvodánkban élet és lüktetés, tenni akarás és élni akarás van!
Az elmúlt év bevételéből sószobát, a mai est felajánlásaiból kül-
téri tusolót, hűsítő és párásító rendszert szeretnénk kialakítani.

Mi pedagógusok, hisszük és valljuk, hogy azt a munkát, amit 
elvégzünk csak hivatásszeretettel, meggyőződéssel és hittel le-
het folytatni. 
Az óvoda dolgozóinak szeretném megköszönni a munkájukat, 
hiszen ők nemcsak a rendezvény sikeréhez járultak hozzá, ha-
nem minden nap lelkiismeretesen dolgoznak: Balázs Tiborné, 
Boda Katalin, Cseh Györgyné, Forrásné Varga Judit, Gazos 
Józsefné, Gulyás Andrea, Grósz Irén,  Hagya Zsoltné, Hankó 

Anita, Kociszki Györgyné, Kovács Zoltánné, Kispál Józsefné, 
Pallagi Sándorné, Papné Réti Erzsébet, Petrusán Jánosné, Serfő-
ző Enikő, Széllné Loss Szilvia,Takács Ferencné, Oravecz Gábor, 
Ungerné Páger Edit, Varga Vincéné, Zám Anikó.
Köszönöm mindazok hozzájárulását, akik felismerve a célt, 
mellénk álltak és anyagilag, eszmeileg, munkájukkal, szakértel-
mükkel támogatták ennek a rendezvénynek a létrejöttét! Több 
héten keresztül fáradtságot nem kímélve, szabadidőt feláldoz-
va, sokan dolgoztak azért, hogy ez a rendezvény megvalósuljon: 
szülők, nagyszülők, rokonok, barátok munkálkodtak napokon 
át. Nagyon tiszteletre méltó, hogy azok a szülők is mellettünk 
álltak, akiknek a gyermekei már nem óvodások. Nagyon hálás 
vagyok nekik is!
Külön köszönöm Verbainé Megyeri Évának, hogy segített a szü-
lők összefogásában, akiknek ugyancsak köszönet jár: Kotroczóné 
Holecz Edit, Balázs Katalin, Herczeg Gyöngyi, Leczkési Ervin-
né, Madariné Tóth Anikó, Csótiné Kuzma Csilla, Opauszki 
Anita, Répási Éva.

VARÁZSERDŐ ÓVODABÁL 2015 KÖSZÖNET A TÁmOgATÓKNAK
Baukó Ildikó
Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Árpád Gyógy- és strandfürdő (2x 2 főnek 
fürdőbelépő)
Békéscsabai Jókai Színház ( 2x 2 főnek az Egerek és Emberek című
előadásra belépőjegy)
Bike Fun - Sipiczki Róbert :Kerékpár kiegészítők
Botás Györgyné Böbe: Patchwork termékek
Borsos Cukrászda
Cseh György
Csicsely Zoltánné
Csizmadia Tibor 
Csóti Adrián és családja
Dévényi és Társa Ügyvédi Iroda 
Doktor Kanapé Bútoráruház- Székely- Kovács Rita és férje
30.000 ft értékű vásárlási utalvány
Dorogi Beatrix
Dorogi Imre Áfész
Dr. Hargel Ahmad
Dr. Nádasdi Zsófia
Dusik János és neje
Engelhardtné Pápai Éva
Fodrász Zsuzsa: Csemege Kosár
Forgó Pál
Furák Nándor
Futaki Hajnalka -Szegedi Kézilabdások
Futaki János
Futaki Jánosné: Bánkúti Csemetekert 3x5000 ft értékű vásárlási utalvány
Gácsér Béla és családja
Gellény Birtok és Kalandpark -Gyula családi belépő
Gógné Baukó Nóra
Göcző Mátyás
Gulyás Sándor
Gyivicsán András és neje
Gyopár Sportcentrum (2 óra Bowling 2 pályán)
Gyopárosfürdő 2 családi belépő
“””Haladás Plus”” Mezőgazdasági Szolgáltató KFT.- Machnicz Endre “
Héja Richárd
Holecz Zoltán
Horváth András
Horváth László és neje
Hubertus Vadász Társaság
Icuka Cuki- Kociszki Ilona
Id. Faraga János
Id.Serfőző Sándor
Ifj. Faraga András
Ifj. Szamosi Mihály
ifj.Szöllősi György- Stangli
Il Camino Pizzéria
István Józsefné
Katona Endre
Kertészek Földje akciócsoport egyesület: Ruck Márton
Kész Kft. És annak dolgozói
Kishonti Gergő- Bora Italnagyker
Kotroczó Norbert és családja
La’Rosa Pizzéria és Étterem - Orosháza
(3.000 ft értékű ajándékutalvány)
Laukó Tünde
Machniczné Katika
Madari Attila és családja
Madari Imréné
Major József
Marosi Mariann
Marosi Mihályné Erzsike
Mazán Zoltán és Mazán Pál 
Medgyes Security- Petrovszki Attila
MEDGYES Termeltető és Szolgáltató Kereskedelmi Kft.
Medgyesegyházi Kínai üzlet
“Medgyesegyházi “”Nebulókért”” Alapítvány”

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat
Medgyesegyházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Munkácsy Mihály Múzeum: 2x2 fő részére belépőjegy
Nagy Antal
Nagy Géza és családja
Nagybánhegyesi Termálfürdő és Kemping (10db tiszteletjegy )
Napfényfürdő Aquapolis Szeged ( 2 felnőtt + 2 gyermek belépőjegy)
NOVUM Könyvkereskedés- Gazsó Sándor
Nyíregyházi Állatpark ( 2 darab tiszteletjegy)
Odalent Ajándék voucher: egyszeri szabadulás 2-5 főig 
Oraveczné Szöllősi Judit: Long-Time-Liner sminktetoválás 
30.000 ft értékű utalvány
Orestyákné Pintér Györgyi
Öcsi és Fuszek vendéglője: 5.000 ft értékben vacsorajegy)
Paintball Alföldön: 5000 ft értékű ajándékutalvány 
Pallagi Sándor: P.O Autóalkatrész Kft.
Platán Patika
Pelso Panzió: utazási utalvány 2 éj 2 fő részére reggelivel 
Piják Andrásné
Rózsa Fürdő- Tótkomlós családi belépőjegy és úszójegy
Sass Gabriella:Kahi Hiling kezelés
Schéner Mihály Általános Iskola- Vermes Rita
Simonka János
Szabóné Icu- Flavin7 terméktanácsadó
Szamosi Zoltánné
Szarvasi Arborétum ( 2 belépő)
Szatyi Stage team Kft. -  Szatmári László
Százszorszép- Dafkó Nóra
Szegedi Nemzeti Színház: 4 db belépőjegy 50%-os kedvezménnyel
Szegedi Vadaspark - Szeged ( 3 gyermek belépő)
Szöllősi Györgyné
Szöllősi Szabolcs (Csurgói KK.- Beálló)
Tarnóczi Dániel
Tóth Andrásné Elek
Tóth Könyvkereskedés- Végh Gyula
Varga Jánosné-Virágos Edit
Varga Márk-Műv Bár
Verbai Zsolt és családja
Zöld Kuckó- Tóthné Kotroczó Edit
Zsíros János
Zsíros Jánosné

Varga Jánosné, óvodavezető

CSALÁDI MAJÁLIS 2015.
A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. és Medgyesegyháza

Város Önkormányzata
Tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját a

2015. ÁprILIS 30-Án rendezendő Nyárváró Családi Majálisunkra.

prOGrAM
16:00:  Játszóház a művelődési ház melletti parkolóban.
18:00:  No Comment Dance moderntánccsoport fellépése 
18:20:  Jarina néptánccsoport fellépése
19:30:  Fáklyás felvonulás: indulás a művelődési háztól a sportpályára                                      
20:00:  Közös tábortűzgyújtás,szalonnasütés
20:00:  Nyári István és barátai zenés műsora.
21:00-23:00:  Szabadtéri Retro disco

TÁMOGATÓINK
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány, Egyéni és Társadalmi 
Felelősségvállalásért Alapítvány, Major Hús, Művészeti csoportok, 

Bánkúti Csemetekert
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TÁJÉKOZTATÁS HÁZIORVOSI ELLÁTÁSRÓL

Az 1. számú háziorvosi körzetben 2015. február 1. nap-
jától kezdődően a háziorvosi alapellátást a Gondozási 
Központ biztosítja helyettesítéssel a praxis betöltéséig.  
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2015. március 16. nap-
jától kezdődően a körzetben a helyettesítést Dr. Dimák 
Sándor látja el a következő rendelési idő szerint:

Hétfő: Medgyesegyháza - 8:00-12:00óráig
Kedd: Bánkút- 8:00-10:00óráig
Csabaszabadi-10:30-12:30óráig
Pusztaottlaka-13:00-15:00óráig
Szerda: Medgyesegyháza-8:00-12:00óráig
Csütörtök: Medgyesegyháza- 8:00-12:00óráig
Péntek: Medgyesegyháza-8:00-12:00óráig

A medgyesegyházi rendelésen a Csabaszabadiból, Puszta-
ottlakáról és Bánkútról érkező betegeket is fogadjuk!
A Doktor Úr reggel 7:00 és délután 15:00 óra között ké-
szenlétet biztosít, melynek ideje alatt a 70/645-34-38 te-
lefonszámon érhető el.

Mészárosné Hrubák Mária, intézményvezető 

dr. Dimák Sándor

Orosházán születtem 
1972-ben. Általános isko-
lai és gimnáziumi tanul-
mányaim után, az egye-
temi éveket Szegeden 
töltöttem, Az orvostudo-
mányi egyetemen 1998-
ban végeztem és ugyan-
ebben az évben kezdtem 
el dolgozni Gyulán, a 
Megyei Kórházban. Az 
lntenzív osztályon 9 

évet töltöttem el, és időközben Aneszteziológia és 
lntenzív terápiából 2003-ban sikeres szakvizsgát 
tettem. 2007-ben kerültem át a Megyei Onkoló-
giai és Sugárterápiás Centrumba. Klinikai onko-
lógiából szereztem meg második szakvizsgámat 
2009-ben. A centrum orvosaként 7 évig végeztem 
a megyei daganatos betegek kezelését, onkológi-
ai gondozását. 20].5. március 16-tól dolgozom 
háziorvosként Medgyesegyházán, 1. számú há-
ziorvosi körzetben. Gyulán élek szemész felesé-
gemmel és 3 gyermekemmel.

TISZTELT MEDGYESI ÉS BÁNKÚTI 
POLGÁRTÁRSAM!

Tájékoztatom, hogy Medgyesegy-
háza Képviselő- testülete várhatóan 
2015. április 28-án tartandó ülésén 
vitatja meg, majd fogadja el a 2014-
2019-s időszakra Medgyesegyháza 
Gazdasági Programját.
Tisztelettel kérem, hogy javaslata-

ival segítse elő a Gazdasági Program összeállí-
tását, Medgyesegyháza jövőképének formálását! 

Kérem, hogy a Programra vonatkozó elképzelé-
seit, javaslatait írásban szíveskedjen eljuttatni a 
Polgármesteri Hivatalba:
 a nagy.bela@medgyesegyhaza.hu e-mail címre, 
valamint a Polgármesteri Hivatal Medgyesegy-
háza, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre, 2015. 
április 16-ig.
Segítségét javaslatait előre is köszönöm!

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György

EBZÁRLAT
ÉS LEGELTETÉSI TILALOM 

Az Orosházi Járási Állategészségügyi és Élelmi-
szer-Ellenőrző Hivatal

járványügyi megelőző intézkedésként a rókák ve-
szettség elleni immunizálásával kapcsolatos csalé-
tek-vakcina kihelyezése okán a vakcinázás kezdetétől 
számított 21 nap időtartamra
 

2015. március hó 28. napjától
2015. április hó 17. napjáig

a Mezőkovácsházi járás illetékességi területén
Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, 
Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, 
Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyes-
bodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőko-
vácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaott-
laka, Végegyháza,

települések teljes közigazgatási területén ebzárlatot 
és legeltetési tilalmat rendel el.

Polgármesteri Hivatal

TAVASZI ZSONgÁS 

 címmel alsó tagozatos projekthét volt az iskolá-
ban. Az egy hét alatt a tavaszról, a húsvétról sze-
reztek egy sor új ismeretet a gyermekek. A jó dol-
gokból alapítványunk sem maradhatott ki.
Mind a négy évfolyamon tartottunk kézműves ját-
szóházi foglalkozást, ahol tavaszi-húsvéti ajtódísze-
ket, rizsbaba nyuszit, nyuszis ceruzatartót készíthet-
tek a résztvevők.
A „Nebulókért” 10 próba 6. állomását, az osztá-
lyok közötti sorversenyeket is megtartottuk ezen a 
héten az iskolai TEIS csapat szervezésében. A fel-
adatok illeszkedtek a projekthez, többek között 
volt nyúlugrás, „hímes tojás” egyensúlyozás.

A versenyek eredménye a következő lett:
1-2. és 3-4. évfolyam
I. helyezés: 2.b osztály
I.  helyezés: 4.a osztály
II. helyezés: 1.b és 1.c-2.c
vegyes csapat
II. helyezés: 4.b osztály
III. helyezés:  1.a osztály
III.  helyezés: 3.b osztály
IV.  helyezés:  2.a osztály
IV. helyezés: 3.a osztály

A versenyek jutalmát és a kitűzőket (melyeket 
erre az alkalomra készítettünk) alapítványunk vá-
sárolta és ajándékozta a gyermekeknek.     

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a résztvevőknek, akik eljöt-
tek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából 
a római katolikus temetőbe, a Kuzma Károly, hadnagy emlékhelyénél 
tartott megemlékezésre. 

Köszönjük az ünnepi beszédet dr. Nagy Béla György, polgármester-
nek, aki az örök érvényű 12 pont mai aktualitásait világította meg, az 
óvodások, Hegedűs Kitti, Nyári István és barátai műsorát, dr. Karsai 
Ervin medgyesegyházi helytörténeti vonatkozású emlékeit.
Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy helyi elöljárók és polgárok 
mellett az eseményen jelen volt Füredi Gábor, vitéz, a Szent György 
Lovagrend priorja, Bánki András, a KLIK Mezőkovácsházi Tankerü-
lete igazgatója, Pintér Edit az almáskamarási általános iskola veze-
tője és diákjai. 

Tisztelet a Hősöknek Társaság

KEDVES gYEREKEK!
2015. áprilisától 3 fordulós versenyt hirdetünk az általános iskola 

felső tagozatos tanulói számára: 

ISmERD mEg EURÓPÁT címmel.
A versenyre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. A feladatok az iskolai 

faliújságon, és a www.medgyesinebulokert.hu honlapon lesznek megtalálhatók, és két részből állnak. Egyrészt 
ismeretek visszaadását várjuk a versenyzőktől, másrészt kreatív feladatok megoldását kérjük. 

A döntőre 2015. júniusának 2. hetében kerül sor.
A versennyel kapcsolatosan folyamatosan figyeljétek a faliújságot és a honlapot! 

A győzteseket értékes könyv nyeremény és meglepetés várja!
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2015. március 23-27-ig, Tavaszi zsongás címmel a Schéner Mihály Általános Iskola alsó tagozatos tanulóinak pro-
jekthetet szerveztek az iskola tanítói. Ezen a héten sok érdekes és színes programon ügyeskedtek tanulóink. 

Hétfőn a projektnyitó keretében a Nagy húsvéti tojásvadászat című mesefilmet nézhet-
ték meg, amiről gyönyörű meseillusztrációk készültek. A projekthét fő témája a húsvéti 
népszokások és hagyományok megismerése volt. Az osztályok könyvtári óra keretében 
bővíthették ismereteiket. Tudásuk visszacsatolásaként ezen témakörben feladatlapokat 
oldottak meg. Délutánonként játszóházban alkothattak a gyerekek, ahol ajtódíszeket, 
rizsbábokat és nyuszis ceruzatartókat készítettek pedagógusaik és néhány szülő segít-
ségével. 
Kedd délután a TEIS programban résztvevő diákok és pedagógusok által szervezett 
sportvetélkedőn mérték össze ügyességüket tanulóink, amely hatalmas sikert aratott. 
A hét folyamán különböző feladatokat kellett megvalósítania az osztályoknak. Plakátot 

készítettek a húsvét jelképeinek felhasználásával. Az 1. és 2. osztályos fiúk locsolóverset tanultak, a 3. és 4. osztályos 
fiúk locsolóverset írtak, amit a projektzáró ünnepség keretében előadtak a lányoknak, akik cserébe egy tavaszi dallal 
kedveskedtek nekik. 
A pénteki záróünnepségen oklevelekkel, összetartozást jelző kitűzőkkel, apró ajándékokkal értékeltük, jutalmaztuk az 
egész heti szorgoskodást. A gyerekek örömmel és lelkesedéssel vettek részt a heti feladatokban.

Köszönjük a támogatást a projekthét rendezvényeihez:

-   Gácsér Bélánénak és a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány munkatársainak,
-   Potocska Norbertnek és a Művelődési Ház dolgozóinak,
-   A könyvtárosoknak: Szűcs Juditnak, Korcsokné Enyedi Katalinnak, Varga Gábornénak,
-  A TEIS program nevelőinek és tanulóinak: Nagy Attilának, Gácsér Bélánénak, Fodor Róbertnek,   
 Nagy Renátónak, Kovács Barbarának, Szeles Brigittának, Tóth Rolandnak, Szűcs Zsoltnak, Bene Viktóriának,
-  A szülőknek: Vízhányó Erikának, Mochnács Évának, Mihály Krisztinának, Potocskáné Suszter   
 Edinának, Balázs Katalinnak, Kotroczóné Holecz Editnek, Maulis Pálnénak ,
-  A Goods Marketnek,
-  Gold Irodaszer Kft.-nek,
-  Az alsó tagozatos pedagógusoknak!
Projekthét szervezői: Liker Anna, Laczóné Berényi Márta, Szalkai Éva, Veres Judit

Iskolánk tanulói rendszeresen vesznek részt különböző sportágak-
ban térségi, megyei versenyeken. 
Folyamatosan zajlik az Intézményi Bozsik Program, kézilabda Diá-
kolimpiai mérkőzések, úszóversenyek, kétpróba.  
A közelmúlt legnagyobb sikere a Mezőhegyesen rendezett mezei 
futóverseny, ahol a Schéner Mihály Általános Iskola tanulói kiemel-
kedő teljesítményt nyújtottak. 
Öt csapatunk I. helyezést, 3 csapat, pedig III. helyezést el. Egyéni 
versenyben hárman I. helyezést, egy tanuló II. és egy tanuló III. he-
lyezést ért el. 
Az öt I. helyezést elért csapat részt vett az Orosházán megrende-
zett megyei döntőn, ahol Szigetvári Viktória 8. osztályos tanuló a 
nagyon előkelő 10. helyet szerezte meg. Gratulálunk, és büszkék 
vagyunk tanulóink eredményeire. Köszönet a felkészítésért a tanító 
néniknek, valamint Bartyik János, Nagy Attila és Szabó András, 
testnevelő tanároknak!          

 Vermes Rita, intézményvezető A mezőhegyesi versenyen résztvevők csapata

SPORTÉLET A SCHÉNERBEN

TAVASZI ZSONgÁS A SCHÉNERBEN

ANGOL VERSENY A MEZŐKOVÁCSHÁZI 
HUNYADI  GIMNÁZIUMBAN

2015. március 25-én a Hunyadi János Középiskola 
angol nyelvi vetélkedőt rendezett általános iskolások-
nak. A másfélórás vetélkedő során a gyerekek többféle 
feladatban mérhették össze tudásukat: voltak játékos 
és logikai feladatok, olvasás, valamint hallás utáni 
szövegértés, és anyanyelvi lektorral való beszélgetés. 
A versenyen iskolánkat egy hetedikes és egy nyol-
cadikos csapat képviselte. A környező településekről 
összegyűlt nyolc, négyfős csapat közül iskolánk csa-
patai hozták el a harmadik és az első helyezést. 

A fotózásra összeálltak a dobogósok. Az első helye-
zést elért csapat tagjai: Leczkési Nelli, Nagy Panna 
Zsófia, Számel Tamás, Szekeres Kata. A harmadik 
helyezést elért csapat tagjai: Héja Natali, Kis Attila, 
Lehoczki Réka, Szigetvári Viktória. 

Felkészítő tanár: Fodor Ildikó 

JÁROM A JÁRÁST

A Magyarbánhegyesen 3. alkalommal megrendezett 
„Járom a járást” elnevezésű versenyen a Schéner Mi-
hály Általános Iskola 5. osztályos tanulói által alko-
tott csapat: Dragujlov Lili, Krajcsi Izabella, Kotroczó 
Evelin és Tóth Tímea  I. helyezést  ért el. 

Gratulálunk nekik és felkészítőjüknek, Pataky László, 
tanár bácsinak!          Vermes Rita intézményvezető

PÉNZ7-PÉNZ7-PÉNZ7- PÉNZ7

Az utóbbi évek válsága világszerte felhívta a figyelmet 
a pénzügyi kultúra fontosságára. A brüsszeli székhelyű 
Európai Bankföderáció (EBF) kezdeményezésére indult, 
23 országot átfogó páneurópai programhoz idén először 
Magyarország is csatlakozott a Magyar Bankszövetség 
szervezésében. 
A cél az, hogy felhívják a figyelmet a mindennapi életünk-
ben gyakran felbukkanó pénzügyi kérdések tudatos keze-
lésére, és hogy fejlesszék a fiatalok pénzügyi kultúráját.
A Schéner Mihály Általános Iskola is csatlakozott a felhí-
váshoz, és 3-8-ig, minden osztályban rendkívüli tanórát 
tartottunk a családi költségvetés témakörben.
Az órán az ésszerű gazdálkodás alapjairól, valamint a 
pénzhasználatról szerezhettek ismereteket a diákjaink. 

A  képen a 4. a osztály egyik csoportja 
feladatmegoldás  közben

A gyerekek csoportmunkában készíthettek családi 
költségvetést, ahol figyelniük kellett a ,,bevétel-kia-
dás-megtakarítás” helyes egyensúlyára. 
A projektben résztvevő pedagógusok: Likerné Buzás 
Edit, Magyar Mónika, Pós Katalin, Varga Gáborné, 
Ferenczi Gábor. 
Köszönöm kollégáim munkáját!

                                  Vermes Rita, intézményvezető

SZEmEZgETŐ A SCHÉNER ISKOLA ÉLETÉBŐL
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NŐNAP AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN

A Nemzetközi Nőnap alkalmából, 2015.03.09-én, 
meghívtuk a házi segítségnyújtásban részesülő ellá-
tottjainkat az Idősek Klubjába egy bográcsos ebédre. 
A meghívást szívesen fogadták, mi pedig örömmel 
vettük, hogy sokan jelezték részvételi szándékukat. 
Kávét, teát, házi süteményt kínáltunk, és apró édes-
ségcsomaggal ajándékoztuk meg a hölgyeket.

Amíg a bográcsban főtt a paprikás krumpli, addig a 
résztvevők beszélgettek, és egy rövid filmet néztek 
meg az Idősek Klubjában eddig megtartott rendez-
vényekről. Lassan indult a társalgás, de hamarosan 
oldódott a hangulat, az ismerősök örömmel üdvözöl-
ték egymást, majd beszélgetésbe elegyedtek, amelybe 
mindenki bekapcsolódott.

 Többen még a munkahelyükről ismerték egymást, 
de nyugdíjazásukat követően nem találkoztak, ezért 
igyekeztek mindent bepótolni, elmesélni egymásnak, 
az eltelt időről, magukról, családjukról, jelenlegi éle-
tükről, problémáikról. 
A paprikás krumpli, nagyon finom lett, mindenkinek 
nagyon ízlett. Jó hangulatban telt el a délelőtt, de ebéd 
után, már többen jelezték, hogy szeretnének hazamen-
ni, mert nagyon kifáradtak, hiszen ritkán járnak el ott-
honról, és számukra ez már megterhelő. 
A Gondozási Központ autója nyújtott segítséget abban, 
hogy mindenki bejusson az Idősek Klubjába. Köszö-
nöm kollégáimnak, Mészárosné Hrubák Máriának, 

Borbély Veronikának, Brezovszki Mátyásnénak, 
Danka Lászlónénak, Menyhárt Lászlónénak, Mészár 
Sándornénak, Rankasz Jánosnénak, Juhász Beatrix-
nak, Juhász Józefnek, Muntyán Tímeának, Soponyai 
Mártának, az önzetlen segítséget, és felajánlásaikat, 
amellyel segítették a rendezvény megvalósulását. 

Horváth Istvánné, klubvezető

     
ÜNNEP AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN IS

Talán nem tudja mindenki, hogy ez az a nap, ame-
lyet a nők elég komoly harcok és áldozatok árán vív-
tak ki maguknak. A régi korokban a nők nem voltak 
egyenrangúak a férfiakkal, de szerencsére mindig 
akadtak forradalmi beállítottságú lányok és asszo-
nyok, akik foggal – körömmel ragaszkodtak ahhoz, 
hogy a férfitársadalom elismerését, megbecsülését 
kivívják a nők számára. Ez a harc nem volt egyszerű, 
de ma már ott tartunk, hogy ezt a napot nem csak a 
női szervezetek tartják számon szerte a világon, de 
több ország nemzeti ünnepként jelöli meg.
Nőnapon minden férfi, fiú valamivel megköszönti a 
számukra közel álló nőtagokat. Édesanyákat, nagy-
mamákat, feleségeket, barátnőket. 
Az Idősek Otthonában Farkas Gyula, a képviselő-
testület Szociális Bizottságának elnöke köszöntötte az 
időseket egy szál virággal. Az ünnepet a Varázserdő 
Óvoda nagycsoportosainak műsora tette feledhetet-
lenné, akik apró ajándékkal is készültek az idősek 
köszöntésére. 
Az idősek otthonában élő és dolgozó hölgyek nevé-
ben köszönöm a köszöntést, külön köszönettel tarto-
zunk az ovis gyermekek műsoráért, mellyel mosolyt 
csaltak lakóink arcára.                                               

Fekete-Szűcsné Fáber Mária, 
vezető ápoló

KEDVES mEDgYESEgYHÁZAIAK!
Ahogyan arról sokan értesülhettek Önök közül, a város történetének 
eddigi legnagyobb vízügyi beruházása zajlik ezekben a hónapokban 
Medgyesegyházán. 
A fejlesztéseknek köszönhetően teljes lefedettségű lesz a korábban 
csak részben kiépített szennyvízelvezetési rendszer, illetve a szeny-
nyvíztelep is bővül. 
A két fejlesztés szorosan kapcsolódik egymáshoz, az infrastruktúra bő-
vítése ugyanis csak a telep kapacitásának megnövelésével érhető el. 
A rendszerbővítés 522 új ingatlan bekötését eredményezi, a telep 
kapacitása pedig közel 20%-kal nő. Az építkezés következtében a 
település közel összes ingatlantulajdonosának lehetősége nyílik rá-
csatlakozni a hálózatra. 
A beruházás a próbaüzemmel együtt idén nyárra fejeződik be. Az 
építkezés során a legfontosabb időszakok a következők:
•  Április közepe: a 3 hónapos próbaüzem kezdete, melynek kezde-
tekor, a trafó csere időpontjában néhány órás áramszünet várható. 
Ennek pontos dátumáról időben fogjuk tájékoztatni Önöket. 
•  Július közepe: a 3 hónapos próbaüzem vége, mely végén az előfor-
duló kisebb problémákat orvo-
solja a kivitelező, az új szenny-
vízrendszer pedig ezt követően 
állhat majd a medgyesegyháziak 
rendelkezésére.

A beruházás ideje alatt tanúsí-
tott megértésüket és türelmü-
ket előre is köszönjük!

KSH - ÖNKÉNTES ADATSZOLGÁLTATÁSON ALAPuLó 
LAKOSSÁGI ADATFELVÉTEL 

Medgyesegyháza területén, a KSH elnöke által 2015. évre engedélyezett önkéntes adat-
szolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata 
szerint. A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilván-
tartási száma és neve:
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel havi naplóvezetés (havonta)
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel havi naplóvezetéshez kap-
csolódó éves kikérdezés (március 16 - május 15)
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Kft., igazol-
vánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét véletlenszerű-
en választottuk ki a statisztikai mintavétel reprezentativitásának szabályait követve. A vá-
laszadás a kijelölt háztartásban élők számára önkéntes, részvételükkel nagymértékben 
hozzájárulnak az országról, régióról, készülő hiteles statisztikák előállításához.
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek, és az adatok csak összesített 
formában, a személyes azonosíthatóság lehetősége nélkül kerülnek nyilvánosságra. 
Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az 
adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvénynek, valamint az informá-
ciós önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény-
nek megfelelően járunk el.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon 8 és 16.30 óra között a 
66/322-196-os telefonszámon a KSH Békéscsabai osztály munkatársai készséggel 
adnak felvilágosítást. 
Az adatgyűjtések módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a  
www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást, elsősorban az Adatszolgáltatóinknak — 
Nyomtatványok — Önkéntes adatgyűjtések menüpont alatt.

 Polgármesteri Hivatal

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A medgyesegyházi Varázserdő Óvo-
dába történő beiratkozás időpontjai 
az alábbiak szerint alakulnak:

2015. április 20.     (hétfő)
8.00 – 17.00 között

2015. április 21. 
(kedd)

8.00 – 17.00 között
A beiratkozás helye:

medgyesegyházi Varázserdő Óvoda, 
Hősök u. 2. sz.

Polgármesteri Hivatal



április április 

TÁJÉKOZTATÓ
„Közlekedik a család” - megyei forduló

Az Országos Baleset-megelőzési Bizottság idén is meghirdette a „Közlekedik a család” elnevezésű vetélkedőjét. 
Az országos döntőn a megyei versenyeken legjobban teljesítő csapatok vesznek majd részt. Békés megyében 
2015. május 09-én lesz alkalmuk a vállalkozó kedvű családoknak arra, hogy összemérjék tudásukat. 
A közlekedéssel kapcsolatos érdekes és tanulságos feladatokkal az AutoMobil Körös Kft. telephelyén (Békéscsaba, 
Szarvasi út 74.) várják majd a szervezők a gyermekeket, illetve szüleiket. 
A csapat minimum háromtagú, a két szülő mellett legalább egy 6 és 17 év közötti gyermeknek is részt kell vennie a já-
tékban. Kisebb gyermekeknek idősebb testvéreik nyújthatnak nagy segítséget a feladatok megoldásában. Feltétel, hogy 
legalább az egyik szülő rendelkezzen érvényes B kategóriás vezetői engedéllyel. Elsőként KRESZ tesztlapot kell kitöl-
teni, így a családok a közlekedési szabályokra, elsősegélynyújtásra, a rendőri karjelzésekre vonatkozó ismereteik felfris-
sítésével készülhetnek fel a megmérettetésre. 
Több olyan állomás is lesz, ahol a családtagok ügyességüket tehetik próbára. Így például a család egyik felnőtt tagjának 
autóval kell végigmennie egy pályán, a gyermekeknek pedig kerékpáros ügyességi feladatot kell teljesíteniük. Emellett 
egyéb érdekes és szórakoztató feladatok is várják majd a családokat.
A verseny napján 9 és 13 óra között folyamatosan várjuk a családokat, akiknek 8 állomást kell bejárniuk, a feladatok 
körülbelül másfél óra alatt teljesíthetőek. 
Jelentkezni előzetesen a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság 06-68/381-255-ös telefonszámán Tóth Krisztina r. 
főtörzsőrmesternél illetve a verseny napján, a helyszínen személyesen lehet. 

BÉKÉS MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG

A NŐNAPI RENDEZVÉNY mEgTÖLTÖTTE A CIVILEK HÁZÁT
A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete az idén a hagyományaiktól eltérően nem nőnapi vacsorát tartott, 
hanem nőnapi délutánt rendezett. Az összejövetelre 120 fő jött össze a köztudatban már „Civilek háza”-ként emlegetett, volt párt-

ház épületébe- tudtuk meg Szabó Györgyné, egyesületi elnöktől.
- 

Az egyesület férfi tagjai saját készítésű ajándékokat osztogattak a hölgyeknek, de ők szolgálták fel az asszonyok házi süteményeit 
is. Dr. Nagy Béla, polgármester egy-egy szál szegfűvel köszöntötte a nő résztvevőket. A fergeteges hangulatot színes műsor ala-
pozta meg, melynek létrejöttében Sütő Mária Márta, alpolgármester asszony működött közre. Ágoston Anita és H. Varga Tamás 
előadóművészek örökzöld dallamokkal, mulatós nótákkal szórakoztatták az egybegyűlteket. Szikora András, szintetizátoron ját-
szott, szinte megállás nélkül szolgáltatta a zenét a táncos lábúak örömére. Mindenkinek köszönet a jól sikerült programért!

gYÓgYULJ mÁRTI, EgY VÁROS SZORÍT NEKED!
Március utolsó szombatján a medgyesegyházi emberek újból tanúbizonyságot tettek szolidaritásból, emberségből, összefogásból. Zahorán Márti, 
fogászati asszisztens gyógykezelése érdekében szerveztek jótékonysági délutánt a Medgyesi Civil Kerekasztal résztvevői, Márti baráti társasága. 
Az eseményre a helyiek mellett az érintett vidéki ismerősei és rokonsága is eljött. A művelődési ház zsúfolásig megtelt.  

Szabó Györgyné, Zsuzsa a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak egyesülete elnöke elmondta, hogy szervezetük tagja a 2013 decembere 
óta működő Medgyesi Civil Kerekasztalnak, így a város közösségi eseményeiből sosem maradnak ki. Most is széles körű összefogáson alapult a 
jótékonysági délután előkészítése, megszervezése, ő maga örömmel mondott igent Márti barátai felvetésére, hogy vállalja a koordinálást. 
- Összefogtunk és adnunk nagy élmény volt! Mindenkinek köszönjük, aki jelenlétével, munkájával, fellépésével, felajánlásával hozzájárult e jó 
cselekedethez! Külön köszönöm Dr. Szeverényi Lászlónak, hogy vállalta a fővédnökséget, a Szlovák Nemzetiségi Önkörmányzat gasztronómiai 
csoportjának, hogy csörögét sütött a Stangli Sütöde szintén felajánlott alapanyagaiból! 
Azt tapasztalom, hogy jó szándékból Medgyesen nincs hiány- összegezte Szabóné, aki elmondta, hogy támogatójegyek továbbra is válthatók az 
egyesület irodájában, szerdánként 9-11 óráig.                                                      B. I. 

„A legszebb emlékműved embertársaid szívében áll.”  /Albert Schweitzer/
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki bármi módon hozzájárult, hogy március 28-án, egy felejthetetlen élményben lehetett részünk! 

Hálásan köszönjük a felajánlásokat, anyagi és erkölcsi támogatást! Együttérzésük, együttérzésetek sokat jelent számunkra, számomra!
Zahorán Márti és családja

KÖZLEKEDIK A CSALÁD”
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁgI VETÉLKEDŐ

   Család

Család neve: 

Lakcím: 

E-mail cím: 

Telefonszám: 

   Szülők 

Név: 

Születési hely, idő: 

Jogosítvány száma: 

Név: 

Leánykori név: 

Születési hely, idő: 

Jogosítvány száma: 
 
   Gyerek vagy gyerekek (6–17 éves)

Név:  

Születési hely, idő: 

Név: 

Születési hely, idő: 

Fotók: Pete Csaba
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