XXV. évfolyam, 10. szám

2015. október

Meghívó

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat meghívja Önt 2015. október 22-én 14 órára
a Művelődési Ház nagytermébe az október 23-i Városi megemlékezésre.

Program

14.00 A Schéner Mihály Általános Iskola 6.b osztályos tanulóinak ünnepi műsora
14.20 Megemlékező beszéd
14.30 Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal falán lévő emléktáblánál

Városunk önkormányzata és a Magam nevében az alábbi verssel,
tisztelettel köszöntöm Medgyesegyháza és Bánkút idős polgárait
az IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából!
Dr. Nagy Béla György, polgármester

Várnai Zseni: Úgy tégy, mintha örökig élnél
Úgy tégy, mintha örökig élnél,
Úgy folytasd minden dogodat,
Mintha már semmitől se félnél,
Az elmúlás se riogat...
Mert nem lehet fölérni ésszel,
Hogy jön a Perc!
S mindent bevégzel...
Megszűnsz létezni,
Nem leszel!
Mintha sohase lettél volna...
S ez lenne minden élők sorsa?!
Ne gondolj erre,
Nem szabad!
Csak folytasd minden dolgodat.
Úgy tégy, mintha örökig élnél!
Hinned is kell, hogy így igaz.
Megérik majd munkád gyümölcse,
Kertedből kipusztul a gaz...
Teremtő zápor hull a földre,
Jogod van fényre
És örömre....

OKTÓBER 6.

Százhatvanhat éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a
magyar szabadságharc 13 honvédtábornokát, Pesten, pedig
Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Október hatodikát a kormány 2001-ben a magyar nemzet gyásznapjává nyilvánította.
Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták a nemzeti
lobogót az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, az aradi vértanúk emléknapján kedd reggel a Parlament
előtti Kossuth téren. A kegyelet kifejezéseként Magyarország
lobogója egész nap félárbócon maradt a nemzeti gyásznapon.
/MTI 2015. október 4, 6./

Meghalt Göncz Árpád
/Forrás: http://index.hu/belfold/

Életének 94. évében, családja körében meghalt
Göncz Árpád politikus, író, műfordító, a rendszerváltáskor létrejött harmadik magyar köztársaság
első államfője, első évtizedének egyik legfontosabb
politikusa. A hírt az MTI megerősítette.
Göncz Árpád három kormány alatt is köztársasági elnök volt, ezek alatt az évek alatt ma már nehezen elképzelhető népszerűségnek örvendett.
„Ha szolgálni kívánok valakit, azokat kívánom szolgálni, kiknek szolgájuk nincsen:
a védteleneket. Akiknek sem
a darutollas úri világban,
sem az egyenlők közt egyenlőbbek világában nem jutott
jó szó.”
(Göncz Árpád, 1990. augusztus)
EMLÉKEZZÜNK
November 1. Mindenszentek
ünnepe, november 2. pedig a
Halottak napja a keresztény világban. Mindenszentek (latinul:
festum omnium sanctorum) a
katolikus egyházban az összes
üdvözült lélek emléknapja. A
protestantizmus az elhunytakról emlékezik meg ilyenkor. Az
ezt követő halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből
az elhunytakról való általáno
megemlékezéssé.
/ http://mult-kor.hu/
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XXIII. Medgyesegyházi Napok - 2015.
Hagyomány szerint, szeptember utolsó hétvégéjén rendezte meg városunk a Medgyesegyházi Napokat, immár huszonharmadik alkalommal. Településünk 100 éves nagyközséggé válásakor határozott úgy az egykori elöljáróság, hogy lakóhelyünk
védőszentjének, Szent Mihálynak a napjához legközelebb eső hétvégén tartjuk meg az eseményt, egybekötve a búcsúval. A
több mint két évtizede életre hívott rendezvény az idén is megőrizte gyökereit, így Baross László bánkúti sírjánál és a Schéner
emlékháznál történő koszorúzással indult a program. Este ünnepi képviselő-testületi ülésre várták a lakosságot,
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„Medgyesegyházáért Emlékérem”: Nagy Attila, Negrea Constantin Dániel
Nagy Attila a Békéscsabai Tanítóképző Főiskolán 1990-ben kapta meg diplomáját, melynek átvételével egy időben a hallgatók
által adományozott Aranybakancs-díj elismerésben részesült közösségi tevékenységéért.
Tanulmányait a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola testnevelő tanári szakán folytatta. A helyi általános iskola dolgozójaként munkája mellett a sportegyesületben sportolt, 1992-ben és 93-ban
vezetésével Medgyesegyháza település részt vett a Kihívás Napja
nemzetközi sporteseményen.

Negrea Constantin Dániel több mint két évtizede kezdett el igen
aktívan dolgozni azon, hogy a medgyesegyházaiak is bekapcsolódjanak a magyarországi román nemzetiség életébe. Kezdeményezésére alakult meg városunkban az akkori Román Kisebbségi (ma
már Nemzetiségi) Önkormányzat, ahol azóta is elnökként dolgozik, immár 13 éve.
Nagy jelentőségű azon tevékenysége, hogy a településünkön élő
románságnak hamar sikerült becsatlakoznia a nemzetiségi közélet
vérkeringésébe.

A helyi közösségi életből is aktívan kivette a részét, hiszen 1994
óta települési képviselői feladatokat lát el, a szociális és oktatási,
valamint pénzügyi bizottságok tagjaként szolgálta és szolgálja ma
is a település polgárait.
10 éves közmegelégedésre végzett pedagógusi munkája után
2000-ben a helyi általános iskola és óvoda igazgatójává választotta a
dolgozók, szülők, tanulók közössége és a helyi képviselő-testület.
2002-ben közoktatás-vezetői szakirányú diplomát szerzett a Szegedi
Tudományegyetemen. Ugyanebben az évben UEFA B- licences labdarúgó edzői képesítést kapott.
Igazgatói tevékenysége alatt számtalan pályázat eredményeként az
iskola a környező iskolák közül a legfelszereltebb, legmodernebb
iskolává fejlődött. Vezetése alatt az iskolai szülői munkaközösség és
a tantestület összefogásaként 2001-től jótékonysági iskolabál kerül
megrendezésre, mely méltán a település legnagyobb társadalmi eseménye.
Sportegyesületi tevékenysége a sportról az edzői és vezetői feladatok
ellátása felé fordult. Nevéhez kötődik a labdarúgás utánpótlás-nevelésének felkarolása a Góliát- és Bozsik-programokban való folyamatos részvételével. Edzői tevékenysége során számos tehetséges
labdarúgó került ki a Medgyesegyházáról. 2009-2011 között a
Békés Megyei Labdarúgó Szövetség elnökségi tagjává választották. 2012-től a Medgyesegyháza Sportegyesület elnöke.
Az intézményi Bozsik-programban nyújtott kiemelkedő munkájáért 2014-ben az MLSZ elismerő díját vehette át Nyilasi Tibortól
a Telkiben megrendezett ünnepségen.
Az iskolai testnevelői munkája mellett megválasztották a Magyar
Diáksport Szövetség Békés Megyei Egyesületének elnökségi tagjává, valamint a Mezőkovácsházi Tankerület testnevelés munkaközösségének vezetőjévé.

Az emlékérmet közössége elismerésének is érzi a kitüntetett,
melynek átvételére most is tiszteletét tette több magas rangú
nemzetiségi elöljáró
2002-2006-ig az Országos Román Önkormányzat tagjaként vállalt
feladatot, majd 2010 októberéig Békés Megye Román Kisebbségi
Önkormányzatának alelnökeként fogta össze a hazai román nemzetiséget. Ez idő alatt is számtalan rendezvényt szervezett, programon dolgozott azon cél érdekében, hogy a hazai román nemzetiség értékei a jövő számára átörökítődjenek.
Több sikeres, már hagyományosnak mondható rendezvény szervezője Medgyesegyháza településen: Nemzetiségi bál, Nemzetiségi délután a Dinnyefesztivál keretében, Nemzetiségi Napok.
Önzetlenül munkálkodik azon, hogy a településen élő fiatalok-származásuktól függetlenül- megismerjék a román nemzetiségi kultúrát, közelebb kerüljenek a román közösség értékeinek
megismeréséhez.
Nagy szerepe volt annak létrehozásában, hogy már lassan egy
évtizede a helyi általános iskolában az érdeklődő diákok tanulhatják a román nemzetiségi nyelvet és a román népismeret.
Az óvodában is elérhetőek lettek a román nemzetiségi foglalkozások a kicsinyek számára.
A tanulóknak rendszeresen nyelvi és népismereti táborozást szervez anyanyelvi környezetben, s támogatásokkal segíti a hátrányos
helyzetű gyermek számára is a részvételt.
Tíz évvel ezelőtt alapítója volt A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesületnek.
Munkája eredményeként Medgyesegyháza város romániai kapcsolatait szélesítette, testvértelepülési megállapodások létrehozásával. Elsőként 2003-ban a Kolozs megyei Valea-Ierii /Járavize/,
településsel, majd 2006-ban az Arad megyei Siria /Világos/ településsel írták alá a megállapodást.
2014-ben az Országos Román Nemzetiségi Önkormányzat kulturális bizottságának tagjává választották.

melyet a Tótkomlósi fúvószenekar térzenéje és Juhász Miklós, alias Nicholas Shepherd, festőművész kiállításának megnyitója előzött meg.
A városi ünnepi önkormányzati ülésen dr. Nagy Béla György, polgármester mondott köszöntőt, kiemelve a medgyesi emberek mindenkori összetartozását, mely töretlen maradt a történelem során.

Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzata 1992 évben alapította a „Medgyesegyháza Díszpolgára” címet, 1997
évben a „Medgyesegyházáért” Emlékérmet, 2001-ben, pedig a kitüntetésekről szóló rendeletek egységesítésével további elismerő címeket, melyek most is átadásra kerültek.
2015-ben a város legidősebb polgára Kovács Jánosné A legfiatalabb polgár Mazán Roberta Júlia lett, aki 2015.
(Jucika néni), aki a helyi Szociális Otthonban lakik, 1920. szeptember 9-én látta meg a napvilágot Gyulán, 49 cmmájus 31-én született.
rel és 3400 grammal. Medgyesegyházán a Petőfi utcában
lakik, édesanyja: Mazán Katalin.
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AZ ÉV PEADAGÓGUSAI

AZ ÉV KÖZTISZTVISELŐJE

Forrásné Varga Judit, a medgyesegyházi Általános Iskola és
Óvodában, mint gondozónő kezdett dolgozni, ahová a gyermekekkel való törődés és a gyermekek szeretete irányította. Óvónői
diplomát 1999-ben szerzett.

Simonka Jánosné, 2008 óta a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjeként tevékenykedik.

Gazos Józsefné Gyurkó Márta, képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus, pénzügyi szakügyintéző. Mindig is érdekelte a matematika a számok világa, 1998-ban számítógép- kezelői tanfolyamon
vett részt, hogy munkáját minél pontosabban, a kor igényeinek megfelelően tudja végezni.

Feladatkörébe tartozik többek között a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat testületi üléseinek előterjesztésében való közreműködés. A bizottságok és a képviselő-testület ülésén jegyzőkönyvvezetőként vesz részt, a hozott rendeleteket és határozatokat az ülést követő
napon előkészíti és továbbítja az érintettek részére. Iktatja az érkező
és kimenő iratokat, irattározási feladatokat és a napi postával kapcsolatos teendőket lát el. 2013-ban Pénzügyi és számviteli ügyintéző
szakképesítést szerzett.
Az ügyfelekkel szemben rendkívül segítőkész, megállapítható, hogy
a település lakosságának tisztelete és megbecsülése övezi. Feladatköre rendkívül sokoldalú és szerteágazó, szakmai felkészültsége, alapossága, segítőkészsége és sokszor a hivatali időn is túlnyúló munkavégzése példaértékű kollégái, felettesei előtt.

Az érettségi után Medgyesegyházán az Általános Iskolában, iskolatitkárként kezdett dolgozni. Az óvoda már akkor sem állt tőle távol,
hiszen a két intézmény több évig egy igazgatás alá tartozott és a dolgozok személyi anyagát ő kezelte. 2013.-tól a Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában dolgozik óvodatitkárként. Munkáját precízen,
pontosan, alaposan és lelkiismeretesen végzi, immár 30 éve. Mindig
naprakész, eligazodik a törvények és jogszabályok útvesztőjében.
Munkatársai gyakran fordulnak hozzá segítségért, és tudják, hogy
mindenben számíthatnak rá.
Szakmai tapasztalataival, tanácsaival, ötleteivel segíti az Óvoda Alapítványának a működését is.

AZ ÉV KÖZALKALMAZOTTJAI

AZ ÉV TANULÓJA

Jellemző rá a megújulás és az állandó önképzés, 2000-ben gyógytestnevelő, 2008-ban szakvizsgázott pedagógus képesítést szerzett. Ma a
Varázserdő óvodában TSMT terepeutaként is dolgozik, rászoruló
gyermekek fejlesztését rendszeresen végzi, nagyon jó eredmén�nyel. Munkájára jellemző a gyermekközpontúság, az elfogadás és a
segítőkészség. Tapasztalatait megosztja a kollégáival, irányt mutat a
gyermekek csoportokban való mindennapi fejlesztésére.
Szabadidejében is nagyon sokat tesz a gyermekekért. A Varázserdő
alapítvány tevékenységét is aktívan támogatja.
Hrabovszki Tünde, 1986-ban szerzett tanítói diplomát, Pusztaottlakán kezdett el tanítani, majd Medgyesbodzáson. 1991-ben magyar

Borbély Veronika, az Idősek Klubja feladatellátását korábban is segítette közcélú foglalkoztatás keretében, amikor kiderült, hogy munkavégzésben fáradhatatlan, lelkiismeretes, megbízható. A szociális
ellátás, gondozás iránti elköteleződését bizonyítja, hogy 2008. évben
szociális gondozó és ápoló szakképesítést szerzett, azóta szociális
gondozóként dolgozik.
Feladata a nappali ellátás szervezése, a mindennapi gondozási tevékenységek elvégzése, szabadidős- és kulturális programok szervezése, a napi dokumentáció vezetése. Mindezek mellett a házi segítségnyújtás, az étkeztetés, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
feladatainak ellátásban is részt vesz.
tanári diplomát ehetett kézbe. Az intézmények átszervezése miatt
2008-től a Medgyesegyházi Általános Iskola nevelője lett.
Angol-szakkollégiumi végzettségét úgy kamatoztatta, hogy már az
alsó tagozaton is megismertette a tanítványaival milyen jó dolog más
nyelven beszélgetni. Mindig szívesen vett részt olyan szakmai programokon, melyeken bepillantást nyerhetett a közoktatás legújabb
módszereibe.
Diákjaival és a szülőkkel is nagyon jó kapcsolatot tudott, tud kialakítani és ápolni. Számtalan versenyen vett részt tanítványaival. Országos eredménnyel is büszkélkedhet. Osztályfőnöki feladatait odaadó
gondoskodással látja el. Nincs az az idő, amit sajnálna tanítványaitól. Mindig bizalommal fordulhatnak hozzá a gyerekek, legyen az
tantárgyi gond, vagy lelki probléma. Számára ugyanolyan fontos a
gyerekek nevelése, mint a tárgyi tudás. Tiszteli, szereti tanítványait.

Kollegáival szemben lojális, segítőkész, munkatársai és felettesei bármikor kérhetik segítségét, gyakran olyan feladatok ellátásában is részt
vállal, melyek nem tartoznak közvetlenül munkaköri feladatai közé.

AZ ÉV SPORTOLÓI
Pesics Zoltán, 11 éve tagja a Medgyesegyházi Sportegyesületnek,
az ő szakmai tapasztalatának köszönhetően alakult meg az Úszó és
Uszonyos úszó Szakosztály. Irányítása mellett vált szakosztályunk
ismertté az országban.
Több száz gyermek tanult meg biztonságosan úszni, elsajátítani
mind a négy úszásnemet, ezen felül az uszonyos és búvárúszást, valamint a vízből mentést. Ezen felül kéttusa versenyszámban vesznek
részt sportolóink. Az ő szakmai tapasztalatának és felkészítésének
köszönhetően, szakosztályunk évek óta nagy számú versenyzővel
képviselteti magát országos versenyeken, és a Diákolimpiákon. Legjobb versenyzőink az országos középmezőnyben vannak.
Nagyon jó szakmai és pedagógiai érzékkel irányítja a szakosztály
munkáját, motiválja a gyermekeket a sport szeretetére, az önszabályozási képességek: a siker kezelésére, a kudarc tűrésére, a kitartásra,
felelősség vállalásra, törődésre, toleranciára, terhelhetőségre, szociális érdekérvényesítő képességekre: együttműködésre, versengésre,
segítségnyújtásra, a kitartó tanulásra.

Mester és tanítványa, együtt tüntették ki őket

Szigetvári Viktória, 8 éven át tartó kimagasló tanulmányi munkája, a
munkához való hozzáállása, példamutató szorgalma és magatartása,
tisztelettudó viselkedése, kimagasló sportteljesítményei és közösségi
munkája alapján érdemelte ki az elismerést. Az iskolai élet minden
területén maximálisan teljesített tanórákon és azon kívül is.
Alkotó és kreatív módon hasznosította megszerzett tudását: az évek
alatt számtalan iskolai, körzeti, megyei és országos tanulmányi versenyen kimagasló eredményeket ért el biológia, magyar nyelv, történelem, angol nyelv tantárgyakból, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét.
Vikire tökéletesen illik a jó tanuló – jó sportoló cím, hisz ezt kitűnő
tanulmányi munkája mellett sporteredményei is igazolják. Iskolai,
körzeti, megyei és országos versenyeken kimagasló eredményeket ért
el, legyen az futás, atlétika, tájfutás, foci, kézilabda. Mindezek mellett
leigazolt játékosa az Orosházi Női Kézilabda Clubnak.

Balog Rebeka, már óvodás korában megtanult úszni. Azóta folyamatosan sportol, aktív versenyző. Középiskolai, majd főiskolai tanulmányai mellett is rendszeresesen úszik. Példamutató
munkájának köszönhetően az úszó szakosztály csapata több
szavazáson is csapatkapitánynak választotta.
Az uszonyos úszó versenyeken jelentős nemzetközi mezőnyökben is helyt állt, de az úszás minden versenyszámában is rajtkőre tud állni. Kitartó és állhatatos szorgalmának köszönhetően
kiemelkedő, legjobb eredménye, hogy a középiskola utolsó évében az úszó diákolimpián bejutott az országos döntőbe.
Mindig motiválja az utánpótlást, a mozgás iránti igény fontosságára, az egészséges életmódra.
Amint életkora megengedte búvár oktatói tanfolyamot végzett.
A medgyesegyházi edzőtáborokban megtanulta a vizek veszélyeit, elsajátította a vízből mentés fogásait. Az idén már önkéntesként segítette a tábor munkáját, kiegészítve ezzel a főiskolán
szerzett pedagógiai ismereteit.
Tervei között szerepel további sportszakmai végzettség megszerzése.

6

október

csak úgy, beszélgetni. Nem felejtették el kedvességét, jóságát,
azt hogy mindig figyelt rájuk.
Nyíltszívű, őszinte ember volt. A véleménye mellett mindig
kiállt, vállalva a konfliktust is, akár a munkahelyén, akár
az alapítványi üléseken. Nemcsak beszélt, de tett is. Nagyon
Ági óvó néni egyik alapítója volt a 2004-ben létrejött Ala- sokat. Az óvodás gyermekek felé mindig türelemmel fordult,
pítványunknak. Számunkra, akik együtt dolgoztunk vele, a szinte szülőként aggódott értük. Nagyon szerette őket. Nem
mai napig felfoghatatlan, hogy már nincs közöttünk. Állan- sajnálva saját szabadidejét, az utolsó időkig kereste az új nedó mosolya, soha nem szűnő jókedve ma is itt van velünk.
velési lehetőségeket, szervezte a kirándulásokat, az óvodai
programokat.
Munkája és családja mellett jutott ideje az alapítványi munkára is. Ha vitatkozni kellett, akkor vitázott, érvelt, ha programot kellett szervezni, akkor azt tette. Mindig, mindent a
gyermekek érdekében. Azért, hogy a felnövekvő nemzedékeknek jó, jobb legyen.
Találtunk egy idézetet: Akinek szerencséje van, az élete, a tanulmányai során legalább egyszer találkozik egy olyan pedagógussal, aki valamit megmozdít benne, aki olyat mutat tettével, cselekedetével, tudásával, hogy az akár az egész életét
meghatározza.
Azt hisszük, általa sokan mondhatják magukat szerenMilyen ember, milyen pedagógus volt? Jó. Sőt kiváló!
Egész életén át példát mutatott. Az óvodás gyermekek előtt csés embernek.
olyan új világot nyitott meg, mely segítette őket további életük Köszönjük Ági óvó néni!
Köszönjük, hogy ismerhettünk, hogy veled dolgozhattunk!
sikereiben.
Azt mondják, a kisgyermekek elfelejtik a velük történt dolgo- Ígérjük, hogy soha nem felejtünk
kat, fiatalként, felnőttként csak körülbelül 9-10 éves koruktól
emlékeznek a velük történtekre. Ez nem így van. Ági óvó néni
a
kuratóriuma
óvodásai sokszor még középiskolásként is visszajártak hozzá
Gácsér Béláné, a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány
által alapított „Nebulókért Díjat” adott át posztumusz
díjként Pallagi Sándorné,
ÁGI ÓVÓ NÉNINEK

Az ünnepi képviselő-testületi ülés keretében emléklapot kaptak az önkormányzat és intézményeinek nyugdíjba vonult
alkalmazottjai. Nagy Lászlóné, a Polgármesteri Hivataltól és Nagyné Sebó Éva, a Schéner Mihály Általános Iskolától
köszönt el az elmúlt hónapokban. Az utóbbi méltatott, „Pedagógus Életpályáért Emlékérem” díjat vett át Vermes Rita,
iskolaigazgatótól az oktató – nevelő munkában eltöltött 40 év kiemelkedő tevékenykedéséért.
Minden évben átadásra kerülnek a Rendezett utcakép verseny díjai,
elismerő oklevelek találnak gazdára, melyeket egy 3 fős bizottság ítél oda.
Elismerő oklevelek:
- Dragán Györgyné, Bánkút Petőfi utca 25/a szám
- Munkácsi János, Fáy utca 49.
- Matuska György Ádámné, Szabadság utca 1/ a
- Karlik Jánosné, Szabadság utca 31.
- Siflis Jánosné, Baross utca 85.
- Sándor Istvánné, József Attila utca 3/a
- Fűri Imréné, Zrínyi utca 13.
Helyezettek:
III. hely:
Lóhner Józsefné, Rákóczi utca 24.
II. hely: a társasház tulajdonosai között
Süli Pál, Rákóczi utca 12 / a
I.hely:
Varga Ferenc, Rákóczi utca 12 / a szám

Az elismeréshez kis emléktábla is járt, melyet az érintettek büszkén kihelyezhetnek az ingatlanjaik falára, kapujára jól látható helyre.
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FŐZŐ-, HÁZI PÁLINKA-, ÉS HÁZI SÜTEMÉNY VERSENY

Főzőverseny 3.: Hegedűs Csapat- Halászlé, 2.: Hubertus Vadásztársaság Őzpörkölt és Vaddisznó pörköltje holtversenyben,
1.: Nyomás mindenre csapat -Vaddisznópörkölt kapros juhtúrós nokedlivel
Házi pálinka verseny 3.: Nagyné Iván Katalin- vegyes pálinka, 2.: Mocsári Pálné -1993-as szilva pálinka, 1.: Juhász Tibor
-2014-es Irsai Olivér szőlő pálinka
Házi Sütemény verseny 3.: Rajtárné Fűri Emese -Dió torta népviseletben,2.: Papp Julianna- Vendégváró feketeerdő
kocka,1.: Pécs Gabriella- Nagymama csokis gesztenye kockája

GRATULÁUNK!!!

SZÓRAKOZÁS-SZÓRAKOZÁS-SZÓRAKOZÁS
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Medgyesegyházáért futás
A KÉSZ Kft. és a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány évek óta közösen szervezi a Medgyesegyházi Napok részeként megrendezésre kerülő „Medgyesegyházáért futás” elnevezésű versenyét. Az idei versenyen a rossz idő ellenére közel 400 résztvevő indult.
Sok –sok gyermeket elkísértek szülei, nagyszülei, hiszen osztályok közötti verseny is volt, nemcsak egyéni helyezések. Az ETF
Alapítvány jóvoltából egészségügyi szűrővizsgálatokra is sor került. A következő eredmények születtek:
Óvodások
I.
Ipacs Annabell
II.
Oláh Nóra Eliza
III.
Ottrok Dzsenifer
1-2. évfolyam
Leány					Fiú
I.
Moldován Dóra 2.a		
I. Stir Junior 2.b
II.
Leczkési Molli 2.b		
II. Zsilák János 2.a
III.
Hrubák Anna 2.b		
III. Czene Áron 2.a
3-4. évfolyam
Leány					Fiú
I.	Füri Fiorella 4.a
I.
Kuzma Hunor
3.b
II.
Zsilik Zsófia 3.b		
II. Czene Ákos 4.a
III.
Kovács Kincső			
III. Grósz László 4.b

5-6. évfolyam
Leány					Fiú
I.
Nagy Beáta Kármen 6.b
I. Tóth Sándor 5.a
II.
Tassi Alexandra 6.b 		
II. Kiss István 5.a
III.
Isztojka Klára 5.b		
III. Szél Mihály 6.b
7-8. évfolyam
Leány					Fiú
I.
Széll Korina 8.a			
I. Fodor Róbert 8.b
II.
Kovács Alexandra 8.a		
II. Roik Martin 8.b
III.
Bozsányi Alexandra 8.a 		
III. Dajka János 7.b
Felnőtt
Női					Férfi
I.
Nagy Noémi			
I. Laczkó Dorel
II.
Laczkó Joszefina Izabella
II. Kakuszi Zoltán
III.
Lehoczki Gyöngyi		
III. Urbán János

Osztályok közötti verseny
1.b ( Veres Judit és Varga Gáborné osztálya)
4.a ( Likerné Buzás Edit osztálya)
2.b ( Seres Melinda és Szalkai Éva osztálya )
KÖSZÖNJÜK A SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGUSAINAK SZERVEZŐMUNKÁJÁT ÉS
KÖZREMŰKÖDÉSÉT!

Összeállította: Baukó Ildikó, fotók: Balogh Beatrix, Balogné Süli Beáta
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Tisztelt Medgyesegyházai lakosok!
Örömmel értesítjük, hogy a „MEDGYESEGYHÁZA VÁROS
SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSÁNAK IV. ÜTEM KIÉPÍTÉSE
ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE” című projekt
befejeződött, és ez által lehetővé vált az önök ingatlanának a közműves szennyvízelvezető műre történő csatlakozása.
A rákötés feltétele, hogy a vízhasználatot szabványos vízmérő felszerelésével kell mérni, és annak megfelelően kell fizetni a víz- és
szennyvízelvezetési díjakat. Átalánydíjas fogyasztási hely nem köthető rá a szennyvízelvezető hálózatra. Amennyiben saját vízkivételi hely (kút) vize kerül felhasználásra, a keletkező szennyvízmen�nyiség megállapítása céljából a Szolgáltatóval a vízkivételi helyre is
hiteles vízmérőt kell felszereltetni.
1. Az esetleg létesülő saját vízellátó rendszer a városi vízvezetékről ellátott rendszerrel nem köthető össze!
2. Új hálózat kialakításához és minden ingatlanon belüli szennyvízelvezető-hálózat átalakításához a Szolgáltató
szennyvízhálózati tervet kér a kérelmezőtől. A használatbavételi hozzájárulás kiadásának egyik feltétele, hogy
a Szolgáltató a szennyvízhálózati (belső gépészeti) terveket véleményezze és elfogadja. A tervek véleményezése személyesen vagy postai úton kérvényezhető. A kérelmező az alábbi dokumentumok benyújtására köteles:
• tervkísérő nyomtatvány két példányban – amely maga a
kérelem, melynek tartalmaznia kell: kérelmező neve, postai
címe, 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap és földhivatali
térképmásolat (Takarnet másolat is megfelel), az 58/2013.
(II.27.) Korm.rendelet 5. melléklete szerinti tervet.
3. Szolgáltató külön előírására hossz-szelvény és vízigény számítást. Érvényes elvi nyilatkozat. A tervek és az elvi nyilatkozatban foglaltak közötti eltérés, illetve egyéb probléma
esetén a Szolgáltató hiánypótlási felszólítást küld a kérelmezőnek. Amennyiben a műszaki információk nem elegendőek, a tervelbírálás érdekében a Szolgáltató a bejelentőnél
helyszíni vizsgálatot tart. Miután a tervek műszaki elbírálása – az esetlegesen sorra kerülő hiánypótlás vagy a kivizsgálási jegyzőkönyv alapján – megtörténik, a csatornahálózat
építése megtörténhet.
4. A házi bekötővezetéken keresztül csak a mindenkor érvényes rendeletben (jelenleg: 204/2001. Korm. rendelet) meghatározott határérték alatti szennyező anyagokat tartalmazó
szennyvíz vezethető be.
5. A csatornába nem vezethető be: csapadékvíz, nyúl-, disznó-, liba-, stb. ólak hulladéka, veszélyes hulladék (pld.: olaj),
toll, textil maradék, vatta, tűzveszélyes anyagok, zsír, étolaj
és ezekkel kevert szennyvíz.
6. A terepszint alatti helyiségek szennyvízelvezetése úgy alakítandó ki, hogy oda a közműcsatorna telítettsége esetében se
folyhasson be a szennyvíz (pl.: átemelő szivattyú a terepszint
fölé emelt fordított „U” alakú nyomócsővel, visszaáramlást
gátló szerelvény, pl. szennyvízre való visszacsapó beépítése).
7. A csatorna védőtávolsága az épület falától illetve egyéb közművektől 1 m.
8. A csatorna javasolt esése a befogadó felé 10 mm/folyóméter.
9. A töréspontokhoz és csatlakozásokhoz vízzáró betonaknát
vagy műanyag tisztítóidomot javasolunk beépíteni.
10. A csatorna elkészültét kérjük Társaságunk felé jelezni.
Az udvartéri szennyvízvezetéket nyíltárkos állapotban

(visszatemetés előtt) Társaságunk munkatársának le kell
ellenőriznie.
11. A szennyvízcsatorna-rákötés beüzemelési díja jelenleg ingatlanonként 2930.-Ft+ÁFA.
A rákötéssel és beüzemeléssel kapcsolatban további tájékoztatást kérhetnek a számlán szereplő elérhetőségeken.
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
5700 Gyula, Szent László u. 16.
06 66 362 377
Tisztelt Ügyfeleink!
A 201/2011.(X.25.) Korm.rendelet az Európai Uniós határértékekhez igazodva írja elő az ivóvíz minőségi követelményeit. Mivel Medgyesegyházán az eddig szolgáltatott ivóvíz
a korábbi szabványokban foglaltaknak ugyan megfelelő volt,
minősége több paraméter /vas, mangán, arzén, ammónium/
esetében meghaladta az érvényben lévő határértékeket.
Az elmúlt időszakban Medgyesegyháza és Újkígyós városa
közösen vett részt a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014 számú,
Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Projektben. A projekt keretében Medgyesegyházán megfúrásra került egy új víztermelő
kút, felújításra került 1,5 km ivóvízvezeték, számos csomópont, és megvalósításra került a vízkezelő technológia. A vízkezelő technológia alkalmas a határértéket meghaladó komponensek határérték alá szorítására. Fő technológiai eleme az
ammónium eltávolítására szolgáló biológiai ammóniamentesítő, másik része az arzén-vas és mangánmentesítő. A művek
elkészülte és a próbaüzem lefolytatása után Medgyesegyházán 2015.09.08-án, Bánkúton pedig 09.22-én megkezdődött
a kezelt víz hálózatba táplálása. A jogszabályi előírások valamint a fogyasztók egészségének védelme miatt szükség van
a kezelt víz fertőtlenítésére, ami az agresszív klórgáz helyett
speciális hypo adagolásával történik.
Mivel a Medgyesegyházán szolgáltatott víz íze a vízkezelés
miatt megváltozott, természetes, hogy az évtizedeken keresztül megszokott íztől való eltérés idegenkedést okozhat,
azonban fontos egyértelműen kijelenteni, hogy a szolgáltatott ivóvíz minden paraméterében megfelel a szigorított előírásoknak, és fogyasztása semminemű káros hatással nincs az
emberi szervezetre. Addig, amíg a hálózat minden egyes szakasza teljesen át nem öblítődik, előfordulhat üledék kiválás esetleg szaghatás, azonban a hálózat mosatásával ez
fokozatosan megszűnik. A fertőtlenítésből adódó szaghatás csökkentése érdekében az üzemeltető folyamatosan
csökkenti a vízhez adagolt hypo mennyiségét egészen a
minimálisan szükséges mennyiségig. Az üzemeltető és a
népegészségügyi hatóság folyamatosan ellenőrzi a hálózati víz minőségét, ezáltal is garantálva a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátását.
Az átállásból adódó kellemetlenségekért szíves türelmüket és
megértésüket kérjük.
A szolgáltatással kapcsolatban további tájékoztatást
kérhetnek a számlán szereplő elérhetőségeken.
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
5700 Gyula, Szent László u. 16.
06 66 362 377
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komposztáló kapacitás 350 to/év lesz.
A házi rácsatlakozás módjáról, feltételeiről és idejéről külön írásos értesítést kapni az érintettek.
Folyamatosan próbáltuk Önöket hitelesen tájékoztatni a Mindkét beruházás tényleges lezárása csak a Támogató
városunkban folyt két nagy vízügyi beruházásáról. Nos, általi záró ellenőrzés illetve a pénzügyi elszámolás teljesímára mindkét beruházás műszaki szempontból megvaló- tésének ismeretében történhet. Ezek ismeretében értékelsult. Az elkészült művek készek az üzemszerű használatra. hetőek a projektek és zárhatóak le megnyugtatólag, hogy a
A „Dél-Békési Ivóvizminőség-Javitó Projekt” tárgyú fenntartási időszak zökkenőmentes lehessen.
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014 azonosítószámú projektről A beruházás ideje alatt tanúsított megértésüket és türellegutóbbi tájékoztatásunkban bővebben szóltunk.
müket köszönjük!
Ezt a beruházást Önkormányzati társulás keretében Újkígyós településsel együtt valósítjuk meg. TelepülésünTisztelettel és köszönettel:
ket érintően a kivitelezési műszaki átadás-átvétel 2015.
Balla László, műszaki ügyintéző
augusztus 27-én az üzemszerű működést illetően sikeresen lezajlott.
Újkígyós településre ez sajnálatosan nem mondható el ott
Tisztelt Bánkúti Fogyasztók!
még nem készültek el a kivitelezési munkálatok, emiatt a
projekt teljes körű lezárása csúszik. Várhatóan azonban ez
A közelmúltban befejeződött ivóvízminőség-ja2015. október 15-ig meg fog történni.
vító projekt kivitelezési munkái, valamint a techTelepülésünk tekintetében mára mindenhol az új tisztított
nológia ivóvízhálózatra való rákötését követő
EU-s normáknak megfelelő víz kerül az ivóvíz hálózatba.
vízminőségi problémák miatt sok ingatlan esetéAzt azonban el kell mondani, hogy új víz érzete sohasem
ben szükségessé vált a belső hálózat átöblítése is.
lesz olyan, mint azt már megszoktuk. A jelen technológia
Mivel az öblítésre elengedett vizet a vízmérő
külön féle vegyi anyagok adagolásával éri el azon paramémérte, azonban az ténylegesen nem került feltereket, amit kötelezően jogszabályilag be kell tartanunk.
használásra. Társaságunk ezt a vízmennyiséget
Az Üzemeltető az „új” vízhálózatra bocsájtásától kezdve
jóvá fogja írni.
azon fáradozik, hogy betartva az előírásokat minimálisra
csökkentse azon lakossági panaszokat amik, mind hivataAmennyiben az Ön ingatlanán a 2015. október
lunkhoz mind hozzájuk érkezett, érkezik. Remélhetőleg a
24-28 közötti leolvasás eredményeként a júlifolyamatos hálózat mosatásokkal és a vegyszer adagolásáus-október közötti időszakban az átlagfelhasznak „bekalibrálásával” az új szolgáltatott víz hamarosan el
nálást meghaladó vízfogyasztást tapasztalunk,
fogja nyerni a lakosság bizalmát. Bízva abban, hogy 40 év
az átlagfogyasztás feletti vízmennyiség nem kemúlva ugyan úgy szerethetik a medgyesi vizet az itt élők,
rül kiszámlázásra, illetve a korábban kiállított
mint eddig tettük azt mi is.
számla, helyesbítésre kerül.
Bánkút esetében nagyon bízom abban, hogy beleértve ott
is a kezdeti problémákat jelentősen fog javulni a szolgálMivel Társaságunk az Önök ingatlanát érintően
tatás minősége.
még nem rendelkezik korábbi fogyasztási adaA „Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának
tokkal, az átlagfogyasztás a korábbi szolgáltató
IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése”
által megadott mennyiség.
tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021” azonosítószámú
projektünk műszaki átadás-átvételi eljárása is sikeresen
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a bánkúti ivóvízlezárult 2015. szeptember 21-én. Az átadás-átvételre kehálózat átállással kapcsolatos mosatási munkái
rült művek „üzemszerű” állapotban vannak. A beruhá2015. október 06-án befejeződtek.
zás részben Európai Uniós részben Állami támogatásból
A számlázással kapcsolatban további tájékoztavalósult meg. A fejlesztésnek köszönhetően településünk
tást kérhetnek a számlán szereplő elérhetőségeBánkút és László telep település részek kivételével teljes
ken.
egészében szennyvízcsatornázott lett.
Az átállásból adódó kellemetlenségekért szíves
A csatornahálózat bővítése, kiépítése 7. 997 fm gravitátürelmüket és megértésüket kérjük!
ciós, 799 fm nyomóvezeték, 4.830 fm gravitációs bekötő
vezeték és 856 fm nyomot bekötő vezetéket jelent, 522 db
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
házi bekötéssel és 6 db új átemelővel. Felújításra került a
5700 Gyula, Szent László u. 16.
meglévő nyolc átemelő is.
06 66 362 377
A szennyvíztisztító telep biológiai tisztítókapacitásának
bővítése során a telep kapacitása 350 m3 /d, míg a
Tisztelt Medgyesegyházai Lakosok!
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KÖZTÉR A TEMPLOMKERTBŐL
Medgyesegyháza központjában szimbolikus értékű a két nagy
történelmi egyház, a római katolikusok és az evangélikusok
egymásra néző temploma. A település múltjáról mesélnek
ezek az épületek, miközben a jövőt is építik: közösséget teremtenek, az életet hirdetik, és második otthonul szolgálnak az itt
megpihenő, feltöltődni vágyó lelkeknek.
Nem véletlen, hogy a legtöbb város főtere épp a templomok
környezetében található. Nem véletlen nálunk sem, hogy
Medgyesegyháza mintha csak e két templom köré épült volna.
Számunkra, akik itt élünk, az ünnepeken és a hétköznapokban egyaránt meghatározó szerepe van a közösségünknek,
összetartozásunknak, így azoknak a helyeknek is, ahol együtt
lehetünk, találkozhatunk egymással.
Erre a találkozásra szeretne még több lehetőséget kínálni az
evangélikus templom kertje, ahol már a korábbi években is
történtek lépések közösségi tér kialakítására.
Most a templom előtti, virágoskertes területet szeretné a gyülekezet úgy kialakítani, hogy ott még több lehetősége és kedve legyen az itt élőknek megállni és beszélgetni, megpihenni
a torony árnyékában.
Egy új köztér megvalósításába fogtak, amellyel a most kerítés
mögé zárt területet átadnák a közösségnek: a kerítés hátrébb
helyezésével egy nyitott teret hoznának létre, és azt úgy alakítanák ki, hogy városias, főtér jelleget öltsön. Padokkal, szökőkúttal, kövezettel építenék ki az előteret, ahol bárki, bármikor
megpihenhet.

Ezzel lépne ki a bezárt kapuk mögül a templom, hogy közelebb kerüljön mindnyájunkhoz.
A tér kialakításának több milliós költségére a gyülekezet pályázati források felkutatása mellett várja mindazok adományát, akik magukénak érzik a kezdeményezést, és szívesen
hozzájárulnának annak megvalósulásához.
Az adománygyűjtés részletei a
http://medgyesegyhaza.lutheran.hu/kozter oldalon
olvashatók.
A kezdeményezést szolgálja a reformáció napján, október

31-én, szombaton 17 órakor, a Hegedűs Vendéglőben
megrendezésre kerülő humorest is, amelyen Kövesdi Miklós
Gábor, evangélikus humorista adja elő „Játszd újra,
Noé!” című műsorát.
A jótékonysági árveréssel, tombolával, vacsorával, zenével és
tánccal egybekötött egész estés programra jegyek – az étterem befogadóképessége miatt korlátozott számban – kaphatók az evangélikus lelkészi hivatalban. További információt a
gyülekezet honlapján találhatnak az érdeklődők.
Zsíros András, evangélikus lelkész
MEDGYES TALÁLKOZÓ
„Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok
Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos.” /Ésa:46:9/
A Hetednapi Adventista Egyház Medgyesegyházi gyülekezete, a régi Dinnyekirándulások emlékét idézve, találkozót
szervezett 2015. szeptember 19-ére a Művelődési Házba,
ahová meghívtuk az innen elszármazott gyülekezeti tagjainkat, barátainkat, ismerőseinket.
A délelőtt folyamán közel 150 fő volt jelen az Istentiszteleten,
ahol versek, Istent dicsérő énekek hangzottak el, a jelenlegi
gyülekezeti tagoktól. Délben a közös ebéd mellett alkalom
adódott a rég nem látott ismerősökkel való beszélgetésre is.
Délután 120 fővel voltunk jelen, ahol a 20-30 éve elszármazott akkori énekegyüttes tagjai újra összeálltak, hogy együtt
dicsérjék Istent énekükkel.

Könnyes szemmel emlékeztünk a régi dolgokra, boldogan
énekeltük az együttessel a rég nem énekelt énekeket. Megtekintésre került sok régi fénykép és videó felvétel, a gyülekezet
közel 90 éves múltjáról.
A nap folyamán az Istentisztelteket is a z innen elszármazott,
lelkészi szolgálatban állók tartották. Érkeztek vendégeink
Budapesttől- Cégénydányádig, Mikófalvától-Zsombóig és a
környező településektől.
Nagy öröm volt számunkra, hogy együtt tölthettük ezt a napot!
Hálásak vagyunk, legfőképpen Istennek, hogy létrejöhetett ez
a találkozó!
Köszönjük mindenkinek, aki segítséget nyújtott a nap sikeres
lebonyolításában!
Balogné Süli Beáta

október

HAJNAL HOTEL ***

3400 MEZŐKÖVESD, ZSÓRY-FÜRDŐ
WWW.HAJNALHOTEL.HU
info@hajnalhotel.hu , 003649505190
“Egyedülálló gyógy- és wellness paradicsom Bükkalján!”

A Hajnal Hotel saját termálvizével várja a gyógyulásra és pihenésre vágyókat. A 485 m-ről feltörő, 36-38 C - os kénes gyógyvíz egy természeti
csoda, mely kiegészül Észak-Magyarország kedvező mikroklímájával.
55 szobával, 120 fős étteremmel, konferenciateremmel, gyógyvizzel,
wellness részleggel várjuk Vendégeinket.
A Hajnal Hotel szeretettel várja azokat akik:
•
Reumatikus problémákkal küszködnek,
Mozgásszervi műtéteken estek át
•
Nőgyógyászati, Psoriasis (pikkelysömör) problémáik vannak
•
Fáradtak,kimerültek

Gyógykúra csomag ÉRSZÚKÜLETI PROBLÉMÁKRA - 9 nap/8éj már
83.000.- Ft/fő Sonoterápiás kezelés, Mofetta kezelés, érszűkületi problémákra, csontritkulás, 10 gyógykezelés, 1 egészségügyi felmérés
Disznótoros program: 3 nap/2éjszaka, teljess ellátással a disznótoros
étkekkel, disznóvágás a vendégek részvételével, pálinka fogyasztás,
+ wellness részleg, gyógyvizes medence használattal 22.000.- Ft/fő,
(2015.11.13-15., 11.27-29., 12.04-06.) + jövő évben minden hónapban.
Foglaljon nálunk és érezze jól magát!

A Hajnal Hotel gyógyvize az alábbi betegségekre javasolt:
•
mozgásszervi, reumás megbetegedések
•
ízületi gyulladás, kopás, köszvény
•
sérülések, törések utókezelése
•
agyvérzés utáni bénulás
•
nemi szervek gyulladása
•
bőrbetegség(pikkelysömör), szellemi és fizikai fáradtság
Nyugdíjas (buszos) csoportok számára: 3 nap/2éj Szállás svédasztalos reggelivel vacsorával, gyógyvizes medence használattal, wellness
részleggel + Ajándék: 1 alkalom gyógykezeléssel 16.900.- Ft/fő.
Gyógykúra csomag mozgás szervi panaszokra - masszázs 7 nap/6 éj
már 58.000.- Ft/fő-től.

Közvilágítási
hibabejelentés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy lakossági közvilágítási
hibabejelentésre az alábbi
telefonszámon van lehetőség:
+36-40/200-817
Project Light Hungary Kft.
/Polgármesteri Hivatal/
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