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szeptember szeptember
Augusztus elején részt vettünk a XXI. 
Dinnyefesztiválon, ahol standunkkal 

képviseltük alapítványunkat. Szerencsére 
sok érdeklődő akadt, akik kíváncsiak voltak 

munkásságunkra és az általunk készített 
ékszerekre, díszekre.

10-én részt vettünk a 3D dekorgumi figurakészítés ismertetésén, és 
magunk is kipróbálhattuk ezt a dekoratív és változatos technikát. Kelle-
mes, jó hangulatú napot töltöttünk el együtt. Természetesen szerdánként 
változatlanul megtartottuk alapítványi vásárunkat a jól megszokott he-
lyen, a volt gyógyszertár, Elektrocentrum épületében. 
Szeptembertől hosszabbított nyitva tartással, minden hét szerdá-
ján 8-16 óra között várjuk kedves vásárlóinkat.
Ugyanitt várjuk adományként felajánlott, feleslegessé vált játékaikat, 
jó állapotú, tiszta, gyermek-, és felnőtt méretű ruháikat, s várjuk azok 
jelentkezését is, akiknek szükségük van a fent említett dolgokra. 
Ahogy az már alapítványunk Facebook- oldaláról is ismeretes, pénza-
dományokat gyűjtünk Borbás Brigitta gyógyulására. Az első gyűjté-
si akció sikeres volt, az összegyűlt pénzt átutaltuk Briginek. Hálásan 
köszönjük az eddigi felajánlásokat! A gyűjtést továbbra is folytatjuk, 
mindannyian mellette állunk és sok erőt, kitartást kívánunk a gyógyulás 
felé vezető úton!

Kovács Aranka, Oláhné Ádám Ilona, Zubán Beáta
(kulturális közfoglalkoztatottak)

NYÁRI GYERMEKPROGRAMOK
A Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata az elmúlt évekhez ha-
sonlóan, 2015 nyarán is gyermekprogramokat szervezett a településen 
élő gyermekek részére. Ezen a nyáron azon szülők gyermekeit is be-
vontuk programjainkba, akiknek nyári gyermekfelügyeletet biztosított 
a település. A szórakozni vágyó gyermekek nyolc különböző program-
ból válogathattak kedvükre. Lehetőségük nyílt sportnapon –illetve fil-
mvetítésen részt venni, kézműveskedni és társasjátékokat játszani is. 
Az idei évben első alkalommal három település is – Nagykamarás, Al-
máskamarás és Medgyesegyháza – összefogott annak érdekében, hogy 
a gyermekek minél színesebb, színvonalasabb és mozgalmasabb prog-
ramokon vehessenek részt. Az összefogásnak köszönhetően a gyerme-
kek megtekinthették a Nagykamarási Falumúzeumot, ahol az előadást 
követően megvendégeltek minket zsíros kenyérrel, és játékos vetélkedőt 
is biztosítottak számunkra. Csónakázhattunk a Boda-tónál, ahol bográ-
csban készítettek számunkra finomságot, s természetesen a nap végére 
mindenki vizesen, fáradtan, de fülig érő mosollyal távozott.

Hamuban sült pogácsát ehettünk Almáskamaráson az Ország Kemencé-
jénél, és közben felhőtlenül játszhattak, beszélgethettek, ismerkedhettek a 
három település gyermekei egymással és a családgondozókkal, akik aktí-
van részt vettek a a közös sportolásban, szabadidős játékokban. 

A Medgyesegyházi Művelődési Ház vetítőtermében összegyűlhet-
tünk és közösen megnézhettünk egy animációs filmet, melyet szörp 
és édesség követett. 
A gyermekprogramok egy közös, Bánkúton tartott programmal zárultak, 
ahol megtekinthettük a Bánkúti Kastély Emlékszobáját, és meghallgathattuk 
Farkas Gyula előadását Baross Lászlóról. A Kastély kertjében a gyerme-
kek fáradhatatlanul játszottak, részt vehettek egy vetélkedőn, és jóllakhattak 
intézményvezetőnk Mészárosné Hrubák Mária és Varga Anita, családgon-
dozónk által bográcsban főzött mennyei paprikás krumpliból. Programunkat 
megtisztelte jelenlétével Dr. Nagy Béla György, Polgármester Úr, és együtt 
fogyasztotta el velünk az ebédet.
Számtalan mulatságos pillanatban volt részünk a programok alatt, a nyár 
végére összekovácsolódott az a csapat, amelyik rendszeresen részt vett a 
programokon, bár több fővel gyarapodtunk, mikor a gyermekek elhívták a 
programokra barátaikat is. A legnagyobb ajándék a gyermekektől számunk-
ra talán az a kérdés volt, melyet csalódott arckifejezéssel többen is kérdeztek 
tőlünk: „És akkor már nem is lesz több program?”
Szeretném megköszönni a Kész Kft.-nek, hogy több alkalommal is biztosítot-
ta számunkra a helyszíneket, Farkas Gyulának, hogy érdekes előadást tartott 
a gyermekek részére. Külön köszönet illeti Juhász Ilona (Almáskamarás) és 
Ladányi Magdolna (Nagykamarás) családgondozókat, akik szervezése és 
lelkes hozzáállása, segítőkészsége által létrejöhetett a három település össze-
fogása. Ezúton is köszönöm minden kollégámnak, aki részt vett a programok 
szervezésében, lebonyolításában. És végül, de nem utolsó sorban, szeretném 
megköszönni a gyerekeknek, hogy lelkesen és aktívan részt vettek a progra-
mokon, valamint minden személynek és intézménynek, aki hozzájárult bár-
milyen formában a programok sikeres lebonyolításához. 

Hőgyes-Madarász Zsófia, családgondozó

Dinnyefesztivál 2015.
Ezúton szeretnénk elnézést kérni a Platán Patika- Számel János 
és Társa Patika Bt., és a Zöld Kuckó- Kotroczó Edittől, hogy a 

megjelentetett Dinnyefesztivál támogatói névsorából kimaradtak!
Tisztelettel köszönjük támogatásukat, mellyel nagymértékben 

hozzájárultak a Dinnyefesztivál sikeres megrendezéséhez!

  Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.

Tisztelt Medgyesegyházi és Bánkúti Polgárok!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Polgármesteri Hivatal munkatársai a napokban készítik 

el a 2016 - 2017. évi Közfoglalkoztatás munkatervét.
Tisztelettel felkérjük Önöket, hogy a Közfoglalkoztatás 
munkatervével (a végzendő munkák, termelés, gyártás, 

építés. stb.) kapcsolatban felmerülő elképzeléseiket, 
ötleteiket, javaslataikat mihamarább juttassák el a 
Polgármesteri Hivatalba, Juhász György részére!

Tisztelt Medgyesegyházai lakosok!

Több ízben próbáltuk már a tisztelt lakosságot hitelesen 
tájékoztatni a „Dél-Békési Ivóvízminőség- Javító Projekt” 
tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014 azonosítószámú pro-
jekt folyamatáról. 
Ezt a beruházást Önkormányzati társulás keretében Újkígyós 
településsel együtt valósítjuk meg. Településünket érintően a 
kivitelezési műszaki átadás-átvétel 2015. augusztus 27-én az 
üzemszerű működést illetően sikeresen lezajlott. Újkígyós 
településre ez sajnálatosan nem mondható el, ott még nem 
készültek el a kivitelezési munkálatok, emiatt a projekt teljes 
körű lezárása csúszik. 
Röviden összefoglalva a következő „munkálatok” valósultak 
meg. Településünk közigazgatási területén kiépült Medgyes-
egyháza-László-telep önálló vízellátásának javítását célzó 
távvezeték, ez 11 darab ingatlan bekötést tett lehetővé és két 
közkifolyó is létesült. Bánkút település rész önálló vízellátá-
si rendszere is megvalósult, melyhez egy új kutat fúrtak és 
a víz tisztítását egy új konténeres tisztító rendszer biztosítja. 
A Moravszki utcai vízmű telepen szintén új kutat fúrtak 
és a vízkezelő épületet bővítették, itt kerültek elhelyezésre 
a tisztító berendezések.  Mindkét helyen a tisztítórendszer 
(kémiai víztisztítási technológia) biztosítja, a kutakból nyert 
nyers víz arzén vas és mangán tartalmának csökkentését az 
Európai Unió által előírt szint alá. 
A projekt a „Medgyesi” településrészre tartalmazta a meglé-
vő hálózat rekonstrukcióját is, ami az elavult tolózárak cse-
réjéből és új aknák, tolózárak kiépítéséből állt. Az újonnan 
épült, illetve a meg lévő aknák felújítása lehetővé teszi, az 
ivóvízhálózat úgynevezett szivacsdugós átmosatását, a háló-
zat jobb szakaszolhatóságát.
A „Medgyesi” település részen szeptember első hetétől kez-
dődően már érezheti a Tisztelt Lakosság a vízminőség válto-
zását, itt már a hálózatra rákötésre került az említett új tisztí-
tási technológiára épülő ivóvíz.
László-telepen és Bánkúton várhatóan szeptember 15-e után 
kerül a tisztított víz a hálózatba remélhetőleg az ott élő la-
kosság megelégedésére. 

Balla László, műszaki ügyintéző

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal a 
“Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. 

törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Medgyesegyházi Polgármesteri 

Hivatal Aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás ha-
tározatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Békés megye,
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
Ellátandó feladatok: A jegyző teljes körű helyettesítése, a 
jegyző által meghatározott feladatok ellátása, államigazga-
tási és önkormányzati hatósági feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: bir-
tokvédelmi ügyek, kereskedelmi ügyek, jegyző általános 
helyettesítése.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 15 fő
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvő-
képesség, büntetlen előélet, főiskola, igazgatásszervezői, 
vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy ok-
leveles közigazgatási menedzser szakképesítés és jogi- 
vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási To-
vábbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási 
jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítés, közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat, „B” kategóriás jogosítvány, vagyony-
nyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasz-
talat, Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. szeptember 28.
 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
dr. Kormányos László nyújt, a +3668/440-000/112 -os 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pá-
lyázatnak a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth 
tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 259/2015/müi, valamint a 
munkakör megnevezését: aljegyző.
Vagy Személyesen: dr. Kormányos László jegyző, Békés 
megye,5666 Medgyesegyháza,Kossuth tér1. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. szeptember 30.

Gyermek és felnőtt ÚSZÓTANFOLYAM
Medgyesegyházán.

2015. október 15-november 17. -10 alkalom, 
Kedd, és csütörtök.

17.30-18.30 illetve 18.30-19.30 óra között.
Jelentkezés október 12-ig a 

70/946-47-60 tel. számon

Tanfolyamdíj: Gyermek: 3’600,-Ft,
                        Felnőtt:    3’800,-Ft

Belépő 10 alkalom: Gyermek: 7’000,-Ft,
                                Felnőtt: 10’000,-Ft

Mindenkit szeretettel vár: Pesics Zoltán edző
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ÓVODAI BESZOKTATÁSI
TANÁCSOK AZ ÉVKEZDÉSHEZ

/Ez a cikk remélem segítség lesz mindenki számára!/
Már megint itt van ez az óvodakezdés. Kinek zökkenőmentesen, 
kinek kevésbé. De valljuk be, minden szülőt megvisel ez a szep-
tember. Még akkor is, ha már a sokadik gyerekünk kezdi az óvo-
dát vagy épp az iskolát.  Van-e tuti recept a beszoktatásra?
Ahány gyerek, annyiféle
Három gyerekem van, s háromféleképpen éltem át az óvodai 
beszoktatást.  Volt nagy ordítozás, sírás-rívás, volt csendes át-
menet, halk kapaszkodás, s volt később átélt leválás, s pár hó-
nap múlva újra sírás. Egyszóval nem tudok semmilyen receptet 
mondani, hogy miképp lehetne ügyesen beszoktatni az óvodá-
ba a piciket. Még a sokadik évét járók is sokszor elpityered-
nek reggelente, vagy épp jobban kapaszkodtak a szoknyánkba. 
Ugye érthető, hogy miért? Nem kell ragoznom, elmagyaráz-
nom, hogy mennyire rossz a kicsiknek elválni anyától, nem 
látni több óráig, amikor nem ő vigasztalja meg, ha elesik, vagy 
nem anya törli meg az orrát a sírás után.
Bízzunk az óvónőben
A legjobb, amit ilyen helyzetben tehetünk, hogy száz szá-
zalékig bízunk az óvónőkben. Olyan megnyugtató látni, mi-
kor más gyereket vígasztal, s ilyenkor mindig arra gondolok, 
hogy vajon az én gyerekemet is így ringatja az ölében? 
Bízzunk a szaktudásukban, bízzunk, hogy már száz ilyen 
esetet láttak, bízzunk a szeretetükben! Majd ők megoldják! 
S talán ez az egyik legfontosabb a beszoktatásban, hogy mi 
szülők elfogadjuk azt a tényt, hogy átadjuk egy kis időre a 
gyerekünk nevelését az óvónéniknek. S, ha ezt el tudjuk fo-
gadni, akkor már mi is könnyebben visszük őket reggelente, 
s természetesen a gyerek is érezni fogja rajtunk a megnyug-
vást, s máris könnyebb mindenkinek.

Engedjük el őket
„Anya, apa dolgozni megy, ez meg a te munkahelyed” – 
mondják a kicsiknek. „Játssz sokat, érezd jól magad, amíg 
én meg a dolgozóban vagyok.” – hallom a másik helyen.
„Nagyon sokszor fogok rád gondolni, s délután sietek hoz-
zád.” – vigasztalja a kicsit a sarokban az anyuka. Ugye is-
merős mondatok. Szeretném hinni, hogy ezek valóban meg-
nyugtató szavak. Lehet, hogy inkább nekünk szülőknek az, 
s a gyerekeknek inkább a sok-sok puszi, ölelgetés kell, azok 

biztos segítenek! De ezt is mértékkel. Legyen határa a reggeli 
„búcsúszeánsznak” – akár még ki is alakíthatjuk az új szoká-
sainkat, amelyek szintén megnyugtatóak, hiszen minden nap 
ismétlődnek. Egy-két puszi, egy ölelés, integetés.
Sírás elleni orvosság
A legrosszabb, mikor a kicsikénk szívszorongatóan sír, s már 
azon gondolkoznánk, hogy na most mindjárt hazavisszük, kell a 
fenének az óvoda. Na, nem, ezt nem szabad! Higgyétek el a sírás 
sokszor csak nekünk szól, s amint elmentünk, már meg is nyu-
godtak. Bizonyítottan így van ez, mert sokszor kukucskáltam át a 
függönyön, s láttam a lányomat, aki még pár perce szívfacsaróan 
pityergett, s most már boldogan futkosott. Itt is bízzunk az óvó-
nőkben, ők tudják a módját, hogy miképp nyugszik meg az a pi-
cike. Fontos ez az állomás az óvónő és a kiscsoportos életében is. 
Hiszen ők ketten így ismerik meg egymást, új bizalmat szavaznak 
egymásnak. DE már láttam olyat is, hogy a vegyes csoportokban 
a nagyobb gyerekek vigasztalták a kicsiket. A nagyobb – 5 és fél 
éves – ölében ült a 3 éves. Megható látvány volt!
Délutáni rezignáltság
A másik legfájóbb, vagy inkább jóleső pont, mikor délután me-
gyünk értük, s egy vidám, kiegyensúlyozott óvodást kapunk visz-
sza. Mi egész nap azon szorongtunk, hogy ott hagytunk az óvodá-
ban egy sírós kisgyereket, s milyen lesz, mikor érte megyünk. S jön 
a délutáni döbbenet: a gyerek nem akar eljönni, olyan vidáman ját-
szik. Mi pedig azon kezdünk el gondolkodni, hogy akkor valóban 
jól érezte magát az óvodában, de akkor miért sírt ennyire reggel? 
Ezen is túl kell tennünk magunkat. Örüljünk együtt az újra találko-
zásnak. Hallgassuk meg a meséit, élményeit! Meséltessük, örüljünk 
együtt az örömének!
Apró trükkök ezek, de higgyék el megéri. Nemcsak a boldog 
óvodai évekért, hanem önmagunkért is, hogy boldog szülővé 
válhassunk!
A http://www.napocska.hu internetes portál nyomán közread-

ta: Varga Jánosné, óvodavezető

Felhívás!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy bejelen-
tések érkeztek önkormányzatunkhoz, misze-
rint a szennyvízberuházással érintett utcákban 
– melyekben új aszfaltréteg került kialakításra 
– illetéktelen személyek, a beruházó képviselő-
jének adják ki magukat, így próbálva jogosulatla-
nul előleget kérni a gépjárműbejárók kiépítésére, 
szintbe hozatalára.
Felhívjuk a figyelmet, hogy sem az Önkor-
mányzat, sem a beruházó részéről ilyen jellegű 
megkeresés nem történik. Amennyiben hasonló 
eset előfordul, kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy 
értesítsék a rendőrséget.

Polgármesteri hivatal

KÖSZÖNJÜK, SIÓ! 
A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 

2009 óta minden évben részt vesz a SIÓ-Eckes Kft. által meghir-
detett, „Köszönjük, Sió!” pályázati programban. 

A pályázat célja, hogy iskolatáskák adományozásával nyújtson se-
gítséget a családoknak az iskolakezdésben . A pályázat több részből 
áll. Azokat a gyermekeket, akiknek iskolatáskát szeretnénk, re-
gisztrálni kell az elektronikus pályázati felületen. Ezután az osztá-
lyok tanítói, és a rajzot tanítók beszélgetnek a gyermekekkel arról, 
hogy nem mindenkinek egyformák az anyagi lehetőségei, s hogyan 
lehetne segíteni azokon a családokon, akik kevesebb pénzből gaz-
dálkodnak. A beszélgetést rajzok készítése követi. A legjobban si-
került rajzokat szintén feltöltjük az elektronikus pályázati rendszer-
be, s július közepétől szeptember végéig lehet szavazni a rajzokra. 
Az idei volt az eddigi legsikeresebb évünk, mert 15 darab iskola-
táskát nyertünk. 

A rendszerbe 18 gyermek nevét vezettük föl, s alapítványunk úgy 
döntött, kapjon mindenki táskát, így vásároltunk még 3 darabot. 
A szülők és a gyermekek nagyon nagy örömmel vették át a gyö-
nyörű táskákat, melyben meglepetésként még ceruzákat, színese-
ket, tollakat, radírt is elhelyeztek a pályáztatók. 

A rajzokra még lehet szavazatokat leadni, az eredményhirdetésre 
októberben kerül sor. 
KÖSZÖNJÜK A SIÓ ECKES KFT-NEK ,HOGY ÉVRŐL 

ÉVRE TÖBB CSALÁDNAK KÖNNYÍTI MEG AZ 
ISKOLAKEZDÉST!

Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök

SZELEKTÍV
HuLLADÉKGYűJTÉS

Önkormányzatunk folyamatosan kíván szelektív 
gyűjtőszigeteket kialakítani a településen.

Elsőként az un. „Dinnyés Bár” Deák Ferenc utcai 
bejárójánál a villanyoszlop mellett.
A szelektív tárolókba külön lehet majd a műanyag 
palackokat, az üveg palackokat illetve a papírt rakni.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív 
tárolókat a rajtuk található tájékoztató szerint 
vegyék majd igénybe!

Jelen gyűjtősziget tapasztalati alapján tervezzük 
majd a bővítést, annak érdekében, hogy a lakosság 
viszonylag kis távolságokon belül el tudja érni a 
szelektív hulladékgyűjtő edényzeteket.
A további gyűjtőszigetek kialakításánál arra is 
próbálunk törekedni, hogy azok környezetbe illően 
legyenek kialakítva, beleértve a szolgáltató által 
biztosított edényzetek tisztaságát, küllemét is.

Balla László, műszaki ügyintéző

TISZTELT OLVASÓK!

2015. szeptember 15-én megérkezett az értesítés a NAV-
tól a 2015.évi adófelajánlásokról.
Nagyon nagy örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy 
ebben az évben  689.910,- Ft érkezik a számlánkra. 
Köszönjük annak a 231 adózó állampolgárnak  , aki 
támogatásra méltónak találta a munkát, amit végzünk!
Köszönik az óvodás és iskolás gyermekek, hisz ez az 
összeg mind az ő programjaikat segíti.

Gácsér Béláné 
kuratóriumi elnök
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-Augusztus hónapban fokozott ellenőrzés keretében Medgyesegy-
házán is a kerékpárral és gyalogosan közlekedőket vonták ellenőr-
zés alá, azonban nem a szankcionálás volt az elődleges szempont, 
hanem a figyelem felhívása, a közlekedők segítése- tájékoztatta 
lapunkat Tóth Krisztina, baleset-megelőzési előadó.  
A rendőrök megvizsgálták a kerékpárok műszaki állapotát, elle-
nőrizték a kötelező tartozékok meglétét, azok működőképességét 
és a feltárt hiányosságokat jelezték a közlekedésben résztvevők 
felé. Ellenőrzés közben a kerékpáros és gyalogos közlekedés sza-
bályait beszélték át a megállított közlekedőkkel. 

Több kerékpárral közlekedő gyermeket is ellenőrzés alá vontak és 
örömmel tapasztalták az intézkedő rendőrök, hogy tisztában van-
nak a gyermekek a KRESZ rájuk, mint közlekedőkre vonatkozó 
előírásaival.

Az ellenőrzés végén fényvisszaverő matricát helyeztek el a ke-
rékpárok hátsó sárvédőjén, illetve tájékoztató kiadványt adtak át 
a megállított személyeknek a kötelező tartozékok, illetve a gyalo-
gos szabályok megjelölésével.
A kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez érkező gépjárművezetőknek 
figyelmét is felhívták az érkező gyalogosok mindenkori elsőbbsé-
gére, az átkelőhely fokozott óvatossággal történő megközelítésére. 

GyaloGosan is
viGyázzunk
maGunkra!!

A gyalogosok rendkívül sokat tehetnek azért, hogy az elütések elkerül-
hetők legyenek, s ne váljanak közúti balesetek sérültjévé, áldozatává.
Ezért a következő sorokban a gyalogosok részére  foglaltunk össze 
hasznos tanácsokat, a teljesség igénye nélkül:
 
- Az első és legfontosabb, hogy legyen tisztában a gyalogosok közúti 
közlekedésére vonatkozó KRESZ szabályokkal és tartsa is meg azokat!
- Legyen mindig kiszámítható! Soha ne tegyen hirtelen mozdulatokat 
(irányváltást stb.), amennyiben közút közvetlen közelében gyalogol.
- A gyalogosnak a járdán kell közlekednie! Ha járda nincs kiépítve, akkor 
haladjon az útpadkán!
- Ha más lehetőség hiányában az úttesten gyalogol, akkor van a legna-
gyobb biztonságban, ha a baloldalon, a menetiránnyal szemben köz-
lekedik (lakott területen kívül ez kötelező, lakott területen belül pedig 
ajánlott). Ebben az esetben Ön is jobban látja az esetleges veszélyt, s 
el tudja hárítani azt!
- Az előző szabály alól kivétel, ha az úttesten kerékpárt, vagy segédmo-
toros kerékpárt tol, illetve kerekes székkel közlekedik, mert ezekben az 
esetben az út jobb szélén, a menetiránynak megfelelően kell haladnia.
- Csak ott kelljen át az úttesten, ahol arra a jogszabály (KRESZ) lehe-
tőséget teremt! Legbiztonságosabb, ha a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen 
halad át. Ha gyalogos-átkelőhely nincs a közelben, akkor lakott területen 
belül a járda meghosszabbított vonalában kelljen át az útkeresztező-
désben! 
- Alapvető fontosságú, hogy mindig az úttest tengelyére merőlegesen 
haladjon át, hiszen ekkor tölti el a legkevesebb időt a veszélyes zóná-
ban!
- Olyan helyen, ahol a járművekkel szemben nincs elsőbbsége, csak 
akkor lépjen az úttestre, ha meggyőződött arról, hogy áthaladásával a 
járműforgalmat nem zavarja! 
- Legyen mindig óvatos! Saját élete, testi épsége és egészsége érde-
kében soha ne számoljon azzal, hogy a járművezetők minden esetben 
észlelik Önt! Számos baleset oka a gondatlan járművezetői magatartás, 
a figyelmetlen vezetés. Sokat segíthet a szemkontaktus létesítése a jár-
mű vezetőjével.
- Tegyen meg mindent a saját észlelhetősége érdekében! Lakott terüle-
ten kívül, éjszaka, vagy rossz látási viszonyok mellett a fényvisszaverő 
mellény használata kötelező, de ez az eszköz más körülmények között 
(lakott területen belül nappali viszonyok mellett stb.) is életmentő lehet. 
Használja!
- Az alkohol és a drog rendkívül károsan hat a közlekedésére, akkor is, 
ha gyalogosan közlekedik. A bizonytalan mozgás mellett a szeszesital-
tól, vagy bódító hatású szertől befolyásolt személyek korlátozottan, vagy 
egyáltalán nem képesek a forgalmi szituációkat helyesen értelmezni, 
ezáltal életük potenciális veszélyhelyzetbe kerül!

Mezőkovácsházi Városi Baleset-megelőzési Bizottság  

FIGYELEMFELHÍVÁS VOLT A FŐ CÉL
A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság illetékességi területén kiemelt figyelmet fordít a gyalogosan és kerékpárral közlekedők biztonságára. A 
balesetek megelőzése érdekében havonta több alkalommal fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést hajt végre.

Teremtés hete Medgyesegyházán
Szeptember utolsó vasárnapján veszi kezdetét a „Terem-
tés hete” elnevezésű programsorozat, amelynek idei té-
mája az éghajlati igazságosság kérdését járja körbe. 
A világban e tekintetben is megtalálható óriási különbség-
nek a szemléltetésére választották a szervezők a program 
plakátjául a kétarcú brazil nagyváros, Rio de Janeiro lát-

képét, ahol élesen elkü-
lönül egymástól a csillo-
gó felhőkarcolókban élő 
gazdagok kényelmes vi-
lága a városból kiszorult, 
nyomortelepen tengődő 
milliókétól. 
Az ökológiai egyensúly 
helyreállítása, a termé-

szeti erőforrások egyenetlen rendelkezésre állása sa-
játos megvilágításba helyezi a gazdagság és szegény-
ség kérdését. 
Számunkra talán természetes, hogy a hátsó kertünkben 
kiváló termőtalaj, a konyhában és a fürdőszobában tiszta 
ivóvíz található csupán egy csapnyitásnyira. 

Természetesnek vesszük, és eszünkbe sem jut hálásnak 
lenni értük, pedig mindezekkel a szerencsés kiváltságo-
sok közé tartozunk, míg a világ nagyobbik részében a 
mindennapokhoz tartozik ezek hiánya. Erre hívják fel a 
figyelmet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
által szervezett rendezvények, amelyhez a medgyesegy-
házi evangélikusok közössége is csatlakozni kíván. 
Az evangélikus templomban ezért a Teremtés hete nyi-
tónapján, szeptember 27-én 9 órakor kezdődő isten-
tiszteleten a természeti erőforrásokért és az idei jó ter-
mésért, az aratásért adnak hálát, valamint a klímaváltozás 
kapcsán megfogalmazott egyéni felelősség erősítéséért is 
imádkoznak. 
Az istentisztelet ökumenikus jellegű, így arra felekezeti 
hovatartozásra tekintet nélkül szeretettel várnak minden-
kit, aki törődni, és nem beletörődni szeretne bolygónk, 
környezetünk, a teremtett világ sorsával.

További információ: www.teremtesvedelem.hu,
www.teremtesunnepe.hu

Zsíros András, evangélikus lelkész

A ROMÁN EGYESÜLET ÉS BARÁTAIK AZ IDÉN IS ÚTRA KELTEK

A Sütő Mária Márta vezette Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület szokásosan szeptember elejére szervezett több-
napos kirándulást Romániába, melyhez a tagság baráti köre is évről évre csatlakozik, így az ötven fős buszt most is megtöltötték. 
A szervezetben az is hagyomány, hogy zarándoklataik keretében mind a román, mind a magyar értékeket sorra látogatják. Az 
idei program is multikulturális lett, szerepelt benne többek között: az Ezeréves határ a Gyimesi szorosnál, Székelyudvarhely - 
Libán tető, Marosfő Ortodox Kolostor, Gyilkos tó-Békás szoros, Gyergyószentmiklós, Örmény katolikus templom.
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Kiváló tanulók jutalomkirándulása Gyopárosra
Alapítványunk ebben az évben is megjutalmazta az előző iskolai évben

kiváló tanulmányi eredményt elérő Schéneres diákokat.

Négy felnőtt felügyelete mellett 40 gyermek vett részt a kiránduláson. Kellemes, már-már nyári melegben tölthettek el 
egy vidám napot tanulóink a Gyopárosi strandon.

A GASZTROANGYAL ELREPÍTETTE HÍRÜNKET A NAGYVILÁGBA A „DuNÁN”
Medgyesegyházán megmutatták nekünk, hogyan termesztik, illetve takarítják be a dinnyét, és mi mindent készíthetünk belőle.

/Forrás: Borbás Marcsi, közszereplő facebook oldala/


