
XXIX. évfolyam, 5. szám 2019.  

	 I.	Világháborús	Emlékmű	és	katonasírok	felújítása	Medgyesegyházán
Nemzetünk történelmének tisztelete, a háborúkban elesett katonák, hősök emlékének ápolása szent kötelessége minden 

hazáját, szerető és tisztelő polgárnak és közösségnek egyaránt.

Medgyesegyháza Önkormányzata az Evangélikus Egyház jóváhagyásával 
2018-ban pályázatot nyújtott be a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti 
Intézet és Múzeumhoz (NHM-HF16 Project azonosító számú) az 
Evangélikus Temetőben lévő I. Világháborús Emlékmű és hadisírok 
felújítására. A pályázat sikeres volt 2 882 100 Ft-t nyertünk. A kivitelezésre 
pályázatot hirdettünk, amelynek nyertese Kotri László medgyesegyházi 
egyéni vállalkozó lett. 

Tavasszal kezdődtek el a munkák, elvégzésre került az emlékmű és a sírok 
vegyszeres tisztítása, majd azok felületkezelése, újrafestése. Megtörtént 
a sírok stabil betonalapra helyezése és a sírfeliratok újrafestése is. Az 
emlékművön lévő korrodált, eldeformálódott fém emléktábla, amelyen az 
I. Világháborúban elesett medgyesegyházi hősök nevei voltak feltüntetve 
lecserélésre került az új márványtáblára a hősök neve változatlan tartalommal 
került fel. A sírokhoz és az emlékműhöz vezető járda, közlekedő út teljes 
felújításra, korszerűsítésre került.

2019. május 21-n, kedden ünnepélyes keretek között történt a felújított 
Emlékmű és katonasírok átadása, avatása. A Schéner Mihály Általános 
Iskola tanulói és nevelői adtak emlékezetes, tanulságos műsort, majd dr. 
Karsai Ervin a katonasírok ápolását, gondozását végző Tisztelet a hősöknek 
Társaság Elnöke ismertette eddigi munkájukat, célkitűzéseiket. 

Emlékező beszédemben felidéztem az I. Világháború 
legfontosabb eseményeit, azokat a legfontosabb 
hadieseményeket, amelyekben hősiesen helytálltak 
Medgyesegyházáról és a környező településekről besorozott 
honvédek. Köszönetet mondtam a Tisztelet a hősöknek 
Társaságnak kiváló munkájukért, a sikeres pályázatot készítő 
Önkormányzati dolgozóknak, a kivitelezőnek, az ünnepi műsor 
szereplőinek és minden résztvevőnek jelenlétéért. A jelenlévőket 
és a Schéner Mihály Általános Iskola tanulóit arra kértem, hogy 
tiszteljék, és ápolják elesett hőseink emlékét, sírhelyét. 

Az ünnepség befejező részében a helyi Római Katolikus 
Gyülekezet plébánosa és a helyi Evangélikus Gyülekezet 
lelkésze felszentelték illetve megáldották a felújított 
Emlékművet és sírokat.

Isten áldja elesett hőseinket, 
emlékük legyen áldott!

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKÉSZÜLT A MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ 

ÓVODA FEJLESZTÉSE

Medgyesegyháza	 Váro-
si	 Önkormányzat	 2016-
ban	 pályázatot	 nyújtott	
be	 a	 Terület-	 és	 Telepü-
lésfejlesztési	 Operatív	
Program,	 TOP-1.4.1-15	
A	 foglalkozás	 és	 az	 élet-
minőség	 javítása	 család-
barát,	 munkába	 állást	
segítő	 intézmények,	köz-
szolgáltatások	fejlesztésével	tárgyú	felhívásra,	amelyről	a	pozi-
tív	támogatói	döntés	2017.	május	1-én	érkezett.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, és a 
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda tevékenységeinek fejlesztését 
célozta. Az 50,00 millió forint európai uniós támogatás segítségé-
vel, lehetőség nyílott a minőségi nevelés megteremtéséhez szüksé-
ges feltételek biztosítására. A korszerűsítés megfelelően biztosítja a 
mozgáshoz szoktatás megvalósítását, a XXI. századi feltételeknek 
való megfelelést.
A fejlesztés eredményeként kialakításra került egy óvodai torna-
szoba, mely az óvoda épület utcafront felőli oldalán, a meglévő 
épülethez egy nyaktaggal kapcsolódik. Az új épületrészben egy 
tornaszoba, egy öltöző, tároló és az eddig hiányzó akadálymentes 
WC került kialakításra. 
Az új épületrész hagyományos szerkezettel, hagyományos épí-
tőanyagok felhasználásával épült. 
A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014 azonosító számú pályázatot 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Békés Megyei Önkor-
mányzati Hivatallal közösen, konzorciumi formában valósította 
meg. 
A projektről bővebb információt a www.medgyesegyhaza.hu olda-
lon olvashatnak.

dr. Nagy Béla György
polgármester

… hogy könnyebb legyen óvodai beszoktatás!

Az óvodai beszoktatás általában nagy izgalommal jár egy család 
életében, főképp, amikor az első gyermek kezdi meg az óvodás 
éveit. Miért is ne járna fokozott izgalommal? Az óvodai beszokta-
tás egyfajta leválás a szülő-gyermek kapcsolatban. A kisgyereknek 
ilyenkor el kell távolodnia az anyukájától és a meleg és kiszámít-
ható otthoni környezetétől; az anyukának pedig át kell adnia szere-
tett gyermekét egy „idegen kezébe”, amiben rengeteg „kockázat” 
rejlik.
Van-e ideális életkor a beszoktatásra?  Mire számítsunk? Hogyan 
oldjuk meg a beszoktatást lelki törés nélkül?
Minden kisgyerek más korban érik meg a közösségre.  Sokat segít-
het a kicsinek a beszoktatásban, ha rendszeresen viszik társaságba, 
gyerekek közé, hogy mire a bölcsődére/óvodára kerül, a sor már ne 
okozzon neki újdonságot a társaság és a gyerekek viselkedése, ne 
ijesszék meg az új szabályok, hanem rugalmasan tudjon alkalmaz-
kodni hozzájuk, így már csak az új helyzettel és az elválás nehézsé-
geivel kell megküzdenie.
Minden gyermek más és más. Fel kell készülni arra, hogy a beszok-
tatás akár hetekig is elhúzódhat. Ez ugyanis nem mindig úgy megy, 

ahogy eltervezzük. A fiúk és a lányok nevelése egyformán kihívás, 
nincs közötte különbség. Kiszakadni a család biztonságos közegé-
ből igazi megpróbáltatás. De még akkor is szükség van a beszok-
tatásra, ha a gyermek korábban már járt másik gyerekközösségbe.
Mi okozza a legnagyobb nehézséget a beszoktatás során?
Elsősorban az, ha maga az anyuka is bizonytalan. Ha nem vagyunk 
biztosak benne, hogy a megfelelő óvodát és óvónéniket választot-
tunk. Ha kételyeink vannak, ha rettegünk az elválástól és nem erő-
sítettük meg magunkban, hogy amit teszünk, az szükséges és jó, 
akkor a kicsi is megérzi a bizonytalanságunkat, emiatt pedig sírni 
fog, nyugtalan lesz. Először tehát magunkat kell megnyugtatnunk 
és megerősítenünk abban, hogy jól döntöttünk. Kétéves kortól már 
lazul a kötődés, és erősödik a társak iránti igény. Ugyan a gyermek 
még nem tud a társakkal tartósan együttműködni, de a csoportos 
együttlét örömöt okoz neki.
Hogyan készítsük fel gyermekünket az óvodára?
Érdemes több szempontot is figyelembe venni. Az első nagyszerű 
alkalom, hogy a gyermek találkozhasson az óvodával, az a beirat-
kozás. Próbáljunk meg olyan időpontot választani, hogy a gyerme-
ket erre az eseményre magunkkal tudjuk vinni. Sajnos, az a tapasz-
talatom, hogy egyre több szülő érkezik gyermeke nélkül, pedig az 
első pozitív élmény meghatározó lehet a beszoktatásban. 
Elengedhetetlen, hogy a felkészítés során együttműködjön a család 
és az óvoda. Sokkal könnyebben meg tudom ugyanis érteni a gyer-
mek viselkedését, és gyorsabban megismerem, ha a szülő őszin-
tén mesél gyermekéről és arról, hogyan lehet megvigasztalni, mi a 
kedvenc játéka, mit szoktak otthon együtt csinálni, mit szeret enni, 
mitől fél. Nagyon jó alkalom erre a családlátogatás az óvoda lépés 
előtt.
Szerencsére ma már sok mesekönyv foglalkozik ezzel a témával. 
Ilyen többek között az Első nap az óvodában vagy az Óvodás let-
tem. Ezenkívül szerencsés, ha közel azonos az otthoni és az óvodai 
napirend. Ha egy kisgyermek például csak az anyukája mellett tud 
elaludni, az óvodai alvást törésként fogja megélni. Sokat segít, ha 
pozitív színben tüntetjük fel az óvodát.
Már nyáron látogassunk el az óvodába, és töltsünk ott pár órát a 
csoportszobában és az udvaron egyaránt az óvónőkkel együtt. Így 
az első napokban tudunk utalni a játékokra: kérdezzük meg gyer-
mekünket, mi tetszett nagyon az oviban, melyik az a játék, amit 
először szeretne megkeresni. Jó, ha a jelét is maga választhatja ki 
a gyerek, de ha ez nem is történhet meg, próbáljuk minél jobban 
megszerettetni vele az adott jelet: vegyünk a jelet ábrázoló matricát, 
plüss állatot, játékot a jeltől függően, sokszor rajzoljuk le közösen.
Igyekezzünk az óvodai napirendet tartani a beszoktatás előtti utolsó 
hónapban. Kérdezzük utána, hogy, mikor van tízórai, udvari játék, 
ebéd, délutáni alvás, és aszerint alakítsuk mi is otthon a napokat. 
Így ismerős lesz a kicsinek a napirend, hiszen otthon is ugyanígy 
történt, illetve lehet mesélni az oviról: „most menjünk ki a játszó-
térre, tudod, az oviban is ilyenkor mentek majd ki az udvarra ját-
szani”.
Minden gyereknek van valami kedvenc plüss állata, rongya, alvó-
kája, ezt mindenképp vigyük magunkkal az első időben. Biztonsá-
got ad a gyereknek akkor is, ha mi nem vagyunk mellette.
Amikor megkezdődik a beszoktatás, mindig mondjuk el a gye-
reknek, mikor fogunk érte menni. Ne a pontos időpontot, hanem 
hogy mi után megyünk: ebéd után, alvás után, uzsonna után, és 
mindig pontosanérkezzünk is meg. Hazafelé beszélgessünk arról, 
kinek hogyan telt a napja, amíg távol voltunk egymástól. Hagyjuk, 
hogy a gyerek azt mesélje el, amit ő élménynek tart, ne az óvodai 
ebédmenüről és annak milyenségéről faggassuk vagy, hogy hogyan 
hívják a többi gyereket.
A türelem, a megértés, a folyamatos kommunikáció és a mondani-
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valónknak megfelelő testbeszéd sokat segít. Sokszor szeretnénk, ha 
pár perccel többet alhatna a gyerekünk, de az ő érdekében tartsuk 
magunkat a szokásos menetrendhez és úgy ébresszük reggel, hogy 
kényelmesen legyen idő mindenre! Kerüljük a reggel tévénézést, 
mert akkor elkerülhetetlen a sírás, a hiszti és az időhúzás.
Sokat segít, ha eleinte kis ideig a szülő is marad, majd fokozatosan 
nő az egyedül, a csoportban töltött idő. Sajnos ilyenkor az is előfor-
dulhat, hogy átmenetileg visszaesést, zavart tapasztalunk gyerme-
künk viselkedésében (például bepisil, étvágytalan lesz, nyugtalanul 
alszik). Ezek a panaszok sok türelemmel, szülői tapintattal meg-
szüntethetők.
Azt fontos tudni, hogy bármilyen érdekes és vonzó az ovi, a bizton-
ságérzet csak fokozatosan alakul ki!
A gyereknek előbb meg kell győződnie róla – és ez jó néhány napba 
telik –, hogy mindig érte jönnek, nem hagyják ott. Az állandóság 
megnyugtató. Az első napokban tehát az a legfontosabb, hogy ki-
elégítsük a kicsik biztonságigényét.
Tipikus hibák óvodai beszoktatáskor – Mit kerülj el? Óvodapeda-
gógusok tanácsai:
1. Gyakorta előfordul, hogy a kisgyereket óvodába érkezéséig a 
szülők nem sokat bízzák idegenek felügyeletére, ezért a gyerek 
számára eleve szokatlanabb a helyzet.
Jóval az óvodakezdés előtt bátran bízzuk a kisgyereket rövi-
debb-hosszabb időre, családtagokra, barátokra.
2. A szülő nem bízik kellően az óvónőkben, dajkákban. Sokszor azt 
feltételezik a szülők, hogy a gyerek szükségleteit az óvónők nem 
ismerik fel, és nem tudják megfelelően megoldani.
Válasszunk a gyereknek olyan óvodát, ahol maximálisan megbí-
zunk az óvónőkben, akikkel meg tudjuk beszélni a mindenkori ag-
gályainkat.
3. A gyereket túlzott óvásból, féltésből nem szoktatják otthon önál-
lóságra, ami megnehezíti az óvodai kezdeteket.
Amit el lehet várni egy óvodás korú gyermektől, azt el is kell, még 
otthon is, mert ez fogja később a javát szolgálni.
4. Az anya kimutatja a gyerek előtt, hogy mennyire szenved az el-
válástól, ettől a gyerek azt érzi, hogy anya nem biztos a dolgában, 
és azt váltja ki belőle, hogy „nem akarok itt maradni”.
Az anyuka semmiképpen ne a gyerek vállán sírja ki magát, helyette 
inkább pozitív megerősítésekkel, üzenetekkel búcsúzzon el tőle.
5. A hosszas búcsúzkodás reggel a csoportszoba ajtajában csak 
megnöveli a gyerek szenvedését. Érdemes gyorsan, magabiztosan 
és mosolyogva megtenni ezt a szülőnek.
6. Gyakori hiba, hogy a szülők nem mondanak igazat a gyerek-
nek, sőt megszöknek előle azzal a szándékkal, hogy a hazugsággal 
megkíméljék őt. Ez az egyik leghelytelenebb döntés, amit a szülő 
óvodai beszoktatások alkalmával tehet.
Mindig az igazat kell mondani erre vonatkozóan. Mondjuk meg 
bátran, hogy ők most az óvó nénikre lesznek hagyva, és azt is, hogy 
mikor találkoznak újra – a gyerekek mindent meg tudnak érteni, 
csak azt nem, ha hazudnak nekik a szülők.
7. Hiba és az óvodás hétköznapokat nehezíti, ha a szülők nem al-
kalmazkodnak az óvoda rendjéhez, például a házirendhez vagy az 
előre megbeszélt beszoktatás rendjéhez.
8. Nem mindig megy könnyek nélkül a beszoktatás, de jobb, ha 
sír a gyerek és nem visszafojtja a fájdalmát, hiszen a „kitörés” a 
fájdalom feldolgozásához tartozik - ezzel kiadja a feszültségét és 
megkönnyebbül. Ezért ne mondjuk nekik, hogy „Te már nagy vagy, 
és nem sírhatsz”. Ő nem szeretne nagy lenni, és a sírás is segít meg-
könnyebbülni.
9. A gyermekben szorongást kelt, ha azt hangoztatjuk: „majd az 
óvodában ezt nem csinálhatod, ha így viselkedsz, kicsúfolnak a 
többiek”

Óvodai beszoktatás – segítő könyvek, segítő mesék:
• Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok;
• Szepes Mária: Pöttyös Panni az óvodában;
• Finy Petra: Az ovi-ügy;
• Bartos Erika: Anna és Peti: Irány az óvoda!
• Vackor az óvódában; Óvoda az őserdőben; Első nap az 
óvodában. Diafilmek
• Csesznák András – Csesznák Verka: Lapibaba oviba megy
Az óvodakezdés nem csak a gyermeket, de a szülőket is megvise-
li. Nekünk is el kell tudnunk fogadni az új helyzetet és elengedni 
a gyermekünket. Bíznunk kell magunkban, gyermekünkben és az 
óvónőkben is, akik a gyermekeinkért vannak ott, és segítik az óvo-
dai életét. 
Az	óvodai	beszoktatás	mehet	 akár	könnyedén	 is,	ha	 ezeket	 a	
tanácsokat	megfogadjuk!

Varga Jánosné óvodavezető

START	KÖZMUNKAPROGRAM

Március, április és a májusi hónapokban nagyon sok és változatos 
munkát végeztek el a közmunkások. A mezőgazdaság programe-
lemben a talajmunkálatok után, megkezdték a kerítésoszlopok kifú-
rását, vezérdrót kihúzását. Közben kifúrták a négy fóliasátor helyét, 
majd összehegesztették, lefestették és a fólia ajtókat is előkészítet-

ték fel hegesztették a vázra. A szeles időjárás miatt az új sátrakra 
közös erővel húzták fel a fóliákat. A már meglévő négy sátorba ro-
tálás után lefektették a csepegtetőt, talajtakarót és kiültették a pap-
rika palántákat. Folyamatosan végzik a szellőztetést és a tápoldatos 
locsolást. Elvégezték a kertészet nagykapu és kiskapu csiszolását, 
hegesztését és festését. Megkezdték az épület felújítását a Batthyá-
nyi utca 7. szám alatt, kipakolták az épületet, fal javítása után tisz-
tító meszelést végeztek, lebetonozták a fő helyiségeket. A szoci-
ális jellegű programelemben benne van az utak mentén parkolók 
és útpadkák padkázása, parkok rendbetétele, levél, gallyak össze-
szedése, virágok ültetése, virágok kapálása, rózsa kibontása a téli 
takarásból, virágágyasok felásása és a vakondtúrás elgereblyézése, 
pálya és a parkok fogasolása. Ebben a programban lebetonozták 
a Zsilinszki utca utcaszakaszát is. Kihordták az intézményekből a 
faleveleket és jó néhány konténert megpakoltak levelekkel. Folya-
matos a fűvágás a település területein. Folyamatos a vasútállomás 
tisztítása, takarítása és közterületen lévő kukák kiürítése, az árkok-
ból, parkokból a szemetek összeszedése. A sétányon kihelyezték a 
fapadokat és a megrongált fa kukákat is újjakra cserélték. A fatör-
zsekhez, fa aprítékot tettek és lemetszették a vadhajtásokat. Részt 
vettünk az Óvodabál előkészületeiben is, asztalok székek bepakolá-
sával, majd a március 15-i rendezvényre a színpadot a legnagyobb 
méretével állítottuk össze és nyolcszáz darab széket tettünk a he-
lyére a dolgozókkal. A sportcsarnok kipakolására is minket kértek 
meg. Majális rendezvényére kivitték a színpadot, az asztalokat, 
székeket és a hangtechnikát is. Előkészítettük a nagy máglyát, kö-
zel 30 db szalonna sütő helyet állítottunk fel és aprították hozzá a 
tűzifát. Majd péntekéjjel visszapakoltunk a sportpályáról.
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 A számtalan egyéb feladatok közé tartoztak a varroda 
akna kitakarítása, pálya folyamatos locsolása és hengerelése, 
nemzeti jelképek kihelyezése és összeszedése, szórólapok és az 
újságok kihordása a településekre, orvosi rendelő, labor, fogorvosi 
rendelő és védőnői helységek, ki és felújítás utáni bepakolását, 
takarítását végezték el. Szökőkút téli csomagolásából kibontották 
és megtisztították. Szociális otthonba kisebb karbantartásokat 
végeztek el és ágyakat is cseréltek. Katolikus temető mellől 
kihordták a kő törmelékeket. Óvoda udvarában lévő faasztal és 
fapadok felújítását lefestését végezték el, a bölcsödéhez kukákat 
tettek ki valamint levágták a sövényt is. Segítettek a művelődési 
háznak is kiköltözni. Részt vettek a te szedd magad szemét szedő 
programban is. Buszmegállóban kijavították a térkövet, szociális 
lakás felújítását végezték el. A konyha lapos tető lefolyóit 
takarították ki.
A település közterületein henger virágládákat helyeztünk ki és 
ültettünk be virágokkal.
 Bánkúton a foci pályához kihelyezték a fémkukákat, 
folyamatosan tisztítják a vasútállomást, leveleket szedték össze 
a Baross sírnál és a templom körül, kapálják a virágágyásokat, 
és kapálják a bánkúti kertészetet is. A műhelyben és a telephely 
területén végezték a gépek, szerszámok karbantartását kapák 
élezését, összetört fém kukák javítását.
     Balázs Lívia

         koordinátor

Tájékoztató	a	Medgyesegyháza	Városi	
Önkormányzat	által	

elnyert		TOP-os	pályázatok	jelenlegi	állásáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti	 tárgyú	
tájékoztató – annak nagy terjedelme miatt – megtekinthető a www.
medgyesegyhaza.hu elektronikus címen, a „Dokumentumtár”, 
azon belül a „Testületi	anyagok”, „Testületi	ülés	előterjesztései	
2019.	05.	28.”	hivatkozásokra	kattintva. Emellett tájékoztatom 
Önöket, hogy a TOP-2.1.2-15 kódszámú, „Zöld	város	kialakítása	
Medgyesegyházán” elnevezésű projekt elkészült	 látványtervei	
szintén	 megtekinthetők	 az	 Önkormányzat	 honlapján	 a	 fő	
hírek	között,	a	„Zöld	Város	Látványtervek”	menüpont	alatt.

Tisztelettel: dr. Kormányos László 
jegyző

Tisztelt	Olvasók!
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és 
Könyvtár értesíti az olvasni vágyó és szerető lakosokat, hogy megújult 
külsővel várunk minden kedves érdeklődőt 9.30 és 17.30 között a hét 
minden munkanapján könyvtárunkban! Átláthatóbb rendszerünket 

folyamatosan frissítve, az állományt új dokumentumokkal bővítve 
igyekszünk kiszolgálni a lakosságot. Korosztály és érdeklődési 
körtől függetlenül mindenki megtalálhatja a számára érdekes, vagy 
fontos olvasnivalót. Könyvtárunkban éppúgy megtalálható a mese, 
az ifjúsági irodalom, regények, mint az ismeretterjesztő művek, a 
szakirodalom és a helyben használható lexikonok, kézikönyvek 
széles választéka. Törekvésünk, hogy lehetőségeinkhez képest 
folyamatosan beszerezzük a legújabb műveket, hogy azok széles 
körben megismerhetőek legyenek.
Egyéb szolgáltatásokkal is állunk a lakosság rendelkezésére. 
Lehetőséget biztosítunk számítógép használatra. DJP pontunkon 
segítséget nyújtunk az informatikában járatlanok számára az 
alapvető számítástechnikai kompetenciák elsajátításában. Ezen 
felül aki nyomtatni, fénymásolni, spiráloztatni, lamináltatni 
szeretne, nálunk jó helyen jár! 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Találkozzunk a 
könyvtárban!

Zipperer Viktor könyvtáros

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelettel	értesítem	Medgyesegyháza	polgárait,	hogy	az	

Európai	Uniós	forrásból	megvalósításra	kerülő	„ZÖLD	VÁROS	
PROGRAM”	látványtervei	az	alábbi	helyeken	tanulmányozhatók:
Interneten:	a http://www.medgyesegyhaza.hu/index.
php?page=menupont&oldal=210&tar_id=&galeria_id=1228#galeria 
oldalon
Kifüggesztve	fényképalapon:
Művelődési Ház előtti terület – a Művelődési Háznál lévő Áruház 
kirakata
Polgármesteri Hivatal előtti terület – Fodrászat (Kossuth tér) kirakata
Csanád Vezér Emlékpark – Takarékszövetkezet kirakata
Idősek Otthonának kertje – Il Camino Pizzéria kirakata

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György
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Az	identitás	megőrzése	folyamatos	törekvés
A	Románság	Hagyományaiért	és	Jövőjéért	Egyesület	-	ahogy	neve	is	sugallja-,	igyekszik	mindent	megtenni	kulturális	
értékeik	 átörökítése	 érdekében,	 fáradhatatlanok	 identitásuk	megmaradásáért.	 -	 Ezért	 is	 tartjuk	 fontosnak	 a	 helyi	
román	nemzetiségi	 önkormányzattal	 a	 szoros	 együttműködést,	 programjaink	összehangolását,	 közös	 rendezvények	
szervezését	–	nyilatkozta	a	Medgyesegyházi	Hírlapnak	Sütő	Mária	Márta.

Az elnök asszony beszámolt róla, hogy	 Negrea	 C.	 Dániellel, a helyi 
nemzetiségi önkormányzat elnökével közösen szorgalmazták évekkel ezelőtt, 
hogy legyen az óvodában, általános iskolában román nyelvi foglalkozás. A 
diákok körében töretlen az érdeklődés, 
szakköri formában találkoznak hétről 
hétre. Kitartó szorgalmukért nem 
marad el a jutalom sem. Nyaranta 
van lehetőségük az anyaországban 
táborozniuk, a román tengerparton 
nyelvi környezetben élményeket 
gyűjteni. 

A gyermeknapi kirándulásnak is hagyománya van már körükben. Májusban	Kovalcsikné	
Szucsán	Gyöngyi, tanítónő	 és	 szakkörvezetővel	 együtt Menyházán, román nevén 
Moneasan járt a kis csapat. Köszönet jár Simonka	 János, sofőrnek is, aki szintén 
többedjére garantálta a biztonságos kisbuszos utazást!  
 A gyerekek mellett a felnőtteknek is lesz programjuk hamarosan. Kétegyházán, egy 
gasztronómiai fesztiválon tudják bizonyítani, hogy román ételekkel is „versenybe 
tudnak szállni”!  (X)

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ZÖLD	VÁROS	KIALAKÍTÁSA	MEDGYESEGYHÁZÁN	CÍMŰ	PÁLYÁZAT	INDÍTÁSA

 
”Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” címmel	(projekt	
azonosító:	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014)	megkezdődött	
a	 220	millió	 forint	 vissza	 nem	 térítendő	 európai	 uniós	
támogatás	 segítésével	megvalósuló	 fejlesztés.	A	projekt	
a	 Széchenyi	 2020	 program	 TOP-2.1.2-15	 Zöld	 város	
kialakítása	című	konstrukció	keretében	valósult	meg.
Medgyesegyháza zöld város projektjének célja a 
városközpont megújítása, a zöld – rekreációs funkciók 
fejlesztése, a települési arculat és identitás erősítése, egy 
olyan összefogott, városi arculat kialakítása, aminek 
köszönhetően Medgyesegyháza és térsége egységesen tud 
megjelenni.
Ennek keretében fejlesztésre kerülnek a településrész 
zöldfelületei és közterületei. A projekt helyszínei a 
városközpontban található Művelődési Ház melletti 
terület, az Idősek Otthona parkja, a városközpont szélén 
lévő Sportpálya, valamint a Szondy utcai közpark és a 
Gárdonyi utcánál elhelyezkedő közterület. A Művelődési 
Ház jelenlegi parkoló területe városi rendezvényközponttá 
alakul szabadtéri színpaddal és kiszolgáló egységekkel, 
árusító helyszínekkel. 

Nyilvános mosdó kerül kialakításra a Művelődési Ház 
Sörkertjében, valamint a Művelődési Házban lévő öltözők, 
mosdók kerülnek felújításra mely a városi ünnepek, 
rendezvények lebonyolítását leegyszerűsítené, azok 
színvonalát emelni fogja. A városi Sportpályán a porta-
gondnok épület felújításra kerül, rekortán futópálya, továbbá 
szabadtéri fitneszpark kerül kialakításra, energiatakarékos 
LED lámpákkal lesz megvilágítva. 
A Szondy utcai közpark és a Csanád vezér parknál 
elhelyezkedő közterületet, valamint az Idősek Otthona 
parkját övező zöldterület megújul, új sétautak kialakítása, 
utcabútorok elhelyezése, hulladékgyűjtők kerülnek 
kihelyezésre. 
A megvalósítás helyszínei: Művelődési Ház, Sportpálya, 
Idősek Otthona parkja, Szondy utca, Csanád vezér park, 
Kossuth tér.
A	beruházás	fizikai	befejezésének	időpontja:	2019.10.31.	
A projektről bővebb információt a www.medgyesegyhaza.
hu oldalon olvashatnak.

dr. Nagy Béla György
polgármester
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SCHÉNER	MIHÁLY	KÉPZŐMŰVÉSZETI	VERSENY
 Iskolánk, tisztelegve névadója munkássága előtt, 2019. május 9-én képzőművészeti versenyt rendezett 
a térség iskolásai számára. A verseny 2 fordulós volt. Az első fordulóban mindenki otthon alkotott, majd a 
beküldött alkotásokból a zsűri kiválasztotta 3 korcsoportban a legjobb 22 alkotást, amelyek készítői itt is meg-
mutathatták tehetségüket.
Iskolánkat 6 tanuló - Kotroczó Anna 4. a, Vrbovszki Kamilla Napsugár 4.a, Komoróczki Dorka 4.b, Nagy Máté 
5.b, Páger Laura 5.b és Mozsár Mirella 8.a -   képviselte. 
Az elért eredményeink:
3-4-es	korcsoport
I. helyezett Komoróczki Dorka Medgyesegyháza (felkészítő:Gácsér Béláné) 
5-6-os	korcsoport:
Különdíj: Páger Laura Medgyesegyháza (felkészítő László Henriett)
7-8-os	korcsoport:
I. helyezett Mozsár Mirella Medgyesegyháza (felkészítő László Henriett)
Köszönjük szépen dr. Várszegi Tamás festőművésznek, dr. Nagy Béla György polgármester úrnak, Sütő Mária 
Márta alpolgármester asszonynak, Orestyákné Pintér Györgyi festőművésznek a zsűriben végzett, könnyűnek 

egyáltalán nem nevezhető munkáját. 
Köszönjük szépen a különdíj felajánlásokat Sütő Mária Márta alpolgármester asszonynak, a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének, Faraga Andrásnak és családjának, a Schéner Mihály Általános Iskola Szülői Közösségének! 
Köszönjük szépen az üdítő és sok-sok finom sütemény felajánlást Barabás Évának, Farkas Évának, Forrásné Varga Juditnak, Gyivicsán An-
drásnénak, Héder Máriának, Karancsi Krisztinának, Kuzmáné Karlik Editnek, Opauszki Anitának, Szabó Zsuzsannának, Szigetvári József-
nénak, Szűcs Ferencnek, Tóthné Kotroczó Edit Mónikának, Vaczkó Sándornénak, Varga Gyöngyinek, Varga Sándornénak, Zám Anikónak! 
Köszönjük szépen Piják Andrásnénak, hogy a rendezvény házigazdája volt. 
Köszönjük szépen a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítványnak az oklevelek kinyomtatását! 
Köszönjük szépen a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány anyagi támogatását: a díjazottak ajándékait, a versenyzők és kísérőik 
vendéglátását, a szervezésben nyújtott segítséget! 

Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm a verseny megszervezését Gácsér Béláné és László Henriett kolléganőimnek!
Gratulálunk	minden	versenyzőnknek!	Nagyon	büszkék	vagyunk	rájuk!

    
 Verseny	eredmények	a	Schéner	Mihály	

Általános	Iskolában
6 alsó tagozatos tanuló ( Misur Aliz 2.a, 
Valyuch Villő 2.b, Forgó Lili Emma 3.a , 
Oláh Nóra Eliza 3.b, Nagy Boglárka 4.b, 
Unyatyinszki Balázs 4.a) képviselte is-
kolánkat  Komplex Anyanyelvi Versenyen 
Újkígyóson. A szövegértésből, nyelvtani 
feladatokból és tollbamondásból álló meg-
mérettetésen Valyuch Villő 2.b osztályos 
tanuló (felkészítője Gácsér Béláné ) és 
Forgó Lili Emma 3.a osztályos tanuló ( 
felkészítője Halászné Petrusán Emese ) a 

nagyon előkelő 6. helyezést szerezte meg a saját évfolyamán! Grat-
ulálunk minden versenyzőnek!
Köszönjük Varga Gáborné tanító néninek és Forgó-Kövesdi Éva 
szülőnek, hogy a gyermekeket elvitték a versenyre!

Rajzpályázati	sikereink:

Komoróczki Dorka 4.b osztályos tanulónk 
alkotását a Speleo Myotis Barlangkutató, Ter-
mészetjáró és Természetvédő Egyesület egy 
országos rajzpályázat közönségdíjára jelölte. Ig-
azi összefogás kerekedett, a szavazást Dorka me-
gnyerte, így ebben az évben övé lett a különdíj! 
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN MINDENKINEK, AKI 
A SIKERHEZ HOZZÁJÁRULT SZAVAZA-
TÁVAL!  
Dorka ebben az évben több elismerésben is rész-
esült már képzőművészeti alkotásaiért. A kö-
zelmúltban, április 24-én, Mezőhegyesen is vehetett át különdíjat a „Szent 
György és a sárkány” elnevezésű rajzpályázatra beküldött munkájáért. 
Rajta kívül is vannak sikeres alkotók iskolánkban. Az Országos Bale-
set-megelőzési Bizottság által meghirdetett rajzpályázat megyei 
kiállításának megnyitóján és díjátadóján vettek részt tanulóink a napok-
ban Békéscsabán. A megyéből több, mint 3200 alkotás érkezett a kiírásra, 
70 iskolából és 72 óvodából. Nagyon nagy büszkeség számunkra, hiszen 
még sohasem fordult elő, hogy a kiállításra beválogatott körülbelül 180 
alkotás közé 8 Schéneres diák munkája is bekerült. LATCAU IZABEL-
LA és VALYUCH VILLŐ 2.b osztályos tanulók ezen kívül különdíj elis-

merésben is részesültek! A kiállításon pedig szerepelt Szekercés Patrícia 
1.b (felkészítője Likerné Buzás Edit) , Oravecz Zsombor 2.b, Kiss Gabri-
ella 3.b, Kiss Orsolya 3.b, Petz Noémi 3. a, Vrbovszki Kamilla Napsugár 
4.a ( felkészítőjük Gácsér Béláné) egy-egy alkotása is. Gratulálunk min-
denkinek! 
Köszönjük szépen Katona Ilona, Oravecz Gergely és Petz Tamás szülőknek, 
hogy elvitték a gyermekeket a kiállítás megnyitóra és díjátadóra!
:-) Idén is hatalmas megtiszteltetésként éltük meg, hogy iskolánk tanulói 
közül MENYHÁRT NÓRA 4.a, KAKUSZI ESZTER 3.b (felkészítőjük 
Gácsér Béláné) és PÁGER LAURA 5. b (felkészítője László Henriett) 
meghívást kapott a Tamásiban megrendezett országos képzőművészeti 
verseny döntőjébe. Az idei versenyen nem kerültünk a díjazottak közé, 
de így is nagy elismerés, hogy országos hírű művészeti iskolák tanulóival 
versenyezhettünk együtt. Nagyon büszkék vagyunk tanítványainkra!<3

Sportsikerek	!
Iskolánk tanulói közül néhányan Hatvanban vettek 
részt Nemzetközi Taek-Wondo bajnokságon. 
Striffel	Míra korosztályában II. hely-
ezést ért el, Vaszkó	Hunor pedig III. 
helyezett lett. Gratulálunk nekik!
                                
Petruzsán	Sára	5. b osztályos 
tanulónk az Atlétikai Diákolimpia 
döntőjében 3. helyezést ért el futásban. 
Gratulálunk neki! 

        

dr. Sióréti Gabriella 
intézményvezető                                            
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”	1848,	TE	CSILLAG”	–	történelmi	verseny

A Schéner Mihály Általános Iskola felső tagozatos tanulói számára hirdetett alapítványunk 
történelmi versenyt,”1848, Te csillag” elnevezéssel. A 3 fordulós verseny 1-2. fordulójában 
itthon kellett ügyeskedni, tanulni, rajzolni, alkotni. A 3. forduló a versenyben résztvevők 
számára egy egy napos debreceni kirándulást jelentett. A kirándulás keretében ellátogattak a 
Nagytemplomba, valamint a Déri Múzeumba, ahol a ‘48-as kiállítás megtekintése után múze-
umpedagógiai foglalkozáson vehettek részt a tanulók! Az itt szerzett ismeretekre a döntőben 

volt nagy szükség. Volt ebéd a M’cDonalds-ban és még fagyizásra is jutott idő. 
Aztán elérkezett a döntő napja, ahol minden résztvevő csapat megmutathatta, hogy az előző hónapok kutatómunkája, alkotása, 
tanulása mennyit ér. Nagyon jó hangulatú versenyen, változatos, interaktív feladatok megoldásával bizonyíthatták tudásukat 
a versenyzők. 
A végeredmény megállapításához a versenyen kívül az összes fordulóban elért pontszám is beszámításra került. Ezek alapján 
a verseny végeredménye a következő lett:
I.helyezett:	Góg	Betti,	Striffel	Míra,	Szabó	Enikő	6.	a	
II.	helyezett:	Góg	Barnabás,	Koska	Bence,	Magony	Márton	8.	évfolyam
III.	helyezett:	Mozsár	Mirella,	Lakatos	Krisztofer	8.	évfolyam.
Gratulálunk a versenyzőknek! Köszönjük dr. Nagy Béla György polgármester 
úrnak és Sütő Mária Márta alpolgármester asszonynak a zsűriben végzett munkáját! 
Alpolgármester asszony ajándékait is köszönjük! Köszönjük Magyar Istvánnak, 
iskolánk történelem tanárának a verseny lebonyolítását, Megyeriné Roik Katalin, 
Nagy Ferenc pedagógusoknak, valamint  Mochnács Éva  és Kotroczóné Holecz Edit 
alapítványi munkatársaknak  a verseny  lebonyolításában nyújtott segítségét! 

A	versenyhez	rajzpályázat	is	társult,	melynek	legjobbjai	tárgyjutalomban	részesültek:
 
1.	évfolyam:
I. Szászi Jasmine 1.b
II. Maczelka Boglárka 1.b
III. Moldován Balázs 1.a 
2.	évfolyam:
I. Molnár Ottilia 2.b 
II. Borsi Boglárka 2.b 
III. Fechete László 2.a 
3-4.	évfolyam:
I. Bene Nikolett 3.a 

II. Petz Noémi 3.a
III. Bácsi Pandóra 3.a 
5-6.	évfolyam	
I. Góg Betti 6.a
II. Szilágyi Leó 6.b
III. Dragujlov Babett 5.b
7-8.	évfolyam:
I. Ipacs Leila- Szabó Ágnes 
I. Mozsár Mirella 
II. Oláh Szandra 
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EFOP-1.3.5-16-2016-00800-„MOZGÁSBA HOZVA”
KÖZELEDIK	A	4.	MÉRFÖLDKŐ	TELJESÍTÉSE

A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete nem kevesebb, mint 5000 ember elérését 
tűzte ki célul az európai uniós pályázat keretében. A teljesítéshez több nagyrendezvény, számos esemény és 
kiscsoportos program megszervezését, lebonyolítását vállalták helyben, Almáskamaráson és több dél-békési 
településen. Szabó Györgyné, egyesületi elnök arról számolt be lapunknak, hogy lassan a negyedik mérföld-
kő teljesítése válik esedékessé. 

 
-Népszerű volt a DIGI-TALI 
KLUB, 10 alkalmas workshop, 
melyre elsősorban a nyugdíjas 
korosztályt toboroztuk. Azt szer-
ettük volna elérni, hogy az idősek 
bátran, nagyobb biztonsággal, 
tájékozottabban használják a 
digitális eszközöket, elsősorban 

a számítógépeket, okos telefonokat. Sokan lettek különböző 
csoportoknak a tagjai például facebookon, élvezik, hogy 
kényelmesen, gyorsan tudnak egymás között híreket, es-
eményeket megosztani, fotókat nézegetni, recepteket cserél-
ni, kapcsolati hálózatokban részt venni. Mindez erősíti a helyi 
közösségünk összetartozását is.   

Alulról jövő civil 
kezdeményezés volt 
az Őszi kulturális 
délután, melynek 
keretében megnyílt 
Sütő Jánosné, he-
lyi alkotó kiállítá-
sa a Civil Háznak 
az egyesület ál-

tal használt kistermében. A festmények, szobrok egy hétig 
megtekinthetők voltak az érdeklődő közönség számára, a 
tagság önkéntesei vállalták a nyitva tartásról való gondosko-
dást. A jó hangulatú együttléten tea és zsíros kenyér, zöldfélék 
mellett körvonalazódott több újabb találkozó megtartása is.          
A Luca-napi forgatagot új kezdeményezésnek szántuk, sok 
érdeklődőt tarthattunk számon. 

Ugyancsak először szervezett az egyesület a Felvidékről 
kitelepítettek emléknapja alkalmából visszatekintő beszél-
getést a Civil házba, idén április 12-én. 
A bánkúti Családi délutánnak viszont többéves hagyománya 
van. Tavaly több mint 60 gyermek és felnőtt élvezte együtt a 
sokszínű programot. 
Az idén június 21-ére van tervezve a program, amire mind-
enkit szeretettel várunk- invitál Szabó Györgyné, aki előre-
bocsátotta, hogy az egyesület asszonyai is helytállnak június 

első vasárnapján a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szuperma-
raton megállóhelyen csörögesütéssel.  B.I.  

	 A	medgyesegyházi	Hubertusz	Vadásztársaság	
földtulajdonosi	közössége	a	2017,	 2018	 évi	 terület	
bérleti	díjakat	2019.június	05,	06,	12,	13,	19	és	20-án		
16-00-tól	17-30-ig	fizeti	ki	a	megfelelő	jogosultsági	
igazolások	 (tulajdonlap)	 bemutatása	 esetén	 a	
vadásztársaság	 irodájában,	 Medgyesegyháza	
Dózsa	Gy.	utca	4	sz.	alatt.		

Köszönjük!


