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A     júliusi hírei

Szuper szerda! 2019. július 3-án alapítványunk a NEA-TF-
19-Ö-V-0088 pályázati azonosítószámú, „Közösségeket 
építünk!”elnevezésű nyertes pályázatának keretében szervezett 
kirándulást azoknak a Schéner Mihály Általános Iskolába járó 
gyermekeknek, akik tanulmányi-, képzőművészeti vagy sport 
versenyeken elért eredményeikkel, közösségi munkájukkal, 
települési megemlékezéseken, iskolai rendezvényeken 
való szereplésükkel öregbítették az iskola hírnevét! Bár az 
osztályfőnökök által javasolt 54 gyermekből csak 36-an tudtak részt 
venni a kiránduláson, mert a többiek már nyaraltak vagy táboroztak, 
de mi mindenkinek köszönjük az előző évben az iskoláért végzett 
tevékenységét! 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel 
kötött együttműködés keretében az 
idei évben már 4. alkalommal kaptunk 
élelmiszeradományt, melyet 2019. július 
17. szerdán osztottunk ki a programban 
résztvevő mintegy 650 főnek. 

A TESCO Gyulai Áruházával is több éves 
az együttműködés. Ennek keretében már 
több alkalommal kaptunk támogatást. 
A mostani akció a környezetvédelemről 
szólt. Az Áruház július 25-én vette át az 
iskolában összegyűjtött PET palackokat 
és alu-dobozokat. A bevételt az iskolai programok támogatására 
fogjuk felhasználni. 

A GYŰJTÉS NEM ÁLL MEG! AKI SEGÍTENI SZERETNE, A 
JÓKAI UTCAI ISKOLA UDVARÁN, A PINCE LEJÁRÓNÁL 
FOLYAMATOSAN LERAKHATÓK A ZSÁKOK! KÉRJÜK, 
HOGY CSAK SÖRÖS, ÜDÍTŐS 
ALU-DOBOZOKAT HOZZANAK, MERT CSAK AZT VESZIK 
ÁT!

Gácsér Béláné
kuratóriumi elnök

 

START KÖZMUNKAPROGRAM
Június és július hónapokban további változatos munkát végeztek 
el a közmunkások. A mezőgazdaság programelemben folyamatos 
a paprika szedése, válogatása és kimérése folyamatosan végzik a 
szellőztetést és a tápoldatos locsolást.  Az épület felújítását végzik 
a Batthyányi utca 7-ben, helyreállítják a helyiségek ajtóit, rakják és 
fugázzák a járólapokat.
A szociális jellegű programelemben benne van az utak mentén 
parkolók és útpadkák padkázása, parkok rendbetétele, levél, gallyak 
összeszedése, virágok kapálása, rózsák múmiázása, gazolása. 
Elkezdték betonozni a Batthyányi utcát. Folyamatos a fűvágás 
a település területein. Befejeződött a második ütem parlagfű 

mentesítés.
  Folyamatos a vasútállomás tisztítása, takarítása és 
közterületen lévő kukák kiürítése, az árkokból, parkokból a 
szemetek összeszedése. 
 A számtalan egyéb feladatok közé tartoztak a színpad állítása 
a pályán a Sport gálára, vihar után faágak vágása, gallyak behordása 
összeszedése a parkokból, kerékpárútról és intézményeknél, 
szórólapok és az újságok kihordása, ereszcsatornák takarítása 
a középületeken, Uniós szavazóhelyek pakolása körzetenként, 
konténer megpakolása zöldhulladékkal, település területén 
sövények vágása.
 Bánkúton folyamatosan tisztítják a vasútállomáson, 
templom körül, parkban és a kastélynál kapálják a virágágyásokat, 
és kapálják a bánkúti kertészetet is. A műhelyben és a telephely 
területén elvégezték a gépek, szerszámok karbantartását kapák 
élezését.
     Balázs Lívia
  koordinátor

Tájékoztató!
Tisztelettel tájékoztatom a járdafelújítással érintett 
medgyesegyházi ingatlan tulajdonosokat, hogy a felújítás 
során ingatlan előtt megmaradt járdalapok értékesítésre 
kerülnek, maximum 50 db ingatlanonként az alábbi árakon, 
amíg a készlet tart

 - 100 x 30 cm járdalap   400 Ft/db
 - 50 x 50 cm járdalap   250 Ft/db
 - 50 x 30 cm járdalap   200 Ft/db
 - 40 x 40 cm járdalap   200 Ft/db
 - sérült lapok    100 Ft/ db

Bővebb tájékoztatás a Szondy 1. sz. telephely alatt

Tisztelettel: Dusik János
 ügyvezető

FELHÍVÁS!
Ezúton szeretnénk kérni a helyi dinnyetermelőket, hogy 
amennyiben lehetséges támogassák dinnyével a 25. 
Medgyesegyházi Dinnyefesztivált! Kérjük felajánlásaikat 
2019. augusztus 1-én /csütörtökön/ szíveskedjenek 
beszállítani a Művelődési Házba. Anyagi, termék és 
szolgáltatás jellegű támogatásaikat is szívesen fogadjuk!

Idén is lesz ínyencverseny a Dinnyefesztiválon! 

Kérjük az ínyencversenyen részt venni kívánókat, hogy 
részvételi szándékukat 2019. augusztus 1-ig jelezzék a 
Művelődési Házban (68/440-004), az ínyencversenyre 
elkészített gasztronómiai csodákat, a zsűrizés után a 
jelenlévők közt szétosztjuk. 

Segítségüket előre is köszönöm. Farkas Gyula
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Természetesen anyatejjel!

„ A szoptatás az élet forrása. A szoptatás elősegíti a nem megfelelő 
tápláltság minden formájának megelőzését és élethosszig tartó 
pozitív hatást gyakorol a gyermekekre és az anyákra. A szoptatás 
olyan klímatudatos döntés, amely segíti az élelmezésbiztonság 
fenntartását még válság idején is.        A szoptatás védelme, 
támogatása és elősegítése létfontosságú a bolygónk és a rajta 
élő emberek egészsége szempontjából. A szoptatás nemcsak a 
gyermek egészségének a kulcsa, hanem az ország fejlődésének 
alapja is. Esélyegyenlőséget biztosít, ami segít kitörni a 
szegénységből.”(Szoptatásért Magyar Egyesület 2018)
Miért inkább anyatej?
A szoptatás nem csak az anyatejes táplálást jelenti, jóval többről 
van szó. A kisbaba számára nemcsak élelem, hanem nyugtató, 
altató, fájdalomcsillapító funkcióval is bír. Emellett a testkontaktus 
oldja a stresszt, csökkenti a fájdalomérzetet, erősíti a kötődést. Az 
anyatej biztosítja a csecsemők optimális növekedését, fejlődését 
és sok kedvező hatása jóval a csecsemőkoron túl is érvényesül.  A 
szoptatással járó intim anya- gyermek kapcsolat előnyös hatású a 
ragaszkodás és kötődés szempontjából. Az anyatej a kizárólagos 
szoptatás ideje alatt tökéletes tápanyagellátást biztosít a csecsemő 
számára, ösztönzi a csecsemő immunrendszerének fejlődését. Az 
anyatej a leggyorsabban, legtökéletesebben hasznosítható táplálék 
a gyermek számára, összetételénél fogva minden másnál jobban 
támogatja az agy fejlődését. Az igény szerinti szoptatás elősegíti 
a gyermeknél a táplálékfelvétel feletti kontroll kialakulását: 
szükségletei szerint tanul meg enni. A szoptatás csökkenti a hirtelen 
bölcsőhalál kialakulását.
Jó a gyermeknek, mert a szoptatott babáknál ritkább a székrekedés, 
ritkább az ekcéma, kisebb a cukorbetegség kockázata, a 6 hónapig 
kizárólagosan szoptatott gyermeknél csökken az ételallergia 
kockázata, majd felnőtt korban a Crohn-betegség és Colitis ulcerósa. 
Az anyatej ízének finom változásai előkészítik a kisbabát a 
szilárd ételek széles választékának elfogadására.  A 4 hónapig 
kizárólagosan anyatejjel táplált csecsemőknél kisebb arányban 
fordul elő felső légúti és influenzás megbetegedés. Az anyatejjel 
táplált csecsemők kisebb arányban elhízottak kisgyermekkorban. 
Az egy évnél tovább szoptatott gyermekeknél, ritkábban van 
szükség fogszabályozásra. Az anyatej fajazonos fehérjét tartalmaz, 
így nem okoz allergiát, könnyen feldolgozható és a növekedés 
szempontjából a legoptimálisabb mennyiségben van jelen.
Jó az anyának, mert a szoptatás csökkenti az anyánál a szív- 
érrendszeri betegségek kockázatát, a hosszútávú szoptatás 
csökkenti a csontritkulás előfordulását, csökken a szoptatás ideje 
alatt az anyai vasveszteség, csökken a II. típusú cukorbetegség 
kialakulásának lehetősége.
Az anyatejes táplálás, a szoptatás a szorosabb test- és bőrkontaktus 
miatt megalapozza a gyermek biztonságérzetét, mert megtanulja, 
hogy jelzéseire kiszámítható válasz érkezik. Az anyatej 
összetétele a szoptatási időszak során változik, alkalmazkodik 
a gyermek igényeihez. Az anyatej egy éves kor után is kiváló, 
minőségi tápanyagforrás, immunanyagokban továbbra is gazdag. 
Sőt a mennyiség csökkenésével párhuzamosan nő az immun 
anyagtartalom. 
Az anyatej és a szoptatás valami olyasmi, ami egyedülálló, amit 
csak az édesanyától kaphat meg a gyermek. Egyedülálló, életre 
szóló, személyre szabott ajándékot adhatunk neki. Szoptatással 
szinte minden helyzetben könnyen, gyorsan megnyugtatható a 
gyermek. A szoptatás a legjobb bizalom és önbizalom építő tréning, 
amely a legszorosabb egymásra utaltságtól mutat az önállósodás 
törvényszerűen bekövetkező állapota felé.

Mit tehetünk a sikeres szoptatás érdekében?
Szoptassunk igény szerint
A baba igényei szerint szoptassunk, annyiszor és annyi ideig, ahogy 
szeretné.
Szoptassunk éjszaka is
 Nagy szerepe van a tejtermelés fokozásában. Mivel az anyatej 
termelődés a kereslet-kínálat elvén alapul, ha hosszú idő telik el két 
szoptatás között, azt a jelzést kapja a szervezet, hogy nincs szükség 
annyi tejre.
Az első 6 hónapban nincs szükség semmilyen kiegészítésre az 
anyatej mellé.
Az anyatej a baba étele és itala is egyben. Az anyatej összetétele 
a leghígabb szomjoltó elő tejből és egy zsírosabb, táplálóbb hátsó 
tejből tevődik össze. A hígabb tejjel oltja szomját, a zsírosabb 
tejjel lakik jól. Minél gyakrabban szoptatunk, annál több tej 
termelődik. Szoptatási probléma esetén forduljunk szakemberhez, 
gyermekorvoshoz, védőnőhöz, szoptatási tanácsadóhoz.
Tápszert, pótlást csak orvosi utasításra adjunk.
Az Anyatejes Világnap (augusztus 1.) alkalmából szeretettel 
köszöntünk minden édesanyát és gyermekét váró kismamát!
Sok sikert kívánunk az anyatejes tápláláshoz!

                    VÉDŐNŐK

 Ami segíthet a beszédfejlődésben

A babák, a kisgyermekek beszéde rengeteget fejlődik 3 éves 
korukig, addig az időszakig, amíg először egy nagyobb közösségbe 
kerülnek. Ebben az időszakban mind a szókincs, mind a nyelvtan 
nagy fejlődésen megy keresztül. Sajnos az a tapasztalatom, hogy 
egyre több a beszédhibás, vagy a megkésett beszédfejlődéssel 
küzdő gyermek.
Rengeteget segíthet a szülő
Az 1-3 éves gyerekek nyelvtanulásánál nagyon fontos a szülővel 
való közös tevékenykedés, ahogy korábban is: a közös játék, 
élmények megosztása, közös átélése, de ekkor a közvetlen testi 
ingereken (öltözés, fürdés) túl egyre inkább a verbalitás veszi át 
a szerepet. A szakember azt tanácsolja, meséljünk, beszélgessünk 
sokat a gyermekkel, és mondókázzunk, énekeljünk, játszunk vele a 
nyelvre épülő játékokat.
Minden korban, de különösen az óvodás korban nagyon fontos 
a beszéd és beszélgetés. A média egyre erősebb hatása (TV, 
számítógépes játékok, okos telefonok, közösségi média, kevesebb 
(mese olvasás) és a folyamatosan növekvő külső ingerek hatásaként 
is egyre gyakrabban megfigyelhető a családoknál is az a jelenség, 
amikor a verbális kommunikáció fokozatosan háttérbe szorul, így 
a beszélgetések száma is csak csökkenten vannak jelen. Mindezen 
tényezők együttesen kihatnak a nyelvelsajátítás menetére is. Az, 
hogy gyermekünk helyesen tanuljon meg beszélni tehát több 
komponensből tevődik össze.
A logopédus szerint akkor van probléma:
• ha a gyermek 18 hónaposan nem kezd beszélni,
• ha 2 éves korára nehézkesen kommunikál    
 környezetével, átlagban nagyjából 10 szót használ,
• ha 3 éves korára nehezen érthetően beszél, sok    
 nyelvtani hibát vét,
• ha 5 évesen nagyon pöszén beszél,
• ha gyakran megszakítja beszédét, és ezt görcsök    
 kísérik,
• ha túl gyorsan beszél, és közben elharapja a szavak   
 végét, lehagyja a mondatok befejezését,
• ha elmegy a hangja és/vagy rekedtsége 3 hétnél    
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 tovább  fenn áll,
• ha orrhangzósan beszél,
• idősebbeknél, ha a mutáció időszakában vagy utána 
 (13-15 évesen)  a fiúk hangja túl magas, nőies    
 szemben a mutáció előtti hanggal,
• illetve szintén a nagyobbaknál, ha ép értelem mellett  
hosszantartó olvasási és írási nehézség áll fenn.
Ha ilyesfajta problémákat tapasztalunk a gyermekünknél, 0 és 3 
éves kora között a védőnőhöz, illetve Korai Fejlesztő Központhoz, 
míg 3 és 18 éves kora között a kerületi Szakszolgálathoz, Nevelési 
Tanácsadóhoz fordulhatunk segítségért.
Óvodáskorban többféle beszédhiba létezik. A késői beszédfejlődés 
rendszerint környezeti ártalom következménye.
Mikor beszélünk megkésett beszédfejlődésről?
A gyermekek általában egy-kétéves korukban kezdenek el beszélni 
egyénenként változóan. Nem ritka, hogy kétévesen még nem 
beszél egy gyermek. A szakember azt javasolja, hogy háromévesen 
már ne késlekedjünk logopédushoz, pszichológushoz fordulni, ha 
a gyermek még nem beszél! Az idejében felfedezett megkésett 
beszédfejlődés jól korrigálható, a lemaradás maradéktalanul 
behozható, azonban néha csak hosszú terápiás folyamattal lehet 
javítani, amely az iskolai olvasás, írás tanulását is befolyásolhatja.
Miért késhet a beszéd?
1)  Hallásproblémák a gyerek 3 hónapos korától nem élvezi a 
saját hangját, éppen ezért a gügyögése megritkul és monotonná válik 
vagy visítozásba megy át. Később is felléphetnek hallásproblémák 
pl. egy fülgyulladás kapcsán, ami abban nyilvánulhat meg, hogy a 
kicsi nem hallja, vagy csak többedszerre hallja meg, amit mondunk 
neki.
2)  Autizmus a gyerek 1-1,5 éves kor után még egyáltalán nem 
vagy csak néhány szóval beszél, ha valamit szeretne, akkor inkább 
kézen fog és odavezet, a te kezeddel rámutat a kívánt tárgyra.
3)  Izomfejlődési problémák Ha a kicsi korábban hipotón volt 
vagy oxigénhiányosan született, gyengébb lehet az arcizomzata, ami 
miatt késhet a beszédfejlődés. Megfelelő fejlesztéssel orvosolható a 
probléma.
4)  Idegrendszeri fejlődéssel kapcsolatos problémák Ezt a 
legnehezebb észrevenni, mert nem feltétlenül vannak specifikus 
tünetei. Kicsit késik a beszéd, kicsit lassabb a fejlődés, esetleg 
más területen is elmarad a korától a fejlődés. Megfelelő fejlesztő 
tornával könnyen orvosolható.
Mivel segítheti az édesanya gyermekének beszédfejlődését?
A megfelelő érzelmi biztonság megteremtésével és a gyermekkel 
való jó kommunikációval lehet megteremteni a beszédfejlődés 
alapját.
•  Mivel a beszéd mozgás eredménye és idegrendszeri 
érettséghez kötött, nagyon fontos, hogy kicsi gyermekünk számára 
tegyük lehetővé már csecsemőkorban is a minél szabadabb és 
sokrétűbb mozgás lehetőségét. Fontos a megfordulás hasról hátra, 
hátról hasra, a kúszás, mászás, kezekkel való manipuláció segítése, 
később hintázás, lépcsőjárás, még később ugrálás, csúszdázás, 
labdával való játékok.
•  A beszédfejlődést segíti, ha mindig türelmesen 
meghallgatjuk a gyermeket és nem találjuk ki szavak nélkül, éppen 
mit szeretne kérni tőlünk.
•  Ne használjunk babanyelvet, ejtsük helyesen a szavakat, 
amikor a gyermekkel beszélünk, ne selypítsünk, mert bennünket 
utánozva tőlünk tanulja a beszédet.
•  Erősítsük a gyermek beszédkedvét! Mondókázzunk vele 
sokat, olvassunk, mondjunk neki rendszeresen mesét. A gyermek 
kérdéseit ne hagyjuk válaszolatlanul.
•  Hallgattassunk vele zenét, játsszunk vele fújó gyakorlatokat 

(szívószállal szürcsölgessen teát, pingponglabdát, vattapamacsot 
fújjunk le az asztalról stb.)
•  Erősítsük beszédbátorságát! Ha hibásan mond valamit, ne 
javítsuk ki! Egyszerűen csak beszéljünk vele helyesen!
Beszédhibák
Kisgyermekkorban a beszédhibák nem tekinthetők kórosnak. A 
legjellemzőbb beszédhiba a pöszeség. Ha iskolás korra is megmarad, 
szakemberhez kell fordulni. Ezt is okozhatja orrmandula, a nyelv 
és fogazat fiziológiás eltérései vagy akár lelki trauma. Ebben az 
esetben is hasznos a szívószálazás, fújós gyakorlatok.
A dadogást okozhatják kisgyermekkori epilepsziás rohamok, 
genetikai hajlam, szorongás. Ha tartósan dadog a gyermek, és 
nem csak időszakosan fordul elő, akkor szintén szakemberhez 
kell fordulni a problémával. Otthon úgy javíthatunk a gyermek 
helyzetén, ha türelmesen, siettetés nélkül végigvárjuk, amíg 
befejezi a mondatát és nem tudatosítjuk benne a dadogás tényét. 
Ha lelki oka van, akkor pszichológus a lelki blokk oldásával tudja 
orvosolni a helyzetet.
Dadogás és hadarás ellen nagyon jó módszer a mondókázás, 
versmondás és éneklés, mivel ez a beszédritmus hibája.
A beszédhibához sorolják az olvasás-, helyesírás-, írászavart is.
A mozgásformák fontossága
 Az óvodáskor végére, az iskolaérettséghez kialakulnak azok 
a képességek, készségek, amelyek az iskolában az olvasás- és 
írástanuláshoz, számoláshoz elengedhetetlenek.
 Szülőkként arra kell figyelnünk, hogy gyermekünk sokat 
játszhasson, minél többféle mozgásformát tapasztaljon meg és 
olyan sokszor csinálja, hogy rutinná váljon!
•  Nagymozgások: ugrások (trambulin), mászás, csúszdázás, 
hintázás, kúszás, labdapattogtatás, forgás, ritmusos járás, lépés, fél 
lábú, keresztezett mozgások, váltott mozgások (lépcsőzés, ugráló 
kötelezés stb.)
• Finommozgás: babfelszedés, morzsacsipegetés, gyöngyfűzés, 
festés, színezés, aszfaltkrétázás, varrás stb.
•  Térérzékelés és irányfelismerés (fent, lent, bal, jobb) akár 
játszótéren csúszdázással, hintázással, mászással vagy otthon 
akadálypályán megy végig, vagy bújócskázik, fogócskázik.
•  Ritmusérzék fejlesztése mozgással kísért mondókák, 
versikék, dalocskák, tánc vagy akár a gyermek napirendjének, a 
rendszeres időközönként visszatérően ismétlődő szokások betartása 
által (esti fürdés, vacsora, fogmosás, lefekvés sorrendjének 
betartása).
•  Szókincs bővítése versek, mesék, mondókák által; váljon a 
gyermek mindennapjainak részévé a könyv!
Gyermekünk beszédére, beszédfejlődésére érdemes fokozottan 
odafigyelnünk, hiszen a mondandójából következtethetünk akár a 
lelki állapotára is, emellett az időben észrevett beszédproblémák 
már rövid idő elteltével, folyamatos gyakorlással könnyen 
orvosolhatóak.
Nálunk a Varázserdő óvodában, óvodapedagógusaink természetesen 
minden nap tanítják és gyakorolják a helyes beszédet, kiejtést a 
gyerekeknek, már 3 éves kortól a szakszerű logopédiai felmérés is 
megtörténik.
Fontos, hogy a gyermek a család minden tagja részéről érezze a teljes 
figyelmet és elfogadást s ennek nem csak szavakban kell kifejezésre 
jutnia. Törekednünk kell arra, hogy a legkiegyensúlyozottabb 
és legmegfelelőbb háttért biztosítsuk gyermekünknek és ezáltal 
beszédfejlődésének is.

Varga Jánosné
Óvodavezető
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KLIK-ES TÁBOROK A SCHÉNERBEN

Iskolánkban ez a nyár is bővelkedik 
táborokban. Június utolsó két hetében a 
Békéscsabai Tankerületi Központ által 
megpályázott EFOP-3.3.5-17-2017-
00038 számú, „Korszerű pedagógiai 
módszerek alkalmazását segítő 
Iskolai Közösségi Program kísérleti 
megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi 
Központnál” elnevezésű programjának 

keretében összesen öt tábort bonyolítottunk le. A két művészeti, 
egy hagyományőrző és két közlekedés és sport táborban összesen 
125 gyermek számára nyújtott iskolánk hasznos időtöltést, jó 
programokat, és segítette a szülőket is, levéve a terhet a vállukról, 
hogy hol töltse a gyermek a hosszú nyári szünet egy részét. 
Köszönjük pedagógusaink, Emenet Adrienn, Fodor Ildikó, Gácsér 
Béláné, Halászné Petrusán Emese, Horváth Diána, Laczóné Berényi 
Márta, Liker Anna, Likerné Buzás Edit, Megyeriné Roik Katalin, 
Molnár Hajnalka, Nagy Antalné, Schmidtné Becsei Edit, Szalkai 

Éva, Varga Gáborné, Zalai Éva felkészült munkáját!
Köszönjük a táborban közösségi szolgálatot teljesítő volt 
tanítványaink, Bogár Johanna, Dragujlov Lili, Gulyás Bernát és 
Magyar Balázs közreműködését! 
Köszönjük a gondoskodást Kotroczóné Holecz Editnek, Mochnács 
Évának, Pleskonics Zsuzsannának és Vízhányó Erikának!  

RAJZPÁLYÁZATI SIKER!

Nagyon nagy örömünkre, lassan nem telik el úgy hónap, hogy 
ne számoljunk be rajzpályázati sikerről. Június végén érkezett 
az  értesítés , hogy a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület 
által meghirdetett „Álom az államban” elnevezésű országos 
rajzpályázaton Vrbovszki Kamilla Napsugár 4.a osztályos 
tanuló korosztályában III. helyezést ért el. Sugi a  díjátadón 
felkészítő pedagógusával, Gácsér Bélánéval vett részt . 
A kapott sok-sok ajándék mellett az egyesület jóvoltából 
egy Parlamenti látogatáson is részt vehetett az alkotó és 
felkészítője is.
Sugi az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
Képzőművészet tanszakos tanulója is.

Nagyon büszkék vagyunk Rá!
 

dr. Dióréti Gabriella intézményvezető

ÉLŐ TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLAT
Medgyesegyházának két romániai testvértelepülése is van, Valea Ierii- Járavize 
és Șiria, magyarul ismert nevén Világos. Ez utóbbi szomszédos országbeli 
várossal még az akkori helyi román kisebbségi önkormányzat elnöke, Negrea 
C. Dániel kezdeményezte az együttműködést 2006-ban. 
-A kapcsolat azóta is élő, egyre szélesebb körre terjedt ki.  A Románság 
Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület a civilek vonalán erősíti ezt a köteléket. 
Egymás közösségi rendezvényein rendszeresen részt veszünk. Legutóbb a 
város, fennállásának 850 éves évfordulójáról emlékezett meg a XIV. Síriai 
Napok, egyhetes ünnepségsorozata keretében, ahol mi is képviseltettük 
lakóhelyünket. 
A nemzetiségi önkormányzat elnöke mellett Varga Sándorné tartott velünk, 

aki mindkét szervezet vezetőségének tagja, 
illetve Szűcs Ferenc az egyesületünk részéről- 
nyilatkozta a Medgyesegyházi Hírlapnak Sütő 
Mária Márta, elnök asszony. (X)
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EFOP-1.3.5-16-2016-00800-„MOZGÁSBA 
HOZVA”

CSALÁDI DÉLUTÁN BÁNKÚTON
A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete pályázati 
projektjében a kisebb dél-békési településeken, településrészeken is meg 
kíván jelenni programokkal.

Nagyon jól illeszkedik 
ebbe az elképzelésbe a 
hagyományos bánkúti 
családi délután, melyet a 
közelmúltban tartottunk. A 
helyi közélet egyébként is 
egyre aktívabb, így hamar 
partnerekre találtunk a 
helyi lakosság köréből, 
Gyapjas Gyöngyi agilis 
szervezői tevékenységével. 
Mindannyiunk szívügye a 

család, az óvoda, a gyermekek, ezért ez került a fókuszba most is. Közel 
70-en jöttünk össze és éltünk meg egy újabb nagyszerű közösségi élményt. 
Köszönet érte mindenkinek, szervezőknek, segítőknek, résztvevőknek! 
Az óvodások lakodalmas jelenete mellett, Samu Ernő zenész varázsolt jó 
hangulatot a délutánhoz. 

Szabó Györgyné, egyesületi elnök

NEBULÓKÉRT DÍJ ÁTADÁSA
„Ez a legtöbb az életben: hogy marad utánunk valami, amiből haszna 

van a világnak, az embereknek.”/Márai Sándor/

  Alapítványunk 2019.
június 15-án, az iskolai 
ballagás napján, Nebulókért 
díj elismerésben részesítette 
az alapítványunk alapítóját 
PIJÁK ANDRÁSNÉ-t, a 
gyermekek érdekében végzett 
több évtizedes áldozatos 
munkájáért, az alapítványban 
szintén a gyermekekért végzett 
odaadó tevékenységéért. 

A gyermekek nevében 
köszönjük áldozatos 

munkáját, s további sikeres, 
boldog életet kívánunk neki!


