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Szeretett településünk Medgyesegyháza sajátos egyedi 
utat bejáró, azt nem kis áldozatokkal végigküzdő település! 
Ennek az útnak egyik kiemelkedő állomása Medgyesegy-
háza 2009. július 01-től történt Várossá nyilvánítása. Ezen 
évforduló alkalmából mindenképpen meg kell emlékez-
nem erről a történelmi eseményről, annak előzményéiről, 
történetéről.
Medgyesegyháza Képviselő testülete 2007-ben, előterjesz-
tésemre egyhangú határozatban döntött arról, hogy 
kezdeményezi Medgyesegyháza Nagyközség Várossá 
nyilvánítását. A történeti hűség kedvéért mindenképpen 
fel kell sorolni a kezdeményező képviselő testület tag-
jait, akik a következők voltak: Dorogi Imre, Dusik János, 
Grósz Pál, Gyivicsán András, Lehóczki János, Machnicz 
Endre, Molnár Sándor, Nagy Attila, Számel Mihály, Veres 
R. Csaba és Zsurzsucz Zsolt. Köszönet és elismerés illeti 
Őket, hiszen bátran vállalták a döntés, a kezdeményezés 
súlyát, annak kockázatát is.
Ezt követően megkezdődött a Belügyminiszterhez, illetve 
Önkormányzati Miniszterhez beterjesztendő - szigorú 
szabályok szerint készülő, körültekintően megszerkesz-
tett leírást, indokolásokat, táblázatokat, dokumen-
tumokat, leírásokat, kötelező mellékleteket tartalmazó 
kezdeményezés előkészítése, majd elkészítése. A doku-
mentumok összeállítása, az anyag elkészítése komoly 
szakértelmet, tapasztalatot kívánt, ezért erre a feladatra 
felkértük a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi 
Kar Földrajzi Intézetének munkatársait. A kiváló, jól 
felkészült szakmai stáb vezetője Dr. Trócsányi András 
tanszékvezető egyetemi docens volt. Természetesen az 
adatokat, anyagokat, dokumentumokat Önkormányzatunk 
biztosította. Az elkészült, több mint 130 oldalas anyagot 
véleményezte a képviselő testület, a Szlovák- és Román 
Nemzetiségi Önkormányzat, a környező települések 
polgármesterei és képviselő testületei, a Békés Megyei 
Közgyűlés és a Dél-Békési Kistérségi Társulás is. A 
véleményezők egyhangúlag támogatták, illetve javasolták 
Medgyesegyháza Várossá nyilvánítását. 
Első ízben 2008-ban nyújtottuk be a várossá nyilvánítás 
kezdeményezését. Ebben az évben nem támogatták a 

Belügyminisztériumban kérelmünket és azzal vigasztal-
tak, hogy ez ne vegye el a kedvemet, kedvünket. Jövőre 
2009-ben próbálkozzunk ismét. Így is tettünk és 2009-ben 
az akkor illetékes Önkormányzati Miniszterhez nyújtottuk 
be kérelmünket, amelyet egy hét tagú Bizottság vizsgált 
meg. A Bizottság elfogadásra javasolta kérelmünket és így 
Varga Zoltán Önkormányzati Miniszter támogató nyilat-
kozatával ellátva felterjesztette Dr. Sólyom László Köztár-
sasági Elnökhöz. A Magyar Köztársaság Elnöke Medgye-
segyháza Nagyközséget 2019. július 01-től VÁROSSÁ 
nyilvánította. A hivatalos értesítés kézhezvétele határtalan 
örömmel és boldogsággal töltött el. A városi cím átadá-
sa, átvétele a Belügyminisztériumban ünnepélyes keretek 
között történt.
A várossá nyilvánítás lezárt egy történelmi korszakot, 
időszakot, amely a településalapítással, illetve 1893-ban 
a nagyközséggé nyilvánítással kezdődött és a harmadik 
évezredben 2009-ben a Várossá nyilvánítással zárult. Az 
Önkormányzati Miniszter és a Köztársasági Elnök ezt a 
fejlődési pályát ismerte el. Büszkék lehetünk és büszkének 
is kell lennünk közös eredményeinkre, sikereinkre! 
Ezúton is köszönetemet, tiszteletemet és elismerésemet 
fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt évtizedekben, az 
elmúlt évszázadban fáradságot, fásultságot nem ismerve 
részt vettek településünk áldozatos fejlesztésében. Ered-
ményeink alkotói, a siker rendületlen kovácsai közül már 
sokan nem lehetnek velünk. Egy ilyen szép ünnep, évfor-
duló alkalmából jelképesen gyújtsunk egy gyertyát értük! 
Munkájuk, emlékük legyen áldott! Köszönetemet fejezem 
ki a helyi gazdáknak, vállalkozóknak, egyházaknak, civil 
szervezeteknek, közösségeknek! Köszönetemet fejezem ki 
a fejlesztési programjaink megálmodóinak, tervezőinek, a 
mindenkori képviselő testületek tagjainak, országgyűlési 
képviselőknek, Polgármesteri Hivatal, az Önkormány-
zat intézmények vezetőinek vezetőinek és dolgozóinak, 
akik sokat fáradoztak azokért a vívmányokért, amelyekre 
méltán lehetünk büszkék.

Köszönettel és tisztelettel:
dr. Nagy Béla György polgármester
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START KÖZMUNKAPROGRAM

Május és június hónapokban további változatos munkát 
végeztek el a körmunkások. A mezőgazdaság programelem-
ben megkezdődőt a paprika szedése, válogatása és kimérése. 
Folyamatosan végzik a szellőztetést és a tápoldatos locsolást.  
Az épület felújítását történik a Batthyányi utca 7-ben, az alap 
betonozás után elhelyezik a járólapokat, majd kialakították a 
mellékhelyiségek falait.
A szociális jellegű programelemben szerepel az utak men-
tén parkolók és útpadkák padkázása, parkok rendbetétele, 
levél és gallyak összeszedése, virágok ültetése és kapálása, 
rózsák múmiázása, gazolása. Ebbe a programba lebetonozták 
a Deák F. utca szakaszát is. Folyamatos a fűvágás a település 
területein. Megkezdődött az első ütem parlagfű mentesítés is.
 Havi ütemezésben szerepel a vasútállomás tisztítása, takarítá-
sa és közterületen lévő kukák kiürítése, az árkokból, parkok-
ból a szemetek összeszedése. 
A számtalan egyéb feladatok közé tartoztak a varroda akna ki-
takarítása, pálya folyamatos locsolása és hengerelése, nemze-
ti jelképek kihelyezése és összeszedése, szórólapok és az 
újságok kihordása.
A lakótelepen elhelyeztek kettő placcot járdalapokból, 
Békéscsaba-Arad Szupermaraton előkészületeiben vettek 
rész, kihordták a színpadot és a kerékpár tárolókat, valamint 
hétvégén segítettek a sátrak felállításában. Megtörtént a szo-
ciális otthon, pince szellőző rács vízmentesítése.
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 végezték a gépek, szerszámok karbantartását kapák 
élezését. 

Balázs Lívia 
koordinátor

Az időjárás egyre szélsőségesebb…..

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az időjárás az elmúlt évek-
ben egyre szélsőségesebb! Az aszályos és csapadékos évek 

rapszodikusan váltogatják egymást, 
a gazdák, a mezőgazdasági termel-
ők egyre nehezebb kihívások elé 
vannak állítva. A mezőgazdasági 
termelés a gazdálkodás mindig is 
jelentős kockázatokkal, váratlan 
sokszor nehezen kezelhető, me-
goldhatatlan helyzetek elé állítják 
a föld művelőjét. A gazdálkodás 
eredménye, várható sikere egyre bi-
zonytalanabb! Az idei év különösen 
szélsőséges, jelentős, sokszor már 
káros, hátráltató mennyiségű csa-
padék, extrém felmelegedések, vi-
harok, jégverések okoznak egyre 

súlyosabb károkat, növelik a termelés költségeit, rontják a 
várható termés minőségét.

2019. június 20-i vihar pusztítása

Az utóbbi napokban is számos esetben volt jelentős menny-
iségű eső, viharos szél, amely nem csak a külterületeken, a 
növénytermesztésben, hanem belterületen is súlyos károkat 
okozott ingatlanokban és a növényekben, fákban. 2019. június 
20-n, csütörtökön délután sem kerülte el a vihar Medgyesegy-
házát. A kertekben, a kerti növényekben, gyümölcs- és egyéb 
fákban súlyos károkat okozott a vihar. A Kossuth Lajos téren 
számos fa ága, a fák jelentős része, lett a vihar áldozata. Az 
árkokban, mélyebben fekvő földrészleteken, az udvarokban 
összefüggő vízzel borított területek alakultak ki, hiszen alig 
fél óra alatt 54 mm csapadék hullott. Az ereszcsatornák képte-
lenek voltak elvezetni a lehullott esőt, nagyon sok lakó- és 
egyéb ingatlanban keletkeztek beázások, ezzel jelentős károk. 

 Tisztelettel: 
dr. Nagy Béla György

Békéscsaba-Arad Szupermaraton 2019.

Megint eltelt egy esztendő és újra szupermaratonra ébredt 
Medgyesegyháza. Mint ahogy azt már megszokhattuk a ren-
dezvény ismét összehozta a segíteni akaró erőket, önkén-
teseket. Óriási mezőny érkezett a városba, aminek az ellátá-
sa nem kis feladat volt. Kerékpárosok, futók mind azzal a 
szándékkal indultak neki a 200 kilométeres távnak, hogy le-
győzzék azt. Legyőzzék a távolságot és legyőzzék saját ma-
gukat, a fáradtságukat, a fájdalmat, a hőséget, a félelmüket. 
Minden külső és belső hátráltató tényezőt. Hosszú évek 
óta feltűnnek az utakon ezek a kiváló sportemberek, hogy 
teljesítsék a kitűzött célt, hogy példát mutassanak, hogy a 
nekik szurkolókat arra ösztönözzék, próbálják ki magukat, 
győzzék le kishitűségüket, mert igenis lehetséges, képesek ők 
is erre, hiszen ha végignézünk, a mezőnyön láthatjuk, hogy 
az egészen fiataloktól kezdve minden korosztály képviselteti 
magát és a végén boldogan csap a levegőbe: SIKERÜLT!
Mint ahogy korábban ez évben is szurkolhattunk helyi 
versenyzőknek akár a futó, akár a kerékpáros mezőnyben. 
És nem csak részt vettek, de szép eredményeket is sikerült 
elérniük. Gratulálunk minden medgyesegyházi versenyzőnek 
a hatalmas teljesítményhez és jó egészséget kívánunk a foly-
tatáshoz.
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Köszönjük az intézmények, önkéntesek, civil szervezetek, 
színvonalas munkáját, amivel hozzájárultak a rendezvény 
sikeréhez, Medgyesegyháza pozitív megítéléséhez.
Önkéntesek és támogatóink: Művelődési Ház és Könyvtár, 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata, Településüzemelt-
ető Kft., Közmunkások, Gondozási Központ, Medgyesegy-
háza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Románság 
Hagyományaiért és Jövőéért Egyesület, Hivatal Dolgozói, Ha-
ladás + Kft., Masszőrök, Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zat, Csöröge Csoport, Összefogás a Jövőnkért Egyesület, 
Medgyesegyháza és Bánkút Áfész, Boldog Otthon Alapít-
vány, Medgyesegyháza Sport Egyesület, Medgyesegyházi 
Nebulókért Alapítvány, Zöldség-Gyümölcs Csizmadia Tibor, 
Major Húsbolt, Hegedűs Vendéglő, Varázserdő Óvoda, Stan-
gli Sütöde, Román Nemzetiségi Önkormányzat

Tisztelettel: Művelődési Ház és Könyvtár

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetemet, tiszteletemet és elismerésemet fejezem ki 
mindazoknak, akik a 2019. évi 

22. Békéscsaba – Arad - Békéscsaba Szupermaraton Kerék-
pár- és Görkori-túra medgyesegyházi programjainak sikeres 
megvalósításához áldozatos munkájukkal, anyagi javaikkal 

és egyéb módon hozzájárultak.

Tisztelettel és köszönettel: 
dr. Nagy Béla György

GRATULÁCIÓ

Gratulálok minden a medgye-
segyházi indulónak, akik 
résztvevői voltak a 2019. évi, 22. 
BÉKÉSCSABA – ARAD - 
BÉKÉSCSABA Szupermaraton, 
kerékpáros és görkori túrának. 
Helytállásuk, kitartásuk elis-
merést és tiszteletet érdemel!

Tisztelettel: 
dr. Nagy Béla György

Fontos tudnivalók a növényvédelem és a 
gyomirtás területéről

Tisztelt Kertművelők !
A növénytermesztési tevékenység elképzelhetetlen okszerű és 
fenntartható növényvédelem nélkül, mindezt azonban a fen-
ntarthatóság jegyében kell átgondolni! Lényeges szempont 
azon növényvédőszer-hatóanyagok használata, melyekkel úgy 
oldható meg az aktuális növényvédelmi probléma, hogy köz-
ben a legkisebb kockázatot jelentik a környezetre és az emberi 
egészségre. 
Hazai és Uniós szabályozásoknak kell megfelelni, kiemelve az 
alábbiakat:
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV. 23.) FVM 
rendelet
Különleges alkalmazási előírások a 6. § (2) bekezdés értelmé-
ben:
„Közterületen, lakott területrészen, üdülőterületen, ideértve 
az ott áthaladó vasúti pályatestet is, házi kertben, közössé-
gi célt szolgáló területen (így különösen egyházi, oktatá-
si, egészségügyi, szociális intézmények területén) csak az 
engedélyokirat szerint, II. vagy III. forgalmi kategóriába tar-
tozó növényvédő szereket szabad felhasználni.”
8. melléklet a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelethez: Az integrált 
növényvédelem általános elveinek alkalmazása előírás, ennek 
elérése érdekében fontos a védekezési módszer kiválasztása, a 
védekezés pontos időzítése, mely szerint: 
- A kémiai védekezési módokkal szemben előnyben kell rész-
esíteni a megfelelő hatékonyságot nyújtó környezetbarát bioló-
giai, fizikai és más nem kémiai módszereket, továbbá figyelem-
be kell venni a károsítók természetes ellenségeinek korlátozó 
szerepét.
- A felhasznált növényvédő szereknek a védekezéssel elérni 
kívánt célnak leginkább megfelelőnek kell lenniük és a lehető 
legkevesebb mellékhatással kell járniuk az emberi egészségre, 
a nem célszervezetekre és a környezetre.
- A növényvédő szert felhasználónak a növényvédő szerek 
használatát és az egyéb beavatkozási formákat a szükséges sz-
inten kell tartania. Törekedni kell az engedélyezett dózishatárok 
figyelembevételével a még hatékony, lehető legalacsonyabb 
dózis használatára. A kezelések számát minimalizálni kell. 
A környezet és természet védelme a 12. § (2) bekezdés alapján:
 „Növényvédelmi tevékenység során növényvédő szer nem 
kerülhet a kezelendő területen kívül más területre.”
Közterületen kizárólag a NÉBIH által engedélyezett szerek 
használata lehetséges!
Magánterületen a gyommentesítést és növényvédelmet az 
előírásoknak megfelelően kell elvégezni. Gondoskodni kell 
arról, hogy semmilyen anyag a szomszédos kertek növénye-
it (vagy állatait) ne károsítsa, kipusztulását ne okozza, emberi 
egészségre ártalmas hatással ne legyen!
A növényvédelem és a gyommentesítés területén is felelősen 
járjunk el egymásért és környezetünkért!

Takács Tímea
 településüzemeltetési ügyintéző
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Tigris Kupa Medgyesegyházán
Nagy megtiszteltetés érte egyesületünket, amikor 2019. 
május 6.-án megkaptuk a lehetőséget a Magyar Kézilabda 
Szövetségtől, hogy egy utánpótlás szivacskézilabda tornát 
rendezzen fiatal alakuló egyesületünk. Hosszas előkészítő 
munka után április végén adtuk be pályázatunkat a szövetség 
részére. Egyesületünk célja az volt, hogy a gyerekek egész 
éves munkáját lezárjuk, és olyan élményekkel kezdjék a nyári 
szünetet, mely után szeptemberben újult erővel és ha lehet 
még nagyobb lelkesedéssel láthassunk munkához. Ehhez a 
megszokott versenyrendszer alapján a lányoknál két koro-

sztályban U8, U9 hívtunk meg csapatokat a pünkösd hétfői 
2019. június 10-ei időpontra. 
Gyula és Újkígyós csapatai mindkét korosztályban 1-1 csa-
pattal, míg a hazai TIGRISEK U8 lány korcsoportban 2 csa-

pattal és U9 korosztályban 1 csapat-
tal vettek részt a kupán.
A lányok mellett U9 korosztályban 
1 fiú csapatunk számára Gyula U9-
es fiú csapatát hívtuk meg, akivel a 
srácok 2 mérkőzést játszottak a nap 
folyamán.
A megszokott szabályok alapján a 
medgyesegyházi sportcsarnokban 2 
pályát kialakítva zökkenőmentesen 
zajlottak le a mérkőzések, melyen 
szép számban megjelentek szurkolók 
is. A lelkes szülők és az éppen pihenő csapatok remek hangu-
latot teremtettek a csarnokban. A lényeg ezeken a mérkőzése-
ken a játékélményen volt, hisz a korosztályra vonatkozó sz-
abályok szerint az eredményeket nem számolják.
Így fordulhatott elő az, hogy az eredményhirdetés alkal-
mával minden gyerkőc nyakába az aranyérmet akasztották a 
szervezők és minden csapat hazavihette a Tigris Kupát, mely-
ek saját tervezésű logóval voltak ellátva.
Ezúton is köszönjük a szervezőknek és segítőknek a munkát: 
Zsilák Katalin, Futaki-Biró Márta, Nagy Panna, Leczkési 
Fanni, Nagy Attila, Farkas József.
A torna eredményességét mutatja, hogy minden csapat jelez-
te az esemény után, hogy jövőre is nagyon szívesen vesznek 
részt immár a II. Tigris Kupán Medgyesegyházán.

Futaki János szakosztályvezető

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 kon-
strukció keretében valósult meg.
Medgyesegyháza zöld város projektjének célja a városköz-
pont megújítása, a zöld – rekreációs funkciók fejlesztése, a 
települési arculat és identitás erősítése, egy olyan összefogott, 
városi arculat kialakítása, aminek köszönhetően Medgyes-
egyháza és térsége egységesen tud megjelenni.
Ennek keretében fejlesztésre kerülnek a településrész zöld-
felületei és közterületei. A projekt helyszínei a városköz-
pontban található Művelődési Ház melletti terület, az Idősek 
Otthona parkja, a városközpont szélén lévő Sportpálya, vala-
mint a Szondy utcai közpark és a Gárdonyi utcánál elhelyez-
kedő közterület. A Művelődési Ház jelenlegi parkoló területe 
városi rendezvényközponttá alakul szabadtéri színpaddal és 
kiszolgáló egységekkel, árusító helyszínekkel. 
Nyilvános mosdó kerül kialakításra a Művelődési Ház Sörk-
ertjében, valamint a Művelődési Házban lévő öltözők, mosdók 

kerülnek felújításra mely 
a városi ünnepek, ren-
dezvények lebonyolítását 
leegyszerűsítené, azok 
színvonalát emelni fogja. 
A városi Sportpályán a porta-gondnok épület felújításra kerül, 
rekortán futópálya, továbbá szabadtéri fitneszpark kerül kial-
akításra, energiatakarékos LED lámpákkal lesz megvilágítva. 
A Szondy utcai közpark és a Csanád vezér parknál elhelyez-
kedő közterületet, valamint az Idősek Otthona parkját övező 
zöldterület megújul, új sétautak kialakítása, utcabútorok elhe-
lyezése, hulladékgyűjtők kerülnek kihelyezésre. 
A megvalósítás helyszínei: Művelődési Ház, Sportpálya, 
Idősek Otthona parkja, Szondy utca, Csanád vezér park, Kos-
suth 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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Együtt közösségben-civil nap 2019

Az EFOP-1.3.5-16-2016-00212 számú 
a Társadalmi szerepvállalás erősítése 
a Medgyesegyházi Nebulókért 
Alapítvány által elnevezésű pályázat 
keretében nagy sikerű Civil nap-ot 
tartottunk, melynek középpontjában 

a gyermekek és a családok álltak. . Rengeteg színes programmal, 
gyermekkoncerttel, tájékozódási futással, ügyességi feladatokkal 
vártuk a családokat a nap folyamán. 
Köszönjük szépen:
- a Schéner Mihály Általános Iskolának, dr. Sióréti Gabriella in-
tézményvezető asszonynak, hogy az iskolában tarthattuk a rendez-
vényt.
- a Schéner Mihály Általános Iskola minden pedagógusának és 
dolgozóinak, hogy önkéntes munkájukkal segítették a rendezvény 
sikerét.
- A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda dolgozóinak, hogy vidám 
arcfestéssel örvendeztették meg a gyermekeket.
- a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítványnak, hogy biztosították 
az arcfestéket.
- A Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatának a 
lufihajtogatást.
- a Művelődési Ház és Könyvtárnak, hogy két mozi előadással 
szórakoztatták az érdeklődőket.
- az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítványnak 
köszönjük a padokat és asztalokat.
- a Medgyesegyháza Településüzemeltető Kft-nek, hogy elhozták 
nekünk a padokat, asztalokat.
- a Magyar Élelmiszerbank Egyesület Édesszáj pályázatának, me-
lynek révén édességcsomagokat tudtunk osztani. 
- A Medgyes KFT-nek, hogy mogyorót tehettünk a gyermekek cso-
magjaiba.
- A Happy Tej Kft-nek a túró-rudit.
- A Boldog Otthon Alapítványnak a játékokat.
- A Haladás Plusz Kft-nek a finom tejet!
És végül jár a köszönet a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
kuratóriumi tagjainak, akik megszervezték és lebonyolították ezt a 
napot! 

Gácsér Béláné kuratóriumi elnök

NEBULÓKÉRT DÍJ ÁTADÁSA

„Ez a legtöbb az életben: hogy marad utánunk 
valami, amiből haszna van a világnak, az em-
bereknek.”/Márai Sándor

Alapítványunk 2019.június 15-án, az iskolai 
ballagás napján , Nebulókért díj elismerésben 
részesítette az alapítványunk alapítóját PI-
JÁK ANDRÁSNÉ-t, a gyermekek érdekében 
végzett több évtizedes áldozatos munkájáért, 

az alapítványban szintén a gyermekekért végzett odaadó tevéke-
nységéért. 
A gyermekek nevében köszönjük áldozatos munkáját, s további 
sikeres, boldog életet kívánunk neki!

GASZTRONÓMIA, MINT KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület a helyi román 
nemzetiségi önkormányzattal karöltve az idén is több gasztronómi-
ai fesztiválon vett részt a környező településeken és év végéig még 
számolnak hasonló jellegű kihívással. Sütő Mária Márta, egyesületi 
elnök hangsúlyozza, hogy az étkezési kultúra életben tartása egy-
egy nemzetiség számára legalább olyan fontos, mint az ünnepek, 
népszokások fennmaradása.  
A román nemzetiségi ételek elegyét kínálják a keleti, a közép-európai 
és a nyugat-európai konyhának. A főételek között elsőként említendő 
fogás a puliszka, avagy a mamaliga, aminek rengeteg változata is-
mert. A kukoricalisztből készített ételt fogyasztják meleg tejjel, te-
jföllel, sajttal, túróval. Mi most a tokányokhoz ragadtunk fakanalat. 
Kétegyházán pityókás, Battonyán galuskás változatot készítettünk. 
A titok a fűszerezésben rejlik. A különféle húsok és egyéb fogások 
leggyakoribb fűszerei a román konyhában a csombor, lestyán, 
tárkony, babérlevél, szegfűbors, bazsalikom, kömény, szegfűszeg, 
koriander, petrezselyem, fahéj, kapor és a rozmaring. Mi is ezekből 
használtunk párat, amivel igazán tradicionálisra sikeredtek a bográc-
sosaink- árulta el az elnökasszony. 
A Kétegyházi Román Önkormányzat nemzetiségi napját június 
1-jén, a falu központi terén tartották. A reggeli órákban már több csa-
pat gyülekezett a gasztronómiai versenyre az anyaországból is. Az 
eseményt kulturális program kísérte, csakúgy, mint Battonyán, ahol 
már szintén nem először képviseltük a medgyesegyházi románságot. 
Köszönet a résztvevőknek! (X)

MINDIG VANNAK ELSŐ VÉRADÓK

„Legyél véradó, három életet is megmenthetsz, hiszen a levett vér-
ből háromféle vérkészítmény készül!” „Naponta betegek százai 
számítanak a véradók segítségére, hogy meggyógyulhassanak, 
vagy életben maradhassanak.” Ilyen és ehhez hasonló felhívások-
kal igyekszik az Országos Vérellátó Szolgálat megszólítani a fiata-
lokat is a humánus cselekedetre.

Medgyesegyházán is több véradást szervezünk évente, ahol mindig 
vannak első véradók. Legutóbb júniusban is így volt, ahová egyéb-
ként összesen 40 fő jött el- tájékoztatta lapunkat Király Gyöngyi, a 
Vöröskereszt helyi szervezetének vezetője.  
  
Új véradók gyakran megkérdezik, hogy mi történik a levett vérrel? 
A vörösvérsejt készítmények az oxigénszállító kapacitást javítják, 
míg a trombociták és a plazma a véralvadási rendszer nélkülözhete-
tlen elemei. Vörösvérsejt koncentrátumból általában két egységet 
transzfundálnak, de komolyabb műtéti beavatkozásoknál ez akár 
20-30 egység is lehet, míg a trombocita koncentrátum minimá-
lis adagja felnőttek számára négy egység. Ebből is látszik, hogy 
jelentős mennyiségre lehet szükség egy-egy beavatkozáskor. (X)
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A Schéneres diákok történelmet írtak!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Ped-
agógiai Szolgáltató és Kutató Központ a 2018/2019-es tanévben 
meghirdette a 7-8. évfolyamos tanulók részére a XXVI. Országos 
Történelem Tanulmányi Versenyt. A verseny témája, ismeretanya-
ga: az ókori Róma és a középkor története, a magyar őstörténet 
és az Árpád-ház története időszakát ölelte fel. Iskolánkból az első 
fordulóban öt tanuló mérette meg magát. Az elért eredményeik 
alapján – 70 %-os eredményt meghaladó dolgozat - három tanuló 
jutott a megyei döntőbe, amelyet az Oktatási Hivatal Békéscsabai 
Pedagógiai Oktatási Központban rendeztek meg. Békés megye hét 
általános iskoláját, tizenkét versenyző képviselte a döntőben. A 
megyei forduló anyaga lefedte a magyar és egyetemes történelem 
előírt korszakait. A 7-8. évfolyamos tanulók versenyében a Schéner 
Mihály Általános Iskola tanulói az alábbi 
eredményt érték el: 
• Szabó Ágnes Anna (8. B osztály) – I. hely
• Balázs Tibor (7. A osztály) – IV. hely
• Zöllner Csenge (7. A osztály) – VI. hely
Elismerésünk a tanulóknak a 
felkészülésükért és az elért eredményükért!
Köszönjük a felkészítést történelem 
tanárunknak, Magyar Istvánnak!

dr.Sióréti Gabriella intézményvezető

NTP-CSSZP-M-18-0013-”ÁLLJ (KI) MELLETTE!”
„Valljuk, hogy a tehetséggondozás program területén azért is kell 
kiemelten foglalkozni a tehetséggondozás és felzárkóztatás té-
makörével, 
mert a kitörést sokak számára csak az esélyteremtő tudás hozhatja 
meg.„
A Békés Megyei Egyensúly AE Egyesület évek óta sikeresen 
pályázik a Nemzeti Tehetség Program /NTP/ kiírásokon. A Békés 
Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házat /CSEÖH/ is 
működtető, nagy múltú civil szervezet idei nyertes projektjének az 

„ÁLLJ KI MELLETTE!” címet adta. 
Az idén június végén záródó pályázat 
keretében komplex, szemléletformáló 
programsorozatot bonyolítottak le a 
megye kedvezményezett járásaiban. 
Nyílt-, alkotónapok, szülőfórumok, 
pedagógusműhelyek kínáltak le-
hetőséget a családoknak, pedagógu-
soknak és többnyire közvetetten az 
ifjúságnak szóló, lokális szemlélet-
formáló programokkal, melyek segí-
tik a tehetséget felismerő és elismerő, 
a tehetség kibontakozását támogató 

családi háttér kialakulását, valamint a tehetséges gyermekek csalá-
di hátterének megerősítését. A medgyesegyházi általános iskolát is 
érintette a projekt. 
Baukó Ildikó, programkoordinátor arról is beszámolt, hogy a 
pályázónak jó a kapcsolata civil szervezetekkel, így a Medgyes-
egyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete partnerként 
segített megszervezni a június 8-ai, mezőhegyesi tehetségfelis-
merő napot, ahol lovasedző ítélte meg a kisdiákok affinitását a 
lovagláshoz a Nemzeti Ménesbirtok lovardájában.  (X)


