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FELHÍVÁS 
INGYENES SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Értesítem a tisztelt Szülőket és Törvényes képvi-
selőket, hogy Medgyesegyháza Képviselő-testüle-
te kérelemre, a Tavaszi szünetben munkanapokon 
(2019.04.18. csütörtök és 2019.04.23. Kedd) ingye-
nes ebédet biztosít a hátrányos helyzetű és a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek. 
AZ IGÉNYBEVÉTEL MÓDJA, IDEJE: Az ebédet 
elvitellel biztosítjuk, amelyet Medgyesegyházán a 
Napközi konyhán 11 - 13 óra között, Bánkúton az 
Óvodában 11.30 - 12.00 óra között vehetnek át, itt 
kérjük előzetesen csere ételhordó leadását. 

Az óvodásoknak az óvoda zárva tartása alatt munka-
napokon, az iskolásoknak a tavaszi szünet alatt mun-
kanapokon biztosítjuk az ebédet. 
AZ ÉTKEZÉS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES: a 
mellékelt nyilatkozat kitöltése gyermekenként 1-1 
példányban, majd annak leadása a Polgármesteri Hi-
vatal szociális ügyintézőjénél (Dancsikné Mile Rita 
Tel: 68/440-074/ 111-s mellék), 2019. április 05-ig. 
Bővebb tájékoztatás, segítségkérés, a szociális ügy-
intézőnél, és a Családsegítő és Gondozási Központ-
ban.
 

KÉREM, VEGYE IGÉNYBE AZ INGYENES ÉTKEZÉST!
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TE SZEDD!
Önkéntesen a tiszta Magyarországért

Önkéntesen a tiszta Medgyesegyházáért2019. március 18-24. kö-
zött, hétfőtől vasárnapig egy egész héten át lehetett szemetet szedni 
az eddigi leghosszabb VIII. „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért!” akció során, amelyet az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium szervezett, és amelyre a Fenntarthatósági Téma héten 
került sor.Medgyesegyháza Város Önkormányzata már több éve, 
így az idei évben is részt vett ebben az akcióban. Az idei évben is 
beneveztünk és a rendelkezésre álló 1 hétben a Medgyesegyházán 
és Bánkúton megvalósított közterületi szemétgyűjtésre 2019. már-
cius 20-t, szerdát jelöltük meg, tüntettük fel a nevezésünkben, és 
hirdettük meg azt helyben szokásos módon. Természetesen ez nem 
jelenti azt, hogy bármely személy vagy csoport nem vehet részt, 
nem szervezhet szemétgyűjtést az év bármely napján. 2019. márci-
us 20-n, szerdán gyülekeztünk a Művelődési Ház előtt, ahol lelkes 
önkéntesek vártak a „start” pillanataira. Rendkívül felemelő volt, 
amikor pontosan reggel 8. órakor Jakab András, (aki medgyesegy-
házi születésű és élete egy jelentős részét is itt töltötte a közrend-, 
és közbiztonság érdekében végzett kiváló munkával) a Medgyes-
bodzási Polgárőr Egyesület Elnöke 10 medgyesbodzási társával 
„szemétgyűjtésre jelentkezett”. Vállalták, hogy a Dózsa György 
utcát, majd a Medgyesegyházáról Medgyesbodzásra vezető közút 
mindkét oldalán a két település közötti megtisztítják az ott eldobált, 
elhagyott különböző szeméttől, hulladéktól. Önkéntes teljesítésüket 
példamutatóan teljesítették, amelyért ezúton is köszönetemet feje-
zem ki.A gyülekező után, a Művelődési Ház előterében meghall-
gattuk Balla László műszaki főelőadó útbaigazítást, eligazítását. 
Ezután kiosztásra kerültek a „TE SZEDD” feliratú műanyag zsá-
kok és a kék színű gumikesztyűk, amelyek a védelmet biztosították. 
Megindultunk Medgyesegyháza különböző irányaiba és kisebb, 
nagyobb csoportokban. Magam a Kossuth tér a Piac és a Vasútál-
lomás környékén gyűjtöttem a szemetet, majd társaimmal a Dam-

janich utcát és a Rákóczi 
utcát tisztítottuk meg. Ez 
után „szünet” következett, 
amely alatt napi feladata-
imat láttam el. Kora dél-
után Bánkúton folytattuk 
a „gyűjtést”. A Vasútállo-
más környékén kezdtük, 
majd az Óvoda környezete 
és a Játszótér következett. 
Befejezésül az Árpád utcát 
jártuk be és szedtük össze 
az ott található szemetet. 

Feltűnő, egyben örvendetes volt, hogy Bánkúton a közterülete-
ken alig találtunk szemetet! Hazafelé indulva erre is megtaláltuk 
a magyarázatot. Ugyanis éppen hazainduló közfoglalkoztatottak-
tól megtudtam, hogy a tegnapi napon, március 19-n megtisztítot-
ták Bánkút közterületeit. Köszönöm a munkájukat! Köszönöm 
minden résztvevőnek, hogy személyes részvételükkel, aktív 
önkéntes munkájukkal közreműködtek Medgyesegyháza köz-
területeinek megtisztításában! Köszönöm példamutatásukat, 
köszönöm önzetlen munkájukat Úgy vélem, hogy ilyen és ha-
sonló akciókban való részvétel, a személyes példamutatás sokat je-
lent a tiszta, egészséges környezet, mindannyiunk jobb közérzeté-
nek megteremtésében.Bízom abban, hogy jövőre 2020-ban még 
többen leszünk! Dolgozzunk együtt a tiszta Magyarországért, a 
tiszta Medgyesegyházáért!

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester

Kedves Pedagógusok! Kedves Tanulók!
 
A 2018/2019. tanév II. félévére ismét várjuk Önök és tanuló-
ik jelentkezését, az „Útravaló Ösztöndíjprogram” két alprog-
ramjában – az „Út a középiskolába” vagy az „Út az érettségi-
hez” alprogramokban. A felhívás keretében újabb lehetőséget 

biztosítunk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű ta-
nulók részére az Útravaló ösztöndíjprogramban való részvé-
telre, amely ösztöndíjat és mentori támogatást nyújt a 2019-es 
tavaszi félévre - 2019. márciustól –júliusig terjedő 5 hónap-
ra. A tanulókat kiegészítő ösztöndíjjal szeretnénk motiválni. 
Mentorainknak ösztöndíjat, folyamatos szakmai háttértámo-
gatást és képzést kívánunk biztosítani. Az elektronikus jelent-
kezés benyújtási határideje: 2019. április 14. (éjfél)
Papír alapú dokumentumok postára adásának határideje: 
2019.április 15. A köznevelési intézmény regisztrációja után, 
az esélyteremtő ösztöndíjakra Önök (tanuló, mentor) közösen 
jelentkezhetnek. A programra való jelentkezést minden tanév-
ben meg kell ismételni. A jelentkezési felhívás és a hozzátarto-
zó Útmutató az EMET honlapján megtalálható. Amennyiben 
a jelentkezéssel kapcsolatban további kérdése lenne az EMET 
Projektiroda ügyfélszolgálatának munkatársai készséggel áll-
nak rendelkezésére: info.utravalo@emet.gov.hu  

Telefon: +36(1) 309-4418
 A pályázati felhívások az alábbi linkeken elérhetőek

Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

A Húsvét üzenete
Jézus kereszthalála és feltámadása az emberiség történel-
mének legnagyobb áldozatvállalása, egy örökérvényű példa-
mutatás, amely az önzetlen hősiesség jutalmát a dicsőséges 
beteljesülést jelenti számomra.
A krisztusi áldozatvállalás egy olyan tiszta és önfeláldozó cse-
lekedett, amely több ezer éve felülírja a mindenkori rendsze-
reket, ideológiákat és egyben lelkiismereti értékmérőjévé 
vált a mindennapi cselekedeteinknek is.
A Húsvét Jézus Krisztus halál feletti győzelmének az ünnepe. 
Amely halál, majd feltámadás attól lett példaértékű üzenet, 
hogy az emberiség iránt érzett önfeláldozó szeretetben szü-
letett meg.  
Világi szempontból tekintve pedig azért hiteles, mert a ke-
reszténységet az egyház megalakulásától számítva (1. század) 
üldözik és ennek ellenére mégis milliárdok követték és napja-
inkban is százmilliók követik.
Jézus a létező legnagyobb áldozatot hozta meg értünk, hiszen 
az isteni hatalmának és erejének a teljében a kereszthalált 
bármikor elkerülhette volna.  Ő mégis az önfeláldozást válasz-
totta, amely cselekedett meghatározta a gondolkodó ember 
számára a sokszor megfoghatatlan, mégis az egyetlen köve-
tendő utat.
A krisztusi önfeláldozás, majd a harmad napra történő feltá-
madás, létezésünk valódi értelmét a lélek üdvözülésének és 
az örök életnek a lehetőségét mutatja meg nekünk.
 Számomra ezt jelenti a Húsvét ünnepe!
(Húsvét időpontja a 325-ben tartott első niceai zsinat dönté-
se értelmében a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte 
utáni első vasárnap (azaz március 22. és április 25. közé es-
het), ehhez igazodik az egyházi év valamennyi változó idejű, 
úgynevezett mozgó ünnepe.)
Áldott és szeretetben bővelkedő húsvéti ünnepet kívánok, 

minden Medgyesegyházi és Bánkúti lakosnak!

László Attila Tibor
Összefogás a Jövőnkért Egyesület elnök
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Mert adni jó!
December 15-én a Boldog Otthon Alapítvány Női 
Köre, Mosoly Bábcsoportja, az ADRA (Adventista 
Fejlesztési és Segély Alapítvány) az ETF Alapítvány, 
a Család és Karrierpont, a Védőnői Szolgálat, az Ad-
ventista Egyház Medgyesegyházi Gyülekezete, a 
Medgyesegyházi Advent Énekegyüttes, a Stangli Sü-

töde, sok-sok magánszemély támogatásával Tesz-vesz gyülekezet Családi 
Karácsony - Cipősdoboz ajándékozási alkalmat tartott. A Szabad-e bejön-
ni Betlehemet mondani című bábelőadás után, közösen adventi énekeket 
énekeltünk azután következett az ajándékcsomagok átadása, kaláccsal és 
teával kedveskedtünk a megjelenteknek, végül az összegyűjtött ruhákból, 
cipőkből vihettek a családtagjaiknak is.   Mi örömmel szállítottunk, gyűj-
töttünk, készültünk, csomagoltunk, dobozoltunk, hogy ezen a napon 36 
család- 65 gyermekének szívébe örömet, arcára mosolyt csaljunk. Bízunk 
benne, hogy sikerült! Köszönjük mindenkinek a segítséget, támogatást!

BLS – Alapszintű újraélesztés
A hírtelen keringésmegállás vezető halálok Európában. A mentő átlagos 
kiérkezése 10-20 perc. Ezalatt az idő alatta, a beteg túlélése a laikus segély-
nyújtó kezében van. A BLS (Basic Life Support)- alapszintű újraélesztés 
alkalmazásával és közösségi hozzáférésű AED - félautomata defibrillátor 
használattal jelentősen javítható a hosszú távú túlélés. Keringésmegállás 
esetében, a laikus újraélesztés azonnali megkezdésére és gyors defibrillá-
lásra van szükség. Ilyen esetben mind a mellkas kompressziónak, mind a 
lélegeztetésnek kiemelt szerepe van a sikeres újraélesztésben.
2019. március 7-én és 8-án lehetőségünk adódott, mint önkéntes instruk-
tor, a Medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Iskolában, 70, 7. és 8. 
osztályos diáknak megtartani az ADRA (Adventista Fejlesztési és Segély 
Alapítvány) ”ÉLET LEHELETE”projektjét, melyet a Rákbetegek Orszá-
gos Szervezetének, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
támogatásával indított útjára! Az első óra az elméleti oktatásról szólt: mit 
kell tenni, ha a közelünkben eszméletét veszti valaki, vagy az utcán talá-
lunk egy eszméletlen embert, milyen információkat szükséges elmonda-
nunk a mentésirányítónak, hogyan vizsgáljuk meg lélegzik-e, csecsemők, 
gyermekek és felnőttek újraélesztése hogyan zajlik.  Az elméleti oktatás 
után, mindenkinek lehetősége volt elsajátítani és gyakorolni a mentő hí-
vást, az alapszintű újraélesztést, újraélesztő babán. Folytatásban majd a 
stabil oldalfekvést, fulladást okozó idegen test kimozdításának leghaté-
konyabb módját, valamint a félautomata defibrillátor használatát fogjuk 
megtanítani a diákokkal. Kívánjuk, hogy az átadott ismereteket soha ne 
felejtsék el, és ha szükség lesz, rá bátran alkalmazzák!

        Balogné Süli Beáta ADRA önkéntes instruktor

Tisztelt lakosság!
A háztartásokban és kertekben rengeteg zöldhulladék képződik, melyek 
komposztálhatók, azaz lényegében - a különböző szerves anyagok (pl. 
levágott fű, falevél, gallyak, növény nyesedékek, faforgács, faapríték, stb.) - 
termőfölddé alakíthatók. A komposztálás során a növények számára felvehető 
és hasznosítható tápanyagokat tartalmazó, magas humusz tartalmú komposzt 
keletkezik, mely javítja a talaj szerkezetét és minőségét.
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. pályázatot 
hirdet 300 literes komposztáló edények ingyenes használatba adására.
Komposztálók igényelhetőek: 2019. március 18-tól – 2019. április 15-ig
Komposztáló edény iránti igénylésben meg kell jelölni az igénylő nevét, 
születési nevét, születési helyét, idejét, anyja születési nevét, állandó 
lakóhelyét, komposztáló edény elhelyezésének helyét (amennyiben nem 
az igénylő állandó lakóhelyén lesz elhelyezve az edényzet). Az igénylőlap 
letölthető a https://www.dareh.hu/_bazis/ugyintezes/ menüpontjából. 
Az igénylés benyújtásának módja:
• Személyesen, vagy meghatalmazott útján a területileg illetékes 
ügyfélszolgálaton,
• Postai úton, az igénylésnek a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. cí-
mére történő megküldésével (5600 Békéscsaba Kinizsi u. 4-6.),

•Elektronikusan a kozpontiugyfelszolgalat@dareh.hu  e-mail        
címen,
• Telefonon történő igénylést NEM fogadunk el!
A komposztáló edény átvételének feltétele: használati megállapodás 
megkötése a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel.
A postai és elektronikus úton beérkezett igények feldolgozását követően az 
igénylő számára megküldött használati szerződést aláírva, postafordultával 
kérjük visszajuttatni a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. címére (5600 
Békéscsaba Kinizsi u. 4-6.). 

Az igényelt komposztáló edények ütemezett kiszállítására 2019 
áprilisától kerül sor. 
Tájékoztatjuk, hogy a komposztáló edények átvétele díjmentesen 
történik.
Komposztáló edényigénylésével kapcsolatban bővebb információ a DAREH 
BÁZIS Nonprofit Zrt. területileg illetékes ügyfélszolgálatán, vagy az alábbi 
e-mail címeken kérhető: kozpontugyfelszolgalat@dareh.hu 

Tisztelettel:
 DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási 

 Nonprofit Zrt.  

Beszéljen gyermekével a dohányzásról!

Az elmúlt időszakban több alkalommal felfigyeltünk településünkön, köz-
területen dohányzó fiatalokra, tinédzserekre, akik közül sokan vélhetően 
még általános iskoláskorúak. 
Sok fiatal 11 évesen már elkezdi az ismerkedést a dohánnyal és néhányuk 
14 éves korára már függővé válik. Magyarországon tavalyi felmérés alap-
ján a 15 évesek 21%-a legalább heti egyszer rágyújt. Kutatások bizonyít-
ják azt is, hogy a hatodikos diákok 4,5 %-a két évvel később már 13%-a és 
a  14. évfolyamosok 37%-a dohányzik. Mi lehet az oka, hogy a tinik egyre 
fiatalabb életkorban kezdik a dohányzást? 
Kamaszkorban csábítónak tűnhet „felnőttként” viselkedni, a legtöbb tini a 
dohányzásban látja ennek legfőbb jelét. Közös pöfékelés közben kapcso-
latokat lehet építeni, beszélgetni lehet, vagyis társadalmilag úgy érezhetik, 
hasznukra válik. 
Lehet egyfajta pótcselekvés, ami elnyomja a bizonytalanságot, a „nem 
találom a helyem”- érzést. Vonzó a dohányzás azért is, mert épp eleget 
hallják, hogy káros, sőt sok helyen tilos is és így lázadnak a korlátok ellen. 
Azt hihetik, hogy ettől menők lehetnek. Rászokásban még mindig a szűk 
környezetet, a közvetlen családi és baráti hátteret, kortárs mintát tartják 
legmeghatározóbb befolyásoló tényezőnek.
Miért veszélyes? 
A tinik idegrendszere sokkal érzékenyebben reagál az addiktív szerekre, 
ezért már pár próbálkozás után, néhány elszívott cigarettával nikotinfüg-
gővé válhatnak. Az utóbbi évek kutatásaiból azt is tudjuk, hogy minél 
korábban szokik rá valaki a dohányzásra, annál nehezebben fog majd le-
szokni, további veszélyforrás, hogy a nikotint tartják az erősebb drogok 
kapujának.
A dohányzástól romlik a tüdő teljesítménye, előfordulhat, hogy a tüdő fej-
lődése idő előtt befejeződik, ha már tinédzserként rendszeresen dohányzik 
valaki. Romlik az izmok teljesítő képessége is. A dohányzó tinit nagyobb 
eséllyel támadják meg a felső légúti betegségek.  Figyelmeztető jelek: 
Füstszagúak a ruháik, gyakori köhögés, torokproblémák, rekedtség, fára-
dékonyság, elszíneződött fogak és körmök, légzési nehezítettség. Gyakori 
fáradtság már ébredés után is, mert a nikotin elvonási tünetek éjszaka is 
jelentkeznek, ennek következtében, nem tudják kialudni magukat. Mit tud 
tenni a szülő?
Beszéljen gyermekével a dohányzás káros hatásairól időben, tanítsa meg 
gyermekének, hogyan lehet „nem”-et mondani, szorgalmazzon valami-
lyen sportot, ami kizárja a dohányzás lehetőségét, és ami a legfontosabb, 
hogy a szülő mutasson példát gyermekének!

Giliczó-Deák Andrea és Botyánszki Anita védőnők
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Mărțișort ünnepelt a román egyesület

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület 
nevéhez hűen, hosszú évek óta igyekszik átörökíteni azokat 
a kulturális értékeket, melyek segítik a nemzetiségi iden-
titástudat fennmaradását. Egyik ilyen szellemi örökség a 
„Márciuska”, melyet az idén is nagy létszámmal ünnepelt 
a civil szervezet.

Sütő Mária Márta, egyesületi elnök a https://szekelyhon.ro/magaz-
in/magyar-nok-is-viselnek-marciuskat/print lapból Victor Mareş-t, 
az egyik román múzeum munkatársát idézte, aki évről évre meglepi 
kolléganőit ezzel a kis tavaszi figyelmességgel, de gyerekeit is úgy 
nevelte: köszöntsék fel a nőket, ne csak nőnapon, hanem március 
elsején is. 

„Márciuskát ajándékozni a nőknek egyszerűen figyelmességet 
jelent számomra, de sajnos lassan a feledés homályába vész ez a 
szokás, hiszen a fiatalok nem vásárolnak már. Régen még kézzel 
is készítettünk, igaz, napjainkban szebbnél szebb darabokat lehet 
vásárolni. A márciuska egy olyan román népszokás, mely a tavasz-
váró alkalomról szól és amit az idők folyamán részben a romániai 
magyarok is átvettek. A piros-fehér szalag, amit lópatkóra, kémé-
nyseprőkre, katicabogarakra vagy éppen virágokra kapcsolnak, a 
tavasz, a jókedv szimbólumai. Jelképes ajándék, örömet szerez és 
tavaszt varázsol a még téli napokra. A márciuskának azonban más 
jelképes értelme is van a tavaszvárás mellett: Bukovinában a már-
ciuska egy arany- vagy ezüstérme, amit egy fehér és piros színű, 
összesodort cérnára kötöttek, és ezt a gyerekek nyakukban hordták, 
amolyan szerencsehozó amulettként. A lányoknak tizenkét napig 
kellet viselniük nyakukban, majd hajukba tűzték mindaddig, míg 
a gólyák meg nem érkeztek vagy ki nem virágzott az első fa. A 
zsinórt ekkor a kivirágzott fára bogozták, levették róla az érmét, 
és sajtot vásároltak rá, hogy egész évben hamvas bőrű, szép lán-
yok maradjanak. Az erdélyi románok körében a márciuskáknak 
gonoszűző szerepük van, ezért néhány helyen a kapura függesztik 
őket, kiteszik az ablakba, vagy az állatok szarvára kötik.” A tavaszi 
hagyomány felelevenítése mellett az elnök asszony örömmel adta 
hírül, hogy az ünnepi megemlékezés mellett közgyűlést is tartot-
tak, ahol 13 ember tagfelvételi kérelmét fogadták el a helyi román 
nemzetiségi egyesületbe.  B.I. 

START KÖZMUNKAPROGRAM

2019 év február hónapban a közmunkaprogramok keretében köv-
etkező munkákat végezték el a dolgozók: Szociális és a rezsicsök-
kentés kapcsán megítélt tüzelőanyagok kiszállítása Medgyesegy-
házára, Lászlótelepre és Bánkútra. A Hivatal udvarán fa vágása, 
aprítása. Medgyesegyházán a Batthyány utcai kertészetben sur-
jázás, tuskók kiszedése, a törmelékek, kövek, szemét összeszedése. 
Szociális otthon kertjéből a falevelek kihordása, sportpálya és 
környékének rendbetétele, az összegyűjtött avar beszállítása, a 
levelek pakolása konténerekbe. Katolikus temetőben surjázás, 
gazolás. Orvosi rendelők felújítás előtti kipakolása, költöztetése, 
felújítás utáni takarítás. A műhelyben és a telephely területén a gé-
pek, szerszámok karbantartása, kapák élezése, összetört fa és fém 
szeméttárolók javítása. Útpadkákkal ellátott úttestek karbantartása. 
A heti rendszerességgel az árkok, lefolyók tisztítása, belógó gallyak 
eltávolítása, a parkokban, sétáló utakon gereblyézés, sepregetés, ta-
karítás. A Vasútállomás területének tisztántartása.   
   

Balázs Lívia
koordinátor

Tisztelt Medgyesegyházi Polgárok!

A Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit 
KFT. folyamatosan végzi városunk szépítését, rendbetartását. Foly-
tatja a park fáinak fiatalítását, virágágyások feltöltését, a kiültetett 
virágok ápolását. 
Március 26-tól fokozatosan felújítja és szükség szerint cseréli a sz-
abadtéri bútorokat, szemétgyűjtő edényeket. Meglehetősen jelentős 
összeget emészt fel a tönkrement és megrongált bútorok felújítá-
sa és pótlása. Áprilistól ismét folytatjuk a járdaépítéseket, felú-
jításokat. Tisztelt Lakosok! Kérjük segítségüket a parkok, és az ott 
kihelyezett szabadtéri bútorok épségének megóvásához, valamint a 
rongálások megakadályozásához. 
Vigyázzuk és őrizzük meg kis városunk szépségét, tisztaságát!

Köszönettel: Dusik János
 ügyvezető
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Jótékonysági Óvodabál 2019
Jótékonysági Óvodabálunkat, 2019. március 9.-én rendeztük meg, 
amelyet Teréz anya idézetével nyitottam meg.
„A szeretet soha sem leereszkedő, a jótékonyság pedig nem szána-
lom, hanem szeretet. A jótékonyság és a szeretet egy tőről fakad, 
hiszen a jótettel egyben szeretetet is adsz; ne csak pénzt adj tehát, 
hanem nyújtsd oda kezed.” 
 Mi az első lépést megtettük, és megéreztük embertársaink 
szeretetét, segítőszándékát. Életünk folyamán minden perc ezer és 
ezer lehetőséget nyújt arra, hogy tetteink a jóra, a szépre, a nemesre, 
a minket gazdagítóra irányuljanak, s így cselekedeteinknek értelme 
és véghetetlen értéke legyen. Vendégeink támogatása intézményünk 
számára ilyen nemes célt szolgál, melyért hálásak vagyunk mind-
enkinek.
Az elmúlt év bevételéből épülő tornaszobánkat kívánjuk beren-
dezni. A jótékonysági Óvodabál idei bevételéből modern óvodai 
bútorokat vásárolunk minden csoportnak.
„A gyermeknevelés művészet, ugyanúgy, mint egy kőből kibontani 
a benne levő szobrot, vagy hegedűből előcsalni a muzsikát, … igazi 
hivatás, a jövőbe vetett hit legnemesebb formája.” (Wintermantel)
Mindennapjaik: erőfeszítés, kudarc és siker, a legnagyobb fela-
dat a szeretettel szeretetre nevelés, a tudás átadása és a tudásvágy 
felébresztése, és saját életük példáján keresztül követésre méltó 
pozitív példa nyújtása. Egy jókor, jól megfogalmazott mondat, 
cselekedet, egy mosoly, ölelés, őszinte érdeklődés, meghallgatás a 
gyermekre-életre szóló hatást gyakorolhat. 

Először az óvoda dolgozóinak szeretném megköszönni a munká-
jukat, hiszen ők nemcsak a rendezvény sikeréhez járulnak hozzá, 
hanem minden nap lelkiismeretesen dolgoznak.

Név szerint: 
Balázs Katalin, Bucsainé Árgyelán Hajnalka, Boda Katalin, For-
rásné Varga Judit, Futaki –Bíró Márta, Gazos Józsefné, Gulyás An-
drea, Göcző Mátyásné, Grósz Irén, Hagya Zsoltné, Hankó Anita, 
Kovács Zoltánné, Papné Réti Erzsébet, Paszmár Tímea, Petrusán 
Jánosné, Sípos Andrea, Széllné Loss Szilvia, Takács Ferencné, 
Oláh Nikolett, Oravecz Gábor, Ungerné Páger Edit, Varga Vincéné, 
Zám Anikó.
Köszönjük a szervezőknek, a szülői közösség tagjainak a szervezé-
si munkát, előkészületeket. Nagy összefogásra, lelkesedésre volt 
szükség, hiszen a szervezéshez, a próbákon való gyakorláshoz, 
munka és idő szükségeltetett. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy 
egy összetartó közösséghez tartozunk, amelynek segítségében min-

dig bízhatunk és most is lehetővé tették, hogy létrejöjjön e jótéko-
nysági este!
Külön köszönöm Mochnács Évának, hogy segített a szülők össze-
fogásában.
Táncos lábú szüleink névsora:
Bacsa Anita, Baranyi Andrea Melinda, Bollókné Kiss Magdol-
na, Dr. Nagy Emese, Gyapjas Gyöngyi, Kotroczó Katalin, Lászk 
- Balázs Bernadett, Márta Mónika, Moldovánné Viczián Tímea, 
Nagy-Varga Magdolna, Petrusán- Vízhányó Tünde, Takács An-
namária, Tóthné Kotroczó Edit Mónika Vezér Kata, Zubán Beáta.
Futaki János, Halász Tibor, Kasznár Tamás, Moldován Gábor, Nagy 
Gergő, Tóth Gábor, Tóth Károly, Szabó László, Oravecz Gergő.

“Igyekezz jót tenni, mást is felemelni,
arcodon mosollyal könnyebben fog menni!
Ne törődj a rosszal, csupán tedd a dolgod,

hadd legyen minden lény körülötted boldog!
Mert ez a gazdagság! Szeretetnek hívják,
kár, hogy iskolákban sehol nem tanítják.

Ám te többet tehetsz, mosolyod add tovább,
terjeszd a világban szerte ezt a csodát! “

/Aranyosi Ervin: Szeretet-gazdagság, részlet /

Közös sorsunk, fennmaradásunk és fejlődésünk parancsa: tennünk 
kell! Csak általa élhetünk, boldogulhatunk! A jótett értéke ön-
magában, nem nagyságában rejlik. A koldusnak juttatott kenyérda-
rab szegénykézből értékesebb egy jótékony adományozásnál, mely 
az adományozó hírnevét csak hivalkodással, kérkedéssel képes 
hirdetni. Így egyetlen szál mezei virág becsesebb lehet a legcsil-
logóbb ékszernél, ha az szerény illattal vagy színnel is örömet okoz, 
szeretetet szerez. Saját örömeink igazi forrása: mennyi örömet 
sikerült szerezni másoknak.
Köszönöm mindazok hozzájárulását, akik felismerve a célt, mellénk 
álltak és anyagilag, eszmeileg, munkájukkal, szakértelmükkel 
támogatták ennek a rendezvénynek a létrejöttét.
Támogatóink névsora: 
Alföldi Betyár Lézer, Aranykacsa Étterem Mezőkovácsháza Far-
kas Éva, Balázs Lívia és a közmunka program dolgozói, Baukó Il-
dikó, Baukó Nóra, Beer Burger Bár- Kerekesé Tóth Ildikó, Bora 
Ital Nagyker Kishonti Gergő, Bowling Klub Mezőkovácsháza, 
Cseh György és családja, Cserkeszőlő Fürdő És Gyógyászati Köz-
pont, Csícsely Zoltánné, Csizmadia Tibor, Dafkó Nóra, Demeter 
István-Katalin Hajó, Dorogi Beatrix, Dr. Kanapé- Székely-Kovács 
Rita és családja, Dr. Kávássy Leila Viola,        Dr. Nagy Béla Györ-
gy, dr. Nagy Emese és Vozár Tamás, dr. Várszegi Tamás, dr.Hargel 
Ahmad és családja, Dusik János és Kiss Magdolna,  Engelhardt 
János és családja, Faraga István,  Fruct Melon Kft. Futaki János 
és Varga János, Futaki Jánosné, Gácsér Béla és családja, Goods 
Market Medgyesegyháza, Gulyás Sándor és családja, Gyivicsán 
András és családja, Gyopáros Fürdő- Orosháza, Haladás Plus 
Mezőgazdasági Szolgáltató KFT., Halász Tibor és családja, Hé-
jáné Holecz Zsófia, Holecz Zoltán és családja, Horváth András és 
családja, Hubertusz Vadász Társaság, Icuka-cuki- Kocziki Ilona, 
Idős Faraga János és családja, Ifj. Faraga András és családja, Ifj. 
Kraller József és Családja, István Józsefné, Juhász Vivien, Karanc-
si Zoltán és családja, Kotroczóné Holecz Edit, Kövesdi László és 
családja, Lászk János és családja, László Attila Tibor, Lasztovicza 
Gábor- Pelso Panzió, Laukó Tünde, Lipták László és neje, Machny-
icz Endre és családja, Madari Imréné, Major Húsbolt- Major József, 
Majré Szabaduló szoba, 
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MEDGYES Security- Petro-
vszki Attila, MEDGYES 
Termeltető és Szolgáltató 
Kereskedelmi Kft., Medgye-
segyháza és Bánkút ÁFÉSZ, 
Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat, Medgyes-
egyházi Nebulókért Alapít-
vány Gácsér Béláné, Mimi 
Kozmetika- Oraveczné 
Szőllősi Judit, Moldován 
Jánosné, Mórahalmi 

Gyógyfürdő, Mozgáskorlátozottak Egyesülete- Szabó Györgyné, 
Műv-Bár Varga Márk, Művelődési ház - Farkas Gyula, Nagy Géza 
és családja, Nyíregyházi Állatpark, Odalent kiszabadulós játék 
Gyula, Opauvszki Anita, OTP helyi kirendeltsége, Park Étterem és 
Kávézó Újkígyós, Paszmár Tibor, Piják Andrásné, Platán Patika- 
Számel János és családja, Potocska Norbert, Román Nemzetiségi 
Önkormányzat Negrea Dániel, Ruck Márton és családja, Shéner 
Mihály Általános Iskola - dr. Sióréti Gabriella, Simondán Csaba, 
Sütő Jánosné, Sütő Mária Márta Alpolgármester asszony, Szamo-
si Mihály- Szamosi Iparcikk, Szenteczkiné Kovács Ibolya, Szlo-
vák Nemzetiségi Önkormányzat, Szőllősi György- Stangli Sütöde, 
Tőke-Karlik Erzsébet, Tutti Fottó Kft. -Romhányi Ferenc, Zahorán 
Csaba és családja, Zámbori Zsuzsanna, Zsíros János és családja, 
Zsíros Jánosné.
      Varga Jánosné
      Óvodavezető
    

Márciusi rajzpályázati sikereink

A Schéner Mihály Általános Iskola tanulói, iskolánk névadó-
jának szellemiségét követve, egyre nagyobb számban vesznek 
részt rajzszakköri foglalkozásokon és képzőművészeti képzés-
ben iskolánk és az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola keretein belül. Ráadásul pedagógusaink is nagy gondot 
fordítanak a rajzórákon folyó munkára. A sok-sok örömteli 
alkotással eltöltött óra eredményeként időnként rajzpályázati 
sikerekről is beszámolhatunk. 
Az elmúlt pár hétben 3 sikerről is értesítést kaptunk. 
Páger Laura 5. b osztályos tanuló alkotását, melyet az Inter-
fruct TÉSZ által kiírt rajzpályázatra küldtünk el, 3. helyezés-
sel díjazta a kiíró. Felkészítője László Henriett tanárnő.
Komoróczki Dorka 4. b osztályos tanuló a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt által kiírt „Álomút” elnevezésű pályázatán 
kimagasló munkájáért oklevél és tárgyjutalom elismerésben 
részesült. Felkészítője Gácsér Béláné.
Oláh Nóra Eliza 3. b osztályos tanuló az Országos Bale-
set-megelőzési Bizottság által kiírt „Közlekedésbiztonság 
gyermekszemmel” elnevezésű pályázatának Mezőkovácsházi 
fordulóján I. helyezést ért el. Felkészítője Gácsér Béláné.

Ugyanitt különdíj elismerésben részesült Fechete László 
2 b (felkészítője Likerné Buzás Edit), Fodor Ramóna 3. a 
(felkészítője Halászné Petrusán Emese), Kiss Gabriella 3. b, 
Kakuszi Eszter 3. b és Komoróczki Dorka 4. b (felkészítőjük 
Gácsér Béláné). Mind a hat gyermek alkotása továbbjutott a 
megyei fordulóra. 

Gratulálunk tanítványainknak és 
felkészítő pedagógusainknak!

    dr. Sióréti Gabriella 
intézményvezető


