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ANYÁK NAPI KÖSZÖNTÉS
Kedves Édesanyák és Nagymamák!

2019. május 05-n, vasárnap Anyák Napját ünnepeljük. Ezen a csodálatos napon köszöntjük 
az Édesanyákat és Nagymamákat! 
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországban kezdődött. Akkoriban 
tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyákat 
is megünnepelték. Hasonló ünnepeket tartottak ebben a korban, Egyiptomban és a Római 
Birodalomban is. Magyarországi történetének kezdete 1925-re nyúlik vissza, amikor az első 
Anyák Napi megemlékezést tartották Budapesten a MÁV Gépgyárban. Hivatalos „iskolai 
ünneppé” 1928-tól vált, amikor is az iskolák nevelési programjába is bekerült. 
Kedves Édesanyák és Nagymamák!
Medgyesegyháza Önkormányzata, képviselő testülete és a Magam nevében Anyák Napja 
alkalmából szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Hálás szívvel köszönöm azt a jóságot, 
szeretetteljes, önzetlen gondoskodást, amit értünk gyermekeikért tettek. Mindannyian 
Édesanyánktól kaptuk a legmélyebb, legkifejezőbb szeretetet! Mindannyian jól emlékezünk 
azokra a megható, felejthetetlen pillanatokra, életünk kritikus eseményeire, vagy akár betegségeinkre is, amikor Édesanyánk 
kitartóan mindig mellettünk állt és igyekezett védelmet, bajainkra gyógyírt nyújtani. Köszönjük a gondoskodást, köszönjük a 
szeretetet, köszönjük, hogy szebbé, boldogabbá tették a világot! Boldog Anyák Napját kívánok!
Sajnos sokan vagyunk, akik már elvesztettük Nagymamánkat és Édesanyánkat! Nem ölelhetjük meg Őket, nem simogathatjuk 
meg dolgos kezüket és virágot csak a sírjukra vihetünk. Tudom, érzem, hogy fentről figyelnek ránk! Legyen áldott emlékük, 
nyugodjanak békében! Szeretetüket, gondoskodásukat soha nem feledjük!

Szeretettel és tisztelettel:
dr. Nagy Béla György polgármester

Felvidékről kitelepítettek Emléknapja 2019. április 12-n
2015-től minden évben április 12-n, ünnepi rendezvényen 

emlékezünk a Felvidékről kitelepítettekre Medgyesegyházán. Így 
történt ez idei évben is. Az ünnepség helyszíne minden évben a 
Vasútállomás előtt lévő, 2014-ben felavatott Emlékmű. Az idei évben 
a kedvezőtlen időjárásra tekintettel az ünnepség a Művelődési Házban 
került megtartásra. A nagysikerű, emelkedett hangulatú műsort 
a Schéner Mihály Általános Iskola tanulói adták elő. Ezúton 
is köszönetemet és elismerésemet fejezem ki a szereplőknek és 
felkészítő tanáraiknak. 

Az ünnepi műsor után abban megtiszteltetésben részesültem, 

hogy ünnepi beszédben emlékezhettem meg a Felvidékről, Gútáról 
kitelepítettekről, a történelembe az „1947-s magyar és csehszlovák 
lakosságcsere egyezmény” néven bevonult tragikus eseménysorról. Az 
alábbiakban egy részlet olvasható az ünnepi beszédből:
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!

Medgyesegyháza Város Önkormányzata, képviselő testülete 
és a Magam nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Felvidékről 
kitelepítettek emléknapja, a kitelepítettek emlékére rendezett ünnepi 
megemlékezés minden résztvevőjét. Megkülönböztetett tisztelettel 
köszöntöm: Horváth Árpád Urat Gúta Város Polgármesterét és kedves 
feleségét, akik időt, fáradtságot nem kímélve évről évre megtisztelik 
jelenlétükkel az emléknapot és Medgyesegyházát.

 1947. június 21. és július 3. között 5 szerelvényen 78 
család 323 tagja érkezett Medgyesegyházára. Gútáról, az akkori 
Csehszlovákiából összesen 458 család 2005 személy került 
Magyarországra kitelepítésre, Medgyesegyházán kívül elsősorban 
Pitvarosra és Mezőberénybe. Az érkezés után megtörtént az új 
otthonok kijelölése, azok birtokbavétele. A vagonok kipakolása után 
következett a beköltözés, ami további szomorúságot, csalódást okozott. 
A Gútán kényszerből otthagyott, tágas, az akkori kor színvonalához 
képest korszerű, jól felszerelt, sok melléképülettel, gazdasági 
épületekkel rendelkező komfortos otthonok helyett az itt kijelölt 
átadott lakóház jellemzően, lényegesen kisebb, korszerűtlen, vert-
falból vagy vályogból készült, komfort nélküli volt. A kitelepítettek, 
itteni szóhasználattal „betelepültek” és az őslakosok kezdetben 
távolságtartóan, gyanakvóan néztek egymásra, vagy talán
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helyesebben inkább „méregették” egymást. Hamarosan oldódott 
a hangulat, elsősorban az új szomszédok között, általában a 
fiatalabb korosztály körében. Egyre többen belátták, hogy 
együtt kell élni, és dolgozni, amelyhez legfontosabb a kölcsönös 
tisztelet. Barátságok, kapcsolatok, szerelmek, majd házasságok 
születtek. Közös gyermekek, leszármazók, utódok jöttek a 
világra. Ezek utódok közül egy vagyok Én is.

A kitelepítés krónikásai, a történészek, a levéltárosok 
szinte alig foglalkoznak azzal, hogy – a magukkal hozható 
bútorok, gépek, felszereléseken kívül – mit hoztak még 
magukkal a Gútáról kényszerrel kitelepített, jogaiktól, 
hazájuktól, szülőföldjüktől megfosztott magyarok. Szüleink, 
nagyszüleink a kegyetlen kényszer hatására Gútán hagyták a 
földjeiket, házaikat, vagyonuk jelentős részét, és felmenőiket, 
őseiket is végső nyughelyeiken. Ugyanakkor magukkal hozták 
a vállalkozó kedvet, a kezdeményező készséget, a gazdálkodás 
szeretetét, a szorgalmat, a szakértelmet, amelynek sok-sok jelét 
tapasztalhatjuk a mai Medgyesegyházán. A konkrét tényekre 
alapozva meg kell állapítani, hogy a Gútáról kitelepítettekkel 
jelentősen gyarapodott, gazdagodott Medgyesegyháza. A 
kitelepítettek az élet minden területén megállták a helyüket. 
Különleges tiszteletet érdemel az is, hogy a csábítás, félrevezetés 
ellenére itt maradtak, Medgyesegyháza és Magyarország mellett 
hűséggel kitartó szlovák elődeink jelentős számban. A jellemzően 
szlovák származású őslakosok és a Gútáról Medgyesegyházára 
telepítettekkel példamutatóan szőtték egybe, építették fel közös 
életünket, mindannyiunk jövőjét. A jó célok érdekében mindig 
összefogtak, hazájukat, településüket szerető polgárokként 
bölcsen félretették, hatástalanították azokat az indulatokat, 
érzelmeket, amelyeket a nagypolitika megosztó természete 
tudatos akadályként állított fel eléjük. Szlovákok és magyarok 
köszönetet, tiszteletet, elismerő főhajtást érdemelnek!
Tisztelt Emlékezők! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves 
Barátaim!

Felidézve a tragikus eseményeket, értékelve a 
következményeket, mindenképpen el kell gondolkodnunk 
azon, és meg kell határoznunk azt, hogy mire kötelez minket 
jogaiktól megfosztott kitelepített őseink emléke:

Mindenképpen kötelességünk emlékük ápolása, 
az irántuk érzett tisztelet folyamatos kifejezése. Meg kell 
ismertetnünk gyermekeinkkel, unokáinkkal is ezt a szégyenteljes 
kort, a tragikus eseményeket. Elsősorban, azért, hogy tanuljunk, 
tanuljanak belőle, hogy az ilyen és hasonló tragédiák soha ne 
ismétlődhessenek meg. Sajnos a hivatalos oktatáspolitika nem 
segít minket ebben. A mai tankönyvekben alig pár mondat 
szerepel a Benesi dekrétumokról, hivatalos nevén 1947-s 
Magyar Csehszlovák lakosságcseréről, a szörnyű jogfosztásról 
a magyarok, őseink kitelepítési kálváriájáról. Számítunk a 
nagyszülők, szülők, családtagok és kiváló tanáraink nevelő, 
tájékoztató munkájára. Kötelességünk az is, hogy a mindenkori 
hatalmakat, a jogfosztások, a kitelepítések elkövetőinek 
jogutódjait emlékeztessük arra, hogy a kitelepítettek nemzetközi 
szerződésekben vállalt és mind a mai napig törvénysértően 
elmaradt kártérítése végre, 72 év után megtörténjen.

Nem hallgathatom el, hogy a határainkon kívül élő 
magyar polgártársainkat, így a Szlovákiában élő magyarokat 
is rendszeresen érik különböző diszkriminatív eljárások, 
intézkedések. Ezek közül a legújabb a Szlovák Parlament 
által 2019. március 27-n elfogadott és 2019. május 15-n 
hatályba lépő úgynevezett szégyenteljes „Himnusztörvény”. 
Ez a törvény kimondja: 7000 Eurós büntetéssel sújtható az a 
jogi személy, akinek a rendezvényén egy idegen ország - így 

például Magyarország - Himnuszát énekelik vagy játsszák! A 
büntetés alól csak egy kivétel van, ha a helyszínen tartózkodik 
az illető ország hivatalos küldöttsége. Úgy vélem, hogy 
kitelepített, szülőföldjüktől megfosztott őseink iránti tisztelet, de 
magyarságunk, nemzeti jelképeink, történelmünk iránti tisztelet 
is arra kötelez minket, hogy tiltakozzunk és emeljük fel a 
szavunkat az ilyen és hasonló diszkriminatív, minden európai 
normát nélkülöző intézkedésekkel szemben. Bízom abban, 
hogy a tiltakozások hatására a törvény módosításra kerül és a 
kifogásolt rendelkezések kikerülnek a törvényből.
Tisztelt Emlékezők!

Befejezésül, összegzésképpen mindenképpen ki kell 
mondanunk, meg kell állapítanunk, hogy őseink, elődeink 
örök, követendő példát adtak hazaszeretetből, magyarságunk, 
nemzetünk iránti hűségből, hazafias elkötelezettségből. Inkább 
vállalták a jogfosztást, az üldöztetést és kitelepítést, mint, hogy 
feladják, megtagadják magyarságukat.
Emléküket megőrizzük, példájukat követjük! Isten áldja 
Medgyesegyházát és Gútát! Isten áldja Magyarországot!”
Ezt követően folytatódott az ünnepi műsor, majd Horváth Árpád 
Gúta Város polgármestere tartotta meg emlékező beszédét, az 
ünnepség résztvevői az Emlékműnél elhelyezték a kegyelet és 
tisztelet koszorúit, virágait.

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester

Kitelepítettek napja alkalmából készített képzőművészeti 
pályaművek eredményei:

Alapítványunk szervezésében az 
idei évben is megrendezésre került 
a Kitelepítettek napjáról való iskolai 
megemlékezés. A program az alapítvány 
nyertes Társadalmi szerepvállalás 
erősítése a Medgyesegyházi 
Nebulókért Alapítvány által 
elnevezésű EFOP-1.3.5-

16-2016-00212 számú pályázatának keretében valósult meg.  
A Schéner Mihály Általános Iskola tanulóinak és pedagógusainak 
részvételével bensőséges megemlékezést tartottunk az iskola udvarán 
elhelyezett emléktáblánál. Ezután az osztályok rendhagyó osztályfőnöki 
órák keretében ismerkedtek a kitelepítés történelmi hátterével, eseményeivel, 
Gúta városával. Délután csatlakoztunk a települési rendezvényekhez, majd 
a Kitelepítettek napja alkalmából meghirdetett képzőművészeti pályázat 
eredményhirdetésén vettünk részt. 

Köszönjük az iskolai programok megszervezését Szalkai Éva 
és Szigetvári Józsefné pedagógusoknak!

 
    Gácsér Béláné kuratóriumi elnök

1-2. évfolyam: 
I. Hevesi Fruzsina 2.b.
II. Valyuch Villő 2.b.
III. Keskeny Luca 1.b

3. b. évfolyam:
I. Vaszkó Hunor
II. Oláh Nóra
III. Faraga András

 5-6. évfolyam:
  I. Draguljov Babett 5.b.
II. Góg Betti Erzsébet 6.a.
III. Árgyelán Éva 6.a.
 Különdíj: Fodor Gergő 6.b.

7-8. évfolyam:  
3 I. helyezett:
Lakatos Krisztofer 8.b.
Máté Kata Panna 8.b.
Szabó Ágnes Anna 8.b.
Különdíj: Oláh Szandra Dóra
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Sikeresen pályázott a román egyesület
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület működése 
az idei évben is kiegyensúlyozott, gazdálkodásukat nagyban 
segítik nyertes pályázataik - tájékoztatta lapunkat Sütő 
Mária Márta. 
Az elnök asszony elmondta, hogy évről évre minden lehetőséget 
megragadnak a civil szervezeteknek szóló kiírások kapcsán, 

különös tekintettel figyelve a kimondottan nemzetiségi célú felhívásokra. A Nemzeti CiviI Alapból jutott milliós nagyságrendű 
forrásból kisebb-nagyobb rendezvényeket szerveznek, az identitás megőrzést elősegítve kulturális programokat tartanak. 
Tagságuknak elő tudják fizetni a Cronica román nyelvű heti lapot, részt vesznek anyaországi eseményeken. A hagyományos 
őszi, romániai, többnapos zarándokút költségeinek terheit is enyhíteni tudják tagjaik számára, akik egyre többen vannak.
A taglétszám bővülés miatt is fontosnak tartják a szervezetfejlesztést, melynek már hagyományai vannak az egyesületben. A 
kommunikációs, csapatépítő tréningeket hazai és romániai környezetben valósítják meg több alkalommal, de a vezetőséggel 
külön is foglalkoznak majd szakemberek. Természetesen a helyi közösségi életben való részvételük is meghatározó. Legközelebb 
a Békéscsaba - Arad - Békéscsaba Szupermaraton megállóhely biztosításból veszik ki a részüket, de a Gyermeknaphoz kötve 
is elindult már a szervezés.    

 B.I.

HÍREK A SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉBŐL
SPORTSIKER!

 
Iskolánk 3-4. osztályos tanulói  Foci Diákolimpia megyei elődöntőjén vettek részt a 
közelmúltban Orosházán, ahol nagyszerű játékkal, három győzelemmel, 1. helyezést 

értek el. Ezzel bejutottak a Gyulai Megyei Döntőbe. 
A csapat tagjai: Kovács Zsolt, Czene Áron, Füri Ferenc, Kovács Zoltán, Schmidt 

Balázs, Mészáros Ádám, Gombos Norbert, Káli Róbert, Máris Martin.  
Gratulálunk sportolóinknak és felkészítőjüknek, Szabó Andrásnak!

KISTÉRSÉGI VERSENY

Iskolánk hagyományainak megfelelően ebben az 
évben is megrendezte kistérségi tanulmányi versenyét. 
A 4. évfolyamos jelentkezők matematika, míg a 7. 
évfolyamosok angol nyelv tantárgyból mérték össze 
tudásukat. A versenyre a környékbeli iskolák tanulói 
jelentkeztek, de idén érkeztek versenyzők Gyuláról is. 
Az eredmények:
4.évfolyam matematika :
1. Csomor Dóra (Újkígyós), 2. Varga Viktor (Újkígyós), 
3. Rákóczi Kolos (Újkígyós), 4. Papp Vera Janka ( 
Gyulai Római Katolikus Általános Iskola), 5. Süle Ádám 
( Újkígyós), 6. Zsók Richárd Balázs ( Schéner Mihály 
Általános Iskola – felkészítője Varga Gáborné)
7.évfolyam angol (csapatverseny):
1. Gyulai Római katolikus Általános Iskola (Hejazi 
Fatime ,Papp Renáta, Szelezsán Szeveréd,)
2. Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola ( 
Budácsik Andrea, Pócsik Gréta, Varga Natália)
3. Medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Iskola 
( Balázs Tibor, Deák József, Fajó Viktória)
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek! 
Köszönöm a verseny megszervezését és lebonyolítását 
Halászné Petrusán Emese, Buzgó Erzsébet , Fodor 
Ildikó és Hrabovszki Tünde kollégáimnak! Köszönjük a 
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány segítségét!

RAJZPÁLYÁZATI SIKER

Nagy örömünkre lassan minden hónapra jut egy-két 
sikeres rajzpályázati szereplés.
Részt vettünk a Békés Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház a Békéscsabai Család és KarrierPONT-tal 
közösen meghirdetett „Ilyen az én családom” című megyei 
rajzpályázaton, ahol Molnár Ottilia 2.b és Valyuch 
Villő 2.b osztályos tanulók (felkészítőjük Gácsér Béláné) 
megosztott 2. helyezést értek el korcsoportjukban.  
Forgó Lili Emma 3.a osztályos tanuló (felkészítője 
Halászné Petrusán Emese) pedig korcsoportjában a 3. 
helyezést érte el. 
A díjazottak Békéscsabán vehették át jutalmaikat. 
 Iskolánk tanulói közül idén is sokan készítettek 
alkotásokat a Tamási Würtz Ádám Alapfokú Művészeti 
Iskola országos képzőművészeti pályázatára. A 
közelmúltban érkezett az értesítés, hogy 3 tanuló 
képviselheti iskolánkat ( és egyúttal az Orosházi Liszt 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolát is, hiszen ők 
mindnyájan növendékei ennek az iskolának) a május 
10-i országos döntőn.
Gratulálunk Kakuszi Eszter 3.b, Menyhárt Nóra 
4.a (felkészítőjük Gácsér Béláné) és Páger Laura 5.b 
(felkészítője László Henriett) osztályos tanulónknak! 
Büszkék vagyunk rájuk!       
 

dr. Sióréti Gabriella intézményvezető
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Az energiaitalok veszélyeiről
Napjainkban az energiaitalok – különösen a fiatalok körében – nagy 
népszerűségre tettek szert. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
gyermekek közül is sokan fogyasztják ezen italokat. Vannak, akik 
naponta kétszer is betérnek energiaitalért - reggel és iskola után. A 
termék sajnos bárki számára hozzáférhető, nem “korhatáros”. Holott 
ezek az italok nem arra készültek, hogy gyermekek is fogyasszák 
őket. Sokan divatból, vagy élénkítő hatása miatt vásárolják, vagy 
egyszerűen azért, mert –tévesen!- azt gondolják, hogy hasonlóan az 
üdítőitalokhoz, alkalmasak a szomjúság oltására.
Azonban az utóbbi időben egyre többet hallhatunk ezeknek 
az italoknak a bizonyítottan egészségkárosító, sőt akár életet 
veszélyeztető hatásairól is. 
Az energiaitalok koffeint és más, a koffein hatását felerősítő 
összetevőket is tartalmaznak. A vizsgált energiaitalok négyszer-
hétszer annyi koffeint tartalmaztak, mint egy csésze erős kávé. 
Emellett egyes energiaitalok cukortartalma is rendkívül magas, 
egy adag akár 11 kockacukornyi mennyiséget is tartalmazhat. 
A koffeinben gazdag ital emeli a pulzusszámot és a vérnyomást, 
átmenetileg felpörget, növeli a teljesítményt. Ezt követően 
még erőteljesebb fáradtságot okozhat, amely újabb és újabb 
fogyasztásra ösztönöz és egy idő után függőséget alakíthat ki. 
Rendszeres fogyasztás esetén borítékolható a szív- és érrendszeri 
problémák kialakulása. Az energiaitalok magas koffein-tartalmuk 
által előidézhetik a koffein-túladagolás tüneteit is: erős hányingert, 
hányást, mellkasi fájdalmat, szapora pulzust, nyugtalanságot, 
álmatlanságot, esetenként pánikrohamot. Ezen italok rendszeres 
fogyasztásával fennáll annak a veszélye, hogy egy kezdeti 
stádiumban lévő és ezért nem észlelt, kezeletlen szív- és érrendszeri 
megbetegedés felerősödik. Az energiaitalok a rendszeresen, vagy 
alakalomszerűen szedett gyógyszerek hatását is befolyásolhatják. 
További veszélyeket jelent az energiaitalok alkohollal, netán 
drogokkal való keverése. Együttes fogyasztásuk mindenképpen 
kockázatos és akár halálos kimenetelű is lehet: végleges károsodást 
okozhat a májban, a szívben és a vesében is. 
Az energiaitalok fogyasztása az egészséges életmóddal nem 
összeegyeztethető. A szülők különösen sokat tehetnek azért, hogy 
gyermekük egészséges folyadékpótló szokásokat alakítson ki, a 
vízre koncentrálva. Energiaital helyett inkább a rendszeres fizikai 
aktivitásra, az egészséges táplálkozásra és a megfelelő mennyiségű 
alvásra kellene fektetni a hangsúlyt, ugyanis ezek biztosítják az 
igazi energiát és az egészség megőrzését.

Védőnők

Út a szobatisztasághoz
Kedves Szülök! Áprilisban az óvoda köteles gyermekek beíratása 
megtörténik. Sokszor találkozom azzal a helyzettel, hogy 
„Hoznám szívesen a gyermekemet az óvodába, de még nem 
szobatiszta!”Segítséget szeretnék nyújtani néhány jó tanáccsal azok 
számára, akik ezzel a problémával küzdenek! 
A gyermeked érdeklődni kezd a bili után és úgy érzed elérkezett 
az ismerkedés ideje, de hogyan fogj bele? Egyáltalán: mikortól 
“kellene” szobatisztaságra szoktatni őt? Mik az első lépések? 
A szobatisztaság valamikor 2,5-3 éves kor között következik be, 
de akkor aztán meglehetősen gyorsan. Ha jól időzítünk, akkor egy-
két hét alatt szobatisztaságra szoktathatjuk a Kicsit. Ezzel szemben 
a tanulási idő sokáig is elhúzódhat, főleg akkor, ha a kisgyermek 
valójában még nem áll készen a szobatisztaságra. 
A kutatók azonosították azokat a szakaszokat amelyeken egy 
kisgyerek keresztülmegy, amíg kialakul nála a húgyhólyag és a 
belek irányításának képessége:
• tudatosul, hogy nedves vagy piszkos a pelenkája vagy a ruhája 

– 15 hónapos kor körül,
• felismeri, mikor pisil vagy kakil, megtanulja azokat a szavakat, 

amelyekkel ezt jelezheti nekünk – 18 és 24 hónapos kor körül, 
egyeseknél még később,

• előre szól, amikor mennie kell – két és fél – hároméves kor körül,
• irányítani tudja a húgyhólyagját, és tud „várni” egy kis ideig – 

hároméves kor körül
Látható tehát, hogy a szobatisztaság valójában egy képesség, 
amelynek birtokában a gyerek már tud „visszatartani”, vagyis 
ellenőrizni, irányítani tudja bizonyos testi szükségleteit. 
(dr. Ranschburg Jenő)
A megfelelő időszak elérkezésére, több fontos jel is utal:
• legalább 2 órán át száraz marad a pelenkája,
• jól meghatározható időben kakil, és egyre inkább megnő testi 

éntudata, egyre jobban észleli is azt (a kakilás, pisilés folyamatát),
• zavarja a piszkos pelenka és kéri, hogy lecseréljék,
• érdeklődik a vécézés iránt, utánozza a felnőtteket ebben (is),
• szeretne pelus helyett bugyit viselni, azaz akar szobatiszta lenni,
• képes egyszerű utasítások végrehajtására,
• kezdi maga is elrakni ruháit, játékait, megtanulni, hogy 

mindennek megvan a helye,
• a „meg tudom csinálni” visszatérő szófordulatává válik, ami azt 

mutatja, hogy az önállósodás útjára lépett,
• fizikailag fejlett, tehát tud járni és egyedül is le tud ülni a bilire,
• eléri az értelmi fejlettség azon szintjén, amely lehetővé teszi 

számára, hogy a szülők egyszerű magyarázatából megérti mit 
is várnak el tőle. (Ameddig ez a képesség hiányzik, csupán 
„dresszúráról”, egy feltételes reflex kialakításról beszélünk, és 
nem a szó valódi értelmében vett szoktatásról.)

• képes a záróizmok akaratlagos szabályozására, azaz 
késleltetni képes szükségletét, amíg elér a biliig, vécéig (ennek 
hiányában szintén csak feltételes reflexről beszélünk).

 Mit ne tegyünk?
Semmi esetre se erőltessük, és ne szidjuk meg azért, ha nem ér 
el időben a WC-ig! Ne ültessük a bilire, ha ő nem akarja, és ne 
hasonlítgassuk a szomszéd Petikéhez, aki bezzeg már szobatiszta. 
A kudarcélmények komoly hatással lesznek a gyerkőcre, akár 
évekig tartó éjszakai bepisilésekre is számíthatunk.
Mit tegyünk?
1. Csak akkor kezdjünk bele, ha kellő türelmet és energiát érzünk saját 
magunkban is. Az anyuka is álljon készen Nem csak a gyereknek, 
hanem a felnőttnek is készen kell állnia rá.
2. Nyugodt, kiszámítható napokra tervezzük a bilire szoktatás 
indítását. Minden olyan időszak, amikor vendégeket várunk, sok 
munkánk van, vagy nyaralni megyünk - túlságosan zűrösnek 
bizonyulhat. A hosszú hétvégék, amikor otthon marad a család, ebből 
a szempontból ideálisak.
 3. Kérdezzük meg a kisgyerektől, hogy bilit szeretne-e inkább, vagy 
wc-szűkitőt? Sok kisgyerek megrémül a vécétől, fél, hogy beleesik, 
aztán eltűnik a vízben. Nem kényelmes a vécé, ha nem ér le a lába 
a csemeténknek, és ráadásul bizonytalannak is érzi a helyzetét. A jó 
bili legfontosabb tulajdonsága a széles perem, amin kényelmes ülni 
és az elöl található magasító, hogy a hegyesen pisilő gyerekek körül 
ne legyen minden maszatos, mert az elveszi a kedvüket. Nem az a 
lényeg hogy zenéljen, csilli-villi legyen, hiszen nem játék!
 4. Elmagyarázni, hogy mi történik. Magyarázzuk el, hogyan kell 
végezni a dolgokat! Az elején mondjuk el, hogy a pisit és a kakit a 
bilibe kell juttatnia, ha érzi, hogy jön, elég hosszú ideig vissza kell 
tartania ahhoz, hogy eljusson a biliig, üljön rá, és ott engedje el. 
5. Motiválás. Meséljük el a gyerkőcnek, miért jó neki, ha megtanul 
bilizni: nincs több pelenkakiütés, nem kell pelenkacserével 
bíbelődnünk, és mindenekelőtt nagyon jó dolog tisztának és 
száraznak lenni. Beszéljünk a bilizésről úgy, mint fejlődésének 
fontos állomásáról.6. Mit ne mondj, Soha ne tegyél undorra vagy 
szégyellnivalóra utaló megjegyzést vagy gesztust azzal kapcsolatban, 
ami egyszerűen az élet természetes ténye. 
7. Utánzás Néha vigyük magunkkal a gyermeket a wc-re. 
Magyarázzuk el, mi történik, mire jó a vécépapír, és mutassuk meg 
utána, hogyan mosunk kezet. Ha megfelelő módon készítettük fel, két 
dolgot tanítunk meg neki egyszerre: a szobatisztaságot és a higiéniát. 
8. Otthoni és utazó bili Emellett szerezzünk be két bilit: egy otthonit 
és egy úti bilit. Mindkettő legyen feltűnésmentes és dísztelen - ez 
nem trónszék és nem is játék. Az egyiket vigyük magunkkal, így 
a gyermekre elég egy alsónadrágot vagy egy bugyit adnunk. A 
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gyerekek általában végtelenül lelkesek, ha pelenka nélkül mehetnek 
el otthonról. A mintás, rajzfilmfigurás bugyik pedig különösen 
izgalmasak. 
9. Ha bepisilt Ha bepisil, ne húzzuk le róla azonnal a bugyit! Hadd 
tanulja meg, hogy ha nedves, az kellemetlen, és ezt meg kell próbálnia 
elkerülni. 
10. Pelus helyett A szoktatás folyamán könnyen levehető, gumis 
derekú nadrágot adjunk a gyermekre. 11. Jelzésekre figyelni Mindig 
figyeljünk a jelekre, amelyek arra utalnak, hogy ki kell mennie 
(például a pisilőjét markolássza). Naponta többször is, akár százszor 
is kérdezzük meg tőle, hogy kell-e pisilnie, ráül-e a bilire, utóbbi 
pedig mindig legyen kéznél, de soha ne a tévé előtt: széknek fogja 
hinni, és elfelejti majd elvégezni a dolgát. 
12. Dicséret Ha sikerül a bilibe pisilnie vagy kakilnia, örüljünk és 
dicsérjük meg, a sikerhez ugyanis állandó megerősítés kell.
13. Játékos magyarázat Használjunk babákat, plüssfigurákat! Játsszuk 
el a babával, hogy „a baba bele fog pisilni a bilibe”. Pelenkázzuk be 
a mackóját, majd „nőjjön fel” a mackó is, és hordjon innentől bugyit. 
14. Wc-papír guriga Nyomjuk össze a vécépapír gurigát, ha totyogós 
gyermekünk előszeretettel tekeri le, miközben a vécén üldögél. Ha a 
gurigát szétlapítjuk, nem fog olyan gyorsan letekeredni a papír, így 
sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat. 
15. Öltözék Adjunk a gyerekre olyan ruhát, amit könnyen le tud 
venni magáról, ha úgy érzi, sürgető dolga akadt. Így elkerülhetjük 
a kudarcok egy részét, különösen akkor, amikor még nem tudnak 
időben elindulni.
 16. Kézmosás Mindig mosson kezet szappannal a kisgyerek, amikor 
feláll a biliről. Még akkor is, ha nem sikerült produkálnia. A megfelelő 
szoktatás később is elkíséri, és hasznára lesz. 
17. Wc-öblítés Vannak gyerekek, akik megijednek a vécé öblítés 
hangjától. Ha a mi gyerekünk is közéjük tartozik, húzzuk le a vécét 
akkor, amikor a gyerek nincs ott. 
18. Megerősítés A legfontosabb: folyamatosan biztassuk, dicsérjük, 
mondogassuk, hogy nagyon büszkék vagyunk rá, mert már milyen 
nagyfiú, nagylány, hogy már nem pelusos, hanem bilibe, wc-be végzi 
a dolgát! 
19. Félelmek A kisgyerek a kialakuló birtoklási tudatát kiterjeszti a 
kakira, pisire is, így valóságos félelemérzet alakul ki benne, hogy 
azt elveszíti. Szakemberek azt tanácsolják, hogy a bilit mindig akkor 
ürítsük ki, amikor a kisgyerek nem látja. 
20. Wc-fellépő A vécére szoktatásnál tegyünk a vécé elé egy kis 
fellépőt, hogy leérjen a Kicsi lába ülés közben is, és gyermekülőke is 
legyen a közelben, az megkönnyíti a felnőtt vécé használatát.
Néhány fontos dolog, amire figyelni kell, ha gyermek már óvodás!
• Bízzunk a gyermekünkben! Bármit is teszünk, bármennyire is 
siettetjük a szobatisztaságot, az akkor is a maga ütemében fog 
kialakulni, és ez minden gyermeknél más és más lehet. 
• Minden gyerek előbb- utóbb szobatiszta lesz. Az óvó nénik, dadus 
nénik az oviban kezelik a „baleseteket”, nem csinálnak belőlük ügyet. 
Átöltöztetik a gyermeket, gyakrabban küldik el a wc-re, ha szól, hogy 
pisilnie, kakilnia kell, midig kiengedik a mosdóba (alvás közben is!), 
segítenek a wc használatánál, a popsi törlésben, kézmosásnál. 
• Mindig tájékoztatják a szülőket a történtekről, a gyerkőc fejlődéséről, 
akár negatív, akár pozitív a változás. 
• A többi gyermek jelenléte, a közösség ereje arra késztetik a 
kicsit, hogy ő is „úgy” tegyen, mint a többiek, ami ösztönzőleg hat 
rá - ebből következik, hogy kialakul a szobatisztaság, az igény a 
szobatisztaságra. 
Ajánlott gyerekkönyvek:
Alona Frankel: Bilikönyv 
Beck Andrea: Misu és Cili kockás könyve – PIROS-KÉK 
Szöllősi Edit: Hurrá, bilizek! 
Joceline Sanschagrin – Caillou – A bili

Tehát, kedves Anyukák és Apukák! Semmi ok az aggodalomra, 
csak legyetek türelmesek és következetesek!

     Varga Jánosné 
Intézményvezető

Tájékoztató bölcsődei ellátással kapcsolatosan

Felhívom a Tisztelt szülők, törvényes képviselők figyelmét, hogy 
a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2019. szeptember 01. 
napjától a bölcsődei ellátást „Mini bölcsőde” működtetésével 
fogja biztosítani Medgyesegyházán. A Mini bölcsődében 
legfeljebb 8 kisgyermek ellátására lesz lehetőség, amely a 
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Hősök utcai épületében fog 
működni. A bölcsődei ellátás iránti igényüket 2019. május 31. 
napjáig jelezhetik a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalban 
(5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) Dancsikné Mile Rita 
szociális ügyintézőnél. 

Tisztelettel: dr. Kormányos László jegyző

Tájékoztató fakivágásról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Medgyesegyháza 
Városi Önkormányzat a Medgyesegyházi Településüzemeltetés 
Közhasznú Nonprofit Kft., illetve külső vállalkozó bevonásával 
végzi a közterületeken a veszélyesnek ítélt fák kivágását. Ennek 
keretében az Idősek Otthonában és Bánkúton már több, elkorhadt 
vagy kiszáradt fa került kivágásra, melyek folyamatosan kerülnek 
elszállításra. A munkálatok tovább folytatódnak, kivágásra csak 
indokolt esetben, a biztonsági előírások betartásával, fotókkal 
dokumentálva kerül sor. Emellett a „Zöld város kialakítása 
Medgyesegyházán” elnevezésű projekt keretén belül a Kossuth 
téren eltávolításra kerülnek a tájidegen, elöregedett tuják és 
nyírfák, a helyükre őshonos fafajták, cserjék kerülnek telepítésre. A 
munkálatok végzése kellemetlenséget jelenthet az Önök számára, 
amellyel kapcsolatban kérjük szíves megértésüket.

Tisztelettel: dr. Kormányos László jegyző

A Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú
Nonprofit Kft. tájékoztatója

Tisztelt medgyesegyházi és bánkúti Polgárok!

A korábban jelzetteknek megfelelően folytatjuk településünk 
rendezett képének megőrzését, szépítését. Bizonyára észrevették 
az új és eddig felújított utcai bútorokat az orvosi rendelőknél, a 
játszótérnél, a Gárdonyi utcai sétánynál, az óvodánál.
Lakossági meghallgatáson elhangzottak figyelembe vételével 
elvégeztettük az úgynevezett „száradékolást”, fanyesést a 
benzinkút melletti területen, a szociális otthon parkjában, a 
Kossuth téri parkban, valamint Bánkúton a Baross síremlék 
körül. Sajnos a szociális otthon parkjában 3 darab, a Baross 
síremléknél – bánkútiak véleményezése és javaslata után – 2 darab 
életveszélyes fát kellett kivágatni. A kivágás szükségességéről bárki 
meggyőződhet, ha megtekinti a kivágott fák tuskóit. A munkát nagy 
körültekintéssel és szakszerűen a FEED-ORG BT. dolgozói végezték. 
A nyesedék eltakarítását a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt 
a közfoglalkoztatottak minden erőfeszítésük ellenére sem tudták 
azonnal maradéktalanul elvégezni. A kivágott fák pótlásáról 
gondoskodni kívánunk.
A településünkről kedvezőbb kép kialakításához nagymértékben 
hozzájárulhatnánk, ha jobban vigyáznánk környezetünkre!
Megköszönöm mindenkinek, aki vigyáz- és tesz lakóhelyünk 
szépítéséért!

 Tisztelettel: Dusik János ügyvezető



április6

SIMAI MIHÁLY
VISSZHANGZIK A FÉNY

Ezzel a címmel jelent meg Simai 
Mihálynak Medgyesegyháza jeles 
szülöttének, Medgyesegyháza 
Díszpolgárának legújabb verseskötete.
Megtiszteltetés volt számomra és 
persze Medgyesegyháza számára, hogy 
Simai Mihálytól Medgyesegyháza 
Díszpolgárától meghívást kaptam 
legújabb verseskötetének bemutatójára 
2019. április 8.-ra, 17.00. órára a 
Szegedre Somogyi Könyvtárba.
A zsúfolásig megtelt Nagyteremben 
Simai Mihály legújabb kötetét a 
Medgyesiek által is jól ismert, kiváló 
irodalomtörténész Reisinger János, 
nagyszerű előadása, könyvbemutatója 
nyitotta meg. Ezt követően ismert 
előadóművészek adták elő Simai Mihály 
a szív és az elme legmélyére is eljutó 
gondolatait.
A verseket hallgatva, majd a legfrissebb 
kötetet lapozgatva büszkén állapítottam 
meg, hogy „jó Medgyesinek lenni”, 
hiszen Simai Mihály élete, munkássága 
ismét bizonyság arra, hogy ahol ilyen 
kiváló emberek születnek, nevelkednek, 
mint Díszpolgárunk, kiválóságunk 
bizakodva tekinthetünk a jövő elé.

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György 
polgármester

Hamarosan induló 
Ingyenes OKJ képzéseink
Élelmiszer- és vegyiáru eladó
TB ügyintéző
Bérügyintéző
Targoncavezető
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