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A Helyi Választási Iroda tájékoztatója
a 2014. október 12-i helyi önkormányzati, valamint helyi
nemzetiségi önkormányzati választásokkal kapcsolatban
A Köztársasági Elnök 2014. október 12-re írta
ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. A Nemzeti Választási
Bizottság pedig a nemzetiségi önkormányzati
képviselők 2014. évi általános választását tűzte ki ugyanerre a napra. Ezért 2014. október
12-én Magyarországon egy napon két választás kerül lebonyolításra: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása,
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása.

Helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek
választása
Utcai Futóverseny Szept. 27-én

A Szent M ihály templombúcsút szeptember
28-án, vasárnap tart juk.
A szentmise de. 11 órakor kezdődik a római
katolikus templomban, melyet Gyenes Csaba,
kevermesi plébános celebrál.
Kémenes Csaba, plébános

A BÚCSÚRÓL

Bemelegítés: 9:50
Regisztráció:
Korcsoportonként
versenyek után az
Evangélikus
templomkertben

Óvodások: 200m
1-2. osztály: 400m
3- 4. osztály: 600m
5-6. osztály: 800m
7-8. osztály: 1200m
Felnőtt férfi/női: 2014m

Díjazás:

Iskolás korosztályonként (leány/fiú) az első három helyezett érmet,
felnőtteknél az első három férfi/női helyezett lesz díjazva. Minden
versenyző ajándékban részesül.
Osztályok közötti részvételi verseny!

Idén is rendezünk osztályok közötti versenyt. Ha gyarapítani szeretnéd
az osztályod kirándulás pénzét, akkor gyere, és hívd szüleidet is! A versenyt az az osztály nyeri, ahol legtöbb gyermek és szülő versenyez.

I. 15.000Ft

II. 10.000Ft

III. 7500Ft

A búcsú ótörök származású magyar szó, már az átadó nyelvben „felmentés, bűnbocsánat” jelentést is magába foglalt, mely a középkortól kezdve a magyarban „búcsújárás, vallási ünnep” jelentéssel egészült ki. Ilyen
formában alakította ki azt a katolikus egyház, bűnbocsánatot hirdetve a
résztvevőknek. A búcsúk máshol egy-egy templomban elhelyezett csodatevőnek tartott képhez, szoborhoz kapcsolódtak.
A búcsúhoz azonban nagyon sok világi elem kapcsolódott, így nem egy
helyen leányvásárnak is számított, ahol a leányok teljes kelengyéjükkel
jelentek meg. A kereskedők sátrakat állítottak fel, ahol emlék és kegytárgyakat, de sokszor ruhaneműeket is lehetett vásárolni. A mutatványosok,
a körhintások éppen úgy hozzátartoztak a búcsúhoz, mint a kocsmák,
italmérések és a bálok.
Egy-egy falu búcsúja a templom szentjének névnapjához kötődött
ezek az összejövetelek még több világi elemet foglaltak magukba. Idegenek rendszerint csak a szomszédos falvakból jöttek, mert ez a mai
napig elsősorban a falu ünnepe, melyre igyekeznek azok is hazajönni, akik más faluba, esetleg más országrészbe származtak el innen.
/forrás: http.//www.mek.oszk.hu/

Mozgóurna iránti kérelmet szintén 2014. október
10-én 16.00 óráig lehet a HVI-nél, vagy a szavazás
napján 15.00 óráig a szavazóköri szavazatszámláló
bizottságnál benyújtani.
A választópolgár személyesen a lakcíme szerinti
szavazókörben szavazhat a választás napján reggel
6.00 és este 19.00 óra között.

Szavazókörök címe:
001
002
003
004

Dózsa u.26. (Haladás Plus Kft. Étterem)
Kossuth tér 25. (Művelődési Ház)
Szondy u. 1. (Medvíz Kft. telephely)
Bánkút , Petőfi u. 42. (Kastély)

Polgármester választás

A törvényes határidőn belül benyújtott ajánlások
alapján 4 jelöltet vett nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság. A 2014. szeptember 8-án megtartott sorsolás alapján a polgármester választás szavazólapján az alábbi sorrendben szerepelnek majd
a jelöltek, akik közül érvényesen egy jelöltre lehet
A választáson szavazóként részt vehet minden Ma- szavazni.
gyarországon, a medgyesegyházi választás tekintetében minden Medgyesegyháza közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező, nagykorú
magyar és európai uniós állampolgár, akit a bíróság
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség
Ruck Márton
jogerősen nem tiltott el a közügyek gyakorlásától.

Medgyesegyházán a választás során 1 polgármester,
valamint 6 fő önkormányzati képviselő megválasztására kerül sor október 12-én. A megválasztott polgármester és önkormányzati képviselők megbízása
5 évre szól.

		

Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat.
Átjelentkezés iránti kérelmet 2014. október 10-én
16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

Kereszténydemokrata Néppárt

Ramasz András
Károly

Független

Dr. Nagy Béla

Független

Varga János

Jobbik Magyarországért Mozgalom

szeptember

Önkormányzati képviselők választása (Egyéni listás szavazás)
A törvényes határidőn belül benyújtott ajánlások alapján 23 jelöltet vett nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság. A 2014. szeptember 8-án megtartott sorsolás alapján a kislistás képviselőválasztáson az
alábbi sorrendben szerepelnek majd a szavazólapon a jelöltek. Az érvényes szavazathoz a szavazólapon
szereplő jelöltek közül legfeljebb hat jelöltre lehet szavazni.

Sütő Mária Márta			

FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség

						Kereszténydemokrata Néppárt
Kovács Zoltán				Független
Gortva János 				

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Süle Péterné				Független
Süli Pál					Jobbik Magyarországért Mozgalom
Dusik János				MSZP-DK-Együtt
Király Gyöngyi Ilona			

FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség

						Kereszténydemokrata Néppárt
Rosenacker Róbert			Független
Kis Árpád					Független
Számel Pál					Független
Gulyás Sándor				

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Molnár József				Független
Nádudvari Lajosné			Független
Kocziszki Mihály			Független
Ramasz András Károly			

Független

Nagy Attila				Független
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Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
Medgyesegyháza városban a törvény által előírt minimális
regisztrációs határ meghaladása alapján a román és a szlovák nemzetiség tarthat települési nemzetiségi önkormányzati választást.
A választás kitűzésének napján a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgárok száma mindkét nemzetiség esetében nem haladta meg a százat, így képviselő-testületük 3-3
főből áll majd.
A nemzetiségi önkormányzati választáson azok szavazhatnak, akik szerepelnek az adott nemzetiség névjegyzékében, illetve legkésőbb 2014. szeptember 26-ig
kérik felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe. (A kérelmet a Közös Önkormányzati Hivatalban működő Helyi
Választási Irodánál lehet benyújtani, illetve interneten a
www.valasztas.hu honlapon keresztül.)
Nyáriné Szlávik Mária
				
Gyivicsán Andrásné		
				
Laczó András		
				
Orosz Mihályné		
				
Góg János Istvánné		
				

A nemzetiségi választás külön – a többi szavazókörtől elkülönített - nemzetiségi szavazókörben történik,
amelynek címe:
005 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. (Művelődési Ház).
Szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
A törvényes határidőn belül benyújtott ajánlások alapján 5
jelöltet vett nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság.
A 2014. szeptember 8-án megtartott sorsolás alapján a szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás szavazólapján az alábbi sorrendben szerepelnek majd a jelöltek.
Az érvényes szavazathoz a szavazólapon szereplő jelöltek
közül legfeljebb három jelöltre lehet szavazni.

Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége,
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet
Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége,
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet
Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége,
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet
Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége,
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet
Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója-Szövetsége,
Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet

Román nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
A törvényes határidőn belül benyújtott ajánlások alapján 7 jelöltet vett nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság. A
2014. szeptember 8-án megtartott sorsolás alapján a román nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás szavazólapján
az alábbi sorrendben szerepelnek majd a jelöltek. Az érvényes szavazathoz a szavazólapon szereplő jelöltek közül legfeljebb három jelöltre lehet szavazni.

Kövesdi László				Független
Kraller József				

FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség

						Kereszténydemokrata Néppárt
Farkas Gyula				Független
Verbainé Megyeri Éva			

FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség

						Kereszténydemokrata Néppárt
Kiss Ernő Endre				

Független

Paszmár Tibor				Független
Karsai Ervin György			

Független

Varga Sándorné		Összefogás a Magyarországi Románokért Egyesület
Grósz Györgyné		
Magyarországi Románok Országos Érdekképviseleti Egyesülete
Truczánné Grósz Anita
Magyarországi Románok Országos Érdekképviseleti Egyesülete
Truczán Norbert		
Magyarországi Románok Országos Érdekképviseleti Egyesülete
Negrea Constantin Dániel	Összefogás a Magyarországi Románokért Egyesület
Lutai Costica Nicolae		
Méhkeréki Románok Egyesülete
Misur György		Összefogás a Magyarországi Románokért Egyesület

A választásokkal kapcsolatos információk folyamatosan frissítve megtekinthetőek Medgyesegyháza honlapján a
www.medgyesegyháza.hu/Választások 2014 menüpont alatt, illetve tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a Helyi Választási Irodánál.
Dr. Horváthné dr. Barta Edit
HVI vezető

szeptember

RÉSZLETEK A MEDGYESI

szeptember

POLGÁRMESTER NAPLÓJÁBÓL

A 2010-2014 közötti önkormányzati ciklus a végéhez közeledik. Polgármesterként végiggondoltam,
hogy mennyi minden történt is velünk a mögöttünk hagyott időszakban! Végigolvastam a naplómat
is, amiből hónapról hónapra Önök is nyomon követhették a város történéseit.
Most polgármesteri napló helyett polgármesteri tablót adok közre megvalósított és folyamatban lévő
beruházásainkról. Beszéljenek a képek!
Ruck Márton

2010
Interaktív tábla a térség egyik
legjobban felszerelt iskolájában

Vizesblokk felújítás a sportcsarnok öltözőjében

2012

A 4 utcás pályázat, amit 50 százalékos készültséggel, pénzügyi fedezet nélkül örököltünk meg az előző városvezetéstől

2011

NAPKOLLEKTOROK, óvoda, napközi konyha, sportcsarnok, idősek klubja

A Gárdonyi utcai parkosítás, melyet az átutazók is gyakran megirigyelnek

Biciklitárolók az iskolákban, itt a Luther utcai

Sportpálya öltöző teljesen felújítva

Kamerarendszer I. ütem, 14 kihelyezés

Rakodógép

szeptember

szeptember

Családi Nap Bánkúton

KÖZLEMÉNY

/Átvéve a http://likefestoon.com portálról/

Szeptember 6-án, szombaton délután, Bánkúton tartott
családi napot a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete. A családi nap nem titkolt célja
volt, hogy az ott élő egyesületi tagokkal felélesszék a jó
kapcsolatot.

A KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT HÍREI!

Családi napra hívta bánkúti tagjait a Medgyesegyháza és
Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete a Bánkúti kastélyba.
A programon kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat.

ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZOTT ÉS ÚJ
RUHÁT KAPOTT A JÓKAI UTCAI ISKOLA

– Egyesületünknek 2005-ben 40 bánkúti tagja volt. Az előző
vezetés ideje alatt, a bánkúti tagok sajnos eltávolodtak a
szervezettől. Amikor ez év január 8-án megkaptam elnöki
kinevezésemet, elhatároztam, hogy újraélesztem ott élő
tagjainkkal a kapcsolatot. Ennek első lépése a tavasszal
megtartott nyugdíjas találkozó volt, ahová 11 bánkúti tag jött el.
A juniálisunkon már 18-an vettek részt. Augusztusban
háromszor is látogatást tettem náluk, amikor a mostani
rendezvény részleteiről tájékoztattam őket. Hétvégén a medgyesi
tagokkal együtt, összesen 181-en vettünk részt a családi napon –
részletezte az előzményeket Szabó Györgyné, egyesületi elnök.
Elmondta: nagyon örül, hogy sikerült ismét aktívvá tenni a
kapcsolatot, mostantól pedig rendezvényeiket igyekeznek
közösen megszervezni.

2014. szeptember 5-én Ruck Márton, polgármester úr átadta
a gyerekeknek a megújult iskolát. A beruházás során, kicserélték az összes nyílászárót, megcsinálták az épület teljes külső szigetelését és korszerűsítették a fűtésrendszert. Új festést
kaptak a tantermek és a folyosók és új padló burkolat lett minden osztályteremben.

Az iskola összetartozásának egyik jelképét az iskola nyakkendőt
is ezen a napon köthették fel a gyerekek először. Megható pillanat
volt, amikor a végzősök a kicsik nyakába kötötték a nyakkendőt
és közösen mondták az esküt.

Az elsősök közös énekléssel köszönték meg az új iskolát és a
szépen feldíszített tantermet.

A családi nap csörögesütéssel kezdődött 13 órakor. A
gyerekekre ugrálóvár, játszóház és kézműves foglalkozások
vártak. Senki sem távozott éhesen, mivel Ruck Márton,
Medgyesegyháza polgármestere egy tányér marhagulyással
vendégelt meg mindenkit.
Kiss Réka

Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget!
Vermes Rita, igazgató

Mostani cikkünk ismét két célt szolgál. Elsősorban szeretnénk felhívni az
érdeklődők, nyertes pályázók figyelmét, hogy a sikeres LEADER pályázók augusztus 1-től ismét nyújthatnak be kifizetési kérelmet.
Másodsorban, a Darányi Ignác Terv keretén belül 2013-ban a Kertészek
Földje Akciócsoport is sikeresen nyújtott be pályázatokat, melyeknek elvégzett tevékenységeiről kívánjuk minél szélesebb körben tájékoztatni a
lakosságot!
A legfontosabb információ a helyi lakosságnak, hogy augusztus 1-től december 31-ig a támogatás lehívására kifizetési kérelemeket lehet benyújtani, az ismert elektronikus felületen. Ahogy korábban is, az irodánk tárt
kapukkal várja az ügyfeleket!
Legjelentősebb saját pályázatunk -értékét és helyi hasznosítását tekintve is- a
nemzetközi együttműködési projektünk. Két, földrajzilag szomszédos (pécskai, illetve világosi központú) romániai helyi akciócsoporttal együttműködve
a fiatal mezőgazdasági termelők együttműködését kívántuk elősegíteni.
A pályázat részeként rendezvénysátrakat, bemutató faházakat, pad-asztal
garnitúrákat vásároltunk, amelyek hasznosítva lettek augzstusban a XX.
Medgyesegyházi Dinnyefesztiválon, a XV. nagybánhegyesi Paprikafesztiválon, a nagykamarási Krumplifesztiválon, a mezőkovácsházi és végegyházi Új
Kenyér Ünnepén. Szeptember első hétvégéjén a Dombegyházi Halmok Közti
Sokadalom megvalósítását segítették.
Kiemelnénk, hogy a rendezvénysátrak felállításába és bontásába bevont szakembergárda kiemelkedő minőségű munkát végzett, ezúton is köszönjük nekik!
Augusztus 16-17-én került sor a pályázat keretein belül egy tanulmányútra,
amelynek első napján meglátogattuk a pécskai piacot, egy fenlaki barackültetvényt, a világosi Bohus-kastélyt, a györöki bormúzeumot és ménesi szőlészetet. Második napon ellátogattunk a temesvári nagybani piacra, és részt vettünk
a pécskai Új Kenyér Ünnepén.
Ez a nemzetközi együttműködési projekt az egyesületünk által összefogott
mind a 19 települést érinti, a megvásárolt rendezvényszervezési eszközök révén olcsóbban tudnak az önkormányzatok, illetve az egyesületi tagjaink saját
rendezvényeket megtartani!
Mint látszik, a nyári időszakban sem unatkoztak egyesületünk munkatársai, a
fenti munkák elvégzése mellett aktívan részt vettek a medgyesi dinnye népszerűsítésében, ennek részeként a medgyesi dinnyefesztiválon, illetve nemzetközi
vásárokon is kóstoltatták e térség jellegzetes és emblematikus gyümölcsét.
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a helyi termékeket előállító magányszemélyek számára szeptember végén tájékoztató fórumot fogunk szervezni. A
fórumsorozatunk célja az lesz, hogy tájékoztassuk ezen magánszemélyeket,
hogy milyen feltételekkel tudnák, tudják a remek minőségű termékeiket szabályosan értékesíteni.
Ruck Márton

A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által engedélyezett 2014. évi adatgyűjtési
program szerint önkéntes adatszolgáltatáson
alapuló felmérést hajt végre. Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) ötévenkénti végrehajtását az Európai Parlament és
Tanács 1338/2008/EK rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára.
A nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tévő
adatfelvétel Magyarországon 2014. szeptember 15-től december 15-ig tart, célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és
az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata.
Ezek az információk – az uniós adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítésén túl– hozzájárulhatnak az egészségpolitikai intézkedések meghozatalához és az egészségügyi ellátórendszer
minőségének javításához.
A válaszadó személyeket, az ország 532 településéről összesen 9479 főt, véletlen mintavétellel
választottuk ki.
A felvételben részt vevők névre szóló értesítő
levelet kapnak, majd a KSH összeírója a fent
jelzett időszakban felkeresi őket. Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők hivatalos igazolván�nyal rendelkeznek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Európai lakossági egészségfelmérés
(ELEF2014)
Honlap: www.ksh.hu/elef
E-mail cím: elef@ksh.hu
Telefonszám: 1/487-4446
(H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra)
Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag
statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használjuk fel, pontosan követve a statisztikáról szóló 1993. évi
XLVI. törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.
A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé
válnak, az első adatközlésekre várhatóan 2015
tavaszán kerül sor.
Az együttműködők értékes válaszait apró ajándékkal köszönjük meg.
KSH közlemény- 2014. 09.05.- Szeged

szeptember

ISKOLAI
HULLADÉKGYŰJTÉS

Tisztelt Olvasók!

2014. szeptember 3-án megérkezett az értesítés a NAV-tól,
a 2014.évi adófelajánlásokról.
Kedves Medgyesegyháziak!
Nagyon nagy örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy ebben
Iskolánk, a Schéner Mihály Általános Iskola 2014.szeptemaz évben 524.888,- Ft érkezik a számlánkra. Azt még nem
ber 29-én tartja az idei iskolai hulladékgyűjtést. Kérünk mintudjuk, hogy hányan ajánlották nekünk adójuk 1%-át, de
denkit, hogy feleslegessé vált papírját és vashulladékát adja a
még soha nem kaptunk ennyit. Nagyon köszönjük mindengyermekeknek, hisz ők nemcsak a környezetvédelmi célokért
kinek, aki támogatásra méltónak találta azt a munkát, amit
dolgoznak, de az összegyűjtött vas és papír értéke is az osztávégzünk!
lyé lesz, melyet az osztálykiránduláson használnak fel.
Köszönik az óvodás és iskolás gyermekek, hisz ez az ös�A bánkútiak gyűjtése a Közösségi Ház előtt lesz 8-10 óráig.
szeg mind az ő programjaikat segíti.
A medgyesegyháziak gyűjtése a szokott helyen , a Medifruct
		
telephelyén 8-15 óráig tart.
Gácsér Béláné kuratóriumi elnök
Az óvodásokat is várjuk szeretettel ezen a napon, az ő gyűjtésüket is átvesszük!

II. kulturális

közfoglalkoztatási
program
A Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából szeptember 1-jén
elindult a II. kulturális közfoglalkoztatási program. Alapítványunk 2 fő foglalkoztatását kapta meg. Az ígéretek szerint a projekt 11 hónapos, 2015. július végéig szól. Alapítványunknál egyre több a feladat, sok a rendezvény, nagyon
jól jön a segítség.

ADOMÁNYOSZTÁS
Jól kezdődött az idei tanítási év.
Már az első napon értesítést kaptam,
hogy ismét kapunk élelmiszeradományt, amit oszthatunk.
Mindig örömmel megyek az adományért, mert tudom, hogy
jó helyre kerül. Most külön öröm, hogy csokoládé is volt a
csomagban, ami a gyermekeknek a legnagyobb ajándék.

Kedves Óvodás Gyermekek Szülei!
Szeretettel meghívjuk a szülinapi bulinkra,
amit a Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában
tartunk!
Időpont: 2014.szeptember 19. (péntek) 9:00-kor
(Rosszidő esetén értesítjük az újabb időpontról!)

Programok:

- Sószoba ünnepélyes felavatása
- „Mini gyermekparadicsom” átadása
- Megvendégelés: Közös fánk evés			
A gyermekeknek különböző tevékenységek :
(filmvetítés, új játék kipróbálása, közlekedési
park, trambulin, fánk evés, báb előadás)

Ezen a napon szeretnénk, ha megtisztelne jelenlétével,
hiszen mi így tudjuk meghálálni támogatásukat.
Köszönettel : Az óvoda dolgozói és gyermekei!
Varga Jánosné Óvodavezető
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NYÁRI KIRÁNDULÁSOKAT SZERVEZETT A HELYI
ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TÁBOROZÁS MONEASAN

Délután fürdés és ügyességi versenyek zajlottak le a tábor
úszómedencéjében. Úszóverseny és hálóba történő kislabdadobás volt. Strandolás után kis csapatunk kisétált a bazárba, itt vehettek a gyermekek ajándékokat, csónakázhattak, vízibiciklizhettek. Este még focival zártuk le a napot.
Harmadik napon meglátogattuk a közeli Wencheim kastélyt s környékét, majd szabad foglalkozás, csendes pihenő
volt a tábor területén, lehetett fürödni és internetezni is. A
meglepetés a menü volt. Nagyon változatos ételeket tálaltak
fel, s minden étkezéshez desszerttel kedveskedtek nekünk.

A Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében augusztus 11-14. a Moneasa Ifjúsági
Táborban nyaralhattunk néhányan. Kilenc gyermek és
két felnőtt részvételével zajlott a táborozás Negrea Dániel,
elnök vezetésével. A gyermekek közül néhányan már
visszajáró táborozók voltak, de csatlakozhattak hozzánk
új medgyesegyházi általános iskolás tanulók is. Az idő
nekünk kedvezett, csodálatos, napsütéses időjárás kísérte a
táborban eltöltött napjainkat.
Moneasa vagy nálunk ismertebb nevén Menyháza egy jól
kiépített üdülőkörzet, 400-1000m magas hegyekkel körülvéve. A megérkezésünk első napján elfoglaltuk a szobákat,
beköltöztünk, majd körülnéztünk az üdülőhelyen, mi hol
található. Ebéd után felszedelőzködtünk s a helyi strandot vettük célba. A strand két közepes és egy nagy méretű
kb. 26-28 celsius fokos medencéből áll, teret biztosítva a
pancsolóknak s az úszni akaróknak is. Fürödtünk, napozgattunk, mindenki jól érezte magát. Este vacsora, majd
sportfoglalkozások voltak: tollas, és foci. Az elkövetkező
napokban tovább színesítettük a foglalkozások palettáját.
Délelőtt megtettük az erdei túrát,amely a bezárt márvány- A gyerekek s mi felnőttek is nagyon jól éreztük magunkat, azt hiszem jó kis csapat kovácsolódott össze. Sok- sok
bányához vezetett. Mit mondjak? Jól elfáradtunk!
mosolyt, figyelmet, törődést, s kellemes perceket okoztunk
egymásnak. A táborozáskor minden gyermek ajándékot
kapott, egy hűtőmágnest Moneasa látképével.
Szeretnénk ha a jövőben minél többet lehetnénk együtt
ilyen csodás helyeken, ahol átölel minket a szeretet s az ös�szetartozás. Mindezért köszönetet mondunk Negrea Dániel
Tanár Úrnak!
Misurné Balázs Anikó /résztvevő szülő/

VANNAK, AKIK ERDÉLYBEN JÁRTAK

szeptember

HIRDETMÉNY
A Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ
(5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 13.)

Igazgatósága a
részközgyűléseit hirdetmény
útján hívja össze.

I. sz. Körzet
A medgyesegyházi, lászlótelepi és
vidéki tagok részére:

Ideje: 2014. október 02.
(csütörtök) 14. 00 óra
Helye: Medgyesegyháza,
Művelődési Ház
A részközgyűlés napirendje:
1. Tájékoztató a szövetkezet 2013.
évi forgalmazási és gazdálkodási
tevékenységéről.
2. Bejelentések
Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ Igazgatósága

A Medgyesegyházi Bűnmegelőző
és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület felhívása
Medgyesi fiatalok!
Olyan fedhetetlen, leinformálható, lelkes
fiatalok jelentkezését várjuk, akik szívesen áldoznának szabadidejükből a lakosság
érdekében!
Persze, az önkéntesség sokszor szükségszerű kötelezettséggel is jár, erről nem szabad
megfeledkezni!
Keressetek bennünket!
Ádám Lajos, egyesületi elnök
Elérhetőek vagyunk facebookon, internetes
honlapunkon és személyesen.

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 23.
Mobil: +36 30 370 5087
email: mbvpe2014@gmail.com
Honlap: http://mbvpe2014.iwk.hu/
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