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EVANGÉLIKUS NAPKÖZIS TÁBOR
PÁL APOSTOL NYOMÁBAN
A medgyesegyházi evangélikus gyülekezet napközis hittantábort szervez óvodás és
általános iskolás korúgyerekeknek augusztus 19 – 23. között az evangélikus gyülekezeti
teremben. Nem csak evangélikus hittanosokat, hanem minden érdeklődő gyermeket
szeretettel várunk!
Nyolc órától lehet hozni a gyermekeket, a programok délután ötig tartanak. Jelentkezési lap
az evangélikus lelkészi hivatalban kérhető.

2020. 06. 05.
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 18.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Óvodások esetében igazodunk a gyermek napirendjéhez. A tábor díja: 5000 Ft., amely
magába foglalja a napi háromszori étkezést. A tábort a helyi lelkész és hitoktató vezeti,
pedagógusok segítségével. További információk találhatók a mellékelt táblázatban, vagy az
alábbi telefonszámon kérhetők:
Szigethy Szilárd, 06208242492.

LÁSZLÓTELEP SZEGREGÁTUM FELSZÁMOLÁSA MEDGYESEGYHÁZÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT INDÍTÁSA

TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002
azonosító
számú
„Lászlótelep
Medgyesegyházán” című, megnevezésű projekt indításáról.

szegregátum

felszámolása

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a „Leromlott városi területek rehabilitációja” című felhívás
kapcsán benyújtott pályázata pozitív elbírálású eredménnyel zárt. A Támogató döntése alapján
175 107 818,- Ft, 100% intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A fejlesztés célja: A projekt keretében Lászlótelep szegregátumból kívánunk hátrányos helyzetű
személyeket beköltöztetni a belvárosi beavatkozási helyszínre, ahol új, a modern kor igényeit kielégítő
önkormányzati tulajdonba kerülő szociális bérlakásokat hozunk létre. Az akcióterületen felhagyott romos
lakóépületek bontásra kerülnek, a terület pedig új funkciót kap. Emellett közösségi teret alakítunk ki, illetve
egyéb, a hátrányos helyzetű személyek életkörülményeit, a közbiztonságot javító, illetve a szegregáltságot
megszüntető intézkedéseket hajtunk végre.
A projekt részcéljai, ami köré a tevékenységek csoportosulnak:
- A lakófunkció erősítése 4 önkormányzati bérlakás építését, bútorozását foglalja magában,
- A közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek keretében kerül kialakításra a Bánkút Petőfi u.
44. szám alatt egy közösségi tér, melyben projektarányos akadálymentesítés valósul meg. Az épület
udvarán játszótér kerül kialakításra.
- Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló
tevékenységek: a Bánkút Petőfi u. 44. szám alatti közösségi tér udvarán biztonságtechnikai térfigyelő
rendszer telepítése.
- A foglalkoztatást elősegítő funkcióhoz kapcsolódóan eszközbeszerzés valósul meg.
A beruházás befejezésének tervezett időpontja: 2021.01.31
A projekt eredményeként a Medgyesegyháza-Bánkút, valamint Medgyesegyháza-Lászlótelep akcióterületen
javulhat a szegregátumban és a szegregációval veszélyeztetett területen élők alapvető szolgáltatásokhoz
való hozzáférése, illetve a mélyszegénységben élők társadalmi helyzete, életvitele.

Szeretettel várjuk a gyerekeket! Erős vár a mi Istenünk!

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt a www.medgyesegyhaza.hu oldalon olvashatnak.

WENCKHEIM HAGYATÉK LEHET
MEDGYESEGYHÁZÁN
Környékbeli településen, Szabadkígyóson folyik az a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt beruházás, melynek keretében 3 milliárd forintból valósul meg ez év végére a
szabadkígyósi Wenckheim-kastély felújítása európai uniós és hazai forrásból.
A kastély és a park rekonstrukciója turisztikai szempontból kiemelkedő, nyitott lesz a
beruházás után is a nagyközönség számára.
Balogh József, polgármesterrel az élén, a helyiek eltökélt
szándéka, hogy az emlékezetben élő elmondások alapján,
és minden olyan dokumentális, valamint tárgyi emléket
hozzáadva, a kastély az eredeti pompájában tudja majd
fogadni a látogatókat.
Sok mindent fel-, és megleltek már, most éppen egy csillár
után kutakodnak, Facebook kommentben jelentkezett egy
illető, aki a következőt osztotta meg a nyilvánossággal:
„Jó néhány éve antennatelepítéssel foglalkoztam. Ebből
kifolyólag rengeteg padláson is megfordultam. Egyszer
egy medgyesi dinnyés padlásán találtam egy hatalmas
csillárt. A gazda azt mondta, hogy több évtizede ott van és
szabadkígyósi kastélyból „privatizálták” még amikor széthordták a kastély berendezését.
Szerintem még ma is ott van.”
Mindenkit lázba hozott a poszt, hamar fel is vették a kapcsolatot a szerzőjével, de ő nem
emlékszik már a pontos helyszínre, csak Medgyesegyházára és, hogy dinnyés gazdánál
járt.
Ebbe a szálba próbálnak most belekapaszkodni a kígyósiak, és kérik kisvárosunk lakói
segítségét is, hogy vissza tudjon kerülni a kastély mennyezetére az eredeti világítótest.
Jelzéseiket, információikat minden formában örömmel fogadják!
B.I.

EMLÉKÉT MEGŐRIZZÜK

ÜLÉSEZETT A MEDGYESI CIVIL KEREKASZTAL

Parasztázt, az elhunytakért végzett
ünnepélyes ájtatosságot tartott augusztus
9-én, néhai Negrea C. Dánel emlékére
családja. Az egy éve tragikus hirtelenséggel
elhunyt közéleti személy tiszteletére a
pusztaottlakai román ortodox templomban
celebrált szertartásnak a család, rokonok,
barátok mellett a hazai románság rangos
képviselői is részesei voltak.
Negrea C. Dániel életútjában a gyermekek tanítása mellett, központi szerepet foglalt el a
magyarországi, térségi és lokális román közösség megtartó erejének erősítése, jó ügyek
szolgálata. Emlékét megőrizzük!

Július végén tartotta soros összejövetelét a Medgyesi Civil Kerekasztal. A fórum fő
témája a Medgyesegyházi Napok forgatókönyvének megismerése volt, melyet Futaki
János, főszervező prezentált a jelenlévőknek.

Varga Sándorné, a Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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POLGÁRMESTERI KRÓNIKA
Az idén sem volt uborkaszezon a nyár derekán, annál inkább sem, mert nálunk dinnyeszezon van ilyentájt.
A napokban több helyi gazdálkodó is felkeresett, hogy a dinnyetermesztésben, értékesítésben kialakult
anomáliában összefogásra, termelői megsegítésre lenne szükség.
Maximálisan átérzem az összes mezőgazdaságban tevékenykedő helyzetét. Azonnal felvettem a kapcsolatot a Magyar
Dinnyetermelők Egyesülete képviselőivel, akik tudtak is némi kedvező hírrel szolgálni. Facebook oldalukat, egyéb
hírforrásaikat követve naprakész információhoz juthatnak Önök is.
Más években ilyenkor Dinnyefesztivált tartunk kisvárosunkban. Sajnos, a koronavírus miatt az idén elmaradt
a forgatag. Ezen okból nem kerül megrendezésre a helyi mozgáskorlátozottak egyesülete által tavaly Bánkútra
életre hívott augusztus 20-ai Kenyérünnep sem.

A gyermekek nyári táborainak felkeresése sorából
nem maradhatott ki a helyi románság által, Makóra
szervezett gyerekprogram sem.

Mire megjelenik augusztusi lapszámunk, a lakosság új
helyen veheti igénybe az OTP bankjegykiadó automatát,
a művelődési háznál.

Sőt elmarad a Bánkútról elszármazottak találkozója is. Ez utóbbi eseményt pótolni fogjuk a kastély
felújítási munkáinak elkészülte után, ami nagy lendületet vett, Területfejlesztési Operatív Program (TOP)
pályázati forrásából valósul meg. Jól haladnak a munkafolyamatok. Az épületen belül az összes padlóburkolat
kibontásra került, cserélve lesz, fel lesz újítva a konyha és a vizesblokk is. A közösségi házként funkcionáló épület
udvarán, pedig már telepítésre is kerültek az áhított gyermekjátékok: hinta, mászóka, homokozó, libikóka.
A felújítás már nagyon ráfért a kastélyra és bízom benne, hogy hamarosan számos tartalmas tevékenységgel tudjuk
megtölteni mindenki örömére!

Az automata üzembe helyezését követően az esetleges
HIBABEJELENTÉSEKET, valamint TÁJÉKOZTATÁS kérését
a 06 1/20/30/70 366 6000 telefonszámokon keresztül
lehet megtenni.
Kraller József, polgármester

A veszélyhelyzet megszűnését követően a
Polgármesteri Hivatalban is visszaállt a korábbi
ügyfélfogadási rend.
Hétfő: 8:00-12:00., 12:30-16:00.
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-12:00., 12:30-16:00.
Csütörtök:8:00-12:00., délután nincs
ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00., délután nincs ügyfélfogadás

KOMMUNÁLIS HULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁS
2020. augusztus 19, 26.
szeptember 2, 9, 16, 23, 30.

SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
2020. augusztus 27.
szeptember 24.

Az elmaradt közösségi programokért talán kárpótlás lehet a színvonalasnak ígérkező Medgyesegyházi Napok,
3 napos rendezvénysorozatunk, melynek tervezetével címlapunkon találkozhattak. Futaki János, képviselőtársam
főszervezésével óriási energiák mozdultak meg ismét településünkön. Nagyon szeretnénk, ha a tavalyi évi rettenetes búcsúi
hangulat a feledés homályába merülne, és helyette örömérzet járná át a lelkünket, főleg a gyermekekét! A szeptember végi
eseményre egyébként mindenkit hazavárunk, bárhol éljen is a nagyvilágban!
A polgármesteri hivatal életében is volt fontos esemény. Boskóné Dr. Szabolcs Edit Magdolna személyében új
aljegyzője van a városnak, aki már letette esküjét a napokban, mellyel Medgyesegyháza és a lakosság szolgálatába
állt. Sok sikert, jó egészséget a munkájához!

ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
2020. szeptember 11.

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:

Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. Művelődési
Ház épülete

2020. augusztus 19.,
szeptember 2 és 16, (szerdai napok),
reggel 8.45-10.45 óráig.

Ügyfélszolgálati időn kívül telefonon:+36/66/447-150,
E-mail-ben:ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u.
4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)
MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP IMPRESSZUM
Medgyesegyháza Önkormányzatának helyi, közérdekű,tájékoztató lapja
Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban
Kiadja: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és
Könyvtár 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős kiadó: Dr. Kávássy Leila Viola
Szerkesztőség címe: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Megjelenik: havonta - Terjesztése ingyenes
Nyomtatás és nyomdai előkészítés: KOLORPRINT NYOMDAIPARI KFT,
5600 BÉKÉSCSABA, TELEKI U. 6. | Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993
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ERZSÉBET TÁBOR A SCHÉNERBEN

TISZTELEGNI, TANÍTANI, MEGÉLNI, AVAGY MOTORRAL
NAGY-MAGYARORSZÁG HATÁRÁN

Az idei nyár sem múlhatott el Erzsébet Napközis Tábor nélkül. Július első hetében 48 kisdiák
tölthette tartalmasan szabadidejét a nyertes pályázatnak köszönhetően. Duplán nagy volt az
öröm, hiszen hónapok óta nem láttuk egymást, és ismét sok jó dolog történt velünk.
Agyagoztunk, vászonra festettünk, elkészítettük az iskolai dekorációnak szánt közös képet,
mozaikképet készítettünk, sokat játszottunk, háromszor is fagyiztunk. A nagy élményt adó
kirándulást a Szegedi Vadasparkba szerveztük.

Nagy-Magyarország! Sokszor szóba
került így hazánk egykori neve az
idén, a Trianoni Békediktátum
aláírásának 100. évfordulója kapcsán.
Ahányan vagyunk, annyiféleképpen
nyilvánulunk meg e témában, de az
összetartozásunkban
mindannyian
eggyé válunk. A családjával öt éve
Medgyesegyházán
élő
Maczelka
Róbert, a Csanádalbertiben lakó Nagy
Tiborral a történelmi Magyarország
körbemotorozásával
tisztelgett
a
múltnak, jelennek.
-Közel 20 éve tudhatom motoros
társamat barátomnak, ő volt az
ötletgazdája a TRIANON névre
keresztelt motoros emléktúrának,
melynek
a
szervezése
2019
tavaszán indult. Egyedülálló a
kezdeményezésünk, az 1920 előtti
határvonalat,
a
csaknem
5200
kilométernyi távot ez idáig senki sem
tette meg két keréken. Az egykori
Nagy-Magyarország 400 települését,
32 határ menti vármegyéjét kívántuk
felkeresni, amelyen a mai nap 8 ország
osztozik. A koronavírus járvány miatt elcsúszott a 2020. június 4-ei indulás július 12-re,
és sajnos két szakaszról le is kellett mondanunk Szerbia és Ukrajna vonatkozásában,
amit azért pótolni fogunk!- kezdte a történtek felidézését Róbert.
Tibor Csanádalbertiben az önkormányzat, a polgármester és a településvezetés morális
és anyagi támogatását is kivívta számunkra, így nem volt kérdés, hogy onnan indulunk,
odaérkezünk a főtérre. Végül 16 nap alatt, 4856 km-t tettünk meg, melyből 800 km-t
sík vidéken, 160 km-t murván, a többit hegyvidéken motoroztuk 3 napsütéses napon, a
többit esőben- summázta beszélgetőpartnerem.
-Mi mindent kellett előkészíteni a nagy úthoz?
-Szükségünk volt támogatásra több téren is. Először is egy pontos térképet kellett
keríteni az igazi határvonal megismeréséhez.

Sokan dolgoztak azért, hogy a gyermekek jól érezzék magukat. Pedagógusok, iskolai
dolgozók, a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány munkatársai és közösségi szolgálatot
teljesítő középiskolások gondoskodtak róla, hogy a gyermekek felejthetetlen élményekkel
legyenek gazdagabbak. Már hagyomány, most sem volt másképpen, pénteken így
köszöntünk el: JÖVŐRE, VELED, UGYANITT!
Gácsér Béláné, táborvezető

BELFÖLDÖN TUDTÁK MEGSZERVEZNI
A medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat júliusban 18 fő gyermeket
táboroztatott Makón, az Allium Aprtmanban. Míg más években az anyaországban, az
idén a pandémia miatt belföldön tartották a pályázati forrásból támogatott eseményt.
Varga Sándorné, elnök és Sütő Mária Márta, a helyi román egyesület vezetője színes
programot állított össze a vakációzóknak.

A kikapcsolódás, fürdőzés, aktív pihenés közben Kraller József polgármester és neje is
váratlanul meglátogatták a diákokat, görögdinnyét vittek csemegének. Közben egy kis időre
bekapcsolódtak a Baukó Ildikó, tréner által tartott szemléletformáló foglalkozásba is.

Volt szalonnasütés,lovas kocsis kirándulás, strandolás a Hagymatikumban, de a táborozók
felkeresték az ortodox zsinagógát, a Lombkorona sétányt és a Maros Kalandpartot is. (x)

Kedves Családok!
Bán Katalinnak hívnak
és 2020. július 20 óta,
én vagyok a város I. sz.
körzetének a védőnője.
Idén végeztem a Szegedi
TE
Egészségtudományi
és
Szociális
Képzési
Karán védőnőként. A védőnői munkában
azt tartom a legjobbnak, hogy a
várandósgondozástól kezdve figyelemmel
kísérhetem, támogathatom a szülővé
válás folyamatát, a gyermekek fejlődését
hónapról hónapra, évről évre.
Kérdéseikkel forduljanak hozzám
bizalommal!
Elérhetőségem: 06-30/832-6477
A tanácsadások ideje változatlan maradt:
- Hétfőn: 8:00 – 10:00 Várandós
tanácsadás
- Kedden – Csütörtökön: 8:00 -10:00
Csecsemős tanácsadás

Kedves régi és leendő Vendégeim!
Várlak benneteket szeretettel!

Anita

Fodrász
Műhelye

Kedves régi és leendő Vendégeim!
Várlak benneteket szeretettel!

Anita
NŐI, FÉRFI

Fodrász
Műhelye

ÉSNŐI,
GYERMEK
FÉRFI
ÉS
GYERMEK
FODRÁSZAT

FODRÁSZAT
Bejelentkezés
telefonon:
Bejelentkezés
telefonon:
06/30-4362-329-es számon.
06/30-4362-329-es számon.
Hívjatok
Hívjatokbizalommal!
bizalommal!

A Rákóczi Szövetség tudott nekünk ilyen adni. Létrehoztunk egy ma is élő facebook oldalt
Trianon Motoros Emléktúra néven, ahol szponzorokat kerestünk, információkat osztottunk
meg, majd a túráról folyamatosan adtuk a híreket, napi 1500 feletti érdeklődőnek, 750
fő követőnek. Nem is gondoltuk, hogy ez mekkora felelősség, voltak, akiknek ez volt a
családi programjuk, várták a bejelentkezéseinket. A Makó Híradó, de más médiumok is
tudósítottak rólunk. Nagyon sokan támogattak bennünket, innen is köszönünk mindent, az
oldalszalonnától kezdve, a technikai eszközökön át, a készpénzig bezárva.
Aztán szükség volt a motorok felkészítésére (az enyém egy éltesebb korú HONDA
TRANSALP túramotor), az úton karbantartáshoz eszközök összeállítására, az élelmezésről
való gondoskodásra. Ez az én reszortom volt, a társamé pedig a műszaki ellátottság, a technikai
feltételek megteremtése. Beigazolódott, hogy alaposak voltunk, mindenre gondoltunk és a
szerencse is mellettünk volt, komolyabb problémák nélkül bírták a kétkerekűek is. Persze
most ráfér a motorokra a szervizelés, ezzel vagyok magam is elfoglalva.
- A tájak szépsége, a fizikális erőpróba mellett, mi volt a legnagyobb hozadéka ennek a
„vállalkozásnak”?
-Az irányunkba megnyilvánuló szeretet, a fogadtatásunk, a magyarságtudat megélése. Már
itthon elindultak olyan támogatások, mint Kenyeres Oszkárék, a Hazajáró műsor készítőinek
önzetlen tapasztalat megosztásaik, konkrét ajánlásaik akár szállások vonatkozásában, a
történelmi emlékhelyek pontos meghatározásában. Ahová csak tudtunk, kötöttünk nemzeti
színű szalagot! Mondhatnám a Fiumében kapott idegenvezetést dr. Ágoston Gergely
professzor, vagy egy Felsőszeliben, Gúta mellett élő ismerősünk fia, Végh Zoltán pozsonyi
kalauzolását. Lehetetlen mindent felsorolni, nehéz egy-egy dolgot kiemelni. Készül egy
film, ami felkerül a facebook oldalunkra, amivel majd szeretnénk több helyen megjelenni,
hogy a fiataloknak is életben tartsuk a magyarságtudatát.
-Remélem, hogy Medgyesegyházán is tarthatunk egy ankétot és folytathatjuk az
élménybeszámolót! Addig is motoros nyelven szólva: SZÉLES UTAT!
Baukó Ildikó
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