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DINNYEFESZTIVÁL 
HÍREK

JELMEZVERSENY: Akar jó han-
gulatot a fesztiválon? Teremtsük meg 
közösen fesztiválunk karneváli hangu-
latát! Öltözzünk jelmezbe, ezzel is szí-
nesítve dinnyetermesztő életmódunkat 
népszerűsítő Dinnyefesztiválunkat! 
Mi sem adhat vidámabb hangulatot 
rendezvényünk kezdéséhez, minthogy 
jelmezesek jelenítsék meg a dinnye-
termesztés mindennapjait. Legyen az 
akár a dinnye, a tök, a napszámos, a 
Dinnyelovag. Természetesen emellett 
más témájú jelmezeseket is szívesen 
fogadunk. A karneváli hangulathoz 
Ön is, Te is kellesz! Várunk minden-
kit 2017. augusztus 5-én 09 órára új 
helyszínünkhöz, a Stangli Pékséghez. 
Ne feledjék a három legjobb felvonul-
tatott jelmezt jutalomban részesítjük, 
ám az élmény mindenkinek megma-
rad! 
Idén is lesz Ínyencverseny a Dinnye-
fesztiválon! Kérjük az ínyencverse-
nyen részt venni kívánókat, hogy rész-
vételi szándékukat 2017. augusztus 
3-án 16 óráig jelezzék a Művelődési 
Ház irodájában!
Verseny a „LEGTÖKÖSEBB DINY-
NYÉS” címért, melyet kü lön díja-
zunk! Ki hozza be a legnagyobb és 
legnehezebb dinnyét a Művelődési 
Ház előcsarnokába 
2017. augusztus 5-én (szombat) 12:00 
óráig.
A dinnye minőségét is ellenőrizni fog-
juk. 
Dinnyefigura készítő verseny: Diny-
nyéből ötletes, mulatságos figurát kell 
készíteni. Segédanyagokat, kiegészítő-
ket (pl: kés, szalma, szárazvirág, stb.) 
mindenki hozzon magával! 
Új versenyszámunk: az aszfaltrajz 
verseny! A versenyzőknek dinnyével 
kapcsolatos rajzot kell készíteniük. 
Lehetőség lesz Graffiti rajz készítésére 
is mobil táblákon!
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FELKÉRÉS A 
DINNYEFESZTIVÁL 
TÁMOGATÁSÁRA! 

Kérjük a lakosságot, vállalkozókat, hogy anyagi 
lehetőségeikhez mérten szíveskedjenek támogatni a 
Dinnyefesztivált! Támogatásukat számla ellenében 

a Művelődési Ház irodájában tehetik meg. 
A Dinnyefesztivál érdekében segítségüket 

előre is köszönjük!

S TA RT 
K Ö Z M U N K A P R O G R A M

A közmunkaprogramok keretében 2017. májusától 2017.június kö-
zepéig az alábbi feladatokat végezték el a dolgozók:

A Széchenyi utca, teljes utca hossz járdabetonozása elkészült. A Pe-
tőfi utca járdabetonozása elkezdődött, valamint a Hunyadi utcában 
a járda lerakását három soron elkezdték lerakni a dolgozók. Az Ár-
pád utcarész betonozása befejeződött.

A térkő gyártógéppel naponta átlagosan 1000 db térkövet lehet el-
készíteni. Ezeket a térköveket a Kossuth téren fogják elhelyezni. 
Megkezdődött a Dózsa György úton lévő szolgálati lakás előtti be-
tonozás, illetve az ingatlan lábazatának felújítása.

   A település közterületein és Bánkúton naponta végeztünk fű-
nyírást és sövénynyírást, valamint a vihar által lehullott gallyakat 
rendszeresen elszállítottuk.

Napi rutinfeladataink közé tartozik az útpadkákkal ellátott úttestek 
karbantartása, árkok, lefolyók tisztítása, belógó gallyak eltávolítása, 
a parkok, utak gereblyézése, sepregetése, tisztítása, a közterülete-
ken lévő virágok locsolása, kapálása, illetve az önkormányzati tu-
lajdonú utak folyamatos karbantartása, gléderezése.

    Ezzel egyidejűleg Medgyesegyházán megkezdődött tíz sátor Tv 
paprika gazolása, kordonozása, gatyázása és szedése, Bánkúton pe-
dig a kukorica kapálása, feltöltése, locsolását.

Az éves lomtalanítás idején az Önkormányzat udvaráról kihord-
ták az ott felgyülemlett hulladékokat. A műhelyben és a telephely 
területén elvégezték a gépek, szerszámok karbantartását, kapák 
élezését. 

A játszótéri játékokon szükség szerint karbantartást végeztek, va-
lamint Domesztoszos vízzel, heti rendszerességgel fertőtlenítésre 
került sor. 

   A Vasútállomás tisztántartásának, takarításának felügyeletét vé-
gezték, valamint a fűnyírást. Közintézményekben virágokat ültet-
tek és gazoltak. A közterületen kihelyezett virágokat folyamatos 
minden reggel locsolták.

   Megkezdődött a második ütemben, beütemezett parlagfű irtása 
belterületen és külterületen is egyaránt.

Balázs Lívia
koordinátor

Búcsúzik a Schéner Mihály 
Általános Iskola 8. a és 8. b oszálya.
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Iskolánk pedagógusai nagy vállalást tettek erre a nyárra.  A 
családok és főleg a gyermekek örömére 6 Erzsébet tábort pályáztunk 
meg. A beadástól a döntésig terjedő időszakot nagy izgalommal éltük 
meg, hiszen a gyermekek már tervezték, hogy ki kivel ül a buszon, hol 
mit fognak csinálni.
Nagyon nagy örömünkre mind a hat pályázatunk pozitív elbírálást 
kapott, így megvalósulhat. 
Június 25-30-ig 42 gyermek Fonyódligeten nyaral Nagy Antalné, Nagyné 
Varga Erna, Schmidtné Becsei Edit és Varga Gáborné vezetésével.
Július 3-7-ig a Medgyesbodzási telephelyen 40 medgyesbodzási 
gyermeknek szerveznek Napközi Erzsébet Tábort kollégáim: Bacsáné 
Mezei Ibolya, Horváth Diána Erzsébet, Schmidtné Becsei Edit és Seres 
Melinda.

Július 10-14-ig két Napközi Erzsébet Táborunk is lesz. 41 gyermek 
vesz részt a Néptánc és honismeret Napközi Erzsébet Táborban 
Hegedűs Kitti, Molnár Linda, Seres Melinda és Pataky László 
vezetésével.
Ugyanezen a héten Informatika-sport Napközi Erzsébet Tábort is 
tartunk 33 gyermeknek. Ez a legkomplexebb tábor, mert a címben 
szereplő programokon kívül az angol is megjelenik. A táboroztató 
kollégák: Korcsokné Enyedi Katalin, Zalai Éva, Herczeg Norbert, 
László Máté, Zipperer Viktor.
Július 16-21-ig ismét buszra száll egy csapat táborozó. 49 gyermek 
tölt egy hetet Zánkán Szigetvári Józsefné, Emenet Adrienn, Likerné 
Buzás Edit, Magyar Mónika, Szalkai Éva vezetésével. 
Július 31-augusztus 4-ig ismét Napközi Erzsébet Táborunk lesz. 
Rajz táborban tölti napjait 53 gyermek Likerné Buzás Edit, Emenet 
Adrienn, Gácsér Béláné, Nyáriné Szlávik Mária, Szigetvári Józsefné 
irányításával.

Vermes Rita intézményvezető
Schéner Mihály Általános Iskola 

NEBULÓKÉRT DÍJ

Alapítványunk a gyermekeknek nyújtott önzetlen segítségéért 
és anyagi támogatásáért 2017. június 17-én NEBULÓKÉRT DÍJ 
kitüntetésben részesítette DOROGI IMRÉT, a Medgyesegyháza és 
Bánkút ÁFÉSZ elnökét.
Köszönjük neki, hogy évtizedek óta támogatja anyagiakkal és 
eszközökkel, közreműködéssel a Medgyesegyházi Schéner Mihály 
Általános Iskolába és Varázserdő Óvodába járó gyermekeket!

Gácsér Béláné kuratóriumi elnök

Tisztelt Véradók!
Medgyesegyházán 2017. évben a következő napokon lesz véradás.

2017. augusztus 23. szerda 8.00-12.00 óráig
2017. december 13. szerda 8.00-12.00 óráig

Helyszín: Medgyesegyháza, Luther u. 7. Sportcsarnok

A véradók hozzák magukkal személyi igazolványukat, 
lakcímkártyájukat, TAJ kártyájukat!
Véradásra az jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét és egészségesnek 
érzi magát. A vér levételét különböző vizsgálatok előzik meg, a teljes 
folyamat körülbelül fél órát vesz igénybe. A véradás előtt könnyű étel 

és legalább fél liternyi alkoholmentes folyadék elfogyasztása ajánlott. 
Medgyesegyházán évente négy alkalommal adhatnak vért, két véradás 
között legalább 56 napnak el kell telnie. További információt a 
véradásról a www.veradas.hu és a www.ovsz.hu honlapon találnak.

Minden régi és új véradót szeretettel várunk!

„SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!”

Király Gyöngyi

3. oldal 2. kép3. Oldal  1. kép

logo
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NYUGDÍJBA VONULÓKAT 
KÖSZÖNTÖTTÜNK

Az idei évben intézményünk két dolgozója kérte nyugdíjazását, 40 
év szolgálati idő letöltését követően. Utolsó munkanapjukon az 
Idősek Klubja ellátottjai, és a szociális alapszolgáltatások dolgozóival 
közösen búcsúztattuk el őket, köszöntük meg sokéves munkájukat.
Mészár Sándorné, 2002.-től Danka Lászlóné, pedig 1998.-tól 
intézményünk közalkalmazottja. Mindketten a házi segítségnyújtás 
szociális alapszolgáltatásban dolgoztak szociális gondozóként. 
Feladatuk az ellátásban részsülő idős ellátottakkal segítő kapcsolat 
kialakítása, háztartásuk vitelének segítése, illetve gondozási- ápolási 
feladatok ellátása volt. Sokéves szolgálatuk során munkájukat 
kitartóan, felelősséggel, a rászoruló idősek érdekeinek maximális 
figyelembevétel végezték. A sokasodó feladatok, és sokszor mostoha 
körülmények ellenére igyekezetek a rájuk bízott idősek részére 
megbízható támaszt, szakmailag precíz segítséget nyújtani.
Kitartásukat, hivatástudatukat megköszönve kívánunk szép, aktív, 
tartalmas nyugdíjas éveket, jó egészséget, és sok boldogságot!

Mészárosné Hrubák Mária
intézményvezető

NYELVET TANULNI JÓ LEHETŐSÉG A BOLDOGULÁSHOZ
Medgyesegyházán mind a Román Nemzetiségi Önkormányzat, mind a Románság Hagyományaiért és 
Jövőjéért Egyesület fontos küldetése a nyelvhasználat átörökítése, megtartása. Ehhez társul a település 
nyitottsága, melynek köszönhetően a Schéner Mihály Általános Iskolában és a Varázserdő óvodában is van 
szakkör, nyelvhez szoktató foglalkozás.

Negrea C. Dániel, a nemzetiségi önkormányzat 
elnöke elmondta, hogy az elmúlt tanévben 35 diák élt a 
nyelvtanulás lehetőségével, többen a medgyesbodzási 
tagintézményben. 

- Az érdeklődés töretlen, szeptembertől is lesznek 
kezdő és haladó csoportjaink. A létszám gyarapszik, 
mert még nem tudjuk hány első osztályost és óvodást 
íratnak be a szüleik ezekre az alkalmakra. Nem kérdés, 
hogy a nyelvtanulás jó lehetőség a boldoguláshoz 
felnőttként is, legyen szó bármilyen nyelvről. 
Nekünk, itt a határ mentén talán még több előnyünk 
származhat a román nyelv ismeretéből.

Sütő Mária Márta, egyesületi elnök civil szervezetével 
szorosan kapcsolódik a nyelvi környezetben zajló 
programok, a román kulturális értékek megismertetését 
célzó rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához. 
Legutóbb is elkísérték a gyermekeket a romániai, 
menyházai kirándulásra, de szorgalmazzák a 
szakkörösök romániai táboroztatását is. 
Az idei tanévzáró ünnepségen és ballagáson 
elismerésekben részesültek a gyerekek, melyeket 
Negrea C. Dániel adott át. 
A tanévzárón a román szakkörös kezdő csoportból 
Borzán Zoltán Botond, Predea Sebastian László, 
Vrubovszki Kamilla Napsugár, a haladó csoportból 

Fukalek Andrea, Vrubovszki Jázmin és Vrubovszki 
Klaudia kapott külön dicséretet. 
A ballagáson azok a diákok vehettek át oklevelet, 
akik versenyeken, országos megmérettetéseken, több 
éven keresztül is öregbítették iskolájuk és a helyi 
románság hírnevét: Vrubovszki Klaudia, Deák Vivien, 
Vrubovszki Jázmin és Kiss Melinda. 
Baukó Ildikó
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Medgyesegyháza
EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÉRT 
ALAPÍTVÁNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY
IFJÚSÁGI PROGRAMOK MEDGYESEGYHÁZÁN 
CÍMŰ PROJEKT AZ IFJÚSÁG KÖZÖSSÉGI 
AKTIVITÁSÁT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK 
MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 
 
Az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány 
375 fiatal bevonásával kívánja megvalósítani az Ifjúsági 
programok Medgyesegyházán című, az ifjúsági közösség 
aktivitás növeléséhez kötődő projektjét 25 millió forint 
európai uniós támogatás segítségével Medgyesegyházán 
a medgyesegyházi és a környező települések fiataljai 
bevonásával. 
 
EFOP-1.2.2-15-2016-00216 azonosító számú, Ifjúsági 
programok Medgyesegyházán című projekt keretében célunk 
Medgyesegyházán és térségében az ifjúsági közösségi aktivitás 
növelése, melynek egyik eszköze az azonos korcsoportba 
tartozó fiatalok részére szervezett szabadidős, sport és kulturális 
események szervezése. Ehhez kapcsolódva az Egyéni és 
Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány a településen, a 
kistérségben végzett tevékenységére, tapasztalataira alapozva új 
típusú, közösségi élményt kíván nyújtani a fiataloknak. A passzív, 
médiafogyasztásra épülő, egyéni időtöltés helyett, a családok 
bevonásával, aktív a sport és a zene fókuszpontjaira épülő 
eseményeket kíván nyújtani a fiataloknak, ezáltal egy izgalmas, 
trendi alternatívát kínálva nekik a szabadidő hasznosabb, 
értékesebb eltöltésére. Fontos szempontként jelenik még meg az 
egészséges életmódra nevelés a projekt céljai között.  
 
A projekt megvalósítása során az Egyéni és Társadalmi 
Felelősségvállalásért Alapítvány által szervezett képzések, 
események, rendezvények esetében jelentős számban kerülnek 
bevonásra önkéntes segítők, kísérők és közreműködők a 
különböző versenyek, sportesemények, egészség-megőrzési 
előadások, rendezvények, táborok lebonyolítása során.  
 
A fiatalok sikeres társadalmi integrációja, bevonása 
szempontjából kiemelten fontos, hogy segítsük képességeik, 
készségeik kibontakoztatását. Ennek egyik eszköze a közösségi 
aktivitás fejlesztése, az egymástól tanulás, egymásnak segítés 
gondolatának erősítése. A társadalmi integráció helyi szinten 
történő elmozdítása az előítéletek kialakulásának csökkentéséhez 
is jelentős mértékben hozzájárulhat. Az Egyéni és Társadalmi 
Felelősségvállalásért Alapítvány kompetenciafejlesztő 
műhelyfoglalkozásokat, önismereti és személyiségfejlesztési 
tréningeket kíván szervezni annak érdekében, hogy a résztvevők 
saját képességeiket 
felismerve, a közösség szempontjából hasznos tevékenységeket 
végezzenek.  

Hisszük abban, hogy a szolidáris, cselekvőképes és önfenntartó 
informális helyi közösségek létrejöttét a közös ügyek, 
közös problémák együtt történő megoldása segítheti. Ehhez 

eszközként a helyi versenyek, önkéntes tevékenységek, 
prevenciós foglalkozások jelennek meg a szakmai programunk 
célrendszerében. 
A projekt megvalósítási időszaka: 
2017. június 01 – 2020. június 01. 
 

További információ kérhető:  
Farkas Gyula szakmai vezető 
Elérhetőség (telefonszám: + 36 30 928 9166, e-mail cím: 
farkasgyula@medgyesegyhaza.hu)

5. oldal 1. kép 
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Ha szeretne egy dinamikusan fejlődő 
orosházi vállalat csapatának tagjává 
válni várjuk jelentkezését az alábbi 

munkakörökre.
GÉPKEZELŐ

Gépi forgácsoló végzettséggel, illetve fémipari gyakorlattal rendelkező 
munkatársakat keresünk 

Elvárások:
•	 fémipari ismeretek
•	 önálló, pontos munkavégzés
•	 megbízhatóság
•	 3 műszakos munkarend vállalása

Előnyként értékelhető:
-	 CNC vezérlésű gépek kezelésében való jártasság

SZERSZÁMKÖSZÖRÜLŐ
Főbb feladat: 

	Prés-, görgőző- illetve köszörűgépek kopó alkatrészeinek 
köszörülése

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 
•	 sík- illetve fúróköszörülésben való jártasság
•	 hagyományos esztergálásban szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
	Stabil, dinamikusan fejlődő és bővülő vállalat 
	Szakmai kihívást jelentő projektekben való részvétel lehetősége 
	Versenyképes juttatási csomag

Jelentkezésüket az alábbi címre várjuk:
krisztina.balogh@doherty.hu
vagy 
Jelentkezési lap kitöltése 
5900 Orosháza, Gyártelep utca 2. sz alatt

HATÁRTALANUL KIRÁNDULÁS
2017. május 17-én indultunk el Medgyesegyházáról Szlovákiába. 4 kísérő tanárunk 
vigyázott ránk, a 36 fős hetedikes diákokból álló kis csapatra.
Utunk első állomása a Malonyai Arborétum volt. Itt láthattunk egy gyönyörű 
kastélyt, tavat és rengeteg egzotikus növényt. Második úti célunk a Bajmóc vára 
volt. Ez a vár arról nevezetes, hogy többek között itt élt a Pálffy család, Csák Máté, 
és Mátyás király is. Különlegességei közé tartozik a több mint 700 éves hársfa, 
amit még Csák Máté ültetett. De a vár alatti cseppkőbarlangról se feledkezzünk 

meg, ami káprázatos volt. Ezek után 
a szállás felé vettük az irányt, ahol 
kipakoltunk és megvacsoráztunk. 
Csütörtökön korán keltünk, 
megreggeliztünk, majd elindultunk 
Losoncra. Itt egy helyi iskolát 
látogathattunk meg. Elénekeltük 
a nekik szánt dalunkat, és átadtuk 
ajándékainkat. Kaptunk lehetőséget 
arra is, hogy jobban megismerjük 
egymást a helyi gyerekekkel. 
Beszélgetéssel és focival töltöttük 

el velük az időt. Következő állomásunk Körmöcbánya volt, ahol a történelmi 
Magyarország legjelentősebb pénzverdéjét tekintettük meg. Körmöcbányáról 
Besztercebányára utaztunk. Harckocsikat, tankokat, repülőket és különböző 
fegyvereket néztünk meg. Végül visszatértünk a szállásunkra. Vacsora után volt 
időnk megismerkedni más kirándulókkal, és a gyönyörű környezettel. Az estét egy 
zenés mulatsággal zártuk, ahol mindenki remekül érezte magát.
Péntek reggel a fantasztikus reggeli után búcsút vettünk a szállásunktól, majd 
először a Dobsinai jégbarlangot nézhettük meg. A barlanghoz az út egy meredek 
hegyoldalon vezetett, azonban megérte a fáradozást, hiszen varázslatosak voltak 
a jégképződmények.  Második állomásként a Betlér, Andrássy-kastélyt látogattuk 
meg. Itt betekintést nyerhettünk a grófi családok életébe. Vadászkastélyhoz 
híven tele volt trófeákkal, festményekkel, különböző századi bútorokkal, és 
még sorolhatnánk. Innen a Füleki várba utaztunk. A sok érdekes, régi tárgy, és 
maga a vár nagyon szép volt, de a kilátást még elbűvölőbbnek tartottuk. Végül 
hazaindultunk.
Sok újat tanultunk, és élményekkel gazdagodva tértünk vissza. Remekül éreztük 
magunkat, ez volt eddigi legjobb kirándulásunk.  

Krajcsi Izabella 7.B

KEDVES GYEREKEK!
A Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata az elmúlt 
évekhez hasonlóan, 2017. nyarán is gyermekprogramokat szervez a 
településen élő gyermekek részére.

A szórakozni vágyó gyermekeket az alábbi programokkal várjuk:

2017. JÚLIUS 10. HÉTFŐ KIRÁNDULÁS MEZŐHEGYESRE

2017. JÚLIUS 11. KEDD SZÁMHÁBORÚ, JÁTÉKOS    
 VETÉLKEDŐ

2017. JÚLIUS 12. SZERDA JÁTÉKOS ÜGYESSÉGI VERSENY,   
 BOGRÁCSOZÁS

2017. JÚLIUS 13. CSÜTÖRTÖK KIRÁNDULÁS ALMÁSKAMARÁSRA   
 AZ ORSZÁG KEMENCÉJÉHEZ

2017. JÚLIUS 19. SZERDA KIRÁNDULÁS NAGYKAMARÁSRA A   
 BODA-TÓHOZ

A PROGRAMOK INGYENESEK, NASSOLNIVALÓT, 
TÍZÓRAIT BIZTOSÍTUNK.

HA PROGRAMJAINKKAL FELKELETETTÜK ÉRDEKLŐDÉSEDET, AKKOR 
A MEGADOTT NAPOKON 9.30 ÓRAKOR VÁRUNK A CSALÁD-

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT IRODÁJÁHOZ (LUTHER U. 1.) AHONNAN 
KÖZÖSEN INDULUNK A PROGRAMOK HELYSZÍNEIRE!

Mindenkit szeretettel várunk! 
A Gondozási Központ dolgozói


