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TÖBB MINT 954 MILLIÓ FORINT ELNYERT TÁMOGATÁS, A 
TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM FORRÁSAIBÓL

Minden önkormányzat életében, működése alatt 
fontos feladat a pályázati lehetőségek folyamatos 
figyelemmel kísérése. A település, annak polgá-
rainak, a vállalkozások számára előnyöket, jobb 
feltételeket, fejlődési lehetőségeket tartalmazó 
pályázat, pályázatok kiválasztása.

Nem egyszerű, nem könnyű feladat, hiszen a 
megfelelő pályázat, pályázatok kiválasztása csak 
a kezdet, ezt követően kezdődnek a bonyolult, 
költséges, aprólékos munkát, sokoldalú adatgyűj-
tést tartalmazó előkészítő munkálatok. Majd a 
tervezés, és a konkrét pályázati anyag elkészíté-
se következik. Ez a fentiekben felvázolt folyamat 
sokszor több hónapig, akár egy évig is eltarthat, 
számos szakember, akár több gazdasági társaság 
is részt vesz ebben. Az összetett munkák eredmé-
nyeképpen elkészülnek a tervek, a pályázati anya-
gok, majd azok benyújtása következik.

A következő jelentős fázis az elbírálás szakasza, 
a várakozás, amennyiben szükséges és lehetséges 
megtörténik a „hiánypótlás” is. Mind ezek jelen-
tős időt vesznek igénybe, gyakran több, egymás-
tól elkülönített döntési fázis van. 

Így volt ez a Területfejlesztési Operatív Program 
„első fordulós” pályázatainál is, majd nagy örö-
münkre megszületett a döntés is. Benyújtott pá-
lyázatainkat siker koronázta, ugyanis egy kivétel-
lel minden pályázatunk nyert.

Nyertes pályázataink megnevezése és az el-
nyert támogatás:

Pályázat megnevezés

Elnyert támogatás Zöld város kialakítása. 
220.000.000,-Ft.   

A társadalmi együttműködés erősítést szolgáló he-
lyi szintű komplex program. 52.532.349,-Ft. 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése.  
59.994.999,-Ft.

Tornaszoba kialakítása a Varázserdő Óvodában. 
50.000.000,-Ft.

Ipari Park létesítése Medgyesegyházán.

571.500.000,-Ft.

Elnyert támogatás összesen:

954.027.348,-Ft. 

Kiemelkedő pályázati sikereinkért ezúton is 
köszönetemet, és tiszteletemet fejezem ki a 
Képviselő testület tagjainak, akik egyhangúan tá-
mogatták a pályázatok benyújtását, a Polgármes-
teri Hivatal és az Intézmények vezetőinek, mun-
katársainak, aki nagyon komoly munkát vállal-
tak a pályázatok elkészítésében, a pályázatainkat 
készítő Projektfelügyelet Kft. munkatársainak. 
Köszönöm Simonka György országgyűlési képvi-
selőnek, aki mindent megtett a Dél-békés és ezen 
belül is Medgyesegyháza Város pályázati sikerei-
ért, a szükséges források biztosításáért.

Természetesen nem „dőlhetünk hátra” elégedet-
ten, hiszen további feladatok várnak ránk! Jelen-
leg folyik a támogatási szerződések előkészítése, 
majd azok megkötése. Ezt követően elkezdődnek 
a bonyolult, hosszadalmas közbeszerzési eljárások, 
majd megkezdődnek a beruházások, a programok 
megvalósítása. Természetesen készülünk újabb 
pályázatok előkészítésére, majd benyújtására. A 
Medgyesegyházi Hírlap következő számában, szá-
maiban részletesen beszámolunk nyertes pályáza-
taink részleteiről, azok jellemzőiről és természete-
sen folyamatosan tájékoztatjuk nyilvánosságot.

Tisztelettel: dr.Nagy Béla György polgármester
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ELISMERÉS ÉS TISZTELET A RÉSZTVEVŐ 
VERSENYZŐKNEK

Ezúton is gratulálok azoknak a medgyesegyházi 
indulóknak, akik versenyzői, résztvevői voltak a 

2017. május 20 – 21 – n megrendezett
20. BÉKÉSCSABA – ARAD - BÉKÉSCSABA 

Szupermaraton, Kerékpáros és Görkoritúrának. 
Helytállásuk, kitartásuk mindannyiunk számára 
követendő, jó példa! Jó egészséget és további 
sikereket kívánok!

Tisztelettel és elismeréssel: 
dr. Nagy Béla György

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton is köszönetemet, tiszteletemet és elismerésemet 
fejezem ki mindazoknak, akik a 

2017. május 20 – 21 –én megrendezett 
20. Békéscsaba – Arad - Békéscsaba 

Szupermaraton Kerékpáros és Görkoritúra
 medgyesegyházi programjainak sikeres 
megvalósításához áldozatos munkájukkal, anyagi 
javaikkal és egyéb módon hozzájárultak.

Tisztelettel és köszönettel: 
dr. Nagy Béla György

NYÁRVÁRÓ CSALÁDI MAJÁLIS 2017.

Településünkön több éve, hagyományteremtő szándék-
kal megrendezésre kerül a Nyárváró Családi Majális. A 
program szintén, 2017-ben is április 30. vasárnapjára 
esett.
A munka ünnepe a legtöbb országban hivatalos állami 
szabadnap. Hasonló tartalommal katolikus egyházi ün-
nep, munkás Szent József, a munkások védőszentje, Jé-
zus nevelőapja tiszteletére. 
Vasárnap 15 órától 18 óráig a Művelődési Ház parkoló-
jában játszóház várta a gyerekeket, a Medgyesegyházi 
Nebulókért Alapítvány jóvoltából. Ez idő alatt színes 
programok vették kezdetét: 17 órakor a Zsuzsi Fitness 
Capoeira Aerobic bemutatóval készült, mely 2015. már-
cius 17-én alakult, Zámbori Zsuzsanna Sportedző kez-
deményezése által azzal a céllal, hogy emlékeztesse az 
embereket egészségük fontosságára, és segítsen annak 
megőrzésében a rendszeres testmozgás lehetőségének 
biztosításával. A bemutató után az Acid Jazz Dance mo-
derntánc-csoport előadása következett, mely 4 éve mű-
ködik Medgyesegyházán. Az utóbbi időben nagy fejlő-
désen mentek keresztül, jó eredményekkel. Fél hattól 
Réti Szabina, medgyesegyházi énekesnő vegyes műfajú 
dalos műsora következett, aki már több, mint 10 éve 
a pályán van, nagy sikerrel. A 60 perces előadás a No 
Comment Dance moderntánc-csoport fellépésével foly-
tatódott, akik 5 éve alakultak Zubán Alexandra vezeté-
sével, szabadidejük hasznos eltöltése céljából. A prog-
ram zárásaként pedig, a másfél éve megalakult Cups 
and Dance műsorát láthatták: az érdekes élményt nyújtó 
előadás Csótiné Kuzma Csilla vezetésével valósult meg.  
A No Comment Dance és a Cups and Dance is ezüst 
minősítést kapott két éve a „Mutasd magad Dél-Békés” 
tehetségkutató versenyén. 
19:30-tól pedig, a szervezők a hagyomány szerint fák-

lyás felvonulásra invitálták a résztvevőket, mely prog-
ram a sportpályán közös tábortűz gyújtással és szalon-
nasütéssel ért véget. Közben az 5 éve megalakult, ve-
gyes műfajú zenét játszó Con Moto együttes koncertjét 
hallhattuk, majd a Nyárváró Családi Majális a szabadté-
ri Retro Disco-val zárult. 
Köszönet a szervezőknek, hiszen a program egy igazi 
közösségépítő és összetartó kezdeményezés Medgyes-
egyháza városának és minden résztvevőnek! 

„Nem elég jóra vágyni: 
   a jót akarni kell!  

És nem elég akarni: 
   de tenni, tenni kell!”

Váci Mihály: Még nem elég!

Ezúton mondunk köszönetet a támogatóknak is: 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának, a Művelő-
dési Ház és Könyvtárnak, a Medgyesegyházi Nebulókért 
Alapítványnak, a Major Húsnak, a Stangli Sütödének, 
az Édenkert Zöldség-Gyümölcsnek, a Gyulai Közüze-
mi Nonprofit Kft.-nek, a Hubertus Vadásztársaságnak, 
az Önkormányzat közmunkásainak, a Medgyesegyházi 
Településüzemeltetés Nonprofit Kft.-nek, a  Csicsely 
és Társa Kft.-nek, a Szamosi Tüzépnek, minden egyes 
művészeti csoportnak, fellépőnek, és Gulyásné Kovács 
Gizellának. Z.Zs.
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FELHÍVÁS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás 
keretében regisztrált munkanélküliek részére munkalehe-
tőséget kínál:

-	 1 fő irodai adminisztrátor  
-	 6 fő segédmunkás munkakörben

Részletes információt kérni és jelentkezni lehet a Medgyes-
egyházi Polgármesteri Hivatalban Holecz Andrásné 
munkaügyi ügyintézőnél.
  

dr. Nagy Béla György polgármester

FELHÍVÁS

2017 START munkaprogram keretében, hozzájutunk 
egy vontatott földmunkagéphez, amit a külterületi utak 
karbantartására vásárolunk.  Felhívjuk a lakosság figyel-
mét hogy, Kraller József képviselő úr kérésére, település 
kövesutakat karbantartjuk. A fölszaporodott föld miatt 
a kövesutak szélén megmarad a víz, télen a folyamatos 
fagyás, olvadás miatt, a kövesút szerkezetét megbontot-
ta az idő, szükségessé vált az utak karbantartása. Kérjük 
a lakosságot a közterületi utak melletti padka részének 
szabadon hagyását a munkák idejére, május végén, júni-
us elején jön meg a gép. A későbbiekben tájékoztatjuk a 
lakosságot az utcaszerinti ütemtervről. Előre is köszönjük 
szíves megértésüket.  

Mitykó Mihály
ügyvezető

START KÖZMUNKAPROGRAM

2017 év márciusától 2017 év május közepéig közmun-
kaprogramok keretében számos feladatot végeztek el a 
dolgozók:

    Útpadkákkal ellátott úttestek karbantartása. A heti rend-
szerességgel takarítás az árkok, lefolyók tisztítása, belógó 
gallyakat eltávolítása, a parkokban, sétáló utakon gereblyé-
zést, sepregetést, takarítást. A virágágyak rendszeres ka-
pálása, locsolása. A kb. 4000 tő rózsa folyamatos kapálása 
metszése, ápolása. Külterületeken az Önkormányzati tulaj-
donú utak folyamatos karbantartása. 
A Fáy utcaszakasz betonozása 440 fm hétvégére elkészül, 
Damjanich utca utcarészét betonoztak, Széchenyi utca teljes 

utca hossz járdabetonozása.
A térkő gyártógép megérkezésével, próba üzem, gép beállí-
tása és a préselendő anyag arányának beállítása.
A település közterületein és Bánkúton helyszínenként na-
ponta folyamatos a fűnyírás. A közterületeken, parkokban, 
intézményekben, sétányon lévő sövények nyírására egy al-
kalommal került sor.
 Bánkúton, talajmunkák, csepegtető, fólia húzása, kukorica 
vetése, kapálása, locsolását végezték el. Medgyesegyházán 
hét sátor áthelyezése és mellé még három sátor felépítése, 
ajtók hegesztése valamint, Tv paprika ültetése, gazolása és 
kordonozása.
A műhelyben és a telephely területén végezték a gépek, 
szerszámok karbantartását, a traktor és pótkocsi műszakira 
felkészítését, csiszolását, festését.
Az asztalosműhelyben fapadok javítása. A játszótéri játéko-
kon szükség szerint karbantartást végezik valamint Dom-
esztoszos vízzel, heti rendszerességgel fertőtlenítésre kerül 
sor.
 Az ÁFÉSZ iroda mellett a nyárfák pakolás, elhordásában 
és a területnek a tisztítása.
 A Május 1-i felvonulásra 560 db fáklyarúd készítése, és a 
majális rendezvényen színpadok összeállítása, szállítása, 
Arad-Békéscsaba maraton, előkészületeiben való részvétel: 
üdvözlő táblák kihelyezése, virágok ültetése a településen..
 A Vasútállomás tisztántartásának, takarításának felügyelet, 
valamint a fűnyírás, melynek egy részét gépekkel végezték el.
Az első ütemben, beütemezett parlagfű irtása belterületen 
és külterületen is megkezdődött. 
Evangélikus temetőben 1 m2 térkő javítása valamint, a ra-

vatalozó oszlopainál a térkő javítása készült el.   
    

     Balázs Lívi
koordinátor

MEGVALÓSULT A DEÁK FERENC UTCA 
LEGROSSZABB SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSA

Az elmúlt év végén örömmel számoltam be arról, 
hogy az országgyűlési képviselőnk közbenjárásának kö-
szönhetően, benyújtott pályázatunk a Belügyminisztérium-
tól vissza nem térítendő támogatást nyert a Deák Ferenc utca 
legrosszabb szakaszának felújítására. A Belügyminisztéri-
um az útfelújításhoz 14 999 048 Ft. vissza nem térítendő 
támogatást biztosított. Az útfelújításhoz a Képviselő tes-
tület „önerőként” településünk költségvetéséből további 
2 646 891 Ft-t biztosított, így összesen 17 645 939 Ft. állt 
rendelkezésre a pályázatban megjelölt új aszfaltburkolat 
építésére. Megjegyzem a később közbeszerzési pályázatnak, 
a benyújtott ajánlatoknak köszönhetően a rendelkezésre álló
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összegnél lényegesen kisebb összegből valósult meg a 
tervezett útfelújítás.

Az új aszfaltburkolat megépítésére közbeszerzési 
pályázatot írtunk ki, a benyújtott pályázatok közül 
a Képviselő testület határozatban döntött a legjobb 
pályázatról. A nyertessel kötött vállalkozási szerződés 
megkötését követően a kivitelező megkezdte a kivitelezést. 
A burkolat részleges javítása, kátyúzása után 2017. május 

15-n megkezdődött az új aszfaltburkolat kialakítása. 
Lakótársaink pár óra után birtokba is vehették az új utat, 
amelynek minőségéről mindenki elismeréssel nyilatkozott. 
Azóta a sikeres műszaki átadás is megtörtént.

Bízom abban, hogy a közeljövőben tovább 
folytathatjuk a helyi utak felújítását, talán 
újakat is építhetünk. Az elmúlt hetekben döntött 
a Képviselő testület és pályázatot nyújtottunk 
be, a másik, nagy forgalmú, elhasználódott helyi 
„gyűjtő” útszakasz a Rákóczi utca teljes hosszának 
felújítására.

Tisztelettel: 
dr. Nagy Béla György polgármester

VARÁZSERDŐ HÍREI
„Tudatos vízfogyasztás és a víz védelme”

A Magyar Vöröskereszt és a BWT vízszűrő kancsók magyarországi 
forgalmazója, a Caffe&Co. Hungary Kft. közös rajzpályázatot 
hirdetett.
A pályázat célja felhívni a figyelmet a tudatos és rendszeres 
vízfogyasztásra, és a vizeink védelmére.  Óvodás korban a 
minimális folyadék szükséglet 940 ml, ezért fontos, hogy a nap 
folyamán, akár otthon, akár az óvodában, gondoskodjunk a kicsik 
megfelelő folyadék utánpótlásról.
A rajzpályázaton a Pillangó csoport is részt vett. A beérkezett 
pályaművek közül egy 3 főből álló zsűri (a pályázat kiírói és 
Görög Zita), valamint a közönség szavazatai döntötték el, mely 10 
intézmény az, amelynek összes csoportja 1 db BWT Magnesium 
Mineralizer vízszűrő kancsót, és összesen 4 hónapra elegendő 
vízszűrő-betét nyer. A nyertes óvodák közt, a Medgyesegyházi 
Varázserdő Óvoda is szerepel. Nagyon büszkék vagyunk a kis 
pillangókra, és köszönjük Pané Réti Erzsébet és Varga Vincéné 
óvodapedagógusoknak, hogy felkészítették a gyerekeket!

2017.05. 15.-én óvodánk dolgozói szakmai napon vettek részt. 
Meglátogattuk Gyulán a Törökzugi Óvodát. Betekintést nyertünk 
az intézmény munkájába, lehetőség nyílt a dokumentumok 

tanulmányozására, szakmai tapasztalatcserére. Köszönjük a 
Medgyesegyházi Varázserdő Alapítványnak, hogy biztosították 
számunkra ezt a lehetőséget.
Óvodánkban 2017. 05. 17.-én Nyílt napot szerveztünk. A szülők 
szép számmal bekapcsolódtak a rendezvényünkbe. Lehetőség 
volt arra, hogy mindenki betekintést nyerjen a munkánkba, és 
közösen játszanak a gyermekekkel. Törekszünk egy őszintébb, és 
szorosabb kapcsolat kialakítására, hiszen egy csónakban evezünk, 
és ugyanarra tartunk, közös a cél a gyermekek nevelése.
A tavasz a kirándulások időszaka. Igyekszünk minél több közös 
és maradandó élményhez juttatni a varázserdő lakóit. Május 18.-
án a törpék és méhecskék Mezőhegyesre, a pillangók és macik 
Orosházára, a manók 29.-én a Csabaparkba utaznak.
 A Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány május 22.-én a 
Gellény birtokra vitte az összes kis óvodást. Mindenki megtalálta 
a számára érdekes tevékenységet. Lehetőség volt ugrálni ugráló 
várban, lecsúszni kötélpályán, íjászkodni, játszótéri játékokat 
kipróbálni, aszfaltra rajzolni, óriás sakkal és malommal játszani. A 
nagyobbak a kalandparkban is ügyeskedhettek, szükség volt erőre 
és bátorságra egyaránt a pályák teljesítéséhez.
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SAJTÓANYAG
DÉL-BÉKÉS JÖVŐJÉÉRT SZÖVETSÉG

Egy cél, egy jövőkép a térség megújításáért 
Calendula Terv: Eredményes összefogás, 

tízmilliárdos források
Egy évvel ezelőtt alakult, május 18-án pedig évet értékelt a 
Dél-Békés Jövőjéért Szövetség. Az összefogás által, mintegy 
200 szakember bevonásával a fejlődés útjára állítják a hát-
rányos helyzetű térséget, mintegy 18 milliárd forintnyi forrás 
már biztosan Dél-Békésé. Simonka György, a Szövetség elnö-
ke azt mondja, bőven van még tennivaló, nem vehetik le a 
szemüket a célról. Következő terv a Calendula Kártya elindí-
tása, melyet akár már karácsonykor kezünkbe vehetünk.  
Egy évvel ezelőtt alakult meg több mint harminc alapító taggal 
a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség azzal a céllal, hogy megerő-
sítsék a vidék megtartó erejét és önfenntartó képességét. A 
kiemelt célok közt szerepel Dél-Békés hosszú távú, komplex 
fejlesztésében való aktív közreműködés, jövőkép megteremté-
se, a résztvevő szervezetek munkájának, feladatai megvalósí-
tásának koordinálása, támogatása, közreműködés pályázatok 
megvalósításában. Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, és 
az önkéntesség népszerűsítése, a szemléletformálás. 
Május 18-án az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont-
ban közgyűlés keretében értékelték az elmúlt év tapasztalatait 
és az elvégzett munkát. 
Sokat hallottunk már arról, hogy mit kellene tenni, de csak na-
gyon kevesen tettek a fejlődés érdekében. Kevesen hoztak lét-
re olyan tevékenységet, amely egyedülálló Magyarországon. 
Nem topoghatunk tovább egy helyben, előre kell mennünk, 
új, innovatív ötletek, tervek megvalósítására kell törekednünk, 
hiszen minden ágazatunk ezer sebből vérzik. Elkezdtük kezelni 
a problémákat, de nincs megoldás egyből, folyamatos a gyó-
gyítás, ezért is választottuk a Calendula nevet – hangsúlyoz-
ta Simonka György, a Szövetség elnöke hozzátéve, egyenként 
mindenki problémáját nem tudják orvosolni, ezért tették le 
voksukat a komplexitás mellett. 
Több mint nyolcvan Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programos pályázatot sikerült elnyernünk, sőt, a mintegy 11 
milliárd forintos lehatárolt keret által, mely szintén egyedül-
álló, sikerül azt elérjük, hogy kerékpárutak épüljenek, hogy 
a lehető legtöbb önkormányzati intézmény megújuljon, és 
járható utakat kapjanak a dél-békésiek. Sőt, még nincs vége. 
Dolgoztunk és érveltünk, és most azt mondták, hogy igen, a 
Szövetségnek sikerült, és úgy tűnik, a kormánytól és az unió-
tól támogatást kapunk ebben. Bőven van még mit tennünk, 
nem vehetjük le a szemünket a célról – részletezte DélBékés 
országgyűlési képviselője. 
Mint elhangzott, a térség előrelépéshez magas szintű tudás 
szükséges, ezért is örülnek, hogy olyan szakemberek csatla-
koztak az egy év során a kezdeményezéshez, akik segítenek 
Dél-Békés sebeit beforrasztani, még ha nem is a térséghez, 
megyéhez tartoznak.  

Az elmúlt egy évben a munkacsoportok igen nagy energiát 
fektettek abba, hogy tanulmányokat készítsenek, saját szaba-
didejüket is feláldozva a közös célért. A kidolgozott anyagokat 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatai 
kérelmeihez alkalmaztuk, a magas szintű szakmai munka si-
keres pályázatokat eredményezett, több mint 7 milliárd forint 
fejlesztési forrás érkezik hamarosan Dél-Békésbe, melynek 
eredményeként egyebek mellett óvodák, orvosi rendelők, 
utak korszerűsödhetnek. Célunk nem más, mint összefogni 
Dél-Békésért, a fiatalokért, egy olyan térségért, amely kiváló 
jövőt alapoz meg az ifjúság számára. A munka nem áll meg, 
melyhez folyamatosan együttműködőket várunk, cél a Calen-
dula Terv nevet viselő komplex program által megállítani az 
elvándorlást, és biztos jövőképet teremteni a fiataloknak – 
emelte ki értékelőjében Dr. Malatyinszki Szilárd, a Szövetség 
operatív igazgatója. 
Az évértékelő mellett a jövő is szerepet kapott a csütörtöki 
gyűlésen, még idén útjára kívánják indítani a Calendula Terv 
keretében a Calendula Kártyát, mely számos kedvezményhez, 
előnyhöz juttatja majd az itt élőket, sőt, az idelátogatókat is, 
ha igénylik.  
 Ez talán egy lépés lehet a sebek begyógyítására, de elindulunk 
az úton. A Calendula Kártya erősíti a Dél-békési identitástu-
datot, elősegíti a turisztika felvirágoztatását. A kártya 9nmaga 
egy üzenetet hordoz majd. A tulajdonosok előnyköz, míg az 
eladók, vendéglátók több profilhoz jutnak. Heti, havi. féléves 
akciókat tervezünk, míg a kártya indítását december elejére 
tűztük ki – tájékoztatott Krisztik Csaba, a Calendula Kártyát 
tervező és létrehozó cég ügyvezetője.
Simonka György azt mondja, szeretnék, ha a kártya a minden-
napok részévé válna a térségben, viszont ehhez magas szintű 
marketingre lesz szükség, cél valamennyi fodrász, benzinku-
tak, pékségek gazdaboltok stb. bevonni a rendszerbe.
Az elnyert támogatások és a lehatárolás által hónapokon belül 
elkezdődik a fejlesztési munka Dél-Békésben, azonban a Szö-
vetség tagjai a folytatásban is mindent megtesznek azért, hogy 
a lehető legtöbb forrást megkapja a térség, amely így kiléphet 
hátrányos helyzetéből. Mint mondták a Calendula Terv pár 
éven belül ezernyi pozitív változást hozhat a helyiek életében, 
azonban ehhez az egész körzet összefogására van szükség, és 
a közös erőbe vetett fit által akár 50 évre is megbarátozhatják 
a térség jövőjét.
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20. Nemzetközi Jubileumi Szupermaraton 2017.
Fotó: Balogh Beatrix   https://www.facebook.com/medgyesmuvhaz/

Idén is megrendezésre került a Futó, Kerékpáros és Görkoritúra 
Békéscsaba - Arad – Békéscsaba Szupermaraton, 2017. május 20-21-én. 
A kezdeményezés nemcsak a mozgás céljaként alakult, hanem a Románia 
és Magyarország kapcsolatának ápolása miatt is.
A rajt Békéscsabáról indult és Medgyesegyházán a település május 20-án 
frissítő helyként várta a sportolókat, 21-én pedig pihenőhelyként vett részt 
a programban. Az összesen 200 km-es távot több, mint 1300 hivatásos és 
amatőr sportoló tette meg. 

A versenyszámok a következők voltak:
•	 egyéni futóverseny
•	 5 fős csapat/váltófutó verseny
•	 2 fős csapat/váltófutó verseny
•	 egyéni kerékpár túra
•	 egyéni görkorcsolya túra.

Szombaton, Medgyesegyházán felfrissülhettek a résztvevők, melyet a 
Művelődési Ház a civil szervezetek, vállalkozók, biztosítottak számukra 
a főúton: többféle gyümölcs, szőlőcukor, müzli szelet, ásványvíz, kávé 
várta őket.
A városban vasárnap volt a nagyobb megmozdulás, hiszen pihenőhelyet 
biztosítottunk a sportolóknak a Művelődési Ház melletti parkolóban. Dé-
lelőtt érkeztek az első kerékpáros versenyzők, és egészen a délutáni indu-
lásig frissítőket, gyümölcsöket, szendvicseket, csőrögét, kávét fogyaszt-
hattak, lehetőségük volt a kihelyezett padoknál megpihenni, illetve ingye-
nes masszírozást is kérni. A rajtpisztoly eldördülését követően,  délután 
14órakkor: dr. Nagy Béla György polgármester és Farkas Gyula Művelő-
dési Ház igazgató indította a versenyzőket Békéscsaba irányába. A futók 
kisebb-nagyobb különbségekkel érkeztek Medgyesegyházára, az utolsó 

futó 17.15-kor hagyta el településünket.
A nehéz napok igazán sikeres eredményekkel zárultak Békéscsabán, ahol 
később szórakoztató programokon, koncerteken lazíthattak a résztvevők. 
Összességében, a 20. Nemzetközi Jubileumi Szupermaraton 2017-ben is 
egy nemes célért folytatott kezdeményezés volt, és ne feledjük, a kemény 
munka mindig meghozza a gyümölcsét! Gratuláció a sportolóknak és a 
medgyesegyházi versenyzőknek is! 

„ Az út, amit választasz, lehet nehéz és göröngyös, míg a célba érsz, de 
mindig tehetsz azért, hogy a következő lépésed könnyebb legyen és példát 
mutathatsz azoknak, akik utánad jönnek…” 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a támogatóknak minden felaján-
lásért, a programot megelőző munkáért, a segítségekért, név szerint:

Medgyesegyháza Város Önkormányzata, Medgyesegyháza Városi Ön-
kormányzat Művelődési Ház és Könyvtár, Sütő Mária Márta alpolgár-
mester asszony, Stangli Sütöde, Édenkert Zöldség-Gyümölcs, Csizmadia 
Tibor zöldség bolt, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Román Nemze-
tiségi Önkormányzat,  Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesü-
let, Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói, Önkormányzat közmunkásai, Medgyesegyházi 
Rendőrőrs, Hubertus Vadásztársaság, Medgyesegyháza és Bánkút Áfész, 
Szivárvány Aqua, Balogné Süli Beáta, Major Hús, Hegedűs Vendéglő, 
Medgyesegyházi Településüzemeltetés Nonprofit Kft., Dragán György 
Nemzeti Dohánybolt, Fraisták Norbert, Haladás Plusz Kft., Gácsér Bé-
láné, Szabó Györgyné, kétegyházi masszőrök, László Ferenc kunágotai 
masszőr, Kávássy Leila Viola aljegyző. Z.Zs.


