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A világ kereszténydemokrata pártjait tömörítő CDI (Center 
Democrat International) gratulációját és jókívánságait 
fejezte ki Orbán Viktornak a Fidesz nagyarányú választási 
győzelme miatt - ismertette a szervezet levelét Havasi 
Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője az MTI-vel. 
A jobbközép világszervezet meggyőződése, hogy a választási eredmény 
a jólét és a fejlődés garanciáját jelenti a magyar társadalom számára. 

„Nemzetem, kormányom és a magam nevében szívből gratulálok 
kimagasló választási sikeréhez" - írta Orbán Viktorhoz címzett levelében 
Recep Tayyip Erdogan, Törökország miniszterelnöke, aki szilárd 
meggyőződését fejezte ki, hogy Orbán Viktor harmadik kormányzása 
idején a két ország kapcsolatainak erősödése folytatódni fog, a baráti 
magyar népnek jólétet kívánt.   

Bojko Boriszov, volt bolgár miniszterelnök, a legnagyobb bolgár 
jobboldali párt elnöki gratulációjában kiemelte, hogy Orbán Viktor 
győzelme az Európai Néppártnak is nagy sikert jelent, különös tekintettel 
a közelgő európai választásokra.   

Janez Jansa, korábbi szlovén miniszterelnök, a Szlovén Demokrata Párt 
elnöke szerint a kimagasló választási eredmény az elhivatottság, a 
kitartás és a kemény munka eredménye, nem csak magyarországi, de 
európai mércével mérve is. 

Orbán Viktornak írt gratuláló levelében Philipp Missfelder, a 
németországi Junge Union elnöke kifejtette: „sajnos nem magától 
értetődő, hogy az Európai Néppárt egyik tagpártja egy ilyen nagyfokú 
társadalmi támogatást és bizalmat élvez, mint a Fidesz. Ezért a 
bizalomért Ön keményen megdolgozott, többek között kivezette 
Magyarországot a recesszióból. Magyarországot a következő négy évben 
is a stabilitás és a biztonság jellemzi, és továbbra is fontos, megbízható 
partnere marad Németországnak” - írta a német politikus.   

„Nagyra becsüljük a konstruktív és kölcsönösen előnyös orosz-magyar 
kapcsolatokat, és érdekeltek vagyunk a közös munka folytatásában, a 
kétoldalú együttműködés megszilárdításában, népeink javára, a stabil és 
biztonságos Európáért” - írta gratulációja mellett Vlagyimir Putyin.

Gratulált a Fidesz „erős és egyértelmű” győzelméhez Robert Fico:„ a 
mandátum, amit az emberektől kaptak, erős, vitathatatlan kötelezettség 
arra, hogy országát megfontoltan vezesse a jólét, valamint a közép-
európai együttműködés erősítésének irányába” - írta a szlovák 
miniszterelnök, hozzátéve: szilárd elhatározása a két ország jószomszédi 
kapcsolatának elmélyítése, ami „személyes barátságunk szellemében", 
és a nemzeteink közötti barátság alapján folytatható.

Táviratban köszöntötte Orbán Viktort Milos Zeman, cseh köztársasági 
elnök. „Az az erős támogatás, amelyet pártja rendszeresen megkap, 
számomra annak bizonyítéka, hogy Önt országának állampolgárai is 
igazi vezetőnek tartják" - olvasható a táviratban.

Zeman - aki magát meggyőződéses baloldali politikusnak minősíti - 
nyilvános megszólalásaiban gyakran hangsúlyozza, hogy a politikában 
és a közéletben hiteles, erős személyiségekre van szükség, akik bírják az 
emberek bizalmát.

(forrás: MTI-fidesz.hu)

Simonka György és a Fidesz nyerte az ország-
gyűlési választást Békés megye 4. számú választó-
kerületében, azaz Dél-Békésben. Medgyes-
egyháza erős többséggel választotta meg a máso-
dik parlamenti ciklusát kezdő képviselőt, s a 
Fidesz is biztos többséget kapott a városban. 
Ruck Márton, polgármester azt mondja, örül, hogy 
Medgyesegyháza egyértelműen jobboldali település lett.
– Az elmúlt négy év bizonyította, hogy kiválóan együtt 
tudtunk dolgozni Simonka Györggyel. Településünk 
maximálisan számíthatott a képviselőnk támogatására, 
ezért nagyon fontos volt számunkra, hogy a következő 
ciklusban is ő képviselje térségünket. Az emberek 
bebizonyították, hogy számukra az elvégzett munka és 
nem az üres ígéretek a fontosak. A későbbiekben ugyanezt 
a lendületes munkát szeretnénk folytatni képviselő úrral – 
fogalmazott a polgármester.
Simonka György közleménye szerint a választókerület 
sikere érdekében szeretne együtt dolgozni az önkormány-
zatokkal, a civil szervezetekkel, egyházakkal, vállalkozá-
sokkal és mindenkivel, aki támogatja a dél-békési 
térségben élők céljait. Hozzátette, az ellenzéki politiku-
soktól azt kéri, konstruktív politizálással segítsék a hátrá-
nyos helyzetű térség felzárkóztatásáért végzett munkát.

Krisztován Anna

JOBBOLDALIVÁ LETT 
MEDGYESEGYHÁZA

ÚJABB KÜLFÖLDI GRATULÁCIÓK 
ORBÁN VIKTORNAK

/Részletek/
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9.30-12.30-ig Kézműves  játszóház,  arcfestés  az iskola  udvarán 

9.30-15.00-ig Ugrálóvár és trambulin 

9:30-15.00-ig NÉPI,TÖRTÉNELMI ÉS LOGIKAI JÁTÉKOK, KÉZZEL

                       HAJTOTT FA KÖRHINTA, „SÜTÖDE” , 

                        JURTA ÁLLÍTÁS, 

                 A JURTÁBAN  ROVÁSÍRÁS KELLÉKEI KIÁLLÍTÁS 

9:30-15.00-ig    ÍJÁSZAT- BEMUTATÓ ÉS KIPRÓBÁLÁS 

9:30-15.00-ig� „Legerősebb emberpalánta” és „ Legerősebb család” verseny 
( legalább 3 fős család) – az iskola udvarán 

10.00-16.00-ig� Mini kalandpark a bátraknak a templom előtti parkban 

12.00-18.00-ig� Ingyenes Uszoda látogatás ( belépő szelvények, melyek 1,5 
óra  benntartózkodást tartalmaznak , 10 órától igényelhetők a 
büfénél)

15-17-ig� Ingyenes filmvetítés a Művelődési Házban 

10-14-ig Szurkolunk a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba 

� Szuper Maraton résztvevőinek!

EGÉSZ NAP INGYENES: TEA ÉS ZSÍROS KENYÉR
Mindenkit szeretettel vár a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány, a Schéner 

Mihály Általános Iskola  és  a Varázserdő Óvoda tantestületei, a 
Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány és az óvodai és az iskolai Szülői 

Munkaközösségek

EGY GONDOLAT A 

SZÜLŐKNEK 

GYERMEKNAPRA

Sosem szabad azt 
mondani egy 

kisgyermeknek, hogy az 
álmok balgaságok: 

tragédia lenne, ha ezt 
elhinné.

/Paulo Coelho/

EGY GONDOLAT A 

GYERMEKEKNEK 

ANYÁK NAPJÁRA
Adhat Isten néked 

kincset, gazdagságot,
Rubintokat és 

gyémántot, márvány 
palotát,

Adhat pénzt, ragyoghat 
rajtad drága ékszer,

Csak egyet nem adhat 
kétszer,

Édes jó anyát. 
/Honthy Hanna/  

X. Városi Gyermeknap
2014.május 18. /vasárnap/

Medgyesegyháza
Képviselőtestülete

Schéner Mihály
Általános Iskola
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Április hónap a tavaszi munkák dandárjának az időszaka. 

Látható módon, a szántóföldeken egyre több fehér csík terül 

el, nyugtázhatjuk, hogy a gazdák elkezdték kiültetni a 

dinnyepalántákat. Nagyon bízom benne, hogy jó időjárás lesz 

és megfelelő minőségű dinnyét lehet majd az idén termelni, 

hiszen ez az alapja annak, hogy jó évet zárhassanak a 

termelők. 

Már az előző naplómban is írtam arról, hogy március 18-án 

megrendezésre került a Dinnyefórum, ahol a résztvevők 

tájékoztatást kaptak a dinnyeágazattal kapcsolatban eddig 

elért eredményekről, az elvégzett munkáról, melyet 

természetesen a jövőben is folytatni kell! Mindnyájunk 

számára nagyon fontos, hogy évről évre jó mezőgazdasági 

szezont tudhassanak maguk mögött azok, akik ebben az 

ágazatban keresik a kenyerüket, ami kihat minden egyéb 

megélhetési területre is, legyen az kereskedelem, vendéglátás, 

szolgáltatás.

Az önkormányzat számára a tavasz elsősorban a közterületek 

rendbe tételét hozza el. Hamarosan elkezdődik az egynyári 

virágok ültetése, ami tovább szépíti településünket. Nagyon 

örülök annak, hogy az ősszel kiültetett rózsák és facsemeték 

szinte hiánytalanul megvannak! Nem bántotta őket senki. 

Április 6-án megtörténtek az országgyűlési választások, ami 

Medgyesegyházán zavartalanul zajlott le. Ezúton szeretném 

megköszönni mindazoknak, akik elmentek szavazni és éltek 

demokratikus jogukkal! 
Elismerés illeti az önkormányzat dolgozóit, a választott és 

delegált bizottsági tagokat, hiszen az ő munkájuknak 

köszönhető az, hogy a választáson tényleg minden rendben 

volt városunkban.  

Április elején Bánkúton, a Petőfi utcában több mint 400 m 

hosszan kövesút alapját készítette el az önkormányzat. Az 

útalap abból az összegyűjtött és ledarált betontörmelékből lett, 

amit az elmúlt években gyűjtöttünk össze, elkészítésénél a 

szállítási és rakodási munkában a Haladás Plus Kft. biztosított 

számunkra gépeket. Itt is szeretném megköszönni a kft. 

segítségét! 

Még nem vagyunk teljesen készen, hiszen még ez után 

végzünk egy felületkiegyenlítést, apró zúzalékkal és ezt 

követően fogjuk majd tömöríteni úthenger segítségével. Ezt a 

fajta útépítési munkát a jövőben is folytatni kívánjuk, továbbra 

is gyűjtjük a betontörmeléket a medgyesegyházi volt állatvá-

sár téren. Minden évben ezt daráljuk le és olyan utcában, ahol 

nincs szilárd burkolatú út, elkészítjük az útalapot. 

A Művelődési Házban is elkezdődtek a felújítási munkálatok, 

a színpad burkolata, az elektromos hálózat kicserélésre került. 

Új hangtechnika van, és hamarosan új függönyöket kap a 

nagyterem. 
Az előtérben is elkezdődtek a felújítási munkálatok, a belső 

nyílászárók ki lesznek cserélve, a volt hamburgeres büfé és az 

előtér közötti fal kibontásra kerül és egy új aula fogja várni a 

közösségi ház vendégeit.  
A következő hetekben-hónapokban, újabb beruházások, 

építkezések fognak elkezdődni főként intézményeknél, ami 

időnként kellemetlenségeket okozhat a működést, az 

ügyfélfogadást illetően. Ezért mindenkitől előre is elnézést és 

szíves megértést kérek! 

A testületi ülésen és több fórumon is szóba került az 1947-es 

betelepítések kapcsán készülő emlékmű. Ezzel kapcsolatban 

az információk begyűjtésével Forgó Pál, alpolgármester úr 

lett megbízva, aki gyakorlatilag minden érintett családot 

felkeresett és elbeszélgetett velük, akiket ezt követően, 

március végén összehívtunk egy megbeszélésre. Egyrészt 

azért, hogy ne kövessünk el hibát, további információt 

gyűjtsünk az eseménnyel kapcsolatban, illetve azért, hogy 

közösen döntsük el, hogy ez az emlékmű milyen formában 

készüljön el. 

A képviselő-testület döntése alapján az emlékmű elkészí-

téséhez a költségvetésben elkülönítettünk 1 millió Ft-ot. Ez 

természetesen nem lesz elég, de várhatóan még lesznek 

további adományok. A megbeszélést követően alpolgármester 

úrral ellátogattunk Gútára, ahol az önkormányzatnál további 

információt gyűjtöttünk be a betelepítéssel kapcsolatban. 

Horváth Árpád, Gúta város polgármestere jelezte abbéli 

szándékát, hogy Gúta város is szeretne anyagilag is 

hozzájárulni az emlékmű megépítéséhez. Erről várhatóan a 

testületük április végén fog döntést hozni. Ezt követően 

tájékoztatnak bennünket erről. 

Az emlékmű várhatóan szeptember végére fog elkészülni, a 

helyszíne a vasútállomással szemben lévő buszforduló parkja. 

Terveink szerint a Medgyesegyházi Napok keretében kerülne 

átadásra. A polgártársainkkal történő egyeztetések Forgó Pál 

alpolgármester úr és az én részemre sem voltak egyszerűek, 

mert a telepítés minden család számára egy szomorú és 

fájdalmas esemény volt.  Sokan úgy érezhetik, hogy sebeket 

tépünk fel, de szinte minden érintett úgy nyilatkozott, hogy 

ezzel egy régi hiányosságot pótolunk, aminek magam is 

örvendek!

Ruck Márton 

RÉSZLETEK A MEDGYESI POLGÁRMESTER NAPLÓJÁBÓL
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Tájékoztatjuk Medgyesegyháza lakóit, hogy Med-
gyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2014. március 25-i ülésén elfogadta a 
közterületek elnevezéséről és a házszámozás 
szabályairól szóló 4/2014. (III. 26.) önkormányzati 
rendeletét. 
(A rendelet teljes szövege a www.medgyesegyháza.hu 
honlapon a dokumentumtár/hatályos önkormányzati 
rendeletek menü alatt megtekinthető).

A rendelet megalkotására azért volt szükség, mert 
2013. január 1-jétől hatályba lépett a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény, amely az önkormányzat feladataként írja elő 
a közterületek, valamint az önkormányzat 
tulajdonában álló közintézmény elnevezését. 
A törvény 51.§ (5) szerint: Közterület elnevezésének 
rendjét a települési, a fővárosban a fővárosi 
önkormányzat rendeletben állapítja meg. Így alapvető 
törvényi kötelezettségnek tett eleget a Képviselő-
testület a rendelet megalkotásával.

Jelenleg nincs érvényes szabályozás a közterületek 
elnevezésére, adott esetben nevének megváltozta-
tására. A rendelet ennek szabályait állapítja meg.

Ezen túl, pedig nem volt szabályozva a városban a 
telekmegosztásokkal, összevonásokkal vagy telekala-
kítási eljárás során kialakuló új építési telkeknek a 
házszámozása. 
Ezzel a gyakorlatban már többen szembesülhettek, 
amikor hivatalos (banki, biztosítási) eljáráshoz kikért 
tulajdoni lapon az ingatlan címeként nem a 
lakcímkártyán található cím szerepelt, azaz a 
címnyilvántartás és a földhivatali nyilvántartás nem 
egyezett. 
A megalkotott rendelet alapján már lehetőség nyílik az 
ingatlantulajdonos kérelme alapján helyes házszám 
megállapítására és az érintettekkel való közlésére.

Ugyancsak fontos és minden ingatlan tulajdonos 
figyelmét felhívjuk rá, hogy a rendelet előírja, hogy 
hatálybalépésétől, azaz 2014. április 1-től számított 2 
éven belül az önkormányzat köteles pótolni a 
kihelyezett utcanév táblákat (jellemzően az utcasarki 
épületek falán kerítésén elhelyezett utcanevet 
tartalmazó táblát), az ingatlan tulajdonosok pedig a 
hatálybalépéstől számított 180 napon azaz hat 
hónapon belül (októberig) kötelesek az ingatla-
nukon a házszámtáblát pótolni, ha az hiányzik. 

Kérünk minden ingatlan tulajdonost, hogy a fenti 
rendelkezést tartsa be, és abban az esetben, ha a 
házszám hiányzik, akkor azt a határidőn belül 
pótolják.

A házszámozással, új telek esetén a házszám 
megállapításával kapcsolatban a Közös Önkormány-
zati Hivatal műszaki ügyintézői nyújtanak segítséget.

Közös Önkormányzati Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS
A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

a 2014. április 6-i Országgyűlési Választások
nem hivatalos eredményeiről

Medgyesegyháza összesen

Egyéni választókerületi szavazás

Választópolgárok száma� 2971
Szavazóként megjelentek száma� 1942
Érvényes szavazatok száma� 1896
 
Részvételi arány: 65,35%

Országos listás szavazás

Választópolgárok száma  2971
Szavazóként megjelentek száma 1942
Érvényes szavazatok száma 1910
 
Részvételi arány: 65,35%

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

Simonka György FIDESZ-KDNP 790 
Jámbor Nándor JOBBIK 563 
Varga Zoltán MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 423 
Nagy Gábor LMP 46 
Gál Ferenc MUNKÁSPÁRT 21 
Berki János A HAZA NEM ELADÓ 21 
Dr. Kincses István András SMS 8 
Mák Beáta SZDP 7 
Balogh Csaba MCP 6 
Horváth Marianna Független 4 
Gombosné Bárdos Gabriella 
Éva 

HATMAP 
1 

Nemes Miklós MDU 1 
Krisán László ÚMP 1 
Mezei János MACSEP 1 
Balogh Mónika MCF 1 
Révész Géza REND, SZABADSÁG 1 
Szabó Attila EGYÜTT 2014 1 
Csanyi Renáta Ibolya SZAVA 0 
Faragó Attila István SZOCIÁLDEMOKRATÁK 0 
Hegedűsné Bányai Ildikó ÖP 0 
Kempf András ÚDP 0 

A pártlista neve Szavazat 
FIDESZ-KDNP 732 
JOBBIK 620 
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 427 
LMP 52 
MUNKÁSPÁRT 25 
A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 19 
SZOCIÁLDEMOKRATÁK 6 
MCP 5 
SEM 5 
KTI 5 
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT 3 
JESZ 3 
EGYÜTT 2014 3 
ZÖLDEK PÁRTJA 3 
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI 1 
ÚDP 0 
ÚMP 0 
ÖSSZEFOGÁS 0 
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Gyermek és felnőtt  ÚSZÓTANFOLYAM
Medgyesegyházán.

2014. május 6-jun.5      -10 alkalom, 
kedd-csütörtök.

 17.30-18.30 illetve 18.30-19.30 óra 
között.

Jelentkezés április 30-ig a 

70/946-47-60 tel. számon 
Tanfolyamdíj: Gyermek: 3600,-Ft, 

Felnőtt: 3800,-Ft
Belépő 10alkalom: Gyermek: 4500,-Ft, 

Felnőtt: 6700,-Ft
Mindenkit szeretettel vár: Pesics Zoltán edző

Vallási turizmus fejlesztése a 
magyar-román határtérségben

A Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye, az Aradi Román 
Ortodox Érsekség és a Pusztaottlaka Fejlődéséért Közhasznú 
Alapítvány 2012.04.01. – 2014.04.30. között valósítja meg a 
HURO/1101/090/2.1.3 azonosító jelű projektjét, amely a Román 
Ortodox Egyházra épülő vallási turizmus feltételeinek 
megteremtésére irányul Békés és Arad megyékben. A pályázók 
azért döntöttek úgy, hogy közösen lépnek fel a vallási turizmus 
fejlesztése érdekében, mert ezáltal egy komolyabb, integráltabb 
fejlesztés valósulhat meg. A projektben kialakított vallásturisztikai 
kínálat – programok, egyedi turisztikai látványosságok - komoly 
gazdasági potenciált jelent a határtérség számára.  

A projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 keretében (www.huro-
cbc.eu) valósul meg az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia 
társfinanszírozásával.

Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió 
hivatalos álláspontját.

Két ország, egy cél, közös siker!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Piják Andrásnénak, a 
Schéner Mihály Általános Iskola intézményvezető helyette-
sének és Kovács Jánosnénak, hogy iskolánk diákjai számára 
megvarrták a gyönyörű néptánc-ruhákat, amellyel örömet 
szereztek a gyerekeknek.

A két ember munkáját, egy arab filozófus gondolata hűen 
tükrözi:
„Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy 
és szíve jó!” 
Ez a gondolat összefoglalja azokat a tulajdonságokat, 
melyekkel ki szeretnénk fejezni mindazt, amire csak olyan 
emberek vállalkoznak, akik szívüket-lelküket adják a célok 
eléréséhez.
Köszönjük fáradságos munkájukat! 
Szeretnénk köszönetet mondani Machnyicz Endre Úrnak, 
hogy a Schéner Mihály Általános Iskola udvaráról a több éve 
felhalmozott zöld hulladékot elszállította, időt és energiát nem 
kímélve! 

Így tanulóink birtokba tudják venni a hátsó udvart is. 
Köszönjük munkáját! 

                                            Vermes Rita, intézményvezető 
-a tantestület nevében-

2014-es európai parlamenti választás 
Magyarországon

2014-ben európai parlamenti (EP) választásokat tartanak az 
Európai Unió (EU) minden tagállamában. Magyarországon 2014. 
május 25-én kerül rá sor.

A választás hivatalos jelmondata: 
„Vedd észre! Tégy érte! Légy része!”

A választás egyfordulós listás szavazás, amelyre 5 évente kerül sor, és 
Magyarországon csak pártok indulhatnak rajta. Az induláshoz a 
pártoknak 2014. április 22-ig 20.000 támogató aláírást kell 
benyújtaniuk a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB).

Az egész ország egy körzetnek számít. A mandátumok elosztása 
arányos rendszerben, ' dHondt-módszer segítségével történik. Az '
egyes listákról a jelöltek a pártok által eredetileg bejelentett 
sorrendben jutnak mandátumhoz. 

Magyarország mandátumainak száma – Horvátország 2013-as EU-
csatlakozása és a lisszaboni szerződésben a képviselők számára 
meghatározott felső korlát miatt – az Európai Tanács 2013. június 28-i 
határozata alapján 22-ről 21-re csökken.

Összesen 36 pártot vett nyilvántartásba jelölőszervezetként az NVB.
/forrás:http://hu.wikipedia.org/
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TEHETSÉGEK NAPJA A SCHÉNERESEKNÉL
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SOKSZÍNŰ TAVASZI NAPOK A VARÁZSERDŐBEN
Február 27-én a Hupikék törpike, a Méhecske és az Őzike csoportnak közös vonatos és helyi járatú autóbuszos kirándulást 
szerveztünk a békéscsabai Mentőállomásra, ahol a gyerekek betekintést nyerhettek az intézmény mindennapi életébe. Az ott 
tartózkodásunk alatt többször riasztották is őket. A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték az eseményeket, sokat kérdeztek. 
Megnézhették és kipróbálhatták a mentőautót és felszereléseket.

Április 8-án kirándulást szerveztünk a Hupikék törpike nagycsoportosainak a Bánkúti Csemetekert melletti erdőbe. Az állatkertektől 
eltérően itt természetes élőhelyükön, eredeti környezetükben figyelhették meg az erdőben élő állatokat. Közelről láthattak őzeket, 
mezei nyulakat és kb.20 féle madárfajt. 

A gyerekek Forrás Gyula segítségével ismereteket szerezhettek az állatok testfelépítéséről, kültakarójukról, táplálkozási 
szokásaikról, mozgásukról, viselkedésükről, egyes külső jegyeik évszakonkénti változásairól pl.: Őzek agancs – és szőrváltás. Itt 
lehetőségünk nyílt bizonyos magatartásformák gyakorlására is, megtanultuk, hogyan kell viselkedni az erdőben. Megtapasztalták, 
hogy akkor látnak, hallanak többet, ha csendben vannak, ha csak halkan beszélgetnek. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 
Hubertus Vadásztársaságnak a pótkocsiért, Ruck Mártonnak a traktorért, és Opauszki Andrásnak a traktor kezeléséért és Forrás 
Gyulának az erdőben való kalauzolásért, mert csak így jöhetett létre a kirándulás. 

Április elsején a Maci és a Méhecske csoportos gyerekek és nevelők gyalogosan mentek ki a Haladás Plus Kft. szarvasmarha telepére. 
Napokkal a séta előtt beszélgettünk arról, hogy hova megyünk, mit fogunk megnézni. Gyönyörű tavaszias időben indultunk.  A 
helyszínen várt Zsolti bácsi, Tündi néni és az ott dolgozók. Friss tejjel kínáltak, amit szívesen fogyasztottunk, volt, aki több pohárral is. 
Megnéztük, hol fejik a teheneket, hová kerül a tej. Betekintést nyertünk abba, hogy hol élnek a tehenek, láttunk, üszőket, amiket a 
napokban engedtek ki a legelőre, kismamákat, valamint borjakat, minden állat életkor szerint van elhelyezve. Mindenki kedvence a két 
napos borjú volt, amit meg is simogathattunk. A gyerekek kérdései folyamatosan záporoztak a vendéglátóink felé, sok ismerettel és 
tudással lettünk gazdagabbak, köszönjük a lehetőséget, hogy mindezt biztosították számunkra! 

A Víz napján a csoportok mesefilmet néztek a vízről. A különböző vizes játékok során megtapasztalták a víz tulajdonságait és fontos 
szerepét a mindennapjainkban.  Megfigyelték a színét, ízét, halmazállapotát. Lehetett horgászni, hajót úsztatni, szívószállal 
bugyborékolni, babaruhát mosni, babát fürdetni, limonádét készíteni. Az udvaron lévő kerti tavat óvó bácsi és Pista bácsi kitakarította, 
tiszta víz és aranyhalak kerültek bele. A tó partjára a gyerekek apró köveket hordtak. Örömmel csodáljuk a megszépült kerti tavunkat.

A tavasz kezdetével minden csoport elveteményezte az óvoda kiskertjébe a tavaszi zöldségféléket. A gyermekek méreteinek 
megfelelő szerszámokkal dolgoztak, kísérleteztek és megfigyelhetik, hogy a lefóliázott földben mennyivel hamarabb fejlődnek a 
növények. Megtanulják a növények gondozását. Amikor beérik a termés, leszüretelik és elfogyasztják.

A bánkúti óvodások is sok helyen jártak a tavasz kezdetén. Nagyon fontosak az élményszerző séták a gyermekek életkorából 
adódóan, a helyszínen tartott foglalkozások sokkal jobban felkeltik a gyermekek érdeklődését, így a tanultak és a látottak maradandó 
élményt nyújtanak a gyermekek számára. Lehetőségük adódott, hogy Dragán György  telepén többféle állatot megtekinthessenek a 
természetes élőhelyükön a gyermekek. Láttak szamarat, birkát, kutyát, kecskét, macskát, disznót, tehenet. Megfigyelhették jellemző 
jegyeiket, hogyan élnek, mit esznek, mi a hasznuk. Még a csacsi hátára is ráülhettek a csemeték. Az Állami Gazdaság telepén lovakat 
és kiscsikókat figyelhettek meg a legelőn és a karámban. Ezen kívül a baromfiudvar lakóival is találkozhattak az egyik óvodás 
szüleinek köszönhetően, ahol volt pulyka, tyúk, gyöngyös, kakas, kacsa, galamb. A szerzett ismereteket mélyítették különböző 
tevékenységekkel: tojásból piskótát sütöttek, tapintással kiválasztották, hogy melyik állat testét mi borítja, lerajzolták és barkácsolták 
az állatokat. 

Köszönjük mindazoknak, akik lehetővé tették ezen programok megvalósulását!
Az óvoda dolgozói
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A ROMÁNSÁG HAGYOMÁNYAIÉRT ÉS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. sz.

NCTA-2013-2982-C KOMATÁL projekt
www.norvegcivilalap.hu

Tisztelt Olvasók, Civil Polgárok!

2014. április 30-ával zárul a Norvég Civil Alap által 7923,24 EUR összeggel támogatott pályázatunk. A tavaly ősszel megkezdett 
programunk fő célja  a nyitottabb, hosszú távú társadalmi együttműködés érdekében egy települési civil kerekasztal létrehozása, 
működtetése volt Medgyesegyházán. 
Örömmel adunk ismét hírt róla, hogy 2013.december 13-án, Medgyesi Civil Kerekasztal néven megalakult a fórum 
városunkban és azóta is akatívan működik. 
Ahogy egyesületünk remélte, a projektnek értékteremtő erejét a sokszínű szereplői adják, hiszen valós és széles körű közösségi 
összefogás történt nyolc hónapon keresztül, ami kellő alap ahhoz, hogy a kerekasztal önállóan folytassa a munkát.

PILLANATKÉPEK AZ ELTELT IDŐSZAKBÓL

Sütő Mária Márta, koordinátor

Kedves egyesületi tagok, medgyesegyházi polgárok!
Az adóbevallás készítésénél gondoljatok a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesületére.

Adószámunk: 18386657-1-24
Köszönettel és tisztelettel: Medgyesegyháza és Bánkút  Mozgáskorlátozottak Egyesülete

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.

FELHÍVÁS – EMLÉKEZZÜNK  
1914-ben, idén 100 éve robbant ki az I. világháború. A harcokban elhunyt áldozatok 
emlékének Medgyesegyháza Város Önkormányzata és a Medgyesegyházi 
Evangélikus Egyházközség közös összefogással, egy kopjafa állításával szeretne 
adózni, amelyet a hősök utcai evangélikus temetőben tervezünk elhelyezni, és május 
25-én, a hősök emléknapján ünnepélyes keretek között avatnánk fel. 

Az emlékjelet vitéz lovag Füredi Gábor fafaragó művész, a Szent György Lovagrend 
Békés megyei priorja, a Történelmi Vitézi rend Békés megyei hadnagya készíti.

A kopjafa költségeit (kb. 400. 000 Ft) önkéntes adományokból fedezzük. 

Kérjük, aki szívesen hozzájárul ehhez a célhoz, juttassa el adományát az Evangélikus 
Lelkészi Hivatalba (Kossuth tér 3. sz.), vagy a gyülekezet 53500614-11751391 számú 
bankszámlájára („adomány kopjafára” közleménnyel) legkésőbb május 16-ig!

Az adományokat előre is köszönjük, és mindenkit szeretettel várunk május 25-én az 
ünnepélyes avatáson!

Zsíros András, evangélikus lelkész
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„Költő vagyok - mit érdekelne engem a költészet maga?" - 
tette fel a költői kérdést a Németh Andornak írt Ars 
Poetica című versében József Attila, akinek a születés-
napja mára egybeforrt a költészet ünnepével. 
 „Akár meg is fordíthatnánk a két dátumot: József Attila akkor 
született meg országosan elismert költőként, amikor 
Balatonszárszón kiállították róla a hivatalos halotti bizonyít-
ványt. A kor- és pályatársak többsége csak a bulvárszenzációként 
tálalt halálhír után döbbent rá, milyen kivételes életművet 
alkotott ez a mindaddig csak „jó költő”-ként számon tartott, 
zavarba ejtően sokféle hangon megszólaló– ezért gyakran 
félreértett –, posztumusz fölfedezett zseni, akinek életútját 
kisgyermekkora óta váratlan veszteségek, lelki traumák, különös 
fordulatok szegélyezték–,s aki egyéni szenvedéseiből egyetemes 
érvényű költészetet teremtett." – ezek a sorok olvashatók 
költőnkről a  Nemzeti Évfordulók Titkársága honlapján. Nem 
kevés igazságot tartalmaznak, hiszen József Attilának nem jutott 
könnyű élet, az a kicsit, több mint három évtized, amit köztünk 
töltött sok fájdalommal volt tele, ugyanakkor az életmű, amit 
hátrahagyott méltóvá tette, hogy legnagyobb költőinkkel 
említhessük egy lapon, és hogy a nemzet egyik tanárává váljon. 
„Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon taní-tani!” - 
szólnak a sorok a Születésnapomra című versben. Azóta hogy, 
azon a kávéházi szegleten eme művet megírta, sok évtized telt el, 
és az akkor még csak Horger Antalnak szánt ígéret, mint egy 
jóslat vált valóra. 
József Attila egész életével, a munkáival tanít iskolásokat és 
felnőtteket is, még a mai napig is és hiszem, hogy fogja tanítani 
még az unokáinkat, dédunokáinkat is. 
1964 a jeles dátum éve, ezóta ünnepeljük minden április 11-én, a 
Költészet napját, amihez a rendszerváltás után a Magyar 
Írószövetség is csatlakozott. 
Országszerte összegyűlnek az év ezen napján az irodalom-
kedvelők, hogy változatos programok keretében emlékezzenek 
meg a költészetről. Versmondások, felolvasások, versmondó 
versenyek kerülnek megrendezésre, hogy így is tisztelegjenek a 
résztvevők és a hallgatók az irodalmi életünket meghatározó 
költők, klasszikusok és kortársak előtt. Sok versbarát 
elzarándokol ezen a napon József Attila Budapesten, a Gál 
utcában található, egykori lakóhelyére is, hogy elhelyezzék a 
koszorúikat az épületen. 
De nem csak József Attila és a költészet napja miatt kiemelt 
dátum április 11., hiszen ezen a napon egy másik jeles személy is 
születésnapot ünnepelhetett, Márai Sándor, aki szintén ekkor 
látta meg a napvilágot. Kiváló novellista, regényíró, újságíró 
volt. Talán épp ezért döntöttek úgy néhány évvel ezelőtt, hogy az 
ő neve fémjelezze azt a könyvtári programot, aminek keretében 
több más könyvtár mellett a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit 
Kft. Nyilvános Városi Könyvtárának állománya is megújul-
hatott. Hála a Márai Programnak könyvtárunk az elmúlt három 
évben több száz új könyvvel gyarapodhatott közel másfél millió 
forint értékben, és ezek között a kötetek között szép számmal 
akadnak verses gyűjtemények is. De a prózai irodalom kedve-
lőinek sincs okuk csüggedésre, hiszen regények, novellák, 
mesék, illetve érdekes szakirodalmi művek úgyszintén 
megtalálhatók nálunk. Jöjjenek tehát, nézzenek be hozzánk, akár 
a költészet napján, akár egy átlagos hétköznapon, hiszen egy 
kiváló vers, vagy egy remek regény építi a lelket!       

Szűcs Judit, könyvtáros

Az ittas vezetést a törvény mindig szigorúan büntette, de az 
úgynevezett „zéró tolerancia” bevezetése óta nagyon 
komoly büntetésekre lehet számítani minden esetben. A 
büntetés a több százezer forintos pénzbüntetésen kívül 
akár több éves jogosítvány elvétel, utánképzés, és akár 
felfüggesztett vagy letöltendő szabadságvesztés is lehet.

FIGYELEM!
2013. július 1-től szigorúbb szabályok léptek életbe az ittas 
vezetés vonatkozásában. Míg korábban 0,8 g/l ezrelék alatti 
véralkohol szint alatt szabálysértésként bírálták el a cselekményt, 
2013. július 1-től ez a határ alacsonyabb, azaz 0,5 g/l ezrelék 
véralkohol szint felett már bűncselekményként bírálják el az 
esetet.

Mire számíthat?
Amennyiben Ön ittasan 
vezetett, de nem történt 
baleset, az alábbi követ-
kezményekre számíthat: 
ha a vér alkohol szintje 0,5 
ezrelék alatt maradt, úgy 
az ügy szabályszegésnek 
minősül, mely cselek-
ménynek a bírság összege 
a vér alkoholértékétől függően 30 vagy 100 ezer forint. A 
bírság összegén túl közlekedési előéleti pont is társul a 
cselekményhez. 6 vagy 8 ponttal büntetik az ittas vezetést. 
Azonban, amennyiben a vér alkoholszint 0,5 ezrelék fölött van, 
már bűncselekményről beszélünk, így a jogkövetkezmények is 
súlyosabbak.

Bűncselekményi kategória esetén a vezetéstől eltiltás 
(jogosítvány elvétel) határozott idejű (de minimum 1 éves), 
vagy végleges is lehet. A vezetéstől eltiltás vonatkozhat csupán 
bizonyos járműkategóriára, de a jogszabály a valamennyi 
kategóriára történő vezetéstől való eltiltást is megengedi. 
Alapesetben 1-2 év vezetéstől eltiltás (jogosítvány elvétel), 200-
300 ezer forint pénzbüntetés és kötelező utánképzés az 
általános kiszabott büntetés.

Amennyiben nem ez volt az első eset, hogy ittasan ült a volán 
mögé, vagy személyi sérülés is történt, akkor a legsúlyosabb 
következményekre lehet számítani. Többszörös visszaesőként 
akár ténylegesen letöltendő szabadságvesztés, és akár örök 
vezetéstől való eltiltással is számolni kell a jelenleg hatályos 
bírósági gyakorlat szerint.

Hat hónap, vagy annál hosszabb eltiltás, jogosítvány bevonás 
esetén (ezt egyébként nagyon könnyű elérni 

még „kevés” alkohol fogyasztásával is) utánképzésen kell részt 
venni. Egy ilyen képzés 100-140 ezer forintba is kerülhet. A 
vezetéstől eltiltás a kellemetlenségen túl egzisztenciális 
válságot is okozhat, hiszen sok munkakör betöltéséhez 
elengedhetetlen a jogosítvány!

Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság

A KÖLTÉSZET NAPJÁRA ITTAS VEZETÉSÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS
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CSOPORT- és OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK TÁMOGATÁSA
Alapítványunk ebben az évben is jelentős összeget fordít az év végi kirándulások támogatására. A támogatottak köre 
nagyon széles: jó tanulmányi eredményért, közösségi munkáért, sport- és más verseny eredményekért, pályázatokon való 
eredményes szereplésért, hátrányos helyzet miatt is kértek támogatást az óvodai csoportvezetők és az osztályfőnökök. Az 
iskolával kötött együttműködési megállapodás keretében támogatjuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket is. 

Az alapítványi kuratórium döntése alapján 1. 079 504,- Ft támogatással segítjük az osztályokat és csoportokat.  
Az adó 1%-os felajánlások összegéből 437. 220,- Ft-ot használunk fel( a 455.000,- Ft-ból megmaradó 17.780,- Ft tartalék 
az esetleges váratlan helyzetekre). Minden benyújtott kérelmet támogatni tudtunk, így 225 gyermeknek fizetjük ki a 
kirándulását 642. 284, Ft értékben.
A támogatások egy részét Forgó Pál alpolgármester úr jóvoltából tudjuk biztosítani, ezért neki ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani!

Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök

 Osztály/ c 

  
Lé

ts
zá

m
/f

ő
 

   
1

%
‐o

s
  tá

m
o

ga
tá

s
 

Egyéni

 

támogatottak

 

száma/fő 

 
 

Megítélt

 

támogatás

 
 
 
  

Összes

 

támogatás:

 
 
 
 

Bánkút

  

11

      

9.900,‐ 6 3.900,‐ 13.800,‐

Maci csoport

  

24

     

21.600,‐  8 7.200,‐  28.800,‐

Hupikék

 

törpikék

 

csoport 22

   

19.800,‐ 6 4.200,‐  24.000,‐

Méhecske
 

csoport
 

23
      

20.700,‐ 13 21.200,‐  41.900,‐

Manó
 

csoport
 

24
 

11.520,‐ 0 0,‐           11.520,‐  

Pillangó
 

csoport
 

25
      

22.500,‐  9 2.934,‐  25.434,‐  

Óvoda   129  106.020,‐ 42 39.434,‐ 145.454,‐

1.a  18  16.200,‐  11 12.100,‐           28.300,‐  

1.b  18  16.200,‐  11 12.100,‐           28.300,‐  

1.c  7 6.300,‐ 1 1.100,‐ 7.400,‐

2.a
 

18
 

16.200,‐  10 25.250,‐  41.450,‐

2.b
 

17
 

15.300,‐  13 30.350,‐  45.650,‐

3.a
 

24
 

21.600,‐  16 49.600,‐  71.200,‐  

3.b

 

25

 

22.500,‐  15 46.500,‐  69.000,‐  

4.a

               

25

 

22.500,‐ 12 54.600,‐  77.100,‐  

4.b

               

26

 

23.400,‐  11 34.100,‐  57.500,‐  

Alsó

 

összes

 

178

 

160.200,‐ 100 265.700,‐  425.900,‐

5.a

 

27

 

24.300,‐ 16 68.100,‐           92.400,‐  

5.b

 

24

 

21.600,‐  12 43.200,‐           64.800,‐  

6.a

 

30

 

27.000,‐  15 40.500,‐           67.500,‐  

6.b

 

27

 

24.300,‐  13 54.300,‐  78.600,‐

7.a

 

20

 

18.000,‐ 10 42.200,‐ 60.200,‐

7.b

 

18

 

16.200,‐ 12 71.600,‐ 87.800,‐

8.a

 

21

 

18.900,‐ 5 17.250,‐           36.150,‐  

8.b

 

23

 

20.700,‐  0 0,‐           20.700,‐  

Felső összes

 

190

 

171.000,‐ 83 337.150,‐ 508.150,‐

Iskola

 

összes

 

368

 

331.200,‐ 183 602.850,‐ 934.050,‐

ÖSSZES:

 

497

 

437.220,‐ 225 642.284,‐ 1.079.504,‐

         

Osztály /csoport
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MENET-JÖVET ÉRINTI 
VÁROSUNKAT A SZUPERMARATON
Az alábbi részletes versenykiírás is közzéteszi, hogy Medgyesegyháza hivatalosan is 
frissítő, illetve pihenőhelye lesz a nagy megmérettetésnek. Településünk 3. 
alkalommal fogadja május 17-18-án a nemzetközi eseményt, ahová szeretettel várja a 
lakosságot, szurkolókat a helyi lelkes intézmények és civil szervezetek összefogásából 
kialakult csapat. 
Szombaton Békéscsabáról 8 órakor indul a mezőny, így valószínűsíthető, hogy fél óra 
alatt itt lesznek az első kerékpárosok. Míg első nap csak frissítő helyként, vasárnap már 
pihenőhelyként lesz szerepünk a főutcán. Az Áfész környékén lehet ismét szurkolni, 
ahol már délelőtt remek kísérőprogramok várnak a gyermekekre is!

EMLÉKNAP
A Magyar Országgyűlés még 
2012. decemberében sza-
vazta meg, hogy április 12-e 
legyen a Felvidékről kitele-
pített magyarok emlék-
napja.

Azért ez a nap szerepelt a 
javaslatban, mert a második 
világháborút követően, 1947-ben 
ezen a napon kezdődött a 
felvidéki magyarok kitelepítése.

A határozatban rögzítették, hogy 
az Országgyűlés szükségesnek 
tartja méltóképpen megemlé-
kezni a Beneš-dekrétumok 
következtében a Csehszlovák 
Köztársaságból kizárt, Magyar-
országra telepített mintegy 
százezres magyarságról; és 
támogatja olyan megemléke-
zések szervezését, oktatási 
anyagok készítését, amelyek a 
Felvidékről való kitelepítéssel 
kapcsolatosak.

Az Országgyűlés emellett kife-
jezi nagyrabecsülését mindazok-
nak, akiket az adott időszakban 
csehországi kényszermunkára 
deportáltak, és ebben a szenvedé-
sekkel teli helyzetben is igyekez-
tek megőrizni magyarságukat.

/forrás:http://kitekinto.hu/

INTERNET AKCIÓ
Medgyesegyházán a 

KÉSZ Kft-nél! 

Új előfizetőinket ingyenes 
próbahónappal 
jutalmazzuk!

További információért 
keresse fel személyesen 

ügyfélszolgálati irodán-kat 
a Művelődési Ház 

földszintjén, vagy telefonon 
a 68/681-111 es 
telefonszámon.

Az akció 2014. május 31-ig 
érvényes!

Tisztelettel: Medgyesegyházi KÉSZ 
Nonprofit kft.
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