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TESTVÉRTELEPÜLÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTTÜNK
A XXI. MEDGYESEGYHÁZI NAPOK keretében városunk testvértelepülési megállapodást kötött a szlovákiai Gútával. Az
együttműködés aláírása az ünnepi képviselő-testületi ülésen történt. A háromnapos rendezvényről lapunk 6-7. oldalán találnak
színes, képes összeállítást.

ŐSZI ÜNNEPEINK EMLÉKÉRE
1849. OKTÓBER 6.

1956. OKTÓBER 23.

1849. október 6-án végezték ki Aradon
az 1848/49-es szabadságharc 13
honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf
Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A
bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja
volt, amiről a magyarság évről évre
nemzeti gyásznap keretében emlékezik
meg.

„A rendszert az egész magyar nép
söpörte el. (…)
A világon páratlan szabadságharc
volt ez, a fiatal nemzedékkel a
népünk élén. A szabadságharc azért
folyt, mert a nemzet szabadon akart
dönteni arról, hogy miképpen éljen.
Szabadon akar határozni sorsa,
államának igazgatása, munkájának
értékesítése felől.”
/Mindszenty József/

MINDENSZENTEK ÉS
HALOTTAK NAPJA

/Foto: Maulis Ilona/
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ALAPÍTVÁNYI HÍREK
JUTALOMKIRÁNDULÁS
Az idei évben szeptember 24-én érkezett el az a nap, amikor
a Medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Iskola
legkiválóbb tanulmányi eredményű tanulói megkapják az
alapítványtól a jól megérdemelt jutalmukat. Az előző
évekhez hasonlóan most is egy egynapos Gyopárosfürdői
kirándulással jutalmaztuk meg a legjobban teljesítőket.
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Tavaly csak a kitűnő tanulókat vittük el, most azonban lehetőség
adódott, hogy kicsit lejjebb vigyük a mércét, így a 4,8 átlag
felettieket jutalmazhattuk. A 2012-13-as tanévben 43-an érték el
ezt a szép eredményt, közülük 36-an vettek részt a kiránduláson.
Még az időjárás is úgy gondolta, hogy ajándékot ad, így szép,
napos késői őszi kiránduláson vehettek részt a gyermekek, akik
közül többen már most megígérték, hogy sokat fognak tanulni,
mert jövőre is szeretnének részt venni a strandlátogatáson.

PET- PALACK GYŰJTÉS
A múlt hétre teljesen megtelt a Jókai utcai
iskola pincéje Pet palackkal és alumínium
dobozokkal. Egy nagy teherautónyi mennyiséget el is szállítottak.
A pakolásban a 7.a osztály segített, nekik köszönet a
munkájukért, a gyűjtőknek pedig azt köszönjük, hogy egyre
többen, és egyre szorgalmasabban hozzák zsákszámra az
újrahasznosítható anyagokat. Sokan már a vendéglátóhelyeken
felgyűlő palackokat és dobozokat is begyűjtik, így segítik az
alapítványt.
Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök

SZINTE MÁR „TELTHÁZAS” A JÖVŐ ÉVI KIRÁNDULÁS IS
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesületnél
hagyomány, hogy minden év szeptemberében Romániába
kirándulunk. Az idei buszos körúton első nap Déva, majd
Vajdahunyad várát néztük meg. Szállásunk falusi turizmus
keretében volt biztosítva Csernakeresztúron, ahol vendéglátóink
nagy szeretettel fogadtak bennünket. Másnap Nagyszeben felé
vettük az irányt, ahol a város nevezetességeivel ismerkedtünk,
majd meg sem álltunk Sinaiáig, ahol a Peles-kastély falai idézték
a múltat.

Aznap Brassót is felfedeztük és mellette, Négyfalun szálltunk
meg. Reggel a Fogarasi-havasokba indultunk, ami fő úti célja
volt kirándulásunknak. A csúcsokat többen lanovkával értük el.
Nagyon jó hangulatban, felejthetetlen élményekben volt része
csapatunknak. Köszönjük a szervezést Sütő Mária Mártának és
az idegenvezetést Balázs Istvánnak, akik ezt a csodálatos utat
megszervezték!
Varga Sándorné
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RÉSZLETEK A MEDGYESI POLGÁRMESTER NAPLÓJÁBÓL
Elevenen él bennem nap mint nap az elmúlt időszak legjelentősebb települési eseménye,
a szeptember végén tartott Medgyesegyházi Napok rendezvénysorozat, ami az idén különösen mély nyomott hagyott
bennem és bizonyára sokunkban. Ünnep volt ez a javából!
Ez alkalomból Felvidékről Gúta település polgármesterét,
Horváth Árpád urat és delegációját is meghívtuk hozzánk, akik
elfogadták invitálásunkat.
Mint minden évben, most is, pénteken délután, a koszorúzásokat
követően ünnepi önkormányzati ülést tartottunk, ahol a
képviselő-testület által adományozott díjak kerültek átadásra.
Szokásaink szerint köszöntöttük a legidősebb és legfiatalabb
polgárainkat.
Elismerést adtunk át azoknak az ingatlan
tulajdonosoknak, akik portái a legszebbek egész évben.
Ez a mostani testületi ülés egy kicsit más volt, mint korábban,
hiszen a Schéner Mihály Általános iskolának zászlót
adományoztunk, a gyerekek a zászlóra esküt is tettek.
Aláírásra került Medgyesegyháza és Gúta városa között a
testvérvárosi megállapodás, amellyel úgy gondolom, egy régi
hiányosságot pótoltunk.
Nagyon megindító volt számomra, hogy az eseményre a
Művelődési Ház nagyterme megtelt, ami nem véletlen, hiszen
már nagyon sokak várták és gyakran kérdezték is tőlem, hogy
mikor lesz együttműködési aláírás a két település között. Én
ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, hogy eljöttek, és
tiszteletüket tették az ünnepi ülésen!
Szombaton délután a hagyományokhoz híven a művelődési ház
melletti téren eszem-iszom vigadalom volt. Ebből az alkalomból,
mint más években is főzőversenyt tartottunk, aminek még soha
ennyi nevezője nem volt, mint az idén. Talán a véletlennek
köszönhető, hogy idén volt a XXI. Medgyesegyházi Napok és
pontosan ennyi csapat nevezett be e főzőversenyre. Jó érzés volt
látni, hogy a tér teljesen megtelt, az emberek vidámak voltak,
beszélgettek, kínálták egymást. Összességében úgy gondolom,
hogy jól érezték magukat.
Az elmúlt hetekben sokan megállítottak, hogy jövőre is és a
következő években is hasonlóan szervezzük meg a rendezvényt
és gratuláltak a szervezéshez, ami nem az én érdemem, hanem a
Medgyesegyházi KÉSZ Kft. és az önkormányzat dolgozóié.
Mindenki nevében köszönöm, hogy ilyen rendkívül jól
megszervezték ezt a hétvégét!
Az elmúlt hetekben elkezdődtek a 2014-2020-as időszakra
vonatkozó fejlesztési tervek előkészítései. Ebben a témában, a
jövőben még nagyon sok dolgunk lesz, hiszen a fejlesztési
terveket elsősorban a városok fogják koordinálni a kistérségben.
Minden községnek döntést kellet hoznia, hogy ebben a
vonatkozásban a térség 4 városa (Battonya, Medgyesegyháza,
Mezőkovácsháza, Mezőhegyes) közül mely városhoz kíván
csatlakozni. Hozzánk 8 település csatlakozott, ami jól jelzi azt,
hogy a kistérségünkben Medgyesegyházának milyen nagy is a
tényleges vonzáskörzete.
A fejlesztési tervekről már előzetesen tárgyalt a képviselőtestület, de ebben az ügyben már összehívtam egy vállalkozói és
egy civil találkozót is, ahol kértem mindenkit, ha bármilyen
ötletük van ezzel kapcsolatban, azt jelezzék, hogy be tudjuk

építeni a tervbe, hiszen a jövőben, ami nem lesz benne a tervben,
arra valószínűleg nem is lesz pályázati kiírás, így támogatás sem
igényelhető az ilyen beruházásokhoz. Ezúton kérném a
lakosságot is, mindenkit, hogy ha ötletük van, azt jelezzék felém,
felénk!
Október 18-án születésnapot ünnepelt a Varázserdő Óvoda, most
volt 1 éves. A gyerekeknek közlekedésbiztonsági nap lett
szervezve, amelynek keretében átadásra került a nyáron
megépített mini KRESZ pálya, ahol a gyerekek játékos keretek
közt el tudják sajátítani a KRESZ legfontosabb szabályait. Az
ünnepségen a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság, valamint a
helyi rendőrőrs rendőrei is itt voltak és lelkesen irányították a
forgalmat. Hoztak egy rendőrautót is, amit a gyerekek belülről is
megnézhettek, sőt az autó szirénáját is kipróbálhatták. Úgyhogy
nagyjából egész délelőtt vijjogott az autó.
Október 15-én, 11-én és 12-én a Dél-Békési Mentőcsoport
minősítése történt. A mentőcsoportot közösen Dr. Garay Rita
polgármester asszonnyal, Tótkomlós polgármesterével hoztuk
létre azzal a szándékkal, hogy ha a térségben bármilyen
katasztrófa következne be, önkéntesek segítségével ezeket
mielőbb el lehessen hárítani. A mentőcsoport megalakításához
nagyon sok segítséget kaptunk Simonka György, országgyűlési
képviselő úrtól, valamint a Békés Megyei Katasztrófavédelem
munkatársaitól, Tóth Tibor, ezredes úrtól, aki a megyei
katasztrófavédelem igazgatója, Béni Attila, tűzoltó százados
úrtól. Ebből az alkalomból meghívtam Szabó Ödön urat, a
romániai Bihar megye önkormányzatának alelnökét, az RMDSZ
alelnökét, és aláírtunk egy szándéknyilatkozatot, hogy a
katasztrófavédelem területén a jövőben együttműködünk.
Sokan feltehetik a kérdést, hogy mi szükség van egy ilyen
szervezetre, hiszen ott vannak a hivatásos szervek, akiknek az a
feladata, és ezen túl bármikor berendelhetőek polgári védelem
keretében. Azok az emberek, akik vészhelyzet esetén tudnak
dolgozni. Mégis úgy gondolom, hogy ez fontos, mert egy
beszélgetés alkalmával Tóth Tibor ezredes úr elmesélte nekem,
hogy amikor a Dunai árvíznél voltak, mekkora különbség volt az
önkéntesek és a berendeltek munkája között. Akik önként
jelentkeztek, azok tényleg magukat nem kímélve, akár 24 órán
keresztül is képesek voltak dolgozni és ennek köszönhető, hogy a
Dunai árvizet is meg tudták fogni és nem helyrehozhatatlan a
katasztrófa.
Október elején ünnepeltük az időseket, melynek alkalmából a
Gondozási Központ egy héten keresztül több helyszínen és több
alkalommal programokat szervezett. Sajnos nem tudtam ezeken
részt venni, mivel szinte minden nap valamilyen ügyben el kellett
utaznom, ezért kértem meg Forgó Pál, alpolgármester urat, hogy
képviselje az önkormányzatot. Tőle is és másoktól is úgy
hallottam, hogy a rendezvények jól sikerültek, a résztvevők jól
érezték magukat. Szeretném megköszönni a Gondozási Központ
munkatársainak, hogy ilyen nagyszerűen megszervezték ezeket a
programokat!…
Ruck Márton
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IDŐSEK VILÁGNAPJA-2013

TÁJÉKOZTATÓ

Településünkön október első hete az idősekről szólt. Olyan
programokkal kedveskedtünk az ünnepelteknek, melyek
kiragadják őket a mindennapokból, és a szabadidő
élményekkel teli eltöltése mellett hasznos információkkal
is szolgálnak.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. július 01.
napjától kezdődően megkezdte munkáját a
Mezőkovácsházai Járási Hivatal romaügyi referense,
Rádai Imre, akit a következő telefonos
elérhetőségeken kereshetnek:

A rendezvénysorozat első napján a Schéner Mihály Általános
Iskola műsorát nézhették meg az érdeklődők, majd a
Varázserdő Óvoda nagycsoportosai szórakoztatták a közönséget. Kedden a programok az egészség megőrzéséről szóltak
Dr. Molnár Katalin, háziorvos előadásában. Ezt követően az
időskori hallásvesztéssel kapcsolatos ismeretterjesztésen és
ingyenes hallásvizsgálaton vehettek részt az idősek.

70/333-68-41, 30/758-21-22

A harmadik napon ingyenes filmvetítés volt a Művelődési
Házban.
Csütörtökön a Csanádapácai Népdalkör szereplése kínált
önfeledt perceket, melyhez a Gondozási Központ dolgozói
palacsintát sütöttek és kínáltak. A rendezvénysorozat utolsó
napján Csikós Nándor és Rakonczai Bíborka műsorát
nézhették meg az érdeklődők, majd Nyári István és barátai
szórakoztatták a közönséget. A Gondozási Központ Idősek
Klubjának dolgozói csörögével és teával vendégelték meg a
program résztvevőit. Bízom abban, hogy a programon
résztvevők jól érezték magukat, és a jövőben hasonló
érdeklődéssel vesznek részt rendezvényeinken.
Ezúton köszönjük a Schéner Mihály Általános Iskola, a
Varázserdő Óvoda, a Csanádapácai Népdalkör, Csikós
Nándor és Rakonczai Bíborka, valamint Nyári István és
barátai fellépését, a KÉSZ Kft. és Dr. Molnár Katalin
segítségét. Köszönöm a Gondozási Központ dolgozóinak
munkáját, hiszen mindennapi feladataik elvégzésén túl aktívan
részt vettek a fenti programok szervezésében és lebonyolításában.
Mészárosné Hrubák Mária, intézményvezető

AZ IDŐSEK KLUBJA ÉLETÉBŐL…
A medgyesegyházi idősek klubja, már több éve
testvérklubot alakított a nagykamarási idősek klubjával. A
két intézmény ellátottjai felváltva látogatják egymást, részt
vesznek egymás rendezvényein, ünnepein. Szívesen töltik
együtt a szabad idejüket, hiszen a két település klubtagjai
között már barátságok szövődtek.
Szeptember 18-án délelőtt, lázasan készülődtek az idősek és a
klub dolgozói a vendégek fogadására.
A délelőtt vidám hangulatban, nagyon hamar eltelt, hiszen volt
miről beszélgetni. A családról, de főként az unokákról
beszélgettek, akik közül többen külföldön dolgoznak.
Megvitatták a külföldi munkavállalás lehetőségeit és
nehézségeit. Tapasztalatokat cseréltek az egészséges életmód
megtartásáról. Vendégeinket teával, gofrival és kávéval
kínáltuk. Klubtagjaink sós- és édes aprósüteménnyel is
kedveskedtek.
Horváth Istvánné, klubvezető

Gondozási Központ

A KONTÉNERES IVÓVÍZTISZTÍTÁSRÓL
Mint közismert Medgyesegyházán a Sport utcában és
Bánkúton a Honvéd utcában 1-1 db AsR 10/40 típusú
ivóvíztisztító konténeres berendezés került letelepítésre és
beüzemelésre még az év elején. A konténereket - a
szakhatóságok szigorú ellenőrzése mellett - társaságunk
üzemelteti.
Az üzemeltetésük során néhány alkalommal a tisztított víz
egyes paraméterei túllépték a jogszabályban megadott
határértéket. Legutóbb így volt ez a nitrition tartalom
vonatkozásában. A problémát a technológia tervezője, illetve
kivitelezője felé azonnal jeleztük, és kértük soron kívüli
beavatkozását. Ugyan akkor - preventív jelleggel - azonnal
megkezdtük (később erre az ÁNTSZ illetékes szervezete
kötelezettséget is kiadott) a leginkább érintettek (egy évesnél
fiatalabb gyermekek, várandós hölgyek) körében a palackos
víz osztását.
Ezt mindaddig folytatjuk, amíg akkreditált labor általi
mérésekkel nem lesz igazolható, hogy a folyamatban lévő
beavatkozások eredménnyel jártak. Erről minden érintettet
természetesen külön értesíteni fogunk. Addig is kérjük szíves
együttműködésüket és megértésüket.
Biztosíthatom Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy társaságunk
továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenki
hozzájuthasson a szabványos ivóvízhez.
Tisztelettel: Nadabán János, ügyvezető igazgató
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BEVETHETŐ A MENTŐCSOPORT – BÁNKÚTON SZEREZTEK GYAKORLATOT
Medgyesegyháza-Bánkút volt az egyik helyszíne a Dél-Békés Mentőcsoport nemzeti minősítő gyakorlatának.
Az önkéntesekből verbuvált, speciális tudással rendelkező mentőcsoport október 12-én és 13-án egy 40 órás
gyakorlat keretében szerezte meg a jogosultságot arra, hogy árvízi helyzetben, illetve települési katasztrófák esetén
beavatkozhasson, mentést végezhessen.
A gyakorlat egyik helyszíne Bánkút volt, ahogy az önkéntesek
népes nézősereg mellett egy lángoló épülethez vonultak, tüzet
oltottak, s a gyakorlat feltételezése szerint egy másik ház elzárt
padlásáról egy eszméletlen sérültet mentettek ki.

A Dél-Békés Mentőcsoport gyakorlatának keretében
nemzetközi együttműködésről szóló megállapodásra is sor
került. Az önkéntes szervezet tagjai szívesen segítenének az
országhatáron túl is, ehhez ugyan még nemzetközi engedélyeket kell szerezzenek, azonban már most is élvezik a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatását.
Medgyesegyháza tagja egy olyan együttműködésnek, amely
romániai partnerekkel együtt szeretné előmozdítani az
önkéntesség, a kölcsönös segítségnyújtás ügyét. Így október 12én az Európai Közös Jövő Építő ETT tagjai szándéknyilatkozatot írtak alá arról, hogy a Dél-Békés Mentőcsoport
bevonásával tevékenységüket kibővítik a katasztrófahelyzetekben való kölcsönös segítségnyújtással. A határon
átnyúló megállapodást az Interparlamentális Unió RománMagyar Tagozatának romániai – Szabó Ödön – és hazai –
Simonka György – elnöke támogatóként ellenjegyezte.
Krisztován Anna

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A csapat tagjaként részt vett a gyakorlatban Növényi Norbert,
olimpiai bajnok és Simonka György, országgyűlési képviselő is,
a mentést Béni Attila, a mentőcsoport parancsnoka irányította.
Másnap Pusztaottlakán hét kárhelyszínen szervezett gyakorlatsort végeztek el az önkéntesek a minősítés érdekében.
A minősítő gyakorlatot értékelve dr. Góra Zoltán tű.
dandártábornok, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság
főigazgató-helyettese a nagyszámú önkéntes elköteleződése
mellett a széleskörű eszközpark jelentőségét emelte ki a
mentőcsoport előnyei közül.
Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy a Dél-Békés
Mentőcsoport Ruck Márton medgyesi és dr. Garay Rita
tótkomlósi polgármester ötlete nyomán jött létre. A civil
szerveződéssel felállt mentőcsoport alapítványi támogatással
működik, így minden segítséget szívesen fogad a szervezet,
amiről bővebben a honlapjukon - www.delbekesmcs.hu - lehet
tájékozódni.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez, ezért pályázatot ír ki felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók („A” típusú pályázat) – és a
felsőoktatási intézménybe jelentkezők ( „B” típusú
pályázat ) számára.
A részletes Pályázati kiírás a
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica2/ a
pályázati regisztráció a
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/
linkeken érhető el.
Bursa Hungarica „A” és „B” típusú ösztöndíj pályázat
feltételei: lakóhely a pályázatot meghirdető települési
önkormányzat területén; hátrányos szociális helyzet;
felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a
pályázati kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően).
„B” típusú pályázó esetén a fentieken kívül szükséges
még: a pályázó büntetőjogi felelősség tudatában tett
nyilatkozat, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor
felsőoktatási intézménybe még nem nyert felvételt,
hozzájáruló nyilatkozat, hogy a felsőoktatási oktatási
intézménybe történő felvételi eredményéről az Oktatási
Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató
Önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A fenti feltételek meglétét igazoló dokumentumokat a
medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalban, Nagy
Lászlónénál lehet leadni személyesen 2013. október 14- től.
A pályázat benyújtásának végső határideje:

2013. november 15.
Városi Önkormányzat Medgyesegyháza
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IGAZI TELEPÜLÉSI ÜNNEP VOLT A MEDGYESEGYHÁZI NAPOK
- „A sorsok mindig érdekesek. Az ember megszokja a
sorsát, azon belül megtalálja a magatartást a mindennaphoz és a lehetőségekhez..., s ez a képesség csaknem
határtalan.” - nyitotta meg egy felvidéki világpolgár, a kassai
Márai Sándor szavaival a XXI. Medgyesegyházi Napok városi
ünnepi képviselő-testületi ülését Ruck Márton, polgármester. A
háromnapos rendezvénysorozat kiemelt mozzanata volt ez az
esemény, melynek keretében testvértelepülési megállapodás
kötetett lakóhelyünk és a szlovákiai Gúta városa között.

Az ünnepi ülést megelőzően, hagyományosan koszorú
elhelyezésére került sor Baross László, Magyar Örökség-díjas,
világhírű búzanemesítő bánkúti sírján. Az emlékezők ezt
követően Schéner Mihály, a 2009-ben elhunyt, medgyesegyházi
díszpolgár, festő-, grafikus-, szobrász-, keramikus-, textilművész, bábtervező, Munkácsy- és Kossuth-díjas, Érdemes és
Kiváló Művész, a Magyar Köztársaság Középkeresztjének, a
Hazám-, a Príma Primissima, a Pro Európa-díj, és számos hazai
illetve nemzetközi elismerés birtokosának szülőházánál
tisztelegtek a mester emlékének.
A helyi általános iskola névadója is egyben Schéner Mihály, így e
jeles napon zászlóavatásra is sor került. Vermes Rita,
intézményvezető Ruck Márton polgármestertől vette át a
Kémenes Csaba, katolikus plébános és Zsíros András,
evangélikus lelkész által megáldott zászlót.

Ezen a napon adták át a helyi kitüntetéseket és elismeréseket is.
A 2013. év köztisztviselője Nagy Lászlóné, pedagógusa
Szigetvári Józsefné, tanulói Jancsó Kitti, Nagy Csenge Olga és
Szigetvári József.
A 2013. év sportolója címet az I. korcsoportos fiú labdarugó
csapat kapta meg, mely idén tavasszal a Fonyódligeten
megrendezett Diákolimpia országos döntőjén 6. helyezést ért el.

Kórógyi Szabolcs, Engelhardt Ákos, Bácsi Zsolt, Czene Ákos,
Misur Jácint, Karsai Alex, Isztin Ákos, Páger József, Borzi
Benjamin, Anderkó László
Edzőik: Szabó András, Nagy Attila, Kovács Viktor
A képviselő-testület külön elismerésben részesítette több
évtizedes egészségügyi alapellátásban eltöltött kimagasló
szakmai munkájáért Dr. Mészáros Ilona háziorvost, aki 2013.
augusztus 31-ig látta el ezt a feladatot.
Köszöntötték a város legfiatalabb polgárát: Fehér Anna
Katalint, aki 2013. augusztus 8.-án látta meg a napvilágot
/Édesanyja: Megyeri Elvira, édesapja: Fehér Rudolf Tamás/,
valamint legidősebb polgárát: Papp Zoltánt, aki 1913. január 15én született.

RENDEZETT UTCAKÉP DÍJAK
I. hely:
megosztott a társasház tulajdonosai között: Varga
Ferenc, Rákóczi u. 12/a. és Süli Pál, Rákóczi u. 12/a.
II. hely:
Szamosi Mihályné, Tanya 29. sz.
III. hely:
megosztott a társasház tulajdonosai között: Berényi
Mihályné, Jókai u. 12. és Uhrin András,
Jókai u. 14. sz.

ELISMERŐ OKLEVELEK
- A zászló egy közösség múltjának, jelenének, önazonosságának
és önbecsülésének legfontosabb szimbóluma. Zászlót bontunk,
és ezzel avatjuk hivatalosan sajátunkká. Minden reggel minket
köszönt, hasonló tisztelet illeti meg, mint a nemzeti zászlót és
hirdeti a Schéner Mihály Általános Iskola nevét, azt a nevet,
amire méltón lehet büszke, minden schéneres diák- mondta az
igazgatónő.

id. Szamosi Mihály, Jókai u. 2., Horváth András,
Szabadság u. 5., özv. Matuska György Ádámné, Szabadság
u. 1/a., özv. Karlik Jánosné, Szabadság u. 31., Németh
János, Szabadság u. 35., Fűri Gábor, Petőfi u. 39., Molnár
István, Bercsényi u. 25., Holecz Zoltán Moravszki u. 24.,
Varga Vince, Moravszki u. 26., ifj. Marosi Mihály
Medgyesegyháza, Fáy u. 49.
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A művelődési ház előterében helyi alkotók és a Schéner Mihály
Általános Iskola Kiállításának megnyitójára várták az
érdeklődőket. Bemutatkozott a nagyközönségnek: Kovács
Jánosné /KOLA/, Laczó Mária, Orestyákné Buka Mária,
Orestyákné Pintér Györgyi, Sütő Jánosné és Zana Diána.
A XXI. Medgyesegyházi Napok szombati és vasárnapi
programjaival csatlakozott az „Itthon vagy – Magyarország,
szeretlek” országos rendezvényhez.
A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. „Az én kis városom”
címmel rajzpályázatot hirdetett.

DÍJAZOTTAK 1-2-3. HELYEK
Óvodások: Draguljov Babett, Bódán Benedek, Laczó Cintia
Réka-1-2. osztályosok: Török Dénes, Szilágyi Fanni, Góg Betti 3-4. osztályosok: Máté Kata Panna, Vigyikán Dorina, Zsíros
Emma-5-6. osztályosok: Kiss Laura, Karsai Erik Richárd,
Fodor Róbert -7-8. osztályosok: Marosi Krisztina, Kovács
Klaudia Tamara, Bódi Richárd
Különdíjas: Zsilinszki Diána – GRATULÁLUNK!

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
verseny, házi sütemény és házi pálinka verseny vitte a prímet,
ahol világhírességek zsűriztek.
A főzőversenyt a NYOMÁSMINDENRE csapat nyerte, a
„Legszebben terített asztal” címet az ESZÜNK, ISZUNK,
NEM BÁNKÓDUNK csapat vitte el, míg a „Legszebben
tálalt étel” díja a MEDGYES KFT. csapaté lett.
„A legbulisabb csapat” címet a FŐZÖTÖKÖK ÉS
HÜVELYESEK szerezték meg.

HÁZISÜTEMÉNYEK VERSENYE
1. hely: Varga Zoltánné -Mézeskrémes
2. hely: Varga Sándorné – Medgyesi meggyes csoda
3. hely: Tóth Károlyné – Csoki csemege

HÁZIPÁLINKÁK VERSENYE
1. hely: Maulis Pál – Sárgabarack (2012)
2. hely: Horváth András –Bogyózott szőlő (2010)
3. hely: Simonka János – Vegyesgyümölcs (2010)

SZOMBATI PROGRAMOK
A „Medgyesegyházáért futás” az idén megújult. Míg tavaly a
fiatalokért címmel lett beharangozva, az idén a családoknak
jutott a főszerep. Soha még ennyien, több mint 500-a voltak
részesei az eseménynek.

VASÁRNAP
Aratási hálaadó istentiszteletet tartottak az evangélikus
templomban, Búcsúi szentmisét a római katolikus templomban
és egész nap búcsút, vásárt a sportpálya mellett.

DIÁKÚJSÁGÍRÓK TOLLÁBÓL
Gácsér Béláné, a Nebulókért Alapítvány kuratóriumi elnöke
elmondta, az idén is részt vettek a szervezési feladatokban, a
lebonyolításban, és az osztályok közötti verseny II. helyezéséért
járó 10.000,- Ft-ot is az alapítvány ajánlotta fel. Délután, már
hagyományosan, kézműves játszóházba várták a gyermekeket.
Ez a program mindig sokakat
vonz, nem volt ez másképp az
idén sem. Amíg a felnőttek a
főzéshez készülődtek, beszélgettek, addig ők a gyermekekkel
hajtogatott lábú polipokat és
hűtőmágneseket készítettek. Aki
készen volt, még egy alapítványi
logós léggömböt is vihetett haza
ajándékként.
A felnőtt ping-pong verseny és
a Turizmus Trend Kiállítás és
Vásár is tartogatott meglepetéseket a folyamatos színpadi előadások mellett, de az ESZEMISZOM VIGADALOM: főző-

Környezetvédelmi nap
2013. szeptember 13-án elbicikliztünk Bánkútig. Ott mókás,
ismeretterjesztő, elgondolkodtató és fárasztó feladatokat kaptunk és
oldottunk meg. A feladatok: TOTÓ, kidobós szerű játék,
tájékozódási feladat. Sokat beszélgettünk az öntudatos vásárlásról
és a környezet megóvásáról is. Ebédre babgulyást ettünk, majd
beszéltünk Baross Lászlóról, a világhírű búzanemesítőről.
A napot kerékpáros akadálypálya zárta, ahol szlalomban ki kellett
kerülni a bójákat majd átmenni két pad közt végül a bójával meg
kellett „koronázni” Laci bácsit.
Szél Anikó, 6.b

A hulladékgyűjtés
A hulladékgyűjtés fontos dolog a föld védelmében, mert a hulladékot
újrahasznosítják, és nem hagyjuk az utcán. Az iskolában minden
tanulónak kötelessége volt, hogy hozzon valamennyi hulladékot.
Iskolánk tanulói Medgyesbodzáson, Medgyesegyházán, és Bánkúton
szorgosan gyűjtötték a hulladékot. Papírt és vasat lehetett behozni,
cserébe az osztályok kapnak osztálypénzt. Szomorú hír, hogy egy
tanuló az iskolában Egyed Patrik diáktársunk nagyon beteg és a
DÖK képviselők úgy döntöttek, hogy a hulladékgyűjtésen összejött
pénz 10%-át Patrik javára fordítják.
Dankó Attila, 8.a

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
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ÉN MINDIG IS AZ EMBEREKET KÉPVISELTEM
Medgyesegyháza önkormányzatának személyi összetételében -a jelenlegi ciklusban is- időközi változás történt, melyet Sütő Mária
Márta, mint érintett képviselő immár másodszor élt meg. Erről és a település érdekében vállalt szolgálatáról kérdeztem, bár igen nehéz volt időpontot egyeztetni az interjúra, mert hol Bánkúton látogatta a választópolgárokat, hol színházi látogatást szervezett a fővárosba, máskor a helyi román egyesület élén látott el különféle teendőket, többször a polgármesterünkkel volt fontos
megbeszélése…
- Egyszerűen ilyen örökmozgó
vagyok. Valahogy én mindig is az
embereket képviseltem, szeretek jó
közösségi ügyekkel foglalkozni,
szervezni, megvalósítani és merek
álmodni is.
Szerencsére nagyon sok jó szándékú, hasonló gondolkodású, cselekvő ember van a környezetemben,
akikkel együtt sok sikeres összefogást éltünk már meg. Biztos
vagyok benne, hogy ez így lesz a
jövőben is!
- A helyi választások is igazolják népszerűségét, hiszen már
két alkalommal is mindössze pár szavazat választotta el attól,
hogy elfoglaljon egy képviselői széket a fidesz színeiben
indulva. Mit érzett ezekben a helyzetekben?
- Különösebben nem foglalkoztatott ez a dolog, mert az a
filozófiám, hogy mindennek oka van, valamiért ezeknek akkor
így kellett történnie. Elfogadtam, most, pedig új helyzet van és
ehhez alkalmazkodom. Egyébként ez másokat sokkal inkább
izgat, de olyanok is vannak szép számmal, akik valamiért eleve
azt hitték, hogy már eddig is képviselő voltam és úgy fordultak
hozzám sok esetben.
- Ez valóban erős bizalomra enged következtetni. Hogyan
sikerült a tényleges képviselői munkát felvenni a nyáron?
- A közügyeket mindig naprakészen követtem, nyilván most még
több időt kell rászánnom egy-egy témára, hogy felelősen vegyek
részt az egyes helyi döntéshozatalokban, alakítsam ki álláspontomat, nyilvánítsak véleményt. A bizottsági munka az, ami
kevésbé látványos, de annak amúgy is a hatékonyság a célja. Ott
lehet igazán a lakosság érdekeiért harcolni!

- Kell is harcolni?
-Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, mert képviselő társaim valamennyien a legjobbat akarják a medgyesegyházaiaknak, de
eltérőek lehetnek a nézőpontjaink, meg kell egymást győznünk,
kompromisszumokat kell kötnünk, ami hol simán, csendesen, hol
nagyobb hanggal történik. Ezért sem mondhatja egyetlenegy
elöljáró sem, hogy bármi is csak az ő érdeme, itt a legnagyobb
csapatjátékról van szó!
- Elővettem a 2010-es választási anyagát. Abban az áll, hogy
korábbi közéleti szerepét leginkább a konstruktív jelzővel
tudja illetni, foglalkozásából és végzettségeiből adódóan a
közoktatás, egészségügy és szociális területek állnak önhöz a
legközelebb, de aktív közéleti tevékenysége a civil szférában
is megedzette.
- Ez továbbra is vállalható, fenn áll, csakúgy mint az, hogy a
széles értelemben vett köz és közjó érdekében kívánom használni
és felhasználni kiváló empatikus készségemet, hatékony érdekérvényesítő képességemet, szakmai és politikai tudásomat.
- Akkor azt is kinyilatkoztatta, hogy előnyt kíván kovácsolni
abból, hogy az Isten' nőnek teremtette.
- Úgy tűnik ezt sikerült is bizonyítani. Vallom és ösztönzöm is a
nőtársaimat arra, hogy helyünk van felelős pozíciókban, a
politikában, a képviselő-testületben, a közéletben.
- Remélem nem sértem meg, de amióta ismét képviselő lett,
többször hallottam már olyan jelzőket önről, hogy túlgondoskodó, túlzottan humánus, döntéseiben nagy szerepet
játszik az érzelem, olyan „Teréz anyás”!
- Kár lenne tagadni, hogy szeretem az embereket és, hogy gyakran szívemre is veszem a gondjaikat, képes vagyok órákig is
hallgatni őket, bekopogtatni az otthonaikba. Lehet, hogy nekem
pont ezért kell képviselőnek lenni. Teréz anyáról meg csak
annyit, hogy tőle van a kedvenc idézetem:
„Az élet ígéret- teljesítsd!”
Baukó Ildikó

ORVOSOLTUK A PROBLÉMÁT
Az önkormányzat számára nagyon fontos feladat a közbiztonság erősítése, melynek egyik eleme a kamerarendszer
fejlesztése, amire pályázatot is nyújtottunk be. Sajnos az
MVH jogi állásfoglalást adott ki, aminek alapján ez a
pályázat elutasításra került volna.

Ezzel kapcsolatban megfogalmaztam egy levelet, hogy
miért nem elfogadható ez számunkra, indokoltam, hogy az
állásfoglalás miért nem állja meg a helyét esetünkben. Ezt a
levelet eljutattam a térség országgyűlési képviselőjének
Simonka György, úrnak, aki segítségemre sietett.
Egy megbeszélést szervezett a Parlamentbe, V. Németh
Zsolt, államtitkár úrral, akivel sikerült a problémát
orvosolni, így mostanra nincs veszélyben a tervezett
beruházás. Bánkúton és Medgyesegyházán újabb 14 db
kamera lesz jövőre kihelyezve.
Ruck Márton, polgármester
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ÚTKÉRDÉS: mikor lesz járható?

VIRÁGOSÍTÁS, UTCABÚTOROK

Amikor a Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás
megkezdte munkáját, az egyik legfontosabb célkitűzése
volt, hogy a térség országútjai járhatóak, minőségiek
legyenek. Megkérdeztük Ruck Mártont, Medgyesegyháza
polgármesterét, hogy áll most ezt a kérdés a kistérségnél,
mit tettek a képviselők a fejlesztés érdekében.

Így október közepén immár hagyományosan, kiültettük a
tél és a jövő tavasz színes szépségeit, az árvácskákat.
Mintegy 2500 tő szépíti, színesíti közterületeinket e
"hálás" virágból. Reméljük, hogy kegyes lesz a tél és
tavaszig megerősödnek a kis palánták, hogy azután akár
június közepéig is szépen virítsanak.

- A dinnyés út ügyében megtettük az első lépéseket, hogy
elkezdődjön a felújítás. Előbb szükség volt a tervek elkészítésére,
ezt a kistérség el is végezte, most az anyagi forrás megszerzéséért
dolgozunk- mondta a polgármester, aki ma a fejlesztési célú
társulás munkaszervezetét irányítja. A dinnyés út köztudottan az
országhatártól, Dombegyháztól Orosházáig tart, a kistérségben
érinti még Kevermest, Nagykamarást, Medgyesegyházát,
Medgyesbodzást. Összesen mintegy 60 kilométeres szakasz
felújítását jelentené Dél-Békésben.
A térség országgyűlési képviselője, egyben a kistérségi társulás
elnöke ennél szélesebb körű útfelújításról beszél.
– Felmérések szerint a Békéscsabára tartó forgalom miatt a
Csabaszabadi út az egyik legforgalmasabb, de közben nagyon
rossz állapotban van, ezen változtatni kell – fogalmaz Simonka
György. A Békés megyei bürokraták folyamatosan hitegettek,
mindig új időpontokat mondtak az útjaink felújítására, ezért ma
már Budapesten tárgyalok, egyenesen az infrastruktúráért felelős
államtitkárral, Völner Pállal egyeztetetek a térség érdekében.
Eddig sikerült elérni, hogy Dombegyházánál megkezdték a
munkát, s még a fagyok beállta előtt elérhetnek a határponttól a
településig. Tavasszal a dinnyés út legkritikusabb szakaszainak
teljes szélességű aszfaltozása is megtörténhet, s a harmadik ütem
az lesz, amikor a kimaradt szakaszok is teljesen új útburkolatot
kapnak – összegzi a munkát Dél-Békés országgyűlési
képviselője.
Az elmúlt három évben Békés megyében 45 kilométer országút
épült, ebből 32 km Dél-Békésben, Mezőkovácsháza-OrosházaTótkomlós szakaszon. Ezzel már 3,8 milliárd forint értékű
beruházás valósult meg a térségben.
Krisztován Anna

Társaságunk - az önkormányzattal együttműködve - folytatja a
már korábban megkezdett bokorrózsa-ültetési programot is. Ez
évben pótoljuk a Dózsa utcában "hiányzó" töveket, illetve
folytatjuk a rózsatelepítést az utca teljes hosszában.
Új színfoltot kívánunk létrehozni a Gárdonyi utcában, ahol a
sétány mellett -a közút felőli oldalon- rózsasort alakítunk ki.
Reményeink szerint mindezt valamennyink örömére,
településünk további szépítésére tehetjük, s bízván hisszük, hogy
most nem fog „eltűnni” a rózsák jelentős (cca.40%!) hányada,
mint az a legutóbbi telepítés után történt.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy felajánljam
társaságunk segítségét mindazoknak, akik reális áron
bokorrózsát szeretnének vásárolni. (Igényeiket október végéig
jelezzék a Vízműtelepen, Moravszki utca 17.)
A közeli napok, hetek eseménye lesz az úgynevezett utcabútorok
közterekre való kihelyezése is, melyeket a START-2013 program
keretében foglalkoztatott közmunkások készítették el. Az első
fapadok, szeméttartók Bánkút településrészre kerülnek,
amelyekkel többek között a játszótéri park esztétikumát,
kényelmét kívánjuk fokozni, de jut pad az evangélikus- és a
katolikus temetők elé, valamint a Hősök utcai buszmegálló mellé
is. Az utcabútorok gyártását a program keretében év végéig reményeim szerint a jövő évben is- folytatjuk, így tavasszal újabb
kihelyezéseket tervezünk.
Tisztelettel: Nadabán János, ügyvezető igazgató

Medgyesegyházai ügyfélszolgálati
iroda és pénztár
elérhetőség
Cím:5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
tel:06/68-681-111,0630/446-5212
fax: 06/68-440-004
email: keszkabel@medgyesegyhaza.hu
Hibabejelentés telefonon 06/68-681-111-as
számon munkanapokon: 0:00 – 24:00, vagy
személyesen nyitvatartási időben.
Ügyfélfogadás és pénztár nyitvatartás
H: 13:00 – 17:00, K: 8:00 – 12:00
SZ: 8:00 – 12:00, CS: 13:00 – 17:00
P: 13:00 – 17:00 óráig.

SZÁMÍTÓGÉP?- MA MÁR ALAP!
Ezért ne maradjon le az
alapfokú számítógépes képzésről!!!
Képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
Mindössze 8 általános iskolai végzettség
Képzési idő: mindössze 90 óra
Időtartama: mindössze 3 téli hónap
2013. november 8. - 2014. január 31.
Heti 2 alkalom rendszerességgel, alkalmanként
15 -19 óráig.
A képzés elvégzéséről Alapfokú számítógépkezelői tanúsítványt adunk ki!
Jelentkezni a Művelődési Házban vagy a
06-30/768-18-51-es telefonszámon
Az ára: mindössze 250 ft/óra
ADJA ÖSSZE ÉS KÉSZ!!!
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ESEMÉNYDÚS ŐSZ A VARÁZSERDŐBEN
Szeptember 25 -én Pusztaottlakára kirándult az óvodánk. A
Verbai család jóvoltából ingyen mehettünk a Like Fest parkba,
ahová az iskolásokat szállító autóbusszal jutottunk el.
A szabadban fogyasztottuk el a tízórait, majd elindultunk
megnézni az állatokat, s közben megbeszéltük a jellemzőiket.
Lehetett lovagolni, kocsikázni. Mindenki nagyon jól érezte
magát. Élményeinkről sokáig tudunk még beszélgetni.
Köszönjük a Like Fest park dolgozóinak és a Verbai családnak
ezt a szép napot, továbbá az autóbusz rendelkezésre
bocsátását!
Két nap múlva Békéscsabára kirándultunk vonattal a Vasutas
kiállításra, ami ugyancsak nagyon nagy élmény volt a
gyerekeknek. Legóból készült városrészt, helikopter leszálló
pályát, hintát, kisvonatot, rendőrséget s makett kiállítást
láthattunk, ahol a vonatokat irányították. A városban
megfigyelhettük a közlekedés szabályait, a jelzőlámpák
működését, hogy hogyan lehet szabályosan átkelni az úton,
hogy az autók miért állnak, stb.
A Medgyesegyházi Napok rendezvénysorozat alkalmából a
Varázserdő óvoda dolgozói is beneveztek a főzőversenybe. A
menü zöldborsós csirkepaprikás volt, a főszakács Varga János.
A kollektíva szépen megterített asztalnál fogyasztotta el a
vacsorát, ami nagyon ízlett mindenkinek. A magunk sütötte
süteményekkel koronáztuk meg a napot. Ez a rendezvény
közelebb hozott bennünket egymáshoz.
Szeptember 30- án, az Idősek Világnapja alkalmából a két
nagycsoport meghívást kapott fellépésre a Művelődési Házba,
akik nagyon ügyesen szerepeltek.
Benedek Elek születésnapja a mese világnapja, ezért az
anyanyelvi munkaközösség megszervezte, hogy minden
csoport életkorának megfelelő mesével készüljön, amit
szintén a Művelődési Házban mutattunk be. A kiscsoport „A
répa”, a középsősök „A vityilló”, a nagycsoport I. „Az eltévedt
kiscica”, a nagycsoport II. „A kisgömböc „című mesét adta
elő.
Október 4 - én a Boldog Otthon Alapítvánnyal közös
szervezésben Jótékonysági mesedélutánt tartottunk Egyed
Patrik megsegítésére, aki július óta kórházban van. A
rendezvényen sokan megjelentek, minden csoportnak nagy
sikere volt.
Október 8 -án bábszínházban is jártunk. Komor László
előadásában a „Terülj, terülj asztalkám” című darabot néztük
meg. Egy nagyszülő anyagi támogatásának köszönhetően a
szülőknek csak kevés pénzt kellett befizetniük a belépőre.
Nagyon köszönjük a lehetőséget!
Zám Anikó

október
KÉK IBOLYA KERTÉSZET ÉS DÍSZFAISKOLA
ŐSZI AJÁNLATA
SMARAGDOK, ARANYTUJÁK, TÖRPETUJÁK,
KÚSZÓK,
GÖMBÖK, CIPRUSOK, STRICTÁK 850Ft-TÓL
ÖRÖKZÖLD BAMBUSZ 1500Ft
„KERT, TERASZ, VERANDA”
TÉLÁLLÓ, ÖRÖKZÖLD DEKOR CSEREPES
DÍSZNÖVÉNYEK, LEANDEREK (SOK SZÍNBEN)
350Ft-TÓL
DÍSZCSERJÉK, ÉVELŐK, GYÓGYNÖVÉNYEK
250Ft-TÓL, FŰFÉLÉK (PAMPAFŰ, ZEBRAFŰ,
TOLLBORZFŰ) 550Ft-TÓL
OKTÓBER 20-TÓL MEGKEZDJÜK A
GYÜMÖLCSFÁK, SZŐLŐOLTVÁNYOK,
RÓZSATÖVEK, DÍSZFÁK, SÖVÉNYEK,
BOGYÓSOK ÁRUSÍTÁSÁT
EZÜSTFENYŐK, LUCFENYŐK PARKOSÍTÁSRA,
KARÁCSONYFÁNAK FOLYAMATOSAN KAPHATÓK.
KÉK IBOLYA KERTÉSZET ÉS DÍSZFAISKOLA
MEZŐKOVÁCSHÁZA, NYÍRFA U. 35.
TEL.: 06-30 3222 710, 06-30 6064 600
UGYANITT VEGYSZERMENTESEN TERMESZTETT
ALMA (MUTSU, GOLDEN) 150 FT/KG,
ÉTKEZÉSI ÉS VETŐGUMÓ CSICSÓKA 250 Ft/KG.

ÚJJÁALAKULNAK,
TOBOROZNAK
A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete égisze alatt korábban már
működött egy dalkör, ami az utóbbi időben a tagok
egészségi állapota miatt szünetelni kényszerült. A
civil szervezet azonban nem akarja annyiban
hagyni a dolgot, ezért toborzásba kezdett.
Ráadásul Hegedűs Kittit is megnyerték szakmai
pártfogónak, aki szívesen foglalkozik majd a dalkörrel.
Az egyesület egy 8-10 fős, kis nótás kedvű csoportban
gondolkozik, köztük zenélni tudó emberekkel. Egy
harmonikás már akadt is!
Kossuth téri irodájukba (volt pártház) várják a
jelentkezőket ügyfélfogadási időben hétfőn és szerdán
délután 13–15 óra között vagy telefonon érdeklődhetnek Szabó Györgyné Zsuzsánál a 06/30 4432 861-es
telefonszámon.
B. I.

október
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SZÜLINAPI OVIBULI
A Varázserdő Óvoda egyéves születésnapi bulit tartott a
napokban. Ahogy egy születésnap nagy ünnep a családok
körében, úgy egy intézmény történetében is emlékezetes
esemény. Miért éppen Varázserdő? – mert az óvodában
minden varázslat megtörténhet.
A mesék szárnyán a képzelet bárhová elrepíthet, valóra válhatnak
csodálatos álmaink és vágyaink. Mi hiszünk abban, hogy jó dolog
kicsinyiket úgy nevelni, hogy ők is képesek legyenek majd
felnőttként másokhoz türelmes szeretettel fordulni, értékes
hagyományok alapján állva. Szép példa erre az óvodatámogatók,
a szülők, óvodai munkatársak sok-sok ingyenes, szeretetből való
munkája, mely lehetővé tette, hogy ezt a szép napot együtt
ünnepelhessük! Külön szeretném megköszönni Gácsér
Bélánénak Emma tanár néninek, hogy szabadidejét feláldozva
elkészítette nekünk a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda
feliratát és logóját. Reméljük, hogy még sokáig díszíti az épület
homlokzatát ez a csodálatos kerámia.
A Varázserdő lakói: a manók, a pillangók, a macik, a méhecskék,
a törpikék és az őzikék már korán reggel ki lettek (arc)festve, s
úgy adták elő produkcióikat, verseket, dalokat.

Kedves Medgyesiek!
Még az idén szeretnénk megrendezni óvodánkban a
„vissza a múltba” kiállítást.
Ehhez segítséget kérünk: akinek van régi fényképe,
játéka, óvodával kapcsolatos tárgya, mint pl.ballagó
tarisznya, egyéb, kérjük adja számunkra kölcsön!
Tárgyi emlékeikkel keressék az óvoda vezetőjét!

ROMÁN MESEMONDÓ VERSENY
A pusztaottlakai Purdi
Mihály Román Kulturális Egyesület az idén
negyedik alkalommal
szervezte meg a román
nemzetiségi nyelvet tanító
általános iskolások körében a Purdi Mihály meseés Krizsán Anna versmondó versenyt.
Medgyesegyházáról három
diák járt a szomszédos
község rendezvényén:
Krajcsi Izabella (4.b),
Fukulek Andrea és Lakatos
Krisztofer (3. b). Felkészítő
tanáruk Negrea C. Dániel.

Meggyes, mákos,
túrós.
Tovább is van.
Mondjam még?
Nem maradt el a születésnapi torta sem és léggömbök
felengedésével is emlékezetessé tettük az évfordulót. Az
ünnepség után forgószínpadszerűen lehetőség volt ugrálóvárra,
trambulinra, akadálypályára, a gyerekek beülhettek a
rendőrautóba, kipróbálhatták a golyóálló mellényt.
A nyáron gomba módra szinte a földből nőttek ki a játékok a
Varázserdőben. Hálásan köszönjük a Városi Önkormányzatnak, hogy lehetővé tették számunkra új udvari, korszerű
játékok vásárlását.
Kialakításra került egy MINI KRESZ pálya is, amit szintén nagy
örömmel fogadtunk. A gyerekeknek lehetőségünk van játékos
formában gyakorolni a közlekedést, megtanulni a jelzőtáblákat,
közlekedési szabályokat és ez által biztonságosabban és
balesetmentesen közlekednek a mindennapokban. Köszönjük a
közmunkások segítségét, akik elkészítették nekünk a beton
utakat.
Köszönjük a Boldog Otthon Alapítványnak, hogy KRESZ
táblákat vásárolt a részünkre!
A szülinapon rendőr irányította a forgalmat a KRESZ pályán, a
rendőröktől kaptak matricát. Machniczné Katika nyalóka tortát
sütött a gyerekekenek, a polgármestertől mindenki csokit, az
alpolgármestertől üdítőt kapott. A szülők bográcsban főztek
krumplipaprikást. Mindenkinek köszönjük!
Varga Jánosné, óvodavezető

November
első hetétől
érkeznek a
rétesek.
Keress minket, ha sós és édes
süteményekre, vagy épp szülinapi
tortára van szükséged!
Rendelésed leadhatod a 0630/962-11-30as telefonszámon
Nyitva tartásunk megváltozott:
Vasárnap- csütörtök 09:00 - 18:00
Péntek - szombat 09:00 - 19:00
Megtaláltok a

-on is!!!
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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
Egyesületünk 7923,24 EUR összegű, egyszeri, vissza nem térítendő
pályázati támogatást nyert a Norvég Civil Alaptól Szervezet-és
közösségfejlesztés témakörben. Az országban összesen 1029
pályázatot adtak be, melyekből 105 kapott támogatást a Jóváhagyó
Testület, az egyes témakörökben összehívott Bíráló Bizottságok
javaslata alapján. Békés megyében mindössze 3 beadvány kapott
zöld utat, közte a miénk is.
Az idén szeptembertől, 2014. áprilisig tartó, KOMATÁL névre
keresztelt projekt célja a nyitottabb, hosszú távú társadalmi
együttműködés érdekében egy települési Civil Kerekasztal
létrehozása, működtetése Medgyesegyházán, tagságaink
gyakoribb találkozása.
Mindezek megvalósítására az elnyert forrás lehetővé teszi, hogy
szervezetfejlesztő programokat kínáljunk, mint: műhelymunka,
tapasztalatcsere, külföldi csapatépítő tréning (outdoor, indoor),
speciális tanácsadás (coaching) civil szervezetek vezetőinek,
szupervízió.

A műhelymunka elkezdődött, folynak a szervezet látogatások, és
októberben lezajlott a tapasztalatcserével egybekötött, ötnapos
csapatépítő tréningen is Erdélyben, melyen 15-en vettünk részt.
Többek között megismerkedtünk a nagyváradi Posticum M.I.C.
szervezettel, akik maguk is tagjai az ottani civil kerekasztalnak.
Valamint jártunk Gyergyószárhegyen a Torzsások Turisztikai
Egyesületénél, akik épp egy olyan nagy rendezvényre készültek,
mint a mi Dinnyefesztiválunk. Korondon egy fazekas egyesület, az
Életfa Szövetség képviseletében fogadott minket műhelyében egy
helyi mester.
A csapatépítést titoktartás is kötelezi, de néhány részlet elárulható és
a képek talán önmagukért beszélnek. Többek között volt olyan
feladatunk, hogy a híres Körösfeketetói vásáron csokieuróért kellett
alkudoznunk, élelmet keresnünk az erdőben, összekötve
végigsétálni a Békás-szoroson, örömzenélni a szovátai
szállásunkon, szekerezni a festői tájban, táviratozni a medgyesi
polgármesternek, lufiba fújni kívánságainkat a Király-hágón...
Sütő Mária Márta, egyesületi elnök

AZ EVANGÉLIKUSOK KÖSZÖNIK
A Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség
ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik
eljöttek az október 12-én tartott jótékonysági
vacsorára, illetve adományukkal vagy segítségükkel hozzájárultak annak sikeréhez. Így
különösen is köszönjük:
- a KÉSz Kft. által térítésmentesen biztosított
helyet,
- a Haladás Plus Kft-nek a vacsora alapanyagául
szolgáló sertést,
- Laczó András hentesnek annak levágását,
- Faraga Jánosnak és családjának a köretként
szolgáló burgonyát,
- Bondár Attila egyéni vállalkozónak a salátaként asztalra került káposztát,
- a Hegedűs Vendéglőnek a vacsora elkészítését
és a terítéket,

- a Schéner Mihály Általános Iskolának a
székeket,
- a Nebulókért Alapítványnak a terítőket,
- a Laczó családnak a székek, asztalok szállításában nyújtott segítséget,
- Orosz Editnek az asztaldíszeket,
- a felajánlott tombolatárgyakat, süteményeket,
- és a sok segítő kezet, amelyek az előkészületeket és a rendrakást végezték!
A vacsora- és tombolajegyekből, illetve pénzbeli adományokból összesen 522.800,- Ft folyt
be, a vacsorával összefüggő kiadásunk, pedig
összesen 117.825,-Ft volt, így tehát végül
407.975,-Ft. támogatást tudunk céljainkra
fordítani. Az összeget az evangélikus temető
korszerűsítésére szánjuk.
Zsíros András, evangélikus lelkész

HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
Medgyesegyháza város szeretne egy
digitalizált helytörténeti gyűjteményt létrehozni fotókból. Az utókornak történő
archiválás mellett az összegyűjtött anyaggal az is a cél, hogy annak darabjaiból
különféle bemutatókat, kiállításokat lehessen rendezni, egy-egy elemét települési
aktualitásokhoz felhasználni.
Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy 2013.
november 15-ig keressék fel a művelődési
házat nyitva tartási időben és vigyék be
Medgyesegyházáról, Bánkútról készült
korai fotóikat, régi képeslapjaikat, hogy ott
dokumentálni tudják azokat. A fényképek
rögzítés után visszakerülnek eredeti tulajdonosaikhoz.
Köszönettel: Ruck Márton, polgármester

