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XXII. évfolyam, 5. szám

2014. MÁJUS

NÁLUNK ILYEN VOLT A 17. Nemzetközi SZUPERMARATON
EREDMÉNYEK

2014. május 17.-18.

Egyéni: 1. Steib Péter (SZUFLA-A-Tomsport) 14:18:20.
Férfi váltó: 1. Gepárd Mazda Expanzió (Varga István,
Szabó Gábor, Deli Gergely, Németh Gábor, Beda
Szabolcs) 11:32:28, 2. Opel Körös (Oláh Tamás, Szigeti
Balázs, Dobra Viktor, Jenkei Péter, Gregor László)
11:37:03, 3. Ironmanek és a Lajos (Rostás Pál, Vetró Béla,
Sólyom Lajos, Dezső Sándor, Bódé Zsolt) 12:43:08.
Női váltó: 1. Buda-Cash Békéscsabai AC (Koléner
Viktória, Váczi Lili, Patyiné Bogdánffy Ágnes, Juhász
Tünde, Szabó Krisztina) 16:06:01, 2. Csabai Dögös
(Szabó Katalin, Horvát Mónika, Bartha Edit, Görgényi
Zita, Ilyés Ildikó) 16:38:17, 3. Frühwald (Plavecz
Andrea, Tamás Viktória, Molnár Gitta, Krajcsó Ágnes
Antónia, Csíbor Anita) 17:06:18.
Kerékpár: 1. Titus Paun (román), 2. Patai Dániel, 3.
Andrei Mihai (román).
Görkorcsolya: 1. Bartok Andreas (román).

ÓRIÁSI KÖSZÖNET MINDEN
TÁMOGATÓNAK!
Medgyesegyháza Város Önkormányzata az anyagi kereteket
biztosította, melyhez támogatást nyújtott Sipiczki Róbert, helyi
születésű polgártársunk BIKEFUN KFT-je. A Kész kft. dolgozói
szerveztek, koordináltak, lebonyolítottak. A legnagyobb
humánerőforrás kapacitást a Románság Hagyományaiért és
Jövőjéért Egyesület vonultatta fel, a Szlovák Nemzetiségi
Gasztronómiai Csoport csörögét sütött, a Medgyesegyháza és
Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete tagjai is serénykedtek a
frissítők osztásában. László Ferenc, kunágotai gyógymasszőr
munkája emelte rendezvényünk színvonalát!
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A ZORD IDŐBEN IS JÓLÉREZTÉK MAGUKAT
A medgyesegyházi diákok gyakran kirándulnak a
Likefest Parkba, az ottani rendezvények állandó
résztvevői. A zord időjárás ellenére az idei gyereknapi
programot sem hagyták ki, amelyet május 4-én
tartottak meg a házigazdák Simonka György,
országgyűlési képviselő főszervezésével.
Játék, jókedv, verseny, ebéd, sztárok, anyák napi ajándékkészítés
és sok más szórakoztató program szerepelt a május 4-i
Pusztaottlakai Családi- és Gyermeknap rendezvény palettáján. A
medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Iskola tanulóinak

élményeiről Vermes Rita, az intézmény vezetője számolt be.
- A rossz idő ellenére szerencsére mégis sokan választották május
4-én a pusztaottlakai gyermeknapot. A gyermekek legjobban az
állatokkal való találkozást várták. Ez mindig izgalmas
akárhányszor is találkoznak velük. Tetszett a résztvevőknek a
sok, érdekes játszóházi feladat is.
Nagyon örültek, hogy a Medgyesegyházi Nebulókért
Alapítványnál még anyák napi ajándékokat is lehetett készíteni.
Az ebéd nagyon finom volt, mindenki kedvére jóllakhatott. A
legnagyobb várakozás a koncerteket előzte meg, hiszen a mai
fiatalok kedvenceikkel személyesen is találkozhattak.

Örültek a gyerekek annak, hogy a képviselő úr velük játszott. Ők csak azt mesélték, hogy Gyuri bácsi kedvesen és viccesen
beszélgetett velük. Nekem személyesen ennek a napnak a legnagyobb élménye az volt, hogy nem iskolai közegben tudtam beszélgetni
a szülőkkel. Jó hangulatú nap volt! Köszönjük – részletezte az igazgatónő.
KPJ

HÚSVÉTOLTUNK ÁPRILIS 19-én
- Városi Húsvétváró Ünnepség volt a településünkön áprilisban, melynek a Kész kft. égisze alatt a művelődési ház adott otthont.
Vörös Valér és a tojások címmel a Boldog Otthon Alapítvány jóvoltából a Mosoly Bábcsoport előadását tekinthették meg a
gyerekek. A polgármester karöltve a (jelmezt viselő) nyúllal csokitojást és csokinyuszikat osztogatott a csemetéknek. Az
érdeklődők húsvéti díszeket alkothattak a Készen Állunk! Medgyesegyháza Alapítvány kézműves foglalkozásán, de a
pusztaottlakai Likefest park állatsimogatója is kitelepült az eseményre. Volt ott nyuszi, csacsi, láma, alpakka.
A nap szenzációja mégis a nyuszival történt ingyenes családi fotózás volt. A képeket a napokban postán kapják meg az érintetek.
A rendezvény költségét teljes egészében a polgármesteri keretéből fedezte Ruck Márton. Neki és minden közreműködőnek
köszönet!
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ÚJRAVÁLASZTOTTÁK ORBÁN VIKTORT MINISZTERELNÖKNEK
Forrás: MTI | 2014. 05. 10. 15:17:21
Igennel a Fidesz és a KDNP képviselői szavaztak, nemmel,
pedig az MSZP-, a Jobbik-, az LMP-frakció, valamint az
Együtt-PM négy független képviselője, továbbá a
független Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke. A
Demokratikus Koalíció négy független képviselője nem
vett részt az ülésen. Orbán Viktor nem szavazott.
A miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők
több mint a felének szavazata volt szükséges. A kormányfő
megválasztásával hivatalba lépett.
Orbán Viktor - a történelmi zászlók előtt - letette esküjét, amit a
képviselők állva hallgattak, majd elénekelték a Himnuszt. Ezt
követően Orbán Viktor beszédet mondott.

HÁROMHARMAD
Bár a most megalakítandó kormány kétharmados parlamenti
többséggel rendelkezik, mindig „a háromharmadot, vagyis
minden magyart képvisel majd”, minden magyar szolgálatára
törekszik - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az
újraválasztása után tartott szombati beszédében, az Országgyűlésben.
A kormányfő, a Fidesz elnöke köszönetet mondott mindenkinek,
aki részt vett az árpilis 6-i országgyűlési választáson, függetlenül
attól, melyik politikai erőre szavazott.
Ideje dolgozni, most folytatódjon a tettek és a cselekvés korszaka
- mondta a miniszterelnök.
Úgy fogalmazott: a választáson kinyilvánított közakarat szerint
jobb az ország számára a markáns és megkezdett irány mellett
kitartani, semmint újranyitni a korábbi vitákat. Mint mondta, a
választók döntéséből a meddő viták lezárása iránti vágyat olvasta
ki.
Az egész magyar nemzet részt vett a nemzet közös döntésében,
így mind a parlament, mind a kormány joggal tekintheti magát a
nemzet kormányának és nemzet Országgyűlésének - mondta
Orbán Viktor. Hozzátette: ez nem túlterjeszkedés, hanem
elkötelezettség.
A miniszterelnök beszédében köszönetet mondott az anyaországon túl élőknek, akik szavai szerint elsöprő többséggel
támogatták a nemzet egyesítésének törekvését.
Az alapkérdések eldőltek és a kormány politikája a nemzeti
együttműködés, az egység és európai közép megerősítésére
irányul majd - mondta a kormányfő. Kiemelte: a másodszori
megerősítés után nem vita az alaptörvény, az emberi méltóság
tiszteletére épülő társadalomszervezés, a szabadságot és
felelősséget összekapcsoló politika, nem vita tárgya a
munkaalapú gazdaság és a nemzetegyesítés politikája sem. A
hogyanról és a részletekről lesznek és kellenek viták, de az
alapkérdések eldőltek a választók a vitát lezárták - jelentette ki.

SPEKULÁCIÓ HELYETT MUNKA
Rámutatott: ez a választás megerősítette a 2010-ben végrehajtott
második rendszerváltást, hogy a magyar gazdaság spekuláció
helyett munkára épüljön, a liberalizmus doktrínái helyett a

kölcsönös felelősség eszméjét kövessék, a globális erők előtti
behódolás helyett küzdjenek a nemzeti függetlenség megtartásáért, internacionalizmus helyett a haza szeretetére neveljék a
gyermekeiket.
Orbán Viktor szélsőségesnek és veszélyesnek tekint minden
olyan politikát amely veszélyes a magyarokra.
Veszélyesnek és szélsőségesnek tekinti, ha valaki a bűnözők
jogait az áldozatok jogai elé sorolja, az olyan gazdaságpolitikai
javaslatokat amelyek mellőzik az értelem és a józan ész elemi
szabályait, és azt a politikát, hívja magát akár jobb, akár baloldalinak, amely azért akar pénzt elvenni a dolgozó emberektől,
hogy odaadja azoknak, akik bár munkaképesek, de nem akarnak
dolgozni.
Veszélyesnek és szélsőségesnek tekinti továbbá a magyar népre
azt a politikát, amely az 1000 éves Magyarországot valamilyen
Európai Egyesült Államok oltárán fel akarja áldozni, és ide
sorolta az unióból való kilépés programját is.
Orbán Viktor azt ígérte, ezen jelenségek ellen következetesen,
határozottan és kitartóan fel fog lépni.

MAGYARORSZÁGKÖZÉPRE TART, EURÓPA
KÖZEPÉRE
A tisztánlátás, a nyílt párbeszéd és a bátor gondolkodás jellemzi
majd a kormány Európa-politikáját - mondta.
A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország a NATO és az
Európai Unió része, efelől kormányzásuk idején nem lesz kétség.
Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy az ország ezen szövetségekben tag és nem túsz, és Magyarországnak megvannak a
saját javaslatai.
A gazdaságpolitikai kapcsolatok kerülnek a külpolitika
középpontjában, valamint a markáns nemzetpolitika. Hozzátette:
a Kárpát-medencei magyarokat megilleti a kettős állampolgárság, a közösségi jogok és az autonómia. Mint mondta,
mindennek közeli aktualitást ad az Ukrajnában élő 200 ezres
magyar közösség helyzete.
A gazdaságpolitikáról szólva közölte: folytatódik a keleti nyitás
politikája és az ország növelni kívánja gazdasági súlyát a Kárpátmedencében.
„Magyarország középre tart, Európa közepére” - jelentette ki,
hangsúlyosan szólva a középosztály, a magyarok nagy
többségének felemeléséről.

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS
ELLÁTÁSOK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL
Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete 3/2014. (III.26.)
Ök. rendeletével módosította a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.2) Ök. rendeletben
meghatározott intézményi térítési díjakat. 2014. április 1.
napjától kezdődően Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Gondozási Központ által biztosított szociális alapszolgáltatások,
és szakosított ellátások intézményi térítési díjai a következők.

szociális étkeztetés intézményi térítési díjai
- helyben fogyasztva vagy elvitellel 315,- Ft/fő/nap
- kiszállítással 345,- Ft/fő/nap
- házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 0,- Ft/óra
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
intézményi térítési díja 0,- Ft/óra
- nappali ellátás intézményi térítési díja 0,- Ft/nap
- idősek otthona intézményi térítési díja 75.450,- Ft/hó
(2.515,- Ft/nap).
A szociális szolgáltatások és ellátások igénybevételéért
fizetendő személyi térítési díjak a szolgáltatások igénybevevőinek rendszeres havi jövedelme alapján kerülnek
megállapításra, úgy hogy a személyi térítési díj összege nem a
haladhatja meg az igénybevevő jövedelmének 2 %-át
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 15%-át nappali ellátás,
30%-át étkeztetés, 20%-át házi segítségnyújtás, 30 %-át
étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén.
Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi
ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során
meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó
jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az
ellátott havi jövedelmének 80%-át. Ha tartós bentlakásos
intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az
intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős
pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi
térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad
és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős
pénzvagyonból kell fedezni.
Mészárosné Hrubák Mária, intézményvezető

4

május

TISZTELT LAKOSSÁG!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az EDF DÉMÁSZ Zrt. ismét támogatási
pályázatot hirdet az áramdíj megfizetésével küzdő háztartások megsegítésére.
A megvalósításához 150 millió forint támogatási keret áll a
rendelkezésre.

Kik pályázhatnak?
Díjhátralékkal nem rendelkezők: 1. Rendszeresen fizető,
de szociálisan rászorult fogyasztók, 2. Hátralékmentes,
előre fizetős mérővel rendelkező fogyasztók
Díjhátralékkal rendelkezők: 1. Kikapcsolt fogyasztók, 2.
Hátralékos fogyasztók, 3. Előre fizetős mérővel rendelkező hátralékos fogyasztók.
A pályázat jogosultsági köréről, illetve feltételeiről bővebb
felvilágosítás a Gondozási Központban kérhető.
Szükséges dokumentumok a pályázat kitöltéséhez:
- áramszámla, felszólító levél, kikapcsolási értesítő, hátralék
pontos összege
- havi jövedelmekről irat (bankszámla, rózsaszín postai
szelvény, határozat a szociális ellátásról, GYES, GYED,
lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény, stb….)
- havi kiadásokról irat (közüzemi számlák, hitelek törlesztő
részletei)
Pályázat benyújtási határideje: 2015. szeptember 15.
(Díjhátralékkal nem rendelkezők esetében hamarabb
lezárják, illetve szakaszolják a pályáztatást.)
A támogatást egy elektronikus pályázat benyújtásával lehet
igényelni. A pályázat általános folyamata: regisztráció
(halozat.maltai.hu), regisztrációt követően e-mail-ben kap
visszajelzést a regisztrációról, melyet aktiválni kell, ezt
követően kerülhet sor az űrlap kitöltésére. Majd a lezárt
adatlap postai úton történő megküldése is szükséges.
Azok, akik nem rendelkeznek internetes elérhetőséggel, a
Családsegítő Szolgálatnál (kizárólag keddi napokon) és a
Máltai Szeretetszolgálat munkatársainál is kérhetnek
segítséget a jelentkezéshez. (telefon: 06/1 - 3914-757,
e-mail: halozat@maltai.hu)
Mészárosné Hrubák Mária, intézményvezető

AKI A VIRÁGOT SZERETI...
Igazán nem is volt tél, így alig vettük észre, s immár újra itt a tavasz. A tavasz, sokak szerint a legszebb évszakunk. Ami
viszont egészen bizonyos, ez a megújulás időszaka. Így van ez - immár sok éve - településünkön, legalább is a
közterületek virágosítását illetően.
Szemet gyönyörködtető az a 2000 tő rózsa, melyet az ősszel ültettünk ki, (na meg a korábbiak is), ahogy „kapaszkodnak” a nap felé és
legtöbbjük már az idén megmutatja fenséges virágait. A kegyes időjárás mellett szerencsénk volt a tekintetben is, hogy a korábbiakkal
ellentétben most csak néhány tízre tehető a „lábakelt” rózsák száma. Sokat fejlődtünk, legalábbis a kamerák jótékony hatását illetően.
Ha úgy veszem, mindegy is, egy a lényeg, hogy a közvagyona a köz gyönyörködtetésére szolgál!
Megkezdtük az egynyáriak kiültetését is, tovább fokozva az esztétikai látványt. Abban bízunk, hogy az elmúlt évben méltán sok
dicsérőszót kapott virágosításunkat még egy kicsit sikerül tovább fokozni. Reményeink szerint még látványosabb, még színesebb és
még szebb lesz településünk virágosítása és ez nem csak az itt élők, de az ide látogatók számára is örömet okoz.
Ahhoz, hogy e reményeink minél nagyobb mértékben valóra válhassanak nem elég - bár nagyon fontos - sok és szép virágot kiültetni
közterületeinkre, ahhoz szükség van az itt élők megbecsülésére, odafigyelésére is. Szükség van arra, hogy mindenki érezze
kötelességének „lefogni” a garázda kezeket, s tegyen meg minden tőle telhetőt a szépséges virágok megóvása érdekében.
Azt kívánom, hogy e téren közös sikerünk közös örömünkre szolgáljon. Mert aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet!
Tisztelettel: N.J.
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BETEKINTÉS A VARÁZSERDŐ
MINDENNAPJAIBA
Minden csoportban megünnepeltük az anyák napját. Ezekben a napokban a
gyerekek és a felnőttek virágcsokorral sietnek a szülői házba, hogy köszöntsék a
mamát, megköszönjék az Édesanyáknak azt a tengernyi jóságot, féltő
gondoskodást, szeretetet, amit szavakkal alig lehet kifejezni. Minden meghitt
szó, minden virág kevés, cserébe, azért amit az édesanyák tesznek gyermekükért.
Ami csak szép, jó és igaz mind – mind szeretnénk elmondani. Mindig nagy
izgalommal készültünk erre a napra. A gyerekek köszöntő verseket, dalokat,
kedves meglepetéseket készítettek.
A Méhecske csoportot ismét felkérték, hogy Pusztaottlakán adjon anyák napi
műsort az időseknek, akik általában már nagymamák, dédi mamák. A gyerekek
nagyon örültek, amikor megtudták, hogy megyünk mivel ez már a harmadik
alkalom volt, amikor szereplésre hívtak bennünket. Készítettünk ajándékot is. A
gyerekeket teával és kaláccsal vendégelték meg. A szereplés után kimehettünk a
Likefest parkba. Sétáltunk, megnéztük az állatokat. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a vendéglátást.
Májusban nyíltnapot tartottunk, - minden csoportba meghívtuk a szülőket,
együtt játszhattak a gyerekeikkel, betekintést nyertek hogyan zajlik egy óvodai
foglalkozás. Sok szülőnek segítséget nyújtunk azzal, hogy a gyermekük otthoni
fejlesztéséhez milyen játékokat választhatnak. Az együtt töltött játékidő jó
hangulatú és közösség építő volt minden csoportban.

ZARÁNDOKLATRA HÍVUNK
A Románság Hagyományaiért és
Jövőjéért Egyesület zarándoklatot szervez
a Bánság méltatlanul elfeledett vidékére

2014. szept. 11-12-13-14-én

Az óvodás gyerekeinknek minden pénteken lehetősége van az uszodába menni.
Az óvodában a cél a vízhez szoktatás. A nagycsoportosok év végére Óvó bácsi
irányításával az úszás alapjait is elsajátítják. A szülőknek lehetősége volt
megtekinteni a vízben a gyermekeiket. Tudva levő, hogy a vízben való
mozgásnak terápiás jellege van – mozgás és értelemfejlesztő hatású. A gyerekek
nagyon szeretnek uszodába járni. A Képviselő testületet is meghívtuk az
uszodába nyílt napra, köszönjük, hogy mindenki elfogadta a meghívásunkat!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, hogy lehetővé teszik számunkra, hogy
az uszodát minden pénteken ingyen igénybe vehessék a gyerekek, nem sok
óvoda büszkélkedhet ezzel.
Varga Jánosné, óvodavezető

/3 éjszaka, 4 nap/.
Útvonal: Temesvár - Orsova -Herkulesfürdő - Cserna-völgye -Kazánszoros.
Szállás:Duna-partján fekvő a „Duna
csillaga” panzióban gyönyörű helyen,
2 ágyas szobákban.
Ellátás:Félpanzió /reggeli, vacsora/ az
utolsó nap hazafelé is vacsorával zárunk!
Részvételi díj: 40.000Ft.,mely tartalmazza
az utazási költséget, szállást, félpanziós
ellátást, idegenvezetés díját és a szokásos
remek hangulatot!

Jelentkezni lehet:
Varga Sándorné /Szidikénél/
Tel.:06 30 339 64 14
Sütő Mária Mártánál
Tel: 06 20 938 24 64

Kérjük a jelentkezéseket június 30-ig
tegyék meg 20. 000 Ft.
előleg befizetésével!

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
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A SCHÉNER SULIBAN TÖRTÉNT
MADARAK ÉS FÁK NAPJA
2014. május 10-én, szombaton iskolánkban újra
megemlékeztünk a Madarak és fák napjáról. Ebből az
alkalomból a pedagógusok érdekes és változatos
feladatokkal, rejtvényekkel készültek a gyerekeknek.
Többek között voltak informatikai, irodalmi, angol nyelvi
és logikai állomások is.
A feladatok, rejtvények
összeállításakor a pedagógusok külön figyelmet
fordítottak arra, hogy felhívják a tanulók figyelmét a természetvédelem
fontosságára. A diákok
kis létszámú csoportokban állomásról állomásra
járva teljesítették a feladatokat, elért pontszámaikat menetlevelükbe gyűjtötték.
A feladatok teljesítése után finom ebéddel zártuk a napot a
sportpályán. A gyerekek nagyon jól érezték magukat a
rendezvényen. A legtöbb pontot elért csoportok nevei a
következő iskolagyűlésen kerülnek kihirdetésre.
Fodor Ildikó

TÁJFUTÁS MEGYEI
DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐ
2014. április 23-án tájfutás megyei diákolimpiai
döntőn vettek részt iskolánk tanulói. A versenyt
Békéscsabán a Széchenyi -ligetben rendezték meg.
Összesen 15 tanuló rajtolt el a különböző korcsoportok
távjain.
Napsütéses időben, jó hangulatú rendezvényen a következő
helyezéseket értük el: IV. korcsoport lány: 1. helyezés
Lehoczki Réka, II. korcsoport fiú: 2. helyezés Szabó Szilárd,
4. helyezés Süli Zoltán, III. korcsoport fiú: 3. helyezés Nagy
Renátó, 5. helyezés Gál István Máté.
A megyei döntőben elért 1-5. helyezett tanulók részt vesznek
a Pécsen megrendezésre kerülő országos döntőn 2014. május
24-25-én.
A megyei döntőn iskolánkat és településünket további
tanulóink képviselték: Nagy Panna Zsófia 13. hely, Kiss
Andrea Fanni 11. hely, Juhász Enikő 15. hely, Krajcsi
Izabella 9. hely, Kotroczó Evelin 7. hely, Oláh Zsombor,
Menyhárt László, Kakuszi Zoltán, Körömi Zoltán 8. hely,
Roik Martin 7. hely. A tanulókat felkészítette és kísérte a
versenyre Nagy Attila testnevelő.
Nagy Attila

„A TELJES ÍRÁS ISTENTŐL IHLETETT…”
2014. május 14-én rendkívüli magyar órán vett részt az 5.
évfolyam. Bicskei Róbert adventista lelkipásztor interaktív
előadásában az „élet könyvébe”, a Biblia világába kaptak
betekintést tanulóink.
A bibliai felfedezőút állomásai a következő területek voltak:
keletkezés, felépítés, szerzők, műfajok, régészeti kutatások,
fordítások, nyomtatás, üzenet, értékek.
A szemléletes és változatos előadásból újszerű, hasznos és
érdekes információkhoz jutottak a diákok. Megtudtuk, hogy a
több mint 40 „bibliaíró” különféle foglalkozásokból és
szituációkból (pásztor, vámszedő, orvos- pusztában, börtönben,
száműzetésben) kapott elhívást Isten szavának
tolmácsolására. Hangfelvételről, eredeti héber nyelven
megszólaló rabbi előadásában hallottuk a 23. zsoltárt, valamint
görögül az Úri Imádságot is. Felemelő volt érzékelni a nyelvi
különbségeket, melyek átjárták a bibliai szövegeket. Az irodalmi
műfajok tárházával ismerkedtek meg a gyerekek: a törvényektől
eljutottunk a bölcsességirodalom kijelentéséig, majd az
evangéliumok tanításán át az imádságok, énekek, levelek
világába is betekintettünk az előadó segítségével.
Mindenki számára érdekes információ volt, hogy a
Jeruzsálemben található Izraeli Múzeum kupolájának formája a
különleges „lelet” megtalálásának körülményeire mutat,
emlékeztet.
Meglepődtek a diákok, hogy a Bibliát 2167 különböző nyelvre

fordították le /és ez a munka továbbra is folyamatos/; valamint a
Szentírás 355 nyelvre történő interpretálása is hihetetlen adat volt
számukra.
A történelem folyamán számos ember került kapcsolatba a
Szentírással, mégis kevesen vannak azok, akik a fordítás
szolgálatában dolgozhattak. A többség köszönetét fejezi ki
napjainkban is a tanítások ismeretéből fakadó lehetőségért, mely
biztosítja a mindennapi életben a személyes kapcsolatot Istennel,
és az Ő kijelentésével. A Holt-tenger mellett talált tekercsek
történetéből megtudhatták a gyerekek, hogy Isten szava élő és
ható. A könyvek könyvének aktuális üzenetei szívünk
legmélyebb zugáig is eljutnak:
„Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja
járását.” /Péld.16,9/
„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a
megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes
legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”/2
Tim.3,16-17/
„Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden
igével, amely Isten szájából származik.” /Máté 4,4/
A Szentírás soha nem lehet olyan mély, amibe egy csecsemő vagy
egy aggastyán belefulladna… mindig, mindenki számára örök
üzenete van. Kívánom, hogy mindenki tapasztalja meg Isten
kegyelmét az életében a bibliai értéküzenet által.
Pataky László
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SZOBORAVATÁS
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Május 9-én délután 14 órakor a Schéner Mihály Általános
Iskola tanulói és tanárai szoboravatáson vettek részt a Schéner
- napok alkalmából.

A hetedikesek magyar zenére komponált szalagos tánca nyitotta
meg az ünnepséget. Utánuk a 6.a osztály néptáncosai
kedveskedtek előadásukkal, majd Kraller József, önkormányzati
képviselő úr ünnepi gondolatai következtek.
Igazgató néni beszéde is szívhez szóló és megindító volt. A
beszédében kiemelte, hogy az összetartozás gondolata
évezredekkel ezelőtt már a bibliai időkben fontos szerepet kapott
a névadásokban, így a mi iskolánkban a diákok az egyenruhához
kiegészítőt (az iskola címerével ellátott nyakkendőt, sálat
kapnak) kifejezve ezt a gondolatot.
A műsor Melinda néni nagyon szép énekével folytatódott: ének
az értékekről. Emma néni átadta a rajzverseny díjazottainak járó
könyvjutalmat, a legjobbak a művész életéről vehettek át egy
képes albumot.
Ezután Schéner Mihály unokája is beszédet mondott. Örömét
fejezte ki, hogy a szobor jó helyre kerül ide a mi iskolánkba.
Megkért bennünket, hogy adjunk nevet a szobornak, majd
igazgató néni felkérte iskolánk névadója unokáját, hogy avassa
fel a fából készült művet.
Nagyon szép délután volt, remélem még sok ilyen élményben
lesz részem itt a Schéner Mihály Általános Iskolában!
Széll Anikó 6.b

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
KIRÁNDULÁS OROSHÁZÁRA
ÉS PUSZTAOTTLAKÁRA
2013 decemberében Simonka György, országgyűlési képviselő
úr karácsonyi rajzpályázatot hirdetett, melyen iskolánk tanulói
nagy sikerrel szerepeltek. Két osztályunk is kiemelt díjat kapott:
a 6.a osztályosok jutalma egy gyopárosi élményfürdő-látogatás,
a medgyesbodzási tagiskola 1.c osztályosai ezen felül még egy
pusztaottlakai kiránduláson is részt vehettek.
Az 1. c-sek április 25-én összekötötték a jutalmat a tanulmányi
kirándulásukkal.
Orosházán először a Szántó Kovács János Területi Múzeumban
megtekintették a Viharsarok népe című történeti-néprajzi állandó
kiállítást, amely Orosháza és a környező vidék történetét mutatja
be a régészeti koroktól napjainkig.

Kézműves foglalkozáson is részt vettek a tanulók, ahol az
agyagozás rejtelmeivel ismerkedtek meg.
Ezután a történelmi emlékparkban végigjárták a szoborsétányt,
ahol a bronzból és mészkőből készült alkotások időrendi
sorrendben örökítik meg a magyar történelem és a város
történetének jelentősebb, sorsfordító eseményeit.
A napot a gyerekek az orosházi élményfürdőben zárták.
Május 5-én a pusztaottlakai Likefest Parkba látogattak el, ahol
rendhagyó környezetismeret-óra keretében az állattartásról
szereztek új ismereteket.
Az őshonos állatoknál megcsodálták az őzikéket és a gólyákat, az
állatsimogatóban a nyuszik, szamarak, lámák szőrét borzolták.

DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ
A Schéner Mihály Általános Iskola 3-4. korcsoportos lány
csapata megnyerve a foci diákolimpia nagykörzeti döntőjét,
bejutott a Telekom Foci Diákolimpia megyei döntőjébe.
A lányok, az igen erős mezőnyben az előkelő 2. helyezést érték
el.

A csapat tagjai: Szigetvári Viktória, Buzsik Stella, Lehoczki
Réka, Nagy Noémi, Bozsányi Edina, Nagy Panna Zsófia, Papp
Nikolett, Fehér Virág és Horváth Amália.
Felkészítőik: Nagy Attila és Szabó András
Teljesítményükhöz gratulálunk!

A finom ebéd után kézműves foglalkozás következett, majd a
pusztatúra keretében lovasfogattal bejárták Pusztaottlakát.
Mindkét napon rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtak
tanulóink.
Nagyné Papp Erika

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
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Hátrányos helyzetű célcsoport foglalkoztatása az
Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért
Alapítványnál

Hátrányos helyzetű célcsoport foglalkoztatása az
Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért
Alapítványnál

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0049

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0049

Az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány a különböző hazai és
nemzetközi pályázati projektjeinek koordinálásához, szervezési, internetes népszerűsítő
feladatainak ellátásához projektmenedzseri munkakörre azon felsőfokú
végzettséggel rendelkező 30 év alatti pályakezdő vagy munkanélküli fiatal
jelentkezését várja elsősorban Medgyesegyháza és környékéről, aki szívesen lenne egy
lendületes csapat tagja és nem riad vissza az önálló munkavégzéstől.

Az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány a különböző hazai és
nemzetközi pályázati projektjeinek koordinálásához, szervezési, internetes népszerűsítő és
adminisztratív feladatainak ellátásához ügyintéző-adminisztrátor munkakörre azon
középfokú végzettséggel rendelkező 25 év alatti pályakezdő vagy munkanélküli
fiatal jelentkezését várja elsősorban Medgyesegyháza és környékéről, aki szívesen lenne
egy lendületes csapat tagja és nem riad vissza az önálló munkavégzéstől.

Ellátandó feladatok:
 papír és internetes dokumentációk készítése;
 projekttervek és pénzügyi elszámolások összeállítása;
 résztvevő szervezetek, önkéntesek, munkatársak koordinálása;
 kapcsolattartás résztvevőkkel és hatóságokkal, az Alapítvány tagjaival;
 ajánlatkérő folyamatok;
 döntéselőkészítő táblázatok készítése;
 internetes pályázat – és partnerszervezet keresés;
 különböző projektfeladatokban való rugalmas részvétel;

Ellátandó feladatok:
 papír és internetes dokumentációk készítése;
 kapcsolattartás résztvevőkkel és hatóságokkal, az Alapítvány tagjaival;
 internetes pályázat – és partnerszervezet keresés;
 különböző projektfeladatokban való rugalmas részvétel;
 Alapítvány tagjaitól, munkatársaitól, önkénteseitől kapott szakmai dokumentumok
feldolgozása;
 külső- és belső munkatársaknak anyagok továbbítása, illetve az általuk elkészített
anyagok összegyűjtése, rendezése és továbbítása;

Elvárások:
 felsőfokú végzettség;
 magas kommunikációs készségek;
 barátságos, kapcsolatépítő mentalitás;
 jó konfliktuskezelési készség;
 pontos, igényes munkavégzés;
 az internettechnológiák és szociális média magabiztos használata (felhasználói szintű
MS Windows NT/2000/XP);
 angol nyelven magas szinten levelező és szóban kommunikáló;
 saját munkaidejét önfegyelemmel, okosan szervezni tudó;
 lelkesedés és tisztelet az értelmet adó önkéntes feladatok és ebben résztvevők
irányában;

Elvárások:
 középfokú végzettség;
 magas kommunikációs készségek;
 barátságos, kapcsolatépítő mentalitás;
 jó konfliktuskezelési készség;
 pontos, igényes munkavégzés;
 az internettechnológiák és szociális média magabiztos használata (felhasználói szintű
MS Windows NT/2000/XP);
 angol nyelven társalgási szinten levelező és szóban kommunikáló;
 saját munkaidejét önfegyelemmel, okosan szervezni tudó;
 lelkesedés és tisztelet az értelmet adó önkéntes feladatok és ebben résztvevők
irányában;

Pályakezdőként vagy munkanélküliként jelentkezhet, aki:
 a 30. életévét még nem töltötte be;
 a bevonás időpontjában egyéb állami vagy európai uniós forrásból képzési támogatásban
nem részesül;
 munkaerő-piaci programban nem vesz részt;
 a projektbe bevonását megelőző 6 hónapban nem állt fizetett alkalmazásban;
 a területileg illetékes kormányhivatal munkaügyi központjának kirendeltségein
nyilvántartott (regisztrált) álláskereső, illetve ugyan nem regisztrált álláskereső, de nem
áll munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve egyéb szolgálati
jogviszonyban, nem áll ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alatt és nem végez egyéb
kereső tevékenységet sem;
 nem folytat nappali tagozatos tanulmányokat;

Pályakezdőként vagy munkanélküliként jelentkezhet, aki:
 a 25. életévét még nem töltötte be;
 a bevonás időpontjában egyéb állami vagy európai uniós forrásból képzési támogatásban
nem részesül;
 munkaerő-piaci programban nem vesz részt;
 a projektbe bevonását megelőző 6 hónapban nem állt fizetett alkalmazásban;
 a területileg illetékes kormányhivatal munkaügyi központjának kirendeltségein
nyilvántartott (regisztrált) álláskereső, illetve ugyan nem regisztrált álláskereső, de nem
áll munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve egyéb szolgálati
jogviszonyban, nem áll ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alatt és nem végez egyéb
kereső tevékenységet sem;
 nem folytat nappali tagozatos tanulmányokat;

Amit ajánlunk:
 rugalmas munkavégzés, a munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítása;
 munkát támogató mentor;
 igényes munkavégzést honoráló fizetés;
 2014. július 01-től 2015. szeptember 30-ig garantált foglalkoztatás;

Amit ajánlunk:
 rugalmas munkavégzés, a munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítása;
 munkát támogató mentor;
 igényes munkavégzést honoráló fizetés;
 2014. július 01-től 2015. szeptember 30-ig garantált foglalkoztatás;

Jelentkezés módja:
Ha az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány által kínált lehetőség felkeltette
érdeklődését, akkor küldje el jelentkezési anyagát a farkas.gyula@medgyesegyhaza.hu, és a
hammer.agnes@gmail.com e-mail címre 2014. május 28-ig.

Jelentkezés módja:
Ha az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány által kínált lehetőség felkeltette
érdeklődését, akkor küldje el jelentkezési anyagát a farkas.gyula@medgyesegyhaza.hu, és a
hammer.agnes@gmail.com e-mail 2014. május 28-ig.

Kérjük jelentkezéséhez az alábbi dokumentumokat csatolja:
 magyar nyelvű fényképes részletes önéletrajz;
 angol nyelvű fényképes részletes önéletrajz;
 magyar nyelvű motivációs levél;
 angol nyelvű motivációs levél;
 végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az erkölcsi bizonyítvány kérésének
hiteles dokumentációja
 regisztrált álláskereső státusz igazolása, vagy aki nem regisztrált álláskereső,
nyilatkozat a munkanélküli státuszról.

Kérjük jelentkezéséhez az alábbi dokumentumokat csatolja:
 magyar nyelvű fényképes részletes önéletrajz;
 magyar nyelvű motivációs levél;
 végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az erkölcsi bizonyítvány kérésének
hiteles dokumentációja
 regisztrált álláskereső státusz igazolása, vagy aki nem regisztrált álláskereső,
nyilatkozat a munkanélküli státuszról.

Medgyesegyháza, 2014. május 06.
Farkas Gyula
projektmenedzser
Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Medgyesegyháza, 2014. május 06.
Farkas Gyula
projektmenedzser
Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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MEDGYESI LEADER-HÍREK!
A Darányi Ignác Terv keretén belül zajló LEADER program 2013-as pályázatainak
megvalósításai tavaly novemberben megkezdődtek. A közel 290 nyertes pályázónak május 8.ától kezdődően hamarosan lejár a projekt megkezdésére kiírt hat hónapos határidő! A
határidő közelségére igyekeztünk mindenki figyelmét felhívni, de nem lehet elég sokszor és elég
sok helyen elmondani: aki a pályázatának megvalósítását nem kezdi meg hat hónapon belül, és
nem ad be kifizetési kéremet, annak elvész a támogatás, és két évre kizárják a vidékfejlesztési
támogatási rendszerből!
A kifizetési kérelmeket szerencsére a pályázók már tavalyi évben megkezdték benyújtani, így tavaly
már 76 kifizetési kérelmet benyújtottak, idén ezek száma megközelíti majd a 270-et. Számítasank
szerint mindösszesen 20 pályázat lesz, ami nem valósul meg, amely kimagaslóan jó értéknek számít!
Az egyesület a kifizetési kérelmek benyújtásában, digitalizálásában, technikai felrögzítésében is
segítséget nyújtottak, így mintegy 70 dk kifizetési kérelem elkészítésében működtek a
munkatársaink közre.
Szintén aktívan támogattuk a pályázókat a helyszíni ellenőrzések feltételeinek megfelelében is,
elsősorban a megvásárolt gépekhez arculati előírásoknak megfelelő matricák, illetve A4-es projekttáblák elkészítésével – 2014. május 15.-ei állapot szerint 232 db táblát és matricát készítettünk el!
A sikeres pályázatnak talán az a legfőbb mutatója, hogy sokan érdeklődnek afelől, hogy mikor lehet
újra LEADER pályázatot benyújtani! Ezen kérdés megválaszolása elég sok külső körülménytől
függ! Első lépésként az Akciócsoportunk ismételten megigényelte a 2014- 2020 közötti időszakra a
Helyi Akciócsoporti címet, melyet előezetsen elfogadott a Vidékfejlesztési Minisztérium! Az
előzetes elismerést követően 2014 év második felében el kell készíteni a Helyi fejlesztési
Stratégiánkat, melyet az Irányító Hatóságnak jóvá kell majd hagynia. A jóváhagyott strtaégia alapján
az „első” LEADER-es pályázatok megjelenése várhatóan 2015 év elejére várható!
A Magyar Kormány 2014. május 14.-én elfogadta a Brüsszelnek megküldésre kerülő
Vidékfejlesztési Programot, annak EU-s elfogadását követően válik imsertté és ténnyé, hogy milyen
célokra milyen források állnak majd rendelkezésre! Szívből reméljük, hogy Akciócsoportunk
eredményei és céljai jelentős fejlesztési források képében kapnak majd elismerést!
Addig is a fő feladat a nyertes pályázók segítése a kifizetési kérelmek benyújtásában! Továbbra is
kérünk és biztatunk mindenkit, hogy bármilyen kérdés, észrevétel esetén keresse a
munkaszervezetünk irodáját!
Ruck Márton

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
KÖSZÖNET
A MAJÁLIS
TÁMOGATÓINAK
Ahogy már mindenki értesülhetett
róla elmaradt az idei NYÁRVÁRÓ
CSALÁDI MAJÁLIS. Nem maradt
el viszont a program előkészülete,
amiért még inkább köszönetet
szeretnénk mondani minden támogatónknak!
Major Húsbolt,
Medgyesegyházi Nebulókért
Alapítvány,
Medgyesegyházi Varázserdő
Alapítvány,
Szatyi Stage Team,
Il Camino pizzéria,
Medgyes Security Kft.,
Goods Market,
Start közmunkaprogram dolgozói,
Démász Baráti társaság,
Verbai Zsolt és családja,
Balog Mátyás
és családja,
Csizmadia Tibor
és családja,
Fűri Imre és családja,
Cseh György és Családja
Tóth Károly és családja,
Gold irodaszer Kft.,
Hubertusz Vadásztársaság.

MIT ÉR A MÁJUSI ESŐ?

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
IMPRESSZUM

Persze, hogy aranyat! Ez jut eszébe mindenkinek elsőre, de bennem az idén más
válaszokat is előhívott a tavaszi viszontagságos időjárás.

Medgyesegyháza
Önkormányzatának helyi,
közérdekű, tájékoztató lapja
Alapította: Medgyesegyháza
Önkormányzata 1993-ban
Kiadja: Medgyesegyházi KÉSZ
Nonprofit Kft. 5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős kiadó:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Szerkesztőség címe: 5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős szerkesztő: Baukó Ildikó
(baukoildiko@gmail.com)
Fotós: Maulis Ilona
Megjelenik: havonta
Terjesztése ingyenes
Nyomtatás és nyomdai előkészítés:
Topbalaton Kft. 1015 Budapest,
Batthyány u. 51. fsz.2.
Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993

Harmadik Nyárváró családi majálisunkra készültünk az idén május elsején, mely program
nagyon a szívünkhöz nőtt. Már év elején tervezgettük, hogy mi mindennel várjuk majd a
lakosságot, hogyan szerzünk majd örömet több száz gyermeknek és felnőttnek. Az eddigieknél
még többen kapcsolódtak be az előkészületekbe, még többen tettek különféle felajánlásokat.
Színes álmaink azonban kevésbé váltak valóra, mert az eső elmosott mindent!
Baljós előjelek mutatkoztak már délelőtt is, de a végsőkig reménykedtünk.
A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány játszóháza sokáig próbálta magát tartani, de az
óriáscsúszdát, trambulint, ugráló várat elárasztotta az égi áldás, a kutyások bemutatója és Hevesi
Imre „Vár a nyár” fellépése szó szerint váratott magára.
Fáklyás felvonulást is hirdettünk, ami mindig fő velejárója a majálisnak. Tisztult is az idő, talán el
is indulhattunk volna, de a sportpályán Ruck Márton, polgármesterrel közösen előzetes szemlét
tartva megbizonyosodtunk róla, hogy csucsog a víz az egész terepen, nincs értelme a parádénak,
ráadásul a viharriasztás is veszélyeztette volna a nyugodt együttlétet. Fájdalmasan, de meg kellett
hozni a döntést, lefújtuk a programot.
És egy majálisra nincs „B”-terv! Május elsejét, május elsején kell tartani, nem lehet egy-két hét
múlva bepótolni. Valamin azért elgondolkodtunk a jövőt illetően. Szükségünk lenne egy saját,
nagy befogadóképességű sátorra, ami fedett helyet és biztonságot nyújthat ilyen előre nem
látható eseményekkor!
Bízom benne, hogy jövőre nagyon jól fogjuk érezni magunkat tavaszi települési
rendezvényünkön!
Varga Márk, főszervező
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„FIGYELJE A TÁBLÁKAT ÉS JELEZZE A HIBÁKAT!”
- Együtt a biztonságosabb közlekedésért A Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon, valamint a
rendőrkapitányságokon működő baleset-megelőzési
bizottságok évente több programot is szerveznek annak
érdekében, hogy minél többen megismerjék a biztonságos
közlekedés szabályait és fontosnak érezzék az előírások
betartását.
A legkülönfélébb forgalmi helyzetekben döntő fontosságú
kérdés, hogy a közlekedő betartja-e a szabályokat, mennyire
figyel a saját és mások biztonságára. Emellett azonban legalább
ennyire fontos, hogy a gyalogosok, kerékpárosok és más
járművezetők a lehetőségekhez képest legjobban kialakított
csomópontokban, átkelőkön, kereszteződésekben közlekedhessenek. Hiszen a megfelelő és jól látható jelzések nélkülözhetetlenek a biztonságos közlekedéshez.
Ennek érdekében a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság
2014. május 1. és 31. között „Figyelje a táblákat és jelezze a
hibákat” címmel kampányt indít Békés megye útjainak biztonságosabbá tétele érdekében, melyhez a lakosság segítségét kéri.

Rendőrkapitányság
Békéscsaba

Gyula

Mezőkovácsháza

Orosháza

A kampány időszakában az alábbiakban megjelölt elérhetőségeken a rendőrség fogadja a közlekedők javaslatait
egy-egy közúti jelzőtábla kihelyezésére vagy eltávolítására,
balesetveszélyesnek vélt kereszteződésben, útszakaszon a
forgalmi rend felülvizsgálatára.
A rendőrség közlekedési szakemberei az észrevételeket rögzítik,
és a helyszíneket megvizsgálják. Ha valóban szükséges változtatás, akkor intézkednek arról, hogy az illetékes szakhatósághoz
eljusson a telefonáló vagy levélíró jelzése. A hatóság lehetősége
szerint a rendelkezésére álló eszközökkel orvosolja is a felvetett
problémát.
A megadott címekre küldött leveleikben kérjük, jelöljék meg
pontosan azt a helyszínt, amelyre az észrevételük vonatkozik.
Fogalmazzák meg azt is, hogy miért tartanák szükségesnek a
változtatást. A hasznos észrevételeket megfogalmazók között a
kampány végén a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság
láthatóságot elősegítő kellékekből összeállított ajándékcsomagokat sorsol ki. Leveleiket, telefonhívásaikat az alábbi
elérhetőségeken fogadják:

Név, cím, telefonszám
Somogyiné Bencsik Szilvia r. ftőrm.
5600 Békéscsaba, Bartók B. út 1-3.
Tel.: 06-66/523-700
Kiss Szilveszter r. ftzls.
5800 Gyula, Béke sgt. 51. Pf. 67.
06-66/361-644
Tóth Krisztina r. ftőrm.
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 198.
Tel.: 06-68/381-255
Kis Rozália r. fhdgy.
Madarász Géza r. őrgy
5900 Orosháza, Szabadság tér 2.
Pf. 111. Tel.: 06-68/411-344

E-mail cím
bekescsaba.rk@bekes.police.hu

gyula.rk@bekes.police.hu

mezokovacshaza.rk@bekes.police.hu

oroshaza.rk@bekes.police.hu

A fenti címekre 2014. május 01. és 2014. május 31. között várják az észrevételeket.

FOLYTATÓDIK A KLUBFOGLALKOZÁS SOROZAT
Mindennapi mérgeink, avagy az vagy, amit megeszel!
A budapesti székhelyű, városunkban telephelyet
működtető Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány nyertes /TÁMOP-6.1.2-11/12012-1279/ projektje keretében az „Egészségtudatos
Öngondoskodás Kultúrájának Terjesztése Medgyesegyházán és Térségében” címmel folyamatosan kínál
programokat a lakosságnak.
2014. május 30-án 17 órától a Hegedűs vendéglő
különtermében arról lesz szó, hogy az egészséges
életmódhoz a rendszeres testmozgáson kívül a
kiegyensúlyozott táplálkozás is elengedhetetlen.

Vajon tudjuk-e, mi van a tányérunkon?
Tények és tévhitek a konyhában!
Előadó: Onody Viktória
A klubfoglalkozáson kötetlen beszélgetésre, közösségépítésre, a meglévő sporteszközök használatára kis
lehetőség nyílik. Mindenkit szeretettel várunk!
Farkas Gyula, projektmenedzser
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MEGYESZERTE ELÉRHETŐ AZ EBH REFERENS
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság /EBH/ azon ügyfelek
ügyében jár el, akiket diszkrimináció, vagy egyszerűbben mondva hátrányos megkülönböztetés ér és ezt
jelzik is. A hatóság feladata a benyújtott panaszok
kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak
érvényesítése. Békés megyében is van lehetőségük az
állampolgároknak személyesen előterjeszteni sérelmeiket. Dr. Csűri Gábor, referens készséggel áll
rendelkezésükre, már Medgyesegyházán is tartott
ügyfélfogadást.

- Gyakran állít érdekes feladatok elé egy-egy olyan helyzet,
amikor vélt vagy valós sérelem miatt kell a végére járni a
panasznak. Nagyon fontos, hogy az EBH csak akkor tud eljárást
indítani, ha a jogsértésről való tudomásszerzéstől számított egy
év és a jogsértés bekövetkezésétől számított három év még nem
telt el!
Bíztatok mindenkit, hogy bátran keressen fel bennünket
ügyfélfogadásainkon, ahol tanácsot kérhetnek, panaszt tehetnek.
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Békés megyei ügyfélszolgálata
Gyulán a Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
(5700 Gyula, Kossuth utca 2.; tel.: 06 66/530-290) épületében
található. Ezen kívül kiváló kapcsolatot ápolunk a Békés Megyei
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal /CSEÖH/, akik
minden hónap első péntekén biztosítanak helyet számunkra a
Csabagyöngye Kulturális Központban (5600 Békéscsaba,
Széchenyi utca 4. IV. em.; tel.: 06 20/264-4463). Járási
ügyfélfogadás is van, melynek legközelebb Battonya Város
Önkormányzata (5830 Battonya, Fő utca 91., emeleti tárgyaló,
tel.: 68/456-069) ad helyet 2014.05.30-án 08:00-12:00. óráigtájékoztatott Dr. Csűri Gábor, EBH referens.
Baukó Ildikó

Bozsóki Márk, 12 éves gyermek (Szentendre) „Lilában” című
díjazott alkotása, mely az esélyegyenlőség gyerekszemmel
témakörben ifjúsági akciójára érkezett a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban és több kiállításon is részt vett.
- Az egyenlő bánásmódról szóló törvény a védett tulajdonságok
alapján tiltja a hátrányos megkülönböztetést. Ilyen védett
tulajdonságok többek között a nemi, a faji hovatartozás, a
bőrszín, a nemzetiség és a nemzetiséghez való tartozás, de a
fogyatékosság, az egészségi állapot, anyaság (terhesség) vagy
apaság, a társadalmi származás, a vagyoni helyzet, a vallási vagy
világnézeti meggyőződés és politikai nézet is.
Ezekkel és más védett tulajdonságokkal összefüggésben történő
diszkriminációs ügyekben hatósági vizsgálatot folytathat le a
hatóság – sorolta a referens, aki munkája meghatározó elemének
tartja, hogy személyes kontaktusban a lehető legközelebb tud
kerülni az „áldozatokhoz”. Arról nem is beszélve, hogy az EBH
nagyon hatékony jogorvoslati lehetőséget teremt a jogkeresők
számára, hiszen eljárásuk ingyenes és konszenzusközpontú. Ez
utóbbi azt jelenti, hogy elsősorban a sérelmet elszenvedett és a
sérelmet okozó felek egyezségét kívánja elősegíteni.
Az ügyvéd elmondta, hogy a védett tulajdonságú csoportok közül
Békés megyében a romák érzik magasabb arányban a
diszkriminációt, de jelentős azok száma is, akik politikai, vagy
más véleményükhöz kapcsolódó hátrányos megkülönböztetésre
hivatkozva keresik meg.

A 2014/2015 -ös tanévben indítandó,
érettségire épül ingyenes szakképzéseink:

Informatikai rendszergazda
(OKJ 54 481 02)

CAD-CAM informatikus
(OKJ 54 481 01, hiányszakma!)

Szoftverfejleszt
(OKJ 213 05)

IT mentor
(OKJ 54 482 01)

cisco

szakmailag
felkészült tanárok

adobe
macintosh
géppark

oracle

OM azonosító: 201689
Cím: 5700 Gyula,
Ajtóssy Albert u. 43.
e-mail: iskola@bayremenyhir.hu
web: bayremenyhir.hu
Tel: +36 66 468 519
+36 70 672 7157

ösztöndíj
lehet ség

ingyenes
kollégium
wifi
családi
családias
pótlék
légkör
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X. Városi Gyermeknap
2014.május 18. /vasárnap/

Medgyesegyháza
Képviselőtestülete

Schéner Mihály
Általános Iskola
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