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Gondolatok az év végén…
Tisztelt Medgyesi és Bánkúti polgárok!
A rohanó, kíméletlen idő ismét elhozta a naptári év
végét, így van ez most 2018-ban is.
Az Önkormányzatnál, - mint ahogy a vállalkozásoknál,
a civil szervezeteknél és a kisebb és nagyobb családoknál is
tesszük - összegezzük az év történéseit, számba vesszük
sikereinket, de kudarcainkat is, hiszen – mint Mindenkinek
– egyaránt jutott a „jóból” és a „rosszból” is. A sikerek arra
valók, hogy erőt, bíztatást adjanak a jövő feladatainak
megoldásához, a kudarc pedig mindig a tanulás, a
tapasztalatszerzés, a következtetések levonásának eszköze
legyen. Az ismert tények, adatok alapján kijelenthetem,
hogy Medgyesegyháza Önkormányzata, Képviselő testülete
sikeres, eredményes évet zárt. Ezt igazolják az elnyert,
jelentős összegű és kiemelkedő fontosságú pályázatok, az
elvégzett illetve folyamatban lévő beruházások. A teljesség
igénye nélkül néhány konkrét példát is felsorolok: A
Rákóczi u. új burkolatának megépítése, jelentős volumenű
új járdák, díszburkolatok, parkolók építése, a Mini Bölcsőde
megépítése, az Óvoda tornaszobájának-, az Orvosi Rendelők
teljes belső felújításának megkezdése, az elnyert Ipari Park,
a Zöld Város, és a Termelői Piac pályázat kivitelezésének
előkészítése és még hosszasan sorolhatnám a folyamatban
lévő fejlesztéseket. Mindenképpen meg kell említeni a Schéner
Mihály Általános Iskolában megvalósult fejlesztéseket is,
hiszen ezek kivitelezési összege jóval meghaladta a 100 Millió
forintot. Meg kell említenem az új „műfüves” pályát, az új
udvari, szabadtéri játékokat, sporteszközöket, az új nyelvi
laboratóriumot. Azt is jelentős eredménynek tartom, hogy
gazdálkodásunk, az önkormányzat működése, biztonságos,
átlátható és kiegyensúlyozott. Intézményeink, az azokban
folyó ellátás, a munka kiváló, ott jól képzett szakemberek
dolgoznak. Kiemelendőnek tartom, hogy Medgyesegyházán
kiváló egyesületek, alapítványok és vallási felekezetek
vannak, amelyek fontos szerepet vállalnak és töltenek be
közösségünk életében, az itt megvalósuló közösségi- és
társadalmi-, élet szervezésében és működtetésében. Büszkék
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lehetünk a helyi vállalkozásainkra, gazdálkodóinkra, amelyek
folyamatosan fejlődnek. Új gépeket, termelő eszközöket
szereznek be, korszerűsítik telephelyeiket, vagy éppen újakat
építenek. Medgyesegyháza életében kiemelkedő a szerepük,
hiszen komoly áldozatok árán munkahelyeket teremtenek
és tartanak fenn. Jelentős összegű közterheket, különböző
adókat, járulékokat fizetnek, amelyek egyik bázisát, jelentős
támaszát, kiegészítését jelentik helyi bevételeinknek, de
hazánk bevételeinek is. Nagyon fontos szempont, hogy
a vállalkozások, civil szervezetek aktív résztvevői a helyi
közéletnek, példamutatóan támogatják a helyi közösségi
rendezvényeket, részt vesznek és segítik önkormányzat
feladatainak megvalósítását. Nem is gondolják, hogy
mindezeknek milyen jelentősége van, hiszen a fejlődéshez, a
kiegyensúlyozott helyi légkörhöz, együttműködő partnerek,
kellő nyugalom, alkotó légkör, bizalom és összefogás kell.
Az év vége arra is kiváló alkalom, hogy köszönetet
mondjak, mondjunk mindazoknak, akik mindent megtettek
Medgyesegyháza megfelelő működése, további fejlődése
érdekében. Köszönöm a Képviselő testületnek, akik minden
lehetőséget, pályázati esélyt megragadtak és biztosították az
anyagi- és erkölcsi támogatást! Köszönöm kiváló munkáját a
Polgármesteri Hivatal-, a Családsegítő- és Gondozási Központ-,
az Egészségügyi Központ, a Varázserdő Óvoda-, a Művelődési
Ház-, és a Schéner Mihály Általános Iskola vezetőinek,
dolgozóinak! Hálás szívvel köszönöm az elvégzett kiváló
munkát, támogatást és együttműködést Medgyesegyháza
egyesületeinek, vallási felekezetinek, civil szervezeteinek,
akik élen jártak a helyi társadalmi- és közélet programjainak,
rendezvényeinek
megvalósításában.
Tisztelettel
köszönöm meghozott áldozataikat, támogatásukat, kiváló
eredményeiket a helyi vállalkozásoknak, vállalkozóknak,
mezőgazdasági termelőknek, akik támogatták és mindenben
segítették közös céljaink megvalósítását.

Áldott, boldog Karácsonyt és sikeres
Új Évet kívánok!
Szeretettel és tisztelettel:
dr. Nagy Béla György polgármester
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007
Összefogással Medgyesegyháza
Társadalmi Integrációjáért
A Területi és Településfejlesztési
Operatív Program keretén belül a
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programos tárgyú pályázati felhívásra 2016. májusban Önkormányzatunk támogatási kérelmet nyújtott be.
2017. május 1. napján a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága a benyújtott kérelmet 52
532 349 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A főkedvezményezett Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat, konzorciumi partnerei a Békés Megyei Önkormányzati
Hivatal, aki a projektmenedzsmenti
és pénzügyi vezetői feladatokat látja el, valamint a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú
Alapítvány. A Támogatási Szerződés 2017. május 31. napján került
aláírásra, a Magyar Államkincstár,
mint Közreműködő Szervezet által.
A projekt fizikai megvalósításának
kezdete 2017. június 1. napja, várható fizikai befejezése 2021. június
30. napja. Felállt egy négytagú projektmenedzsment szervezet, melyben a projektmenedzseri, pénzügyi
vezetői feladatokat a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatal látja el. A
projekt műszaki-szakmai tartalma:
A szakmai vezető felelőssége a tevékenységek irányítása a kitűzött célok
elérése, az indikátorok teljesülésének
monitoringja, a szakmai feladatok
irányítása, a célcsoporttagok részére juttatott szolgáltatások irányítása,
a belső szakmai irányítás és a külső
vállalkozói feladatok koordinálása. A
szociális munkások feladata az egyéni fejlesztési tervek elkészítése, majd
azok legalább 3 havonta történő felülvizsgálata. Elkészült egy Közösségi Beavatkozási Terv, melyben ki-

dolgozásra került a helyi viszonyok
áttekintése, - a lehetséges partnerek
és partnerszervezetek megkeresése,
bevonása, - a közösségfejlesztést és
a projekt megvalósítását megalapozó
helyi szaktudás feltárása, - a fejlesztés programtervének elkészítése, - az
akcióterület-specifikus megoldások
kidolgozása. Elkészült az Integrált
Településfejlesztési Stratégia, mely
az integrált szemléletű településfejlesztési politika alapdokumentuma,
egy fejlesztési szemléletű középtávú dokumentum. Az alábbi rendezvények kerülnek lebonyolításra:
Gondolatébresztő a környezetért
rendezvény három alkalommal kerül megrendezésre. A rendezett és
fenntartható környezeti körülmények
fontosságára hívja fel a figyelmet.
Tudj meg többet egészségedről! :
Az egészségügyi ellátások nehéz elérhetősége miatt az akcióterületen
ingyenes szűrőnapok kerülnek megrendezésre, ahol a célcsoport-tagokat
szakemberek vizsgálják meg. A rendezvény során szociális szakemberek
közreműködésével mediációs elemet
valósítunk meg, a mediáció során a
szakértő hidat képez a szegregátum
és a város többi területén élők között.
Vitalitás napja: Az egészségnapok
célja, hogy szórakoztató formában
keltse fel a célcsoport érdeklődését
az egészséges életmód felé. A program keretében előadások, vetélkedők, sportversenyek és ételkóstolás
hívja fel a figyelmet az egészségtudatosságra. Az alábbi tanácsadások
kerülnek lebonyolításra: Életpálya
műhely, mely 18 alkalommal kerül
megrendezésre, a célcsoport felzárkóztatása érdekében munkaerő-piaci tanácsadás valósul meg, ennek
keretében az akcióterületen élők a
hatékony álláskereséshez szükséges
tippeket kaphatnak. Tudásbázis: 18
alkalommal kerül megrendezésre. A
célcsoport számára nyújt segítséget
hivatali és jogi ügyeinek intézésében.

december

A Támogató Csoport tagjai:

Konyhakerti praktikák: 24 alkalommal kerül megrendezésre Az önellátást célzó programelem rendszeres
tanácsadásokkal mutatja be a célcsoport családjainak, hogyan tehetik
hasznossá kertjüket és gondoskodhatnak olcsón saját kezűleg megtermelt javakkal az étkezéshez szükséges alapanyagokról. A megvalósítás
során megtermelt javakat a célcsoport saját részre hasznosítja, értékesítésre nem kerül. Biztosítékunk az
egészség: 18 alkalommal kerül megrendezésre Az egészséges életmód
tanácsadás során a célcsoport-tagok
csoportos foglalkozás keretében kaphatnak tanácsokat például az olcsó,
de egészséges étkezéssel, az egyszerűen és rendszeresen végezhető testmozgással, a higiénével, a rendszeres
szűrésekkel (prevencióval) és a lelki
kiegyensúlyozottsággal kapcsolatban. A tanácsadó ezen alkalmakkor
be is mutatja egy-egy egészséges étel
elkészítését, amelyet a foglalkozás
végén a résztvevők elfogyasztanak.
Adj lehetőséget magadnak! 18 alkalommal kerül megrendezésre. A
célcsoport számára az önállósodás
és könnyebb boldogulás érdekében
életvezetési tanácsadás valósul meg.
A tanácsadó a részvevők számára
segítséget nyújt például az alapvető
életkészségek fejlesztése, önmenedzselés és helyes pénzkezelés témákban. Támogató csoport: A program megvalósítása alatt a projektet
támogató, a megvalósítást elősegítő
szereplők részvételével jött létre és
működtetjük, amelynek tagjai szervesen részt vesznek a megvalósítás
nyomon követésében és megvalósításában, hiszen tevékenységükkel támogatják, kiegészítik azt.

Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség,
Boldog Otthon Alapítvány,
Dr. Dimák Sándor háziorvos,
Dr. Hargel Ahmed gyermekorvos,
Szent Mihály Plébánia,
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály,
Hetednapi Adventista Egyház,
Művelődési Ház és Könyvtár,
Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak
Egyesülete,
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ,
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda,
Magyar Vöröskereszt Medgyesegyházi Szervezete.
Lakossági fórum: Lakossági fórum megvalósítása a lakossági mobilizáció miatt, hogy felkészítsük az érintetteket. Ennek keretében
került megrendezésre a mai rendezvény. A projekt keretén belül
megrendezésre kerülő rendezvényekhez kapcsolódóan szórólapok,
plakátok, kiadványok, szűrőfüzet kerül tervezésre, nyomtatásra. A
projektnek 8 mérföldköve van, vagyis ellenőrző pontja, ezen alkalmakkor a projekt előrehaladását hagyja jóvá a Közreműködő
Szervezet. Jelen projekt 3. mérföldköve 2018. december 30. napja. Az első mérföldkőben az előkészítő tevékenységek zajlottak,
a második mérföldkőben a beszerzések kerültek lebonyolításra. A
szakmai megvalósítás 2018. július 1. napjával kezdődött meg, rendezvények, tanácsadások kerültek lebonyolításra.
Mivel Önkormányzatunk ezen TOP-5.2.1 pályázat nyertese, így
a TOP-4.3.1 kódszámú, Leromlott városi területek rehabilitációja
felhívásra is tudott pályázni, ez is pozitív elbírálást kapott, melynek keretében a szegregációval veszélyeztetett és a szegregátumban élők közül négy család integrált lakókörnyezetbe, szociális
önkormányzati bérlakásba költözhet.

Rajzpályázati siker

A Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály
által működtetett Vadonleső Program és a tíz hazai Nemzeti Park
Igazgatóság “Virágtündérek és bogyómanók” címmel országos rajzpályázatot hirdetett általános iskolás gyermekek részére. Az ország
100 településének mintegy ezer pályázója között iskolánk több ta-

nulója is készített alkotást erre a pályázatra. Közülük Komoróczki
Dorka 4. b és Vrbovszki Kamilla Napsugár 4. a rajzát kiállítási anyagba válogatták be. Már az is elismerésre méltó eredmény, hogy a
körülbelül 50 legjobb közé kerültünk, ám Komoróczki Dorka alkotása korosztályában a III. helyezést kapta. Dorka a díjat Budapesten, a
Magyar Természettudományi Múzeumban vehette át.
Gratulálunk mindkét tanulónknak! Nagyon büszkék vagyunk rájuk! :-) Felkészítőjük: Gácsér Béláné
dr. Sióréti Gabriella
intézményvezető

Sikeres pályázat
Az Evangélikus Temetőben lévő I. Világháborús Emlékmű- és
sírok felújítására
Medgyesegyháza Önkormányzata az Evangélikus Egyház jóváhagyásával pályázatot nyújtott be a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézetéhez és Múzeumához az Evangélikus Temetőben lévő I. Világháborús Emlékmű- és sírok felújítására.
A napokban érkezett meg a támogató döntés, amely alapján
Önkormányzatunk a fenti célra 100%-s, összesen 2 882 100 Ft.
vissza nem térítendő támogatást nyert el.
Tavasszal kezdődnek el a munkálatok, amelyek keretében elvégzésre kerül a sírok és az emlékmű vegyszeres tisztítása, majd újrafestése, a nevek újrafestése, megtörténik a sírok stabil betonalapra
helyezése is. A sírokhoz és az emlékműhöz vezető járda teljes
felújításra, korszerűsítésre kerül. Az emlékműn található fém tábla
meggyűrődött, ezért nem állítható helyre, helyette eredeti tartalommal új gránittábla kerül elhelyezésre. Bízom abban, hogy a sírok,
az emlékmű és azok környezetének felújítása a jövőben elősegíti
az emlékezés, a visszaemlékezés, a hősök iránti tisztelet kinyilvánításának színvonalát és méltóságát.
Tisztelettel: dr. Nagy Béla György
polgármester
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START KÖZMUNKAPROGRAM
2018. év szeptember-november hónapban a közmunkaprogramok keretében a következő feladatokat végezték el a dolgozók:
Bánkúti ravatalozónál a térkő lerakását befejezték, valamint a
Zsilinszki utcában a járdabetonozást és a Luther utcai parkoló
betonozását is. Elkészült az összes térkő a programtervezet
alapján, amit a település közterületein raknak le. A Szociális
Otthonnál a kerítést és a padokat drótkefével és csiszolópapírral letakarították, festését elvégezték és megkezdték a falevelek
elhordását. Medgyesegyházán és Bánkúton, folyamatos a Tv
paprika gazolása és kordonozása, gatyázása, szedése, kapálása,
lemadzagolása és a karók kiszedése. Parkokban és intézményekben a levelek gereblyézését folyamatosan végzik. A műhelyben és a telephely területén végezték a gépek, szerszámok karbantartását a településeken a fenyőfákat kivágták, feldíszítették
és kihelyezték az ünnepekre. A nyomdánál a kocsi bejárónak
tükör készítése, mart aszfalttal feltöltése, föld pakolása és
melléképület bontását végezték el. A sportpálya kerítés melletti
terület kigazolása, sövények és a gallyak kimetszése, focikapuk
festése, kispad bontása, felújítása, focipálya locsolása, Schéner
ház kerítésének festése. A Medgyesegyházi Napokra színpad
szállítása, összeállítása, bontása. Katolikus temetőben a padokat lefestették, Dózsa utca és a sétányon befejezték a rózsák
metszését, tövek betakarását, téliesítését. Az iskolabál rendezvényének előkészületeiben vettek részt, mint: színpad hordása,
összeállítása, elszállítása, asztalok székek sportcsarnokba való
szállítása, pakolása. Gondozási Központ és az Orvosi rendelő
költöztetése, bútorok és egyéb eszközök pakolása. Havonta kihordják a dolgozók a Medgyesegyházi Hírlapot és szórólapokat
Bánkúton, Lászlótelepen és Medgyesegyházán is. A település
közterületein és Bánkúton helyszínenként naponta folyamatos a
fűnyírás. A közterületeken, parkokban, intézményekben, sétányon lévő sövények nyírására is rendszeresen sor került. Útpadkákkal ellátott úttestek karbantartása, heti rendszerességgel takarítás, az árkok, lefolyók tisztítása, belógó gallyak eltávolítása
a parkokban, sétáló utakon gereblyézést, sepregetést, takarítást
végeztek. A virágágyak rendszeres kapálása, locsolása. A sétányon és a Dózsa utcán lévő rózsák folyamatos kapálása metszése,
ápolása és a téli időszakra való takarást is elvégezték a növényeken. Külterületeken és belterületi utcáknál, az Önkormányzati tulajdonú utak folyamatos karbantartása megtörtént. Deák utcában
és a Rákóczi utcában a padkánál murva feltöltését elvégezték.
A játszótéri játékokon szükség szerint karbantartást végeztek.
A Vasútállomás tisztántartásának, takarításának felügyeletét,
valamint a fűnyírást, gépekkel végezték. Az ötödik ütemben,
befejeződött a beütemezett, parlagfű irtása belterületen és
külterületen is.
Balázs Lívia koordinátor

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐ TÁMOGATÁS
2018. DECEMBERÉBEN
A Belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C
törvény (költségvetési törvény) 3. melléklet I. 9. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásának támogatására.
A pályázati felhívásra Medgyesegyháza Önkormányzata pályázatot nyújtott be. Örömmel értesültünk arról, hogy
pályázatunk támogatásra került és így Önkormányzatunk
4 042 100 Ft. értékű, 926 q barna kőszén vásárlásához 2 954 050
Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert el a Belügyminisztériumtól. Medgyeseggyháza Képviselő testülete a pályázathoz 1 088 050 Ft. „önerőt” biztosított 2018. évi Költségvetése
terhére.
Medgyesegyháza polgárai által benyújtott kérelmeket a
Képviselő testület Szociális Bizottsága bírálta el. A döntés
eredményeként 141 család részesült családonként 6,5 q barna kőszén támogatásban. A szenet a Településüzemeltető
Közhasznú Nonprofit Kft. juttatta el az érintett családokhoz.

december
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A NEMZETISÉGEK NAPJÁN
IS EGYÜTT ÜNNEPELTÜNK
Medgyesegyházán idén december 8-án délelőtt emlékeztünk
meg a Nemzetiségek Napjáról. A települési, a helyi szlovák és
román nemzetiségi önkormányzatok évről évre közösen ápolják a neves nap hagyományát. A Románság Hagyományaiért
és Jövőjéért Egyesület tagsága szép számban képviseltette
magát az eseményen.
Sütő Mária Márta, az egyesület elnöke mindig nagy elismerésként értékeli, hogy anyaországi települési elöljárók,
a hazai országos román vezetők, nemzetiségi szervezetek
képviselői megtisztelik jelenlétükkel a rendezvényt. Az idén
többek között jelen volt Kreszta Traján, a magyarországi
románság parlamenti szószólója, Vetróné Negreu Marianna,
a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának
Dokumentációs és Információs Központ igazgatója, Kovács
Barascu Elena Delia, a „Cronica” román újság főszerkesztője.
Színvonalas szlovák műsor után következett a román

EFOP-1.2.9-17-2017-00095
A Család és KarrierPont által meghirdetett
Adventi rajzpályázat
Nyertesei:

MEGÉRKEZETT AZ ELMARADT
TÜZELŐ TÁMOGATÁS
Közismert, hogy az idei év tavaszán megjelent hírek szerint a Magyarország Kormánya 12 000 Ft. támogatásról
döntött a gáz- illetve távfűtéssel rendelkező családok
számára. A támogatás jóváírásra került az érintett családok gáz- illetve távfűtés szolgáltatási számlájukban.
Sokan nyilvánították ki elégedetlenségüket azért, mert
a fával, szénnel és akár egyéb módon lakásukat fűtők
támogatása elmaradt, amit joggal igazságtalannak tartottak. Ezért Magyarország Kormánya felmérette
az önkormányzatokon keresztül az egyéb fűtési illetve támogatási igényeket. A felmérés eredményét,
adatait 2018. október 15-ig kellett továbbítanunk a
Belügyminisztériumnak. A Kormány 1602/2018. (XI.
27.) Korm. határozatában hozott döntése alapján az
önkormányzatunk részére 2018.12.06. napon átutalt
3.240.000,-Ft.-ot. A támogatás igénybevételére 270 háztartás nyújtotta be igényét, akik mindannyian, egyenként
12 000 Ft. támogatásban fognak részesülni.
Az igénylők rövidesen levélben lesznek értesítve,
és tájékoztatva a tüzelőanyag átvételének illetve
kiszállításának módjáról és idejéről.
Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György polgármester

összeállítás. A helyben nyelvet tanuló gyermekek blokkja
után visszatérő szereplő volt Góg Zsanna, aki medgyesiként a
gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnázium Általános Iskola
és Kollégium 6. osztályos diákja. Felkészítő tanárával, Szenes
Andreával, a battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda pedagógusával lépett színpadra, gitár-és hegedű
kísérettel adtak elő közös produkciókat.
A kolindálás hagyományait dalokkal elevenítette meg az Arad
megyei művészeti csoport, Maria Stan Toma, énekesnő közreműködésével.
- Év vége közeledtével egyesületünk még a települési adventi
rendezvényeken vesz részt aktívan, majd a jövő évi februári
nemzetiségi bálra és Marcisorra készülünk majd- informálta
lapunkat az elnökasszony.
Baukó Ildikó

Óvodások:
I. helyezett: Bódi Alexandra
II. helyezett: Jónás Kevin
III. helyezett: Borbás Dóra

1-2.évfolyam:
I. helyezett: Kovács Fruzsina 2.b
II. helyezett: Gombos Petra 2.a
III. helyezett: Szászi Jasmine 1.b
3-4. évfolyam:
I. helyezett: Predein Viola 4.b
II. helyezett: Kiss Gabriella 3.b
III.helyezett: Vaszkó Hunor 3.b
5-6. évfolyam :
I.helyezett: Leczkési Molli 5.b
7-8.évfolyam :
különdíj:
Máté Kata Panna 8.b
Oláh Szandra 7.b

Minden résztvevőnek gratulálunk!
Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a Család és
KarrierPont a település lakosságának!
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Az évvége mindig mozgalmas és rendezvények
sorozatával telik a Varázserdő Óvodában.

december
A Mikulás kesztyűje című mese előadása az anyanyelvi
munkaközösség szervezésében december 3.-án.

Családi Délután 2018. november 24.
Eltelt, egy újabb év, örülök annak, hogy ismét együtt lehettünk,
közösen mozoghattunk, kiszabadulhattunk a megszokott
mindennapokból és jól érezhettük magunkat! Nagyon jó volt
látni ennyi csillogó szempárt és mosolygós gyermekarcot!
A sportolás egyben az önismeret magasiskolája. Megtanít
méltósággal nyerni és emelt fővel veszíteni, őszinte alázatra
nevel már kisgyermekkortól. Nagyon sokat ad a gyermekek
személyiségfejlődéséhez. A különböző csapatjátékokban
megtapasztalhatják, milyen fontos az alkalmazkodóképesség
– mások elfogadása és a magunk helyének megtalálása az
adott közösségben – amely az együttműködés alapfeltétele.
A közös mozgás sportolás, az érzelmeinkre is jótékony hatást
gyakorol, boldoggá tesz. Képes olyan állapotba hozni az
embert, amely egy semmivel sem összehasonlítható érzést
szül, a küzdelem élvezetéből sarjadó áramlás élményt.
„Amikor az ember teljesen eggyé válik azzal, amit csinál és
tudja, hogy erős, és legalábbis az adott pillanatban ő maga
irányítja sorsát, és az eredményektől függetlenül úgy érzi,
hogy minden milyen jó… akkor éli át teljes lényével, hogy
áramlik benne az élet.

Ezzel a rendezvénnyel célunk, hogy boldog pillanatokat
és perceket szerezzünk a gyermekek és felnőttek számára
egyaránt. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a szép hagyomány ismét
sikeres legyen! Köszönöm Szöllősi Györgynek a kenyeret,
Nagy Gergő és családjának, Maczelka Róbert és családjának,
Gyapjas Gyöngyi és családjának a kenyérre valót, Orestyák
Jánosnénak az almát! Köszönöm a szülőknek, hogy segítettek
elkészíteni az uzsonnát! Mindig akadnak jó páran, akik lelkes
munkájukkal sokat tesznek a gyermekekért.
Köszönöm Kishonti Gergőnek Bora italnagyker, Piják
Andrásné, és Sütő Mária Márta alpolgármester asszony
támogatását. Köszönöm a Medgyesegyházi Városi
Önkormányzatnak hogy biztosították számunkra a
sportcsarnokot és a Művelődési háznak a hangosítást.
….és végül, de nem utolsó sorban az óvoda dolgozóinak,
hogy felkészítették a gyermekeket!

Immár hagyománnyá vált, hogy minden évben készülnek az
óvodapedagógusok valamilyen dramatizálással a gyerekeknek.
A gyerekek nagyon élvezik, és boldogok, amikor óvó néni,
óvó bácsi valamilyen szereplő bőrébe bújik és a szemük láttára
elevenedik meg egy-egy mese. Ezek a közös együttlétek erősítik az
összetartozás érzését, fokozzák a várakozás hangulatát. December
5.-én járt nálunk a Mikulás a segítőivel. Köszönjük, a Boldog Otthon
Alapítványnak, hogy ismét örömöt csaltak a kis óvodásaink arcára,
varázslatos élményt nyújtottak mindenki számára! Köszönjük,
a MEDGYES Termeltető, Szolgáltató és Kereskedelmi Kftnek, hogy frissen pörkölt mogyoróval tölthettük meg a gyerekek
mikulás csomagját! Az ovisok karácsonyi műsorral készülnek a
csoportokban, ahová szertettel várunk minden szülőt!
A fenyőfa alá játékok is kerülnek, ezeket most is az összefogásnak
és közös munkának köszönhetjük! Miden évben részt vehetünk, a
Hulladékgyűjtésben, amelyet a Schéner Mihály Általános Iskola
szervez. Ezúton köszönjük, minden pedagógus munkáját, aki
segít nekünk ebben. Köszönjük, azon lelkes szülők munkáját, akik
bármilyen hulladékot vittek és azt az ovinak ajánlották fel, mert ez
növelte a Karácsonyi játékvásárlás összegét. Különösen ügyesek
voltak a bánkúti szülők! A fénykép vásárlás jutaléka is gazdagította
a játékvásárlásra szánt összeget. A Családi délután tombola
bevételéből, szintén kaptak a csoportok, amelyet köszönünk a Szülői
Szervezetnek! A költségvetésből minden csoportba hordozható cd
lejátszót, illetve társasjátékot kaptak a gyerekek, amiért nagyon
hálásak vagyunk! Koronás CukorOvi pályázaton Kociszki
Györgyné és Takács Annamáriának köszönhetően intézményünk
50.000 ft értékű játékvásárlási utalványt nyert, amelyet a Fair Play
Trade Kft.-nél költhetünk el. Szívből köszönjük!
A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda dolgozói és gyermekei
szeretettel meghív minden kedves szülőt, támogatót, és
érdeklődőt, 2108. december 23.-án 16 órai kezdettel tartandó
Adventi ünnepségre, a Művelődési Házba!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak
mindazoknak, akik egész évben segítették a Medgyesegyházi
Varázserdő Óvoda munkáját. Intézményünk nevében, áldott, békés
szeretetteljes Karácsonyt és Boldog Újévet kívánok mindenkinek!
Varga Jánosné Óvodavezető
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