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NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Immár 5. éve, június 4-én emlékezünk a Trianonra, 1920. június 4.-ére, amikor 

az I. világháborút követő békeszerződések megkötése következtében Magyarország 
területének jelentős részét elveszítette. A Schéner Mihály Általános Iskola tanulói 
bensőséges ünnepség keretében emlékeztek vissza. 
A Himnusz közös eléneklése után versek és dalok hangzottak el. Az iskola minden 
osztályából egy tanuló részvételével alakult kórus több, magyarok számára kedves dalt 
énekelt el Hegedűs Kittti, tanárnő vezetésével és közreműködésével. 

A műsor megálmodója, dr. Ruszné Bódis Mirjam, tanárnő saját élményeivel is kiegé-
szítve mesélt az akkori és közelmúltbeli történésekről. 

Köszönjük a megható műsort!
Vermes Rita, intézményvezető 

VII. PÜNKÖSDI MULATSÁG
„Piros Pünkösd, szállj le a világra, Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, Szeretetnek sugara, Szentlélek.”

Május 6-án, szombaton a művelődési ház adott otthont a rendezvénynek, ahol 

Hegedűs Kitti JARINA és a csanádapácai CINEGE néptánccsoportok léptek fel 
a közönség nagy örömére (foto: facebook)

JÖN-JÖN-JÖN
XXI. DINNYEFESZTIVÁL

2015. AUGUSZTUS 07-08-09.

PEDAGÓGUSNAPRA 
Kezedbe teszem a Könyvet,

hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy 

lásd a szépet, keresd a tisztát.
Kezedbe teszem a gyertyalángot,

világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,

takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,

hogy meleg legyen, és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, 

hogy kezükbe tehesd a szeretetet.
/Róth Márta: Pedagógusnapi köszöntő/

ÚJ UDVARI JÁTÉKOK
a Jókai utcai iskola udvarán

A Schéner Mihály Általános Iskola tan-
testülete és Szülői munkaközössége úgy 
döntött, hogy az elmúlt két év Iskolabál-
jának bevételéből udvari játékot vásárol 
a „legkisebbeknek”, a Jókai utcai iskolá-
ba járó első-második osztályosoknak. 
A Medgyesegyházi Nebulókért Alapít-
vány által szervezett tavaszi önkéntes 
napon a szülők előkészítették a terepet a 
játékoknak. A játékot a gyártó felállította, 
hamarosan következik az ütésálló burkolat 
lerakása, majd az engedélyeztetés. 

Reméljük, hogy szeptemberben boldogan 
vehetik birtokba a játékokat a gyermekek.
Köszönjük mindenkinek, aki anyagi tá-
mogatásával, vagy munkájával hozzájá-
rult az udvari játékok elkészítéséhez!

Gácsér Béláné
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MINDKÉT NAPON
Városunkon mindkét napon áthaladt a népes mezőny, 
Medgyesegyháza május 17-én (vasárnap) kijelölt pihenő-
helyként is szerepelt a programban. Részünkről a szép szá-
mú érdeklődő mellett ismerős arcok töltötték meg a Kossuth 
teret, azok a civil önkéntesek, akik évek óta önzetlenül vál-
lalják a maratonisták frissítővel való kiszolgálását, biztosít-
ják számukra pihenőidejük tartalmas kitöltését programok-
kal, masszázzsal várják a megmérettetésre vállalkozókat.    

GRATULÁCIÓ, KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton is gratulálok azoknak a medgyesegyházi indulóknak, 
akik résztvevői voltak a 2015. május15-16–án megrendezett 
18. ARAD-BÉKÉSCSABA Szupermaraton, kerékpáros 
és görkori túrának. Helytállásuk, kitartásuk mindannyi-
unk számára követendő példa.
Köszönetemet, tiszteletemet és elismerésemet fejezem ki 
mindazoknak, akik a rendezvény medgyesegyházi prog-
ramjainak sikeres megvalósításához áldozatos munkájukkal, 
anyagi javaikkal és egyéb módon hozzájárultak!

                           Tisztelettel: dr. Nagy Béla György

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. megköszöni mind-
azoknak a segítségét, felajánlásait, támogatását, akik hozzá-
járultak a 18. Békéscsaba- Arad Szupermaraton sikeres lebo-
nyolításához.     Szabó Istvánné, ügyvezető

A képek a Boldog Otthon Alapítvány és Gyivicsán Jutka 
Facebook oldalán lettek közzé téve

MASSZÁZS-A TEST SZOLGÁLATÁRA
KUNÁGOTA, Bethlen u. 76. sz.

Üdvözlöm! László Ferenc, 45 éves, széleskörű  szakmai 
gyakorlattal bíró gyógymasszőr vagyok. 

SZOLGÁLTATÁSAIM
- Gyógymasszázs
- Frissítő masszázs

- Fizikoterápiás kezelések
BEJELENTKEZÉS

Tel.: +36/70 -3132862,06-68 430 686
email:lafegym@gmail.com

EZERKÉTSZÁZ INDULÓ A 18. SZUPERMARATONON 
Békéscsabán 2015. május 15-én, délelőtt kilenc órakor Gheorghe Falca aradi és Szarvas Péter helyi polgármester kö-

zösen startpisztollyal indították útjára a 18. BÉKÉSCSABA-ARAD-BÉKÉSCSABA SZUPERMARATON, kerékpáros 
és görkori túrát, először a több mint nyolcszáz kerékpáros versenyzőt. Néhány perccel később az egyéni futók és váltók 
tagjai is elstartoltak a megyeszékhelyen Sandu Ion, a Román Atlétikai Szövetség elnöke és dr. Ferenczi Attila tanácsnok, 

a Békéscsabai Atlétikai Club elnöke rajtjelére.

TISZTELT MEDGYESEGYHÁZI LAKOSOK

Ahogyan arról sokan értesülhettek Önök közül, a vá-
ros történetének eddigi két legjelentősebb vízügyi beru-
házása zajlik ezekben a hónapokban Medgyesegyházán.
Az egyik a „Medgyesegyháza Város szennyvízcsatorná-
zásának IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep 
bővítése” tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021” azo-
nosítószámú, részben uniós, részben állami támogatásból 
megvalósuló projekt. A fejlesztéseknek köszönhetően teljes 
lefedettségű lesz a korábban csak részben kiépített szeny-
nyvízelvezetési rendszer, illetve a szennyvíztelep is bővül 
az új rákötésekből adódó megnövekedett szennyvízmeny-
nyiség kezelése céljából. A fejlesztés során új gravitációs 
és nyomóvezetékek kerültek lefektetésre, a munkálatoknak 
ez a része már 90 % feletti készültségi fokon áll. Problé-
mák adódtak a Táncsics és Gárdonyi utcai szakaszokon, 
mivel itt csak a talajvízszint vákuumos technológiával tör-
ténő vízszint-csökkentéssel fektethetők le az új vezetékek. 
A település munkálatokkal érintett részein megkezdődtek 
a végleges út, járda és kapubejáró helyreállításai. Tiszte-
lettel kérjük az érintetteket, hogy ha bármilyen észrevéte-
lük vagy kifogásuk van a helyreállítások minőségével vagy 
módjával kapcsolatban, szíveskedjenek jelezni a Polgár-
mesteri Hivatal munkatársainak. 
A szennyvíztelep kapacitásának megnövelése csak a telep 
bővítésével volt érhető, emellett szükség volt a keletkező 
szennyvíz-iszap kezelésére szolgáló komposztáló tér bőví-
tésére is. A rendszerbővítés 522 új ingatlan bekötését ered-
ményezi, a telep kapacitása, pedig közel 20 %-kal nő. Az 
építkezés következtében a település közel összes ingatlan-
tulajdonosának lehetősége nyílik rácsatlakozni a hálózatra. 
A beruházás végső befejezési határideje 2015. augusztus 
30. Jelenleg a víztartási (gravitációs vezetékeknél) és nyo-
máspróbák (nyomóvezetékeknél) vannak folyamatban – az 
eddigi eredmények kielégítőek.
A teljes rendszer próbaüzeme június közepén megkezdő-
dik. Az esetlegesen előforduló kisebb problémák kivitelező 
általi orvosolásának befejezése után áll majd a medgyes-
egyházi lakosok rendelkezésére az új szennyvízrendszer. A 
házi rácsatlakozás módjáról, feltételeiről és idejéről külön 
írásos értesítést kapni az érintettek.
A másik „nagyberuházásunk” a „Dél-Békési Ivóvizmi-
nőség-Javitó Projekt” tárgyú, KEOP-1.3.0/09-11-2011-
0014 azonosítószámú projektünk, melynek befejezési ha-
tárideje 2015. július 31.
Ezt a beruházást önkormányzati társulás keretében Újkí-
gyós településsel együtt valósítjuk meg. Településünk köz-
igazgatási területén kiépült a Medgyesegyháza-László te-
lep önálló vízellátásának javítását célzó távvezeték, Bánkút 
önálló vízellátási rendszere is megvalósult, melyhez egy új 
kutat fúrtak és a víz tisztítását egy új konténeres tisztító 
rendszer biztosítja. 

A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. területén (Mo-
ravszki utca) szintén új kutat fúrtak és a vízkezelő épületet 
bővítették, itt kerültek elhelyezésre a tisztító berendezések, 
amelyek a kútból nyert nyers víz arzén, vas és mangán tar-
talmát csökkentik az Európai Unió által előírt szint alá. A 
kezelőépület és kiszolgáló létesítményeinek a műszaki át-
adás-átvétele sikeresen megtörtént, jelenleg a próbaüzem 
van folyamatban, a kezelés utáni vízminták jó paramétere-
ket mutatnak. 
A projekt tartalmazza a meglévő hálózat rekonstrukcióját 
is, ami az elavult tolózárak cseréjéből és új aknák, vala-
mint új tűzcsapok kiépítéséből áll. Ez a projektrész teljes 
egészében megvalósult. A végleges közúti helyreállítások 
folyamatban vannak, ebben az esetben is kérjük a tisztelt 
érintetteket, hogy ha bármilyen észrevételük vagy kifogá-
suk van a helyreállítások minőségével vagy módjával kap-
csolatban, szíveskedjenek jelezni a Polgármesteri Hivatal 
munkatársainak. 
Az újonnan épülő, illetve a meglévő aknák felújítása lehe-
tővé teszi majd a települési ivóvízhálózat teljes egészének 
szivacsdugós átmosatását, a hálózat jobb szakaszolhatósá-
gát és teljes körűvé teszi a „tűzivíz” esetleges igényének 
teljesítését.
Önkormányzatunktól függetlenül a külterületen is halad a 
megyei ivóvízminőség-javító program kertében a távveze-
tékek fektetése. Itt szükség esetén továbbítjuk az esetlege-
sen okozott károk, terméskiesés bejelentéseit az illetékes 
szerv felé.
A beruházás ideje alatt tanúsított megértésüket és türelmü-
ket ezúton is köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

Dinnyefólia elszállítása és ártalmatlanítása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a használt „diny-
nyefólia” elszállítására és ártalmatlanítására a hódmezővá-
sárhelyi ASA Köztisztasági Kft. az alábbi ajánlatot adja:
Ártalmatlanítás
Mezőgazdasági műanyag (02 01 04 azonosító kód) átvételi 
díja a hódmezővásárhelyi hulladéklerakó telepen: 30 191,- 
Ft/tonna + ÁFA
Szállítás
2 db 32 m3-es felül nyitott konténert hoznak ki a helyszínre 
(Medgyesegyháza), amit itt hagynak. Ha megtelnek a kon-
ténerek, akkor jelzést követően elszállítják a konténereket.
Szállítási díj:
460,- Ft/futott km + ÁFA (Hódmezővásárhely-Medgyes-
egyháza-Hódmezővásárhely x 2 = 260 km), így egy forduló 
díja 119 600 Ft + ÁFA. 
A szállítási díj a 2011-ben elszállított tömeg alapján 11 960 
Ft/tonna + ÁFA

Polgármesteri Hivatal



június június

BEFEJEZTÉK A REKULTIVÁCIÓT

Befejeződött a korábban bezárt hulladéklerakók rend-
betétele a Dél-Alföld 36 településén. Mintegy egymillió 
négyzetméter nagyságú területet rekultiváltak a 39 lerakó 
helyszínén. A 100%-os támogatottságú pályázatot a DA-
REH Önkormányzati Társulás az I. ütem elnevezésű pro-
jektje keretében valósította meg, 5, 2 milliárd forintból.
A REKULTIVÁCIÓ latin eredetű szó, jelentése: az em-
beri beavatkozás miatt elpusztult természeti környezet, 
különösen növényzet tudatos helyreállítása talajjavítás-
sal, ültetéssel. Legfontosabb feladat a tájseb eltüntetése és 
a hulladéklerakóból történő szennyezőanyag-kibocsátás 
megszűntetése, illetve minimalizálása. 
A korábban bezárt szeméttelepek sorsa rendeződött ezzel a 
nagyszabású zöldberuházással. A projekt célja a környezet 
védelme, elsősorban a felszíni és felszín alatti vizek további 
szennyezésének megakadályozása. A térségi szintű rekulti-
vációs programban összesen 69 település 76 db hulladékle-
rakójának rekultivációját valósították meg, ebből 39 db-ot a 
jelen I. ütemben. Ezzel párhuzamosan zajlott a II. ütem is, 
amelybe 37 lerakót vontak be. A két projekt megvalósítja 
a régió rekultivációs céljainak 40%-át, illetve az országos 
célok közel 5%-át.
Jelen projektben mintegy 1,2 millió m2 területet rekulti-
váltak, több mint félmillió tömör m3 hulladékot mozgat-
tak meg. A projekt során a szűk másfél évnyi kivitelezési 
időszakban 40 alvállalkozó közel 400 munkavállalót fog-
lalkoztatott.
Együtemű (végleges, helyben történő) rekultiváció azok-
ban az esetekben alkalmazható, ahol a depónia süllyedése 
és konszolidációja már nem várható (10 évnél régebben be-
zárt lerakók).
Az együtemű rekultivációval érintett települések, kö-
zött van városunk is. 
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rend-
szer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Tár-
sulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultiváció-
ja” - KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0003 elnevezésű projekt 
megvalósítási időszaka: 2012. április 27. - 2015. június 30.
A projekt  bruttó összköltsége: 5,237 milliárd forint, melyet 
a támogatási szerződés értelmében teljes mértékben uniós 
pályázati forrás fedez.

A projekt háttére

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társuláshoz tartozó projektterület földrajzilag a Dél-alföl-
di régió keleti részén elhelyezkedő Békés megye, valamint 
Csongrád megye keleti területére terjed ki. 
A települések jellemzően ártérperemi területen, a Kö-
rös-Maros völgy területén helyezkednek el, ahol nagy 

számban találhatók természetvédelmi területek is.
Az érintett terület érzékeny felszín alatti vízminőség-vé-
delmi területe a Maros-hordalékkúp térsége, ahol a jó víz-
vezető képességű rétegek gyakorisága, jellege lehetőséget 
nyújt arra, hogy a felszín felőli szennyezések bekerüljenek 
a magasabban fekvő rétegvizekbe. 
A műszaki védelem nélkül kialakított hulladéklerakók 
esetében a csapadék, a lerakóhoz érkező víztömeg, vagy a 
talajvíz kioldja a hulladéktestből a szennyező, esetleg mér-
gező anyagokat, melyek a talajvízbe szivároghatnak. A hul-
ladéklerakóból leszivárgó víz még évtizedekig szennyezhe-
ti a felszín alatti vizeket. 
A projektben résztvevő települések közül 19 esetében a 
bezárt lerakó sérülékeny vízbázist veszélyeztet. Geren-
dás kivételével mindegyik közvetlenül is veszélyezteti az 
ivóvízbázist. 
A projekt megvalósítása során az I. ütemben nem számol-
tak fel egyetlen lerakót sem, 32 db lerakót végleges lezá-
rással rekultiváltak (együtemű rekultiváció). Ezek közül 3 
db lerakó kapott a jogszabálynál részletesebb rétegrendet, 
a nagyobb környezetbiztonság érdekében és 4 db a jogsza-
bály szerinti minimális rétegrendet. 15 db lerakót a környe-
zetre gyakorolt hatása és a költséghatékonyság elve alapján 
egyszerűbb rétegrenddel rekultiváltak. 7 db lerakót csak 
két ütemben lehetett lezárni (kétütemű rekultiváció), mivel 
a közelmúltban hagyták fel őket és így a stabilizálódási és 
gáztermelődési folyamatok még zajlanak, a lerakó felszíne 
mozoghat. Ezeket leghamarabb egy évtized múltán rekulti-
válhatják véglegesen.          (X)

KÖZLEMÉNY
Banki károsultak és eladósodott családok részére 

INGYENES segítségnyújtási lehetőség.

Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kap-
csolatos feladataiban. 
A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező 
ügyfelek részére ingyenes válságkezelési tanácsadást 
biztosítunk. 
Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosí-
tunk most, illetve a későbbi magáncsőd eljárások során.
Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támo-
gatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési és köny-
nyítési segítséget biztosítunk. (ez határidős, csak az el-
következő 2 hónapban van rá lehetőség)

 
Banki és Végrehajtási Károsultak

Fogyasztóvédelmi Egyesület

Tel.: 70/253-2910, 70/432-8868
valsagkezeles2008@gmail.com

www.bankikarosultak.hu

Magyarország több pontjáról érkeztek gyermekek és 
kísérőik májusban a megyeszékhelyre, ahol a békéscsabai 
román nemzetiségi önkormányzat az idén is megszervezte 
az országos román mesemondó versenyt a Békési úti Me-
seházban, melyet megtisztelt jelenlétével Juhász Tibor, a 
Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának 
elnöke és Florin Vasiloni, Románia gyulai főkonzulja.
A 22. alkalommal megtartott eseményen Juhász Tivadar, 
helyi elnök köszöntötte a közel 120 versenyzőt, pedagógu-
sokat, kísérőket. A megmérettetésre Battonyáról, Gyuláról, 
Kétegyházáról, Köröszakálról, Méhkerékről, Medgyesegy-
házáról, Lökösházáról, Pocsajról, Furtáról jutottak finisbe a 
mesemondók. 
Traciuc Georgia Manuela, a helyi román nemzetiségi ön-
kormányzat alelnöke román nyelven üdvözölte a megjelen-
teket, elmondta, hogy az Országos Román Önkormányzat 
számára is nagy jelentőséggel bír a megmérettetés, egy 
nemzetiségnél létkérdés, hogy megőrizzék az anyanyelv 
szépségeit.
A diákok nyolc kategóriában, a nyelvet oktató és a két tany-
nyelvű iskolák korosztályonként négy-négy csoportjában 
mesélhettek. 
A Schéner Mihály Általános Iskola két tanulója Góg Zsanna 
(2.a) és Fukalek Andrea (4.b) is versenyzett, akik dobogós 
helyezést értek el. Zsanna első, Andrea harmadik lett. 

Felkészítő tanáruk Kovalcsikné Szucsán Gyöngyi, akitől 
megtudtuk, hogy azért is kiemelkedő a lányok teljesítmé-
nye, mert az első-második osztályosokat még két tannyel-
vű közegből is ritkán tudják országos versenyig vinni, mert 
még kicsik ahhoz, hogy nagyobb terjedelmű szöveget, me-
sét előadói szinten adjanak át a közönségnek, a 3-4. osztá-
lyos korcsoportban, pedig mindig nagyon népes a mezőny. 
Negrea C. Dániel, a medgyesegyházi Román Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, az országos önkormányzat oktatá-
si bizottságának tagja már tíz éve is szívügyének tartotta, 
hogy valamilyen formában legyen román nyelvoktatás vá-
rosunkban. Büszke arra, hogy ma már az óvodában is van 
nyelvhez szoktató foglalkozás. 
A mesemondóversennyel kapcsolatban elmondta, hogy a 
mesék kiválasztásánál olyan különböző szempontokat kel-
lett figyelembe venni, mint például a tanult betűk és a szö-
veg terjedelme, korcsoportnak megfelelő tartalom, „szín-
padi” előadhatóság. Mindezek összessége a nyelvi identitás 
megtartását is segíti, amihez a népmesék kitűnő lehető-
séget adnak. Zsanna a „Găina, cocoşul şi şoricelul” / A 
tyúk, a kakas és az egér/ Andrea a „Greierul şi furnica” 
/A tücsök és a hangya/ című mesével aratott győzelmet.
A két alsós diáklány csupán kicsit izgult a verseny miatt, 
egymás helyezéseinek nagyon örültek. Tetszett nekik a bé-
késcsabai Meseház is, ahol az udvaron Ujj Éva vezetésével 
népi játékokat próbáltak ki és mesefigurákat készítettek. 
Az már csak külön szerencsés egybeesés volt, hogy anno a 
Meseház Schéner Mihály, díszpolgárunk, iskolánk név-
adója álmai által létesült, mint több szempontból is egye-
dülálló kulturális, művelődési kezdeményezés. 
Ahogy a fenntartó írja honlapján, „a Schéner Mihály Mun-
kácsy-díjas képzőművész által megformált szobrokkal, mé-
zeskalács-figurákkal, rajzokkal benépesített ház a műfajok 
ölelkezésének szép példája.”

Ilyen volt az országos mesemondó verseny is!
Baukó Ildikó

MESÉS GYŐZELMEK AZ ORSZÁGOS VERSENYEN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI VIZIT A ROMÁNIAI VILÁGOSON
Medgyesegyháza testvértelepülésén, Sírián, (Világosvá-
ron) tett baráti látogatást a közelmúltban Dr. Nagy Béla 
György polgármester, Dr. Kormányos László jegyző, 
Negrea C. Dániel a helyi románság elöljárója és Farkas 
Gyula önkormányzati képviselő. A delegációt fogadta 
Bot Valentin, polgármester. A 2006-ban hivatalosan is 
megkötetett testvértelepülési megállapodás jegyében a 
helyiekkel közösen áttekintették a két város együttmű-
ködési prioritásait kulturális, gazdasági témákban, illet-
ve a közös pályázati lehetőségek realitásait.
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Mire készítsük fel a gyermeket a tábor előtt?
/Forrás: http://www.hrblog.hu/gyermekpszichologus/

Nagyon fontos a táborral kapcsolatos praktikus teendő-
ket a gyermekkel is átbeszélni. Hová és hány napra mennek? 
Hányan lesznek, Kiket fog ismerni a közösségben? Milyen 
jellegű lesz a tábor? Hogyan tartják majd vele a kapcsolatot? 
Mivel a táborban már elvárják a gyermekektől az önállósá-
got, erre otthon is külön fel kell hívni a figyelmet. Pakoljanak 
be együtt, lássa ő is, mi hova kerül a bőröndbe. Beszéljenek 
a napi teendőkről, pl. zuhanyozás, ruha ki- és bepakolása stb.
Nem szabad azt mondani a gyermeknek, hogy „Itthon 
majd nagyon fogunk érted izgulni!” vagy „Anyának és 
apának nagyon hiányzol majd, azt sem tudjuk, hogyan 
bírjuk ki nélküled!” 
Ezzel azt kommunikáljuk, hogy nem szívesen engedjük 
el, és mi magunk is bizonytalanak vagyunk, megállja-e 
majd a helyét.
És ha nem érzi jól magát…?
Természetesen haza lehet jönni hamarabb a táborból, de ne 
ez legyen a legkézenfekvőbb megoldás! Sőt, erre nem is sza-
bad előre felkészíteni a gyermeket. Ha így áll hozzá a nyári 
programhoz, megvan az esélye, hogy csak a rossz dolgokra 
fog koncentrálni, és azért szorong, vajon mi lehet az a pont, 
amikor neki már szólnia kell. 

15. JUBILEUMI TÁBOROZÁS!!!

2015. június 27- 2015. július 02-ig Enyingen, a Kabóka 
Lovastanyán tartjuk a 15. jubileumi táborunkat.

A lovaglás mellett változatos programokból válogathattok: 
íjászat, agyagozás, mikroszkópozás, csillagászat. Kiskö-
télpályán is lecsúszhatsz! Medencében fürdőzés, sportpá-
lyákon focizás, kosárlabda, teniszez, röplabda, ping-pong, 
csocsó, darts, kerékpározás.

Vízi programok: vízbiciklizés, kenuzás, motorcsónakázás. 
HAHÓ! Horgászatra fel! Készítsétek a „csalikat”! Kincs-
keresés-vetélkedéssel egybekötve, karaoke, geocoaching 
túrák, bolygó megfigyelés távcsővel, kerámiaégetés és zo-
máncozás, célbalövés paintball puskával.
Túrázni is fogunk a tanya körül, megígérem! Utolsó este 
tábortűz énekléssel! A többi program meglepetés! Termé-
szetesen egy múzeum látogatása is belefér.
 A Balaton közelségét kihasználva, a vízben nézzük meg a 
naplementét.

Keressetek, még néhány üres hely Rátok vár a buszon! 
Üdvözlettel: Nagy Antalné, Magdi néni

Tel.: +36/30/ 482-9133

EGYNAPOS TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS: EGER – SIROK
A Schéner Mihály Általános Iskola 6.b. osztálya  a Forster Központ és a KLIK közös pályázatának köszönhetően 

egy napos tanulmányi kiránduláson vehetett részt. Hosszú buszos út után először a siroki várat tekinthették meg a 
résztvevők, miután megmászták a több száz méteres odavezető utat. Rövid tájékoztatás hangzott el a vár történetéről, 
majd akinek kedve volt török ruhába bújhatott, és szakállas puskát is foghatott a kezében.

A vártól a siroki tájházba vezetett az út. Itt a régmúlt idők tárgyai, eszközei voltak láthatók. Ebéd után az egri vár 
megismerése következett. Volt 3D-s vetítés, vártúra, s Gárdonyi Géza sírhelyét is felkereste az osztály.

Piják Andrásné, osztályfőnök A nap folyamán idegenvezető irányításával megtekintettük a 
kastélyt, mely korának legfényesebb, legkorszerűbb kastélya 
volt, káprázatos belső berendezéssel. Ma már ez megkopott, 
de reméljük, hogy előbb-utóbb újra elnyeri régi pompáját. 
A Wenckheim-kastély előtti franciakert, körülötte, pedig egy 
hatalmas park nyújtott lehetőséget a kikapcsolódásra. 
A gyerekeknek állomásos formában vetélkedőt szerveztünk 
a természet témaköréből, illetve játékos sportfeladatokban 
bizonyíthatták ügyességüket. Köszönet érte a szervező és 
lebonyolító pedagógusoknak! 
Tanulóink kellemesen elfáradva egy élményekben gazdag 
nappal a hátuk mögött tértek haza. 

Szigetvári Józsefné, (szervező)

ISKOLAI KIRÁNDULÁS A SZABADKÍGYÓSI WENCKHEIM-KASTÉLYHOZ
Iskolánk tanulói 2015.május 08-án egész napos iskolai kiránduláson vehettek részt Szabadkígyóson  a Szülői Munkakö-
zösség  anyagi támogatásának köszönhetően. Az 1-3.évfolyamosok busszal, a 4-8. évfolyamosok kerékpárral tették meg 

az utat a híres Wenckheim-kastélyhoz.



június június

„Nemes szép élethez 
nem kellenek nagy cselekedetek

Csupán tiszta szív és sok, sok szeretet.”

Pázmány Péter szavaival búcsúzott a Varázserdő óvoda kollektívája 
nevében a ballagó gyermekektől Varga Jánosné, óvodavezető. 
 Akinek szerencséje van, az élete, tanulmányai során legalább egyszer 
találkozik egy olyan pedagógussal, aki valamit megmozdít benne, aki 
olyat mutat tettével, cselekedetével, tudásával, hogy az akár a gyermek 
egész életét meghatározza. Minderre a szeretet tesz képessé bennün-
ket. Az önzetlenség, odaadás, lelkesedés, bizalom, a példa értéke. Aki 
a gyermekek környezetében szorgoskodik, az a jövőt építi a pedagógia 
eszközeivel. Nekünk is voltak mintáink, s mi magunk is minták, model-
lek vagyunk környezetünknek- szólt az egybegyűltekhez az óvodaveze-
tő, majd a gyermekeknek Aranyosi Ervin, Hogyan lettem óvodás című 
versével idézték fel azt a pillanatot, amikor a csemeték először lépték át 
az intézmény kapuját. 
„Anyukám egy napon kézen fogott engem. Mondta: - Itt az idő, óvodába 
mennem. 
Kicsit féltem ugyan, de kíváncsi voltam, - Na jó, én nem bánom, indulha-
tunk! - szóltam.
Ott, az óvodában, óvó néni várt rám. S láttam sok kis arcot,- tán magamat 
látnám?
Kis székek, asztalok voltak a teremben, a polcon sok játék, sorakozott 
rendben. Aztán Anyu mondta, - neki el kell menni!
Próbáljak meg bátor, kis óvódás lenni. Érezzem jól magam, viselkedjek 
szépen, délben majd egyem meg,
a finom ebédem.
Játsszak társaimmal, s az idő elszalad, s Ő majd siet értem, itt legyen ha-
marabb.”

Az ünnepélyes alkalmon köszöntőt mondott Nagy Béla György polgár-
mester, majd a hagyományokhoz híven a művelődési házban adtak mű-
sort az apróságok mindenki örömére.

B.I. 

            

 „EGÉSZSÉG-
ÓRÁK”         

Az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány 
2015. 05. 30-ára egészséges életmód folytatásával össze-
függő tevékenységek népszerűsítésére szervezett progra-
mot. A résztvevők a mozgás egy-egy, hétköznapi, illetve 
különleges formájáról, valamint egy rosszindulatú rákos 
betegségből gyógyulás történetéről hallgathattak színes és 
érdekes beszámolókat.  

A hegymászás szépségeiről, kihí-
vásairól Sarus Zoltán beszélt, aki 
a magashegyi expedíciók szerel-
mese; Nagy Gábor évente 7500-
8000 km-t „teker”, Ő a kerékpá-
rozás jótékony hatásait ismertette 
meg a résztvevőkkel (képünkön); 
majd Bohus Györgyöt hallgathat-
tuk, aki leukémiából gyógyult. 
A beszámolók után beszélgetés 
következett, melynek során renge-

teg kérdés merült fel; aki eljött, tartalmas és aktív program 
részese lehetett.  

ÖNKÉTESEK KERESTETNEK!

Az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány 
TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0099 azonosító számú, Élő hagyo-
mányaink című projektje egyik fő célja az LHH kistérségben 
az önkéntesség népszerűsítése, az önkéntes munka által te-
remtett értékek és lehetőségek elterjesztése, adaptálhatósága. 
Többek között szeretnénk Önkéntes Pontot  működtetni 
Medgyesegyházán az önkéntesek jobb információ ellátása 
érdekében, segíteni felkészítésüket például közösségi ren-
dezvények önkéntes munkájában. 
Aki szeretne önkéntesnek jelentkezni, egy regisztrációs lap 
kitöltésével megteheti. Regisztrációs lapok a helyi ETF iro-
dában Zubán Alexandrától, Molnár Józseftől és a művelődési 
házban Farkas Gyulától igényelhetők nyitva tartási időben.

BUSZOS KIRÁNDULÁS
A Magyarországi Szlovákok Napja 2015. július 4-én ke-
rül megrendezésre Telekgerendáson. Erre a rendezvény-
re buszos kirándulást szervez a Medgyesegyházi  Szlová-
kok Nemzetiségi Önkormányzata.
Az utazás ingyenes lesz.  Jelentkezni lehet június 21-ig a kö-
vetkező telefonszámokon:

Gyivicsán Andrásné: 06 – 30 / 9136930
Nyáriné Szlávik Mária: 06 – 30 / 6558066

LEVELET KAPTUNK
Az elmúlt hónapban érkezett egy megkeresés a helyi 
újságunkhoz. A Debrecenben élő dr. Vikárné Kéry Ju-
dit írt nekem. Ebből idézek:

„A Medgyesegyházi Hírlap kiadványuk  2010. decem-
beri számában Interneten olvastam a Medgyesi ki-ki-
csoda c. rovatot, melyben az evangélikus temetőben 
nyugvó, községükért sokat munkálkodó elhunytakat 
említik. 
Itt olvastam nagyapámról, Kéry Sándorról, aki 1924-ig, 
haláláig Medgyesegyháza főjegyzője volt.
Nővéremmel - mindketten 70 éven felüli idős emberek 
vagyunk - minden évben felkeressük Halottak Napján 
nagyszüleink sírját és lerójuk kegyeletünket.
Szeretném megkérdezni Öntől, hogy ha van még a 
Medgyesegyházi Hírlap fent jelzett számából, tudná-
nak- e számunkra 2 példányt postán elküldeni.„
Sajnos, a polgármesteri hivatal irattárában, és a könyvtár 
helytörténeti anyagai között sem leltünk fel eredeti lap-
számokat.  
Ezúton kérem a tisztelt lakosságot, ha valaki megőrizte 
a keresett lapszámot, és úgy érzi szívesen felajánlaná azt 
a levélírónak, juttassa el a példányt a polgármesteri hi-
vatalba, a művelődési házba vagy személyemnek!  
A továbbítást szívesen vállaljuk, ha pedig kapcsolatba 
szeretnének lépni Dr. Vikárné Kéry Judittal, egyeztetés 
után rendelkezésre bocsátom elérhetőségét.

Tisztelettel: 
Baukó Ildikó,

felelős szerkesztő
0036-30/985 7308

KIJÁRÓ TISZTELETTEL EMLÉKEZTEK

A magyar hősök emléknapjának eredete az 1917. évi VIII. törvényre 
vezethető vissza, amely arra kötelezett minden települést, hogy méltó 
emléket állítson elesett hőseinek. 
Városunkban a „Tisztelet a Hősöknek Társaság” szervezi évek óta tö-
retlenül a megemlékezést, az idén május 29-én, hagyományosan, a helyi 
evangélikus temetőbe, az I. és II. Világháborús emlékhelyhez várták a 
polgárokat.
Beszédet mondott Dr. Nagy Béla György, polgármester, versek és dalok 
színesítették a programot Molnár József, Verbai Gábor, Gera Andrea, 
Orosz Edit, Hegedűs Kitti, Nyári István, Juhász Dávid tolmácsolásában.

Dr. Karsai Ervin, lokálpat-
rióta a koszorúzáshoz Petőfi 
Nemzeti dal művéből idézett: 
„Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak…”
Tőle tudtuk meg, hogy a meg-
emlékezésre a II. Világhábo-
rúban elhunyt hősök hozzá-
tartozói is ellátogattak. Így a 

kaszaperi önkormányzat segítségével a szociális otthonból eljött a 92 
éves Kányási Józsefné, Ilonka néni, Palkó Gábor testvére, valamint 
Bibarcz János lánya Budapestről.

Búcsúznak:
óvoda dolgozói
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Boldog Otthon Alapítványnak a csocsó asztalokat, Gácsér 
Bélának az adományok szállítását, Haladás Plusz Kft-nek 
a tejet, Happy Tejtermék Kft-nek a tejszeletet, KÉSZ Kft-
nek, hogy használhattuk az uszodát, a Sportcsarnokot, 
a mozitermet, és dolgozóiknak (Farkas Gyula, Katona 
Endre, Potocska Norbert) a munkájukat, KÉSZ Kft Uszoda 
dolgozóinak (Boris István és Laczó László), hogy vigyáztak 
ránk, KÉSZ Kft Konyhájának, hogy megfőzték nekünk a teát, 
Machnicz Endrénének a támogatást és a segítséget, Magyar 
Élelmiszerbank Egyesületnek az  adományt, MajorHús Kft-nek 
a finom zsírt, Medgyesegyháza Város Képviselőtestületének 
az anyagi támogatást, Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének az anyagi támogatást, 
Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatának 

az anyagi támogatást, Medgyesegyházi Varázserdő 
Alapítványnak az arcfestékeket, Medgyesegyházi Varázserdő 
Óvoda tantestületének és minden dolgozójának az arcfestést, 
a    játékok   melletti felügyeletet, Mogyi Kft-nek a mogyorót, 
Orestyák Jánosnak a zöldségeket, OTP Bank Medgyesegyházi 
Fiókjának az anyagi támogatást, Románság Hagyományiért 
és Jövőjéért Egyesületnek az anyagi támogatást, Schéner 
Mihály Általános Iskola tantestületének és minden 
dolgozójának a játékok levezetését, Stangli Sütöde / Szöllősi 
Györgynek a finom kenyeret, TESCO Globál Zrt. Szentesi 
Áruház /Liker Csaba igazgató úrnak/ az adományokat. 
És mindenkinek, aki az előző év során PET palackot vagy 
aludobozt hozott be az iskolai gyűjtésre, mert ennek teljes 
bevételét az elhívott játékok kifizetésére fordítottuk.

xI. VÁROSI GYEREKNAP
Alapítványunk május 31-én tartotta meg Gyermeknapi rendezvényét. Az idei évben is voltak 

hagyományos programok (arcfestés, lufi hajtogatás, kézműves játszóház, „Legerősebb család” és „Legerősebb ember-
palánta” verseny, pontgyűjtő játékok, mozi, uszoda), de újdonságokkal is vártuk a családokat. A Sportcsarnokban DINI 
névre hallgató tájékozódási játék, az udvaron óriás társasjátékok fogadták az érdeklődőket. Az óvoda elhozta az alapít-
ványtól kapott ugrálóvárát, és a saját trambulinját. Csocsózni is lehetett a Boldog Otthon Alapítvány játékaival. A büfé 
most is, mint már évek óta mindig, teljesen ingyenes volt.  A nap végén pedig most is édességcsomagot kaptak a gyer-
mekek. Sokan választották a mi programjainkat ezen a szép vasárnapon, még vidékről is sokan ellátogattak hozzánk.

Köszönjük a segítséget támogatóinknak, mert nélkülük nem szerezhettünk volna igazi, vidám,
boldog Gyermeknapot a gyermekeknek!

LÁTOGATÁS AZ ORSZÁG KEMENCÉJÉHEZ

2015. 05.28.-án az Idősek Klubja gondozottjaival Almáska-
marásra kirándultunk, az ország kemencéjéhez.

Amikor megérkeztünk, a kemencében már pattogott a tűz, 
hogy kellőképpen meleg legyen a sütéshez. Borbély Veronika 
és Rankasz Jánosné kolléganőink jóvoltából kemencés lángos 
és tepertős pogácsa sült. 
Mazán Attila, Almáskamarás polgármestere örömmel fogadott 
bennünket, helyi segítőket is kaptunk, akik szívélyesen kalau-
zoltak mindenkit a településen, és mindenben segítséget nyúj-
tottak. Később Dr. Nagy Béla, polgármester úr és Mészárosné 
Hrubák Mária, intézményvezető is csatlakozott hozzánk. 
Almáskamarás polgármesterének vezetésével ellátogattunk, 
a helyi, közfoglalkoztatás keretében működő szőnyeg szövö-
débe, ahol nemcsak rongyszőnyegeket, és ajándéktárgyakat 
készítenek, hanem munkaruhákat is varrnak megrendelésre, 
a környező településekre.  
Az ajándéktárgyak mindenkinek nagyon tetszettek, néhány 
gazdára is talált. Ezt követően meglátogattuk a helyi óvoda 
kis lakóit is. Az óvoda tágas, barátságos környezete minden-
ki tetszését elnyerte. Mire visszaérkeztünk a kemencében 
már sült a lángos.
A kemence a település központjában fekvő gondozott park-

ban található, körülötte padokkal, ahol a séta fáradalmait 
mindenki kipihenhette. A lángos hamar megsült, a gyönyö-
rűen megkelt tésztából ízletes, laktató lángos lett, ennél fog-
va „kapós” is, hamar elfogyott. 
A friss levegő és a séta mindenkinek meghozta az étvágyát. 
A tepertős pogácsából is csak néhány „hírmondó„ maradt. A 
lángos és a pogácsa mellé finom teát is készítettek nekünk, 

és a sütéshez szükséges eszközöket is rendelkezésünkre bo-
csátották. A kellemes környezetben és a barátságos emberek 
társaságában hamar eltelt az idő, és mindannyian nagyon jól 
éreztük magunkat.

Köszönetemet fejezem ki, Mazán Attila Almáskamarás pol-
gármesterének, hogy lehetővé tette számunkra, hogy mi is 
ellátogassunk településükre és süssünk az ORSZÁG KE-
MENCÉJÉBEN, köszönjük a szívélyes fogadtatást!
Köszönöm mindazok önzetlen segítségét, akik rendelkezé-
sünkre álltak.

 Horváth Istvánné, klubvezető 

SZÉPKORÚ LAKÓ KÖSZÖNTÉSE AZ IDŐSEK 
OTTHONÁBAN

Jeles napra ébredtek az Idősek Otthonában lakók május 
31.-én. Lakónk, Kovács Jánosné, Jucika néni, ezen a na-
pon ünnepelte 95. születésnapját. Ebből az alkalomból Dr. 
Nagy Béla Polgármester köszöntötte Jucika nénit. 
A köszöntő szavak és egy csokor virág mellett Polgármester 
Úr átadta Orbán Viktor, miniszterelnök köszöntő oklevelét is. 
Az intézmény vezetője az otthon munkatársai és lakótársak 
nevében virágcsokorral kívánt boldog születésnapot. 
Az ünnepségen Jucika néni családja is velünk volt, akik sü-
teménnyel és üdítővel vendégelték meg az otthon lakóit és 
dolgozóit. 
Ezúton is kívánunk Jucika néninek boldog születésnapot, 
Isten éltesse még sokáig közöttünk erőben és egészségben!

Mészárosné Hrubák Mária, intézményvezető

Az alapítványunk kuratóriuma nevében: Gácsér Béláné kuratóriumi elnök

 „Legerősebb emberpalánta” és „Legerősebb család” versenyek eredményei
A versenyeket alapítványunk az idei év Gyermeknapján 
is megrendezte. Három versenyszámban mérhették össze 
erejüket a versenyzők. „Rönkhajításban”, vízhordásban 
és rúdtartásban lehetett jeleskedni. A versenyzők 
korcsoportonként mérkőztek, s a következő eredmények 
születtek:

A „Legerősebb emberpalánta”
verseny győztesei

ifj. Kalocsai András (óvoda)
Rafael Nóra, Stir Junior (1-2. évfolyam)
Fodor Zsófia, Menyhárt Márk (3-4. évfolyam) Krajcsi 
Izabella, Dajka János (5-6. évfolyam)
Szél Anikó, Csordás Norbert (7-8. évfolyam)

A „Legerősebb család” verseny eredménye
I. Kalocsai család (3. alkalommal)

II. Hammer család
III. Temesvári család

IV. Balázs család 



június

LENDÜLETBEN
Kis csapatunk májusban is 
folytatta eddigi munkáját. 
Időközben változás állt be a 
munkatársak személyében, ám 

ez sem szegi kedvünket céljaink elérésében.  Örülünk, hogy 
Csótiné Kuzma Csillával eddig együtt dolgoztunk, köszönjük 
ötleteit, munkáját és sok sikert, jó munkát kívánunk neki 
új munkahelyén! Továbbra is számítunk rá, önkénteseink 
körében!  Köszöntjük körünkben Zubán Beátát, örülünk, hogy 
vele dolgozhatunk! 
Május15–én rendben lezajlott Te Szedd! akciónk, önkénteseink 
segítségével szinte az összes, közel 200 zsákot sikerült teletölteni 
szeméttel. 

Több csapatban indultunk el, belterületen az utcákat, vasút melletti részt 
járva, külterületen a Medgyesegyháza táblától a szennyvíztelepig, a 
Medgyesbodzási úton, a Bánkúti tábláig (közel 40 zsák!), a Baross utca 
végében lévő kiserdőben gyűjtöttük a szemetet.  Habár csak néhány 
óra állt rendelkezésünkre, sajnos azt látjuk, hogy bőven akadna még 
tenni (és szedni-)való az elhanyagoltabb területeken. 
Ezúton is köszönjük minden résztvevőnek a segítséget, mellyel 
hozzájárult akciónk sikerességéhez: az Önkormányzatnak és a 
dolgozóknak, hogy munkájukkal támogatták kezdeményezésünket.  
Köszönjük a Medgyesi Civil Kerekasztal tagjainak /Medgyesegyházi 
Nebulókért Alapítvány, A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 
Egyesület, Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozott Egyesület, 
ETF Alapítvány/, hogy bekapcsolódtak önkéntes tevékenységükkel 
munkánkba. Köszönet a MEDI- FRUCT Szövetkezetnek, 
hogy tárolhattuk a szemetet az elszállításig. Elkezdődött valami 
Medgyesegyházán is azzal, hogy alapítványunk először csatlakozott  
az országos TeSzedd! 5. akcióhoz. 
Dolgoztunk egy pár órát, de több heti munkát hagytunk még. 

Mivel minden kezdet nehéz, levontuk a tanulságot. Reméljük 
megmozdulásunk követendő példára talál. Tegyünk együtt 
környezetünkért, hiszen „Földünket nem apáinktól örököltük, 
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”!
Május 17-én vasárnap, munkánkkal segítettük a Budapest 
Bank 18. Békéscsaba-Arad Szupermaraton, Medgyesegyháza 
pihenőhelyén a résztvevők kiszolgálását, trambulinnal, csocsó 
asztalokkal települtünk ki az aktív feltöltődésre vágyók örömére.
Állandósult Alapítványi vásárunk, minden szerda délelőtt 
8-12 óra között vagyunk megtalálhatóak a régi gyógyszertár, 
volt Elektrocentrum épületében, melynek kirakatában látható 
termékválasztékunk. Ügyes kezű, kreatív munkatársaink, nap 
mint nap készítik az újabb és újabb ékszereket, lakásdíszítő 
elemeket. Továbbra is elérhetőek vagyunk az alapítvány 
székhelyén, és Interneten.
A hónap utolsó napján került megrendezésre a Medgyesegyházi 
Nebulókért Alapítvány szervezésében már hagyományos 
gyermeknap, a Schéner Mihály Általános Iskolában, melyen 
alapítványunk is részt vett: csocsó asztalokkal álltunk a szórakozni 
vágyók rendelkezésére, valamint rendeztünk egy kisebb vásárt 
is azoknak, akiknek szerdánként nincs lehetősége meglátogatni 
bennünket.
Terveink is vannak a nyárra! Szeretnénk napközis táborokat, 
sportnapokat, kézműves játszóházakat, filmklubot, meseházat 
szervezni a nyári szünetüket töltő gyermekek részére. Kérem, 
keressék híreinket a „kirakatban” és a Boldog Otthon 
Alapítvány facebookos oldalán. 

Felhívás!
A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete fürdőlátogatást szervez 2015. június hó 

19.-én (péntek) Gyopárosfürdőre.
Indulás délelőtt 9 óra, 
A Művelődési Ház 
Parkolójából.
Részvételi díj: 2000 Ft/ 
fő (melyben benne van a 
teljes fürdőbelépő + az 
utazási költség)
Jelentkezni az egyesület 

irodájában szerdai napokon 9-11 óráig, a díj 
egyidejű befizetésével.

Szeretettel várunk mindenkit!
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