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XXII. Med gy ese gy házi Na p ok
Idén szeptember 26-27-28-án tartottuk hagyományos települési
ünnepünket, melynek fénypontja az 1947-48-as csehszlovákmagyar lakosságcsere során, a Gútáról Medgyesegyházára
telepített családok emlékére állított köztéri szobor felavatása volt.

Nem mindennapi esemény egy település életében köztéri szobrot
avatni, és bizony nincsenek is mindig olyan idők a történelemben,
amikor erre szabadon van lehetőség. A mi szobrunk megvan, nekünk
megadatott, hogy így is tisztelegjünk a múltnak, eleinknek, a ma még
élő polgártársainknak, leszármazottjaiknak!
Horváth Árpád, testvérvárosunk, Gúta polgármestere már most zarándokhelyként illette az alkotást.
Mindnyájan tudjuk: akinek nincsen múltja, nincsen jövője sem, s aki
nem néz szembe a múltjával, homályosabban lát a jövőbe is.
Vannak rajtunk kívül álló, tőlünk független döntéseken alapuló történelmi tények, melyek lelki következményeiről nem szólna okmányok, nem
örökítenek meg történetírók. Ezek a mi szívünkben vannak, mint ahogy
szívünkben van a megbékélés, megnyugvás, összetartozás érzése is.
S, talán nem mondja ezt szebben senki, a felvidéki világpolgárnál,
Márainál: „Értelmük sem tudja eligazítani azt, amiben a szívükkel
nem tudnak megegyezni.”
Ruck Márton, polgármester

Nem mindennapi „kiránduláson” vettünk részt
a hétvégén. A helyi polgármester meghívására
Medgyesegyházán jártunk 30-ad magammal,
ahol közösen egy emléktáblát avattunk: Emlékezésül az 1947-48 évben Gúta községből
Medgyesegyházára áttelepített családokra.
Köszönjük a polgármesternek, Ruck Mártonnnak, az alpolgármesternek, Forgó Pálnak és
kedves nejének Forgó Pálné Marcsinak és
társaiknak az áldozatkész munkát, azt, hogy
sokéves mulasztást pótoltak-tunk be és tiszteleghettünk azon gútai családok előtt, akik a történelem ezen szégyenteljes eseményének, a „lakosságcsere” tragédiájának elszenvedői voltak.
Megrendítő élményben volt részünk. Az alkotó,
a medgyesi polgármester és Gúta város polgármestere, Horváth Árpád is gombóccal a
torkában, nehezen tudta elmondani köszöntőjét, hiszen a Medgyesre telepített 98 gútai család ma élő tagjai és leszármazottainak nagy
része jelen volt az eseményen. Mivel az én
családomból is kerültek Medgyesegyházára és
Pitvarosra is, jómagam is remegő lábakkal és
fátyolos szemekkel éltem meg az emlékműavatás perceit.
A kitelepítettek részéről Őszi Miska bácsi beszélt, bölcs gondolatai mindnyájunk szívébe,
lelkébe égtek: a fájdalmat, az átélt nehézségeket és az ebből is következő ellentéteket a hit, a
szeretet és a megbocsátás erejével kell és lehet
feloldanunk...hogy a jövőben soha többé ilyen
és ehhez hasonló szörnyűség ne ismétlődjön
meg és békésen éljen együtt és egymás mellett
minden nemzet és nemzetiség.
facebook: Koczkás Beáta,
Gúta polgármester-helyettese

A szobor alkotója Györfi Sándor, (Karcag, 1951. május 28.) magyar szobrász és éremművész. Karcagon él és alkot.
Saját bronzöntő műhelye van.
1978-ban végzett a Képzőművészeti Főiskolán, mesterei Mikus Sándor, Somogyi József és Rátonyi József voltak.
Művei számos köz− és magángyűjteményben szerepelnek bel és külföldön egyaránt.
/Forrás: www.wikipedia.hu/
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ISKOLÁNK IS ÜNEPELT
Szeptember 26-án, a Medgyesegyházi Napok keretében, Bánkúton, Baross László sírjánál gyülekeztünk.

Schéner Mihály, festőművész 1923. január 09-én, szegényparaszti
családban látta meg a napvilágot Medgyesegyházán, ahol 18 éves
koráig élt. A Munkácsy-, és Kossuth díjas festő- és szobrászművészt a település 1992-ben díszpolgárává avatta. A mester Damjanich u. 51. sz. szülőházát a város megvásárolta és emlékházzá alakította át, ahol 24 darabos kollekcióból állandó kiállítást rendezett be.
A 2009-ben, Budapesten elhunyt híresség emlékét a helyi általános iskola is tovább viszi, melynek a mester a névadója, akinek
családja 2014 tavaszán egy kültéri alkotást adományozott az oktatási intézménynek.
Medgyesegyháza főterén, a természetvédelmi területté nyilvánított
Kossuth Lajos téri parkban tekinthető meg a Csete György, Kossuth
-díjas építész által tervezett kápolna, melyben a Schéner álmodta
Szent István életét, munkásságát megörökítő kerámia fali plasztikák
kerültek elhelyezésre.

A szép számú hallgatóság
megismerhette a művész
mozgalmas életútját, majd
egy pályatárs róla szóló versét hallhattuk. Az ünnepi
beszédet Vermes Rita, az
általános iskola intézményvezetője tartotta.
A fából és bronzból készült
szobrot maga az alkotó,
Prisztavok Tibor szobrászművész és tanár, valamint
Ruck Márton polgármester
úr leplezte le. Az ünnepség
végén a tisztelet koszorúit
helyezték el a helyi intézmények és szervezetek.

Hegedűs Kitti, egy szép népdal előadásával kezdte az ünnepséget,
majd intézményünk tanulói, Kiss Fanni és Kovács Klaudia megemlékeztek a híres búzanemesítő életének állomásairól, ezt követően Váci
Mihály versével tisztelegtek emléke előtt. Vermes Rita intézményvezető és Piják Andrásné intézményvezető-helyettes helyezték el a
Schéner Mihály Általános Iskola koszorúját az emlékműnél.
Posztumusz díszpolgári címet kapott Baross László, a „bánkúti
búzák atyja”. Baross László 1865-ben, a ma Szlovákiához tartozó
Felsőzsember községben született. Az akadémia elvégzése
után 1887-ben József főherceg
uradalmainak
alkalmazottja
lett, Bánkútra 1895-ben került,
először a László-majorba intézőnek, majd 1911-ben kinevezték a bánkúti uradalom jószágfelügyelőjévé. A településen élt
élete végéig, 1938-ban hunyt el.
Emlékszobája a bánkúti „kastélyban” található, síremléke a
kápolna mellett fekszik.
Búzafajtái negyedszázadon keresztül a legjobbak voltak Magyarországon, s hazánk búzavetés-területének nagyobbik részén, mintegy 60 százalékán az ő
fajtáit termesztették, még 1947-ben is.
A gazdasági világválság idején az amerikai Manitubában Baross
bánkúti búzája kiváló sikértartalma miatt világelső lett.
Baross László 2012-ben Magyar Örökség Díjban részesült, mely
elismerést a Magyar Örökség és Európa Egyesület alapította a 20.
század első felének fontos magyar személyiségei, legjelentősebb
magyar teljesítményeinek tisztelegve.
Ezt követően Medgyesegyházán, a Gárdonyi utcában, a vasútállomás
előtti új parkban gyűlt össze iskolánk apraja-nagyja, hogy részese lehessen névadónk, Schéner Mihály szoboravatásának, akinek nevét
épp 5 éve vette fel az intézményünk.

Nagyné Papp Erika

Részlet az ünnepségen elhangzot takból…
Tisztelt Emlékezők!
Egy évszázaddal ezelőtt egy olyan eseménysorozat vette kezdetét, mely
alapjaiban rázta meg az akkori világot. Az egymásnak feszülő ellentétek
olyan háborút robbantottak ki, amely a Föld majdnem teljes felszínén
tombolt, és akkora emberáldozatot követelt, hogy az utókor joggal adta
ennek az időszaknak az első világégés nevet. Ezekben a vérzivataros
években, mikor az életből hátralevő időt olykor percekben lehetett számolni, a lövészárkok mélyében olyan emberek kerestek menedéket, akik
talán maguk sem akarták mindezt. Hisz nagy- illetve dédapáink korában is ugyanolyan emberek éltek, mint mi: pékek, orvosok, tanárok,
földművesek, apák és fiúk, szerető hitvesek, akik nem feltétlen a nagyhatalmi ambíciók miatt vették ki részüket a fegyveres összecsapásokból.
Nem. Olykor ennél sokkal egyszerűbb okok miatt, amik az emberiséggel
egyidősek: megvédeni azokat, akiket szeretünk, akikért „az életünket
áldoznánk”, hogy számukra egy szebb és biztonságosabb jövőt biztosítsunk. És sajnos nagyon sokszor ezekből a jeles emberekből nem maradt
más, mint egy-egy levél és egy megszegett ígért…hisz adott szavukkal
ellentétben soha nem tértek vissza.
Kedves Emlékezők! Hiszem, hogy nem vagyok egyedül azzal a véleményemmel, hogy nehéz méltónak lenni egy ilyen nagy áldozatra. Sok
általunk alig-alig vagy egyáltalán nem ismert hős áldozta életét azért,
hogy mi ma itt lehessünk. És köztük van néhány, akikre kiváltképp büszkéknek kell lennünk: a világháborúban harcolt medgyesegyházi honvédekre. Ők azok, akik a tűz és a vas viharában vérrel adóztak azért, hogy
a ma Medgyesegyházájának ne kelljen ugyanazt átélnie, amit akkor nekik. Joggal tehetik fel a kérdést, hogy mit tehetünk mi, hogy áldozatuk
ne legyen múlandó tünemény az idő múlásával?
A válasz egyszerű: ápolnunk kell emléküket, szívünkben kell őriznünk
őket, hogy tetteik ne tűnjenek el a történelem mélységeiben.
Tisztelettel: Kiss Ádám István
Tisztelet a Hősöknek Társaság alapítója

KOPJAFA AVATÁS

Az evangélikus temetőben ünnepélyes keretek között került átadásra az I. világháborúban elesettek emlékére állított kopjafa, melyet
Ruck Márton Polgármester felajánlásából, a Történelmi Vitézi
Rend, valamint a Szent György Lovagrend közreműködésével készített Lovag Füredi Gábor, fafaragó művész.

ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
- Ma szeretnénk mindazoknak a munkáját megköszönni, akiket tágabb vagy szűkebb közösségük méltónak talált az elismerésre. Fontos, hogy időnként önvizsgálatot tartsunk, hogy megálljunk egy-egy
pillanatra, hogy észrevegyük embertársaink tetteit, megdicsérjük jó
cselekedeteiket és osztozzunk egymás örömében!
Valljuk minél többen Tamási Áron szavait: „Minden ember legnemesebb öröme, ha valami olyant cselekedhetik, amelynek tisztaságában nem kételkedik. Sem a cselekedet idején, sem a cselekedet
után.” – hangzott el Ruck Márton, polgármester ünnepi beszédében.
Medgyesegyházáért emlékérmet posztumusz Keresztényi Tibor, tanár
és egy szervezet, a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak
Egyesülete kapott. Az év pedagógusa Emenet Adrienn és Papné Réti
Erzsébet lett, az év köztisztviselője Holecz Andrásné, az év közalkalmazottja, Czene Tiborné és Hagya Zsoltné.

Milyen a jó tanár?
„Nagyon kell szeretni a diákokat és nagyon kell tudni a tananyagot!” (Ulrich Károly)
A Medgyesegyházi Napokon két kolléganő vehette át az Oktatási
Minisztérium által adományozott elismerést.

Piják Andrásné sok évtizedes kimagasló munkáját Miniszteri dicsérő oklevéllel jutalmazták.
A tantestület nagyon büszke, szeretettel gratulálunk, további
sikereket kívánunk neki!
Csomós Istvánné, „Pedagógus Szolgálati emlékérmet” kapott
40 éves lelkiismeretes pedagógiai munkájáért. A tantestület jó
egészséget kíván a nyugdíjas éveihez!
Az elmúlt években, a városi felnőtt labdarúgás újraindítása érdekében végzett sportszervező tevékenysége elismeréseként emléklapot vehetett át Uhrin Pál.
„Medgyesegyháza legfiatalabb polgára” Molnár Zsigmond
Dániel, aki 2014. szeptember 25.-én született an.: Suditu Hortenzia Blanka, édesapja: Molnár Zsigmond Medgyesegyháza,
Vörösmarty u. 17. szám alatti lakos.
„Medgyesegyháza legidősebb polgára” Papp
Zoltán,
Medgyesegyháza Kossuth tér 5. szám alatti lakos. Született:
1913. január 15-én.
Nyugdíjba vonulása tiszteletére, munkájának elismeréseként
emléklap készült Halász Mihályné, a Gondozási Központ
dolgozójának.
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Értékteremtő munkájukért elismerő okleveleket vehettek
át közcélú foglalkoztatottak

MEDGYESEGYHÁZÁÉRT FUTÁS

Rendezett utcakép verseny díjazottjai

A Medgyesegyházi KÉSZ Kft. és a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány szeptember 27-én ismét megrendezte a Medgyesegyházáért futás elnevezésű sportversenyét. A különböző versenyszámokban közel 700 induló volt. A mintegy ötszáz résztvevő
közül sokan több távot is teljesítettek.

Szórakozás minden korosztálynak...

Óvodások:

I. Ipacs Annabella
II. Gombos Norbert
III. Otrok Dzsenifer

1-2. évfolyam
I.
II.
III.
3-4. évfolyam
I.
II.
III.
5-6. évfolyam
I.
II.
III.
7-8. évfolyam
I.
II.
III.

leány		
Benyó Nóra
Zsilik Zsófia
Leczkési Molli

fiú
Tóth Martin
Stir Junior Ramiró
Kuzma Hunor Álmos

Pap Eszter
Isztojka Klára
Baráth Bianka

Bácsi Zsolt
Balázs Tibor
Páger József Lajos

Nagy Beáta Kármen Tóth Roland
Kucsa Laura
Elekes János
Tassi Alexandra Szabó Antal Krisztián

Nagy Noémi Kármen
Széll Korina		
Lehoczki Réka		

Zsanda Patrik
Pap Csanád
Roik Martin

ESZEM-ISZOM VIGADALOM
EREDMÉNYHIRDETÉS

HÁZI SÜTEMÉNY VERSENY

III. HELYEZETT: Pécs Gabriella - Hólabda
II. HELYEZETT: Madari Imréné – Habos málnás
I. HELYEZETT: Varga Zoltánné - Zserbó

HÁZI SAVANYÚSÁG VERSENY

III. HELYEZETT: Mengyánné Kucsa Mária – Savanyú uborka
II. HELYEZETT:Madari Imréné Vegyes vágott
I. HELYEZETT: Papp Julianna – Puszta szépe

HÁZI PÁLINKA VERSENY

III. HELYEZETT: Juhász Vivien – Irsai Olivér 2013
II. HELYEZETT: Horváth András – Vilmos körte 2012
I. HELYEZETT: Horváth András – Szilva 2012
LEGSZEBBEN TERÍTETT ASZTAL: Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
LEGSZEBBEN TÁLALT ÉTEL: Major Hús
LEGBULISABB CSAPAT: Csudi Falatozó

FŐZŐVERSENY

III. HELYEZETT: A Brigád – Köröm csülökkel
II. HELYEZETT: Icuka Cuki és barátai – Icuka disznóságai
I. HELYEZETT: Szociális Kommandó – Medgyesi betyár leves

Felnőtt		
I.
II.
III.

női			
Leczkési Fanni		
Laczkó Izabella		
Fodor Lívia		

férfi
Korógyi Szabolcs
Balogh László

Tánczos László-Illés István

Osztályok közötti verseny eredménye.
I. helyezett: 3.a (Likerné Buzás Edit osztálya )
II.helyezett: 1.a (Szigetvári Józsefné, Laczóné Berényi Márta osztálya)
III. helyezett: 1.b ( Seres Melinda, Szalkai Éva osztálya)
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RÉSZLETEK A MEDGYESI
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POLGÁRMESTER NAPLÓJÁBÓL

A 2010-2014 közötti önkormányzati ciklus a végéhez közeledik. Polgármesterként végiggondoltam, hogy mennyi
minden történt is velünk a mögöttünk hagyott időszakban! Végigolvastam a naplómat is, amiből hónapról hónapra Önök is nyomon követhették a város történéseit.
Most polgármesteri napló helyett polgármesteri tablót adok közre megvalósított és folyamatban lévő beruházásainkról. Beszéljenek a képek!
Ruck Márton

Értékteremtő STARTMUNKA program

Épületenergetikai hatékonyságot javító beruházások a Művelődési Ház és Könyvtár, a Polgármesteri Hivatal, az Egészségügyi Központ, az Idősek Otthona és az
Idősek Klubja valamint a Schéner Mihály Általános Iskola Jókai utcai épületében

Többek között, Bánkúton a temetőben és a vasútállomáshoz vezető útszakaszon is építettünk járdát

Bánkúton kövesút épült a Petőfi
utcában

Az országban elsőként Bánkúton került letelepítésre a magyar fejlesztésű ivóvíztisztító konténer, melyet Hende
Csaba, honvédelmi miniszter adott át

Térfigyelő kamerarendszer központjának kiépítése,
átadása a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságon

A lakosságnak nem kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni
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A Helyi Választási Iroda tájékoztatója
a 2014. október 12-i helyi
önkormányzati, valamint
helyi nemzetiségi önkormányzati
választásokkal kapcsolatban.
A választáson szavazóként részt vehet minden Magyarországon,
a medgyesegyházi választás tekintetében minden Medgyesegyháza közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező,
nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, akit a bíróság
jogerősen nem tiltott el a közügyek gyakorlásától.
Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet
létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat.
Átjelentkezés iránti kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig
lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.
Mozgóurna iránti kérelmet szintén 2014. október 10-én 16.00
óráig lehet a HVI-nél, vagy a szavazás napján 15.00 óráig a szavazóköri szavazatszámláló bizottságnál benyújtani.
A választópolgár személyesen a lakcíme szerinti szavazókörben
szavazhat a választás napján reggel 6.00 és este 19.00 óra között.
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól október
12-én 19.00 óráig tart.

Szavazókörök címe:
001
002
003
004

Dózsa u.26. (Haladás Plus Kft. Étterem)
Kossuth tér 25. (Művelődési Ház)
Szondy u. 1. (Medvíz Kft. telephely)
Bánkút , Petőfi u. 42. (Kastély)

Medgyesegyházán a választás során 1 polgármester, valamint
6 fő önkormányzati képviselő megválasztására kerül sor október 12-én. A polgármester és az önkormányzati képviselő választás szavazólap mintát tájékoztatásul közöljük.
A választópolgárok fentieken túl külön szavazólapon szavazhatnak a megyei önkormányzati képviselőkre, oly módon, hogy a
megyei listát állító jelölő szervezet közül érvényesen egy listára
adhatják le szavazatukat.
Medgyesegyháza városban román és a szlovák nemzetiség
tarthat települési nemzetiségi önkormányzati választást, mindkét nemzetiség esetében 3-3 fő nemzetiségi képviselő megválasztására kerül sor.
A nemzetiségi önkormányzati választáson azok szavazhatnak,
akik 2014. szeptember 26-ig felvételüket kérték az adott
nemzetiség névjegyzékébe.
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A nemzetiségi választás külön – a többi szavazókörtől elkülönített - nemzetiségi szavazókörben történik, amelynek címe:
005 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. (Művelődési Ház).

Megközelítése a parkoló felől a nagyterem bejáratánál.

A nemzetiségi önkormányzati képviselő választás szavazólap
mintáit tájékoztatásul közöljük.
A nemzetiségek a települési önkormányzati képviselőkön kívül a területi és az országos nemzetiségi képviselőkre vonatkozóan külön-külön szavazólapon szavaznak.

Medgyesegyháza Helyi Választási Bizottság Tagjai:
Elnök:		
Elnökhelyettes:
Választott tag:
Delegáltak:
		
		
		

Lipták László
Horváth András
Szamosi Mihály
Strifferné Csernok Emese (Kis Árpád jelölt)
Rajtár Gyöngyi (Farkas Gyula jelölt)
Opauvszki Anita (Nagy Attila jelölt)
Pongrácz Ferenc (Fidesz-KDNP jelölő szervezet)

A választásokkal kapcsolatos információk folyamatosan
frissítve megtekinthetőek Medgyesegyháza honlapján a
www.medgyesegyháza.hu/Választások 2014 menüpont alatt,
illetve tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a Helyi Választási
Irodánál. Medgyesegyháza, Kossuth tér 22., Tel.: 68/440-000.
Dr. Horváthné dr. Barta Edit
HVI vezető

október

október
JUTALOMKIRÁNDULÁS
Idén ősszel sem maradhatott el a Schéner
Mihály Általános Iskolában kiváló tanulmányi eredményt elérő tanulók gyopárosi jutalomkirándulása.

SZÜLETÉSNAPI PARTI A VARÁZSERDŐ ÓVODÁBAN
Ez év szeptember 19-én nagyszabású születésnapi partit tartottak a Varázserdő óvodában.
A névadó második évfordulóján a gyerekek számos ajándékkal gazdagodtak, melyeket Zsíros András, evangélikus
lelkész meg is áldott.
- Ma használatba vehetitek a sószobát, végre kipróbálhatjátok
az új udvari játékot és van még egy nagy meglepetésünk a

számotokra. Kaptok egy ugrálóvárat, melyet ezután bármikor felállíthatunk és természetesen Bánkúton is lehet használni, hiszen mozgatható- szólt a csemetékhez Varga Jánosné,
óvodavezető. A napos délelőtt során a csoportok körforgásszerűen különböző tevékenységekben, játékokban vehettek részt:
ugrálóvár, fánkevés, trambulin, közlekedési park, rendőrautó,
az új játékparadicsom kipróbálása, filmvetítés.

AL-DUNAI ZARÁNDOKLAT
…Évek óta járok a Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület által szervezett romániai, erdélyi kirándulásokra. Az idén szeptemberben is egy remek csapat kelt útra Orsova, Herkulesfürdő környékére az Al-Dunához.
Mindég azzal a gondolattal érkezem haza, hogy már ennél gyönyörűbb
tájat nem fogok látni, de mégis állandóan van, ami nagyon elbűvöl!
Most, többek között, gyönyörű látvány volt a hajóút a Kazán-szorosnál, ami gondolom minden kiránduló barátunknak nagy élményt nyújtott, hiszen árulkodtak a fényképezők kattogtatásai.
Gyönyörű volt a szállásunk, az idegenvezetőnk felkészülten, kedvesen
kalauzolta az egész csapatot!

Nagy Attila és Szabó András, testnevelők felügyelete mellett 37 gyermek vett részt a kiránduláson. Még az idő is jutalmazni akart!
Az előző napok “zord” időjárásához képest napsütéses, meleg idő tette
még szebbé a kirándulást.
Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök

INDIÁN NYÁR-CSALÁDI DÉLUTÁN
A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete
szeptember 20-án, Indián Nyár címmel családi délutánt szervezett.
A program keretében került átadásra a művelődési ház udvarán, pályázati forrásból felállított filagória, mint új közösségi színtér.

Hálásan köszönjük minden Kedves adózónak, aki az 1%-ot a
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány számlájára utalta, hiszen gyermekarányosan mi is részesültünk belőle és, hogy amíg a
Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány nem tudja az 1%-okat
fogadni, ők lehetővé teszik számunkra, hogy mi is kapjunk a
támogatásból!
Köszönetet mondunk Forgó Pál, alpolgármester úrnak, hogy a tiszteletdíját felajánlotta, és Ruck Márton, polgármester úrnak hogy a légvár
megvásárlásához biztosította a hiányzó összeget.
Köszönjük a sok felajánlást, munkát, fáradtságot, az összefogást, amely
lehetővé tette, hogy óvodásaink egészséges, tiszta, esztétikus környezetben játszanak, fejlődjenek és pihenjek.
Köszönjük Zsíros Mihály, energetikusnak és csapatának hogy munkájukkal hozzájárultak a sószoba csillagos égboltjának megvilágításához!

Köszönjük az Evangélikus Egyháznak, hogy nevét adta és segített
a mini gyermekparadicsom létrehozásához a pályázat megírásában.
Köszönet a Kész kft-nek hogy megírták a pályázatot.
Köszönet az önkormányzatnak, hogy finanszírozták a megvalósítást, hiszen utófinanszírozott pályázatról van szó. Köszönjük
Kraller József, képviselő úr munkáját, sokat segített a gördülékeny
lebonyolításban! Köszönet a Medgyesegyházi Vízmű Közhasznú
Nonprofit kft-nek a munkálatok elvégzéséért.
Köszönet Futaki János és családjának hogy a felajánlott növényekkel csinosabbá tették a játék környezetét.
Név nélkül köszönet mindazoknak, akik bármiben segítettek,
hogy ez az álom megvalósuljon!
Varga Jánosné, óvodavezető

ÚJ UGRÁLÓVÁRAT K APOTT AZ ÓVODA A SZÜLETÉSNAPJÁRA
A játékot alapítványunk az adó 1%-os felajánlások ovisokra eső részéből és a Forgó Pál, alpolgármester Úr tiszteletdíjának rájuk eső részéből vásárolta.
A teljes vételárból még hiányzott egy pici, ezt Ruck Márton, polgármester Úr pótolta.
Köszönjük mindenkinek, aki alapítványunkat támogatja, hiszen csak így tudunk segíteni, s a gyermekek arcára
boldog mosolyt varázsolni!
Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök

Nagyon sok nevezetes dolgot megnézhettünk, a bátrabbak hegyet is
másztak, s amikor leértek büszkén mondták: megcsináltuk!
A buszsofőrünkkel is nagyon elégedettek voltunk, mert rutinosan
szedte a szerpentines utakat! Utoljára, de nem utolsó sorban, szeretnék
köszönetet mondani a saját magam és a kiránduló csapat nevében a
szervezőknek: Sütő Marikának, Dánielnek és Szidikének a rengeteg
munkáért, amit értünk tettek, hogy minden zökkenőmentes legyen,
mindenki jól érezze magát! Ez sikerült!
Kívánom, hogy a következő utazás is így alakuljon!
István Józsefné

A VARÁZSERDŐBEN TÖRTÉNT
Szeptember 24-én, a sószobában a Csillagszemű juhász című zenés mesedarabot bábozták el az óvodapedagógusok. Az élő mesének, a bábozásnak nagyon nagy szerepe van az anyanyelvi nevelésben, az óvodában.
Szeptember 25-én, a békéscsabai Munkácsy Múzeumban jártak
a varázserdő lakói: a Méhecske, Maci, Pillangó és az Őzike csoportos gyerekek. Rácsodálkoztak a “Jégkorszak”
című kiállításra a mamut,
barlangi medve és más őskori állat maradványaira,
lenyűgözte őket a kardfogú
tigris. Lehetőségünk volt
térségünk állat és növény
világát bemutató tárlatot
megnézni. A Csaba Parkban folytatódott a kirándulás az óriások konyhája játszótéren. (Óriásoknak épített eszközök pl.:
húsdaráló, kolbásztöltő valamint góré, füstölő, disznóól). Nagyon jól
éreztük magunkat, élményekkel gazdagodva tértünk haza!

október
LABDARÚGÁST NÉPSZERŰSÍTŐ SPORTDÉLUTÁN

A helyi sportegyesület szombaton szervezte meg a települési
eseményt, melyből Nagy Attila elnök és Uhrin Pál, a labdarúgó szakosztály vezetője oroszlánrészt vállalt.

Délután az U20-as és a felnőtt soros Megye III. bajnoki labdarúgó mérkőzésekre került sor a sportpályán, majd 17 órakor vette
kezdetét a Medgyesegyháza SE és Medgyesegyháza Öregfiúk
csapatok 2x30 perces rangadója.
A napot ünnepség és sportvacsora zárta, melynek keretében köszönetnyilvánításra és elismerések átadására is sor került.
Medgyesesegyháza labdarúgó sportjában nyújtott szerepvállalásáért Holecz Lászlót, Kovács Zoltánt, Engelhardt Jánost,
Göcző Mátyást részesítette elismerésben a sportegyesület, a
labdarúgó szakosztály és az önkormányzat. Gratulálunk!

Az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány célja…
Miért is vagyunk itt?
Alapítványunk 2007-ben jött létre, vezető testületének
tagjai munkájukat önkéntes alapon, díjazás nélkül végzik.
Fő célja, hogy csoportos képzésekkel, egyéni tanácsadással támogassa az egyének megerősödését, egymás közötti
együttműködését annak érdekében, hogy képessé váljanak
egyéni céljaik és közösségi törekvéseik megvalósítására.
Ennek keretében a medgyesiek számára igény szerint információkat nyújtunk a munkához jutás elősegítése érdekében (álláskeresés, önéletrajz, motivációs levél), továbbá
ismeretterjesztő, közösségépítő programokat szervezünk.
Munkatársainkat megtalálja minden szerdán és csütörtökön
irodánkban, a volt Párt ház épületében.
Nyitva tartás: szerdánként de.: 8:00-12:00, du.12:3016:30; Csütörtökönként du. 12:00-20:00.
Előzetes időpont egyeztetés hétfőtől péntekig:
Zubán Alexandra, 06 (30) 873-3200.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Gondozási Központ új szolgáltatást biztosít a
település lakosai részére.
Pszichológiai tanácsadás keretében az alábbiakban nyújthat segítséget Balázs Éva, pszichológus.
- Szülő-gyermek közötti konfliktus,
- gyermeknevelési kérdések,
- párkapcsolati problémák,
- válás, gyász, trauma feldolgozás,
- az anyaszereppel járó nehézségek,
- hangulati problémák.
A tanácsadás térítésmentesen igénybe vehető.
Előre egyeztetett időpontban minden héten,
szerdai napokon 14:00 órától. Időpontot a
Gondozási Központban lehet kérni!
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