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Medgyesegyházi HÍRLAP
POLGÁRMESTERI KRÓNIKA
Tisztelt Medgyesegyházi, Bánkúti Olvasók!
A mögöttünk hagyott szeptember, de október eleje is számos eseményben bővelkedett, szinte
kevés a helyi újságban az oldalak száma, hogy mindenről részletesen beszámoljak önöknek.
Mégis elég lesz néhány gondolat vagy csak fotó egy-egy történésről, mert szerencsére nagyon
sok helyen együtt voltunk mindnyájan!
Szeptember 25-27 között, az eredetileg tervezettnél
kicsit karcsúbban sikerült megrendeznünk a 28.
Medgyesegyházi Napokat. Bár a szombati nap szeretett
attrakciója, a főzés elmaradt, ettől függetlenül pozitív
visszajelzéseket kaptunk a lakosságtól. Kis költségvetéssel,
erős összefogással, Futaki János, főszervezésével egy jól
sikerült települési ünnepet tudhatunk magunkénak. Ezúton
is minden közreműködőnek, civileknek, vállalkozóknak,
önkormányzati intézmények dolgozóinak köszönetemet
fejezem ki munkájukért, felajánlásaikért, bárminemű
legapróbb segítségükért is!
Közel 3 évtizede fenntartani egy életre hívott hagyományt,
önmagában is figyelemre méltó.
A lényeg talán
mégsem ez, hanem
valami olyasmi, ami
szemmel nem is látható. Belül, a szívünkben van egy olyan
érzés, ami bárhol is járunk a nagyvilágban, mégis hazahúz
bennünket és hazahoz a lábunk Medgyesegyházára. Igen,
mert egy Medgyesegyháza van, a mi Medgyesegyházánk!
Koszorúztunk
Medgyesegyházán
és
általános
iskolásokkal közreműködve megemlékeztünk az
intézmény névadójáról és díszpolgárunkról, Schéner
Mihályról.
Bánkúton Baross László, világhírű búzanemesítő
munkássága előtt tisztelegtünk főhajtással.
Sütő Mária Márta, alpolgármester asszony megnyitotta
Orestyák Jánosné Buka Mária festményeinek kiállítását.
A képek által részesei lehettünk teremtett világunk
csodáinak, felfedezve bennük a helyi értkeinket is.

Az ünnepi képviselőtestületi ülésen is vártak ránk felemelő pillanatok!
A DUNA MŰVÉSZEGYÜTTES előadása alapozta meg az emelkedett hangulatot.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
„MEDGYESEGYHÁZA
DÍSZPOLGÁRA” címet adományozott Dr. Várszegi Tamás Károly
részére,
aki
elévülhetetlen
érdemeket szerzett a településnek
munkásságával, a helyi szellemi,
kulturális
értékek
növelésével,
közéleti szerepvállalásával.

„MEDGYESEGYHÁZÁÉRT EMLÉKÉREM” kitüntetésben részesült a
Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány, a település közösségi életében tanúsított
folyamatos, kiemelkedő, tevékeny civil részvételéért
Az alapítvány tagjai: Gácsér Béláné, Kotroczóné Holecz Edit, Kuzmáné Karlik Edit, Likerné
Buzás Edit, Maulis Pálné , Mochnács Éva , Nagyné Papp Erika , Oraveczné Szöllősi Judit,
Pleskonics Zsuzsanna, Szigetvári Józsefné, Zám Anikó.
Az alapítvány létrehozói Baukó Lászlóné, Piják Andrásné, néhai Pallagi Sándorné és
Nagy Attila. Az alapítvány könyvelője: Szűcs Katalin.
A 3 nap programkínálatában szerepeltek koncertek, gyermekprogramok, erős emberek
bemutatója, tűzshow, veterán autó kiállítás, 100 éves sportegyesületi kerékpáros emléktúra. A
Szent Mihály Naphoz köthető Búcsú-vásárunk is megújult.

Egy hét elteltével újabb közösségi rendezvény mozgatta meg a település lakosságát. Közel 100
fő összefogásával színpadra került a MIA MAMMA! GRATULÁLOK!

Kraller József, polgármester
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KÖZMEGHALLGATÁS
A Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2020. október 28-án du.
16 órától közmeghallgatást tart a helyi Művelődési Ház és Könyvtár emeleti
termében. Várjuk az érdeklődőket!
Varga Sándorné, elnök

ISTENTISZTELETEINK
Minden vasárnap 9.00 órától istentiszteletet
tartunk a templomban.
Minden hónap harmadik vasárnapján
családi istentisztelet tartunk.

MESEHÉT A VARÁZSERDŐBEN
A Népmese napja alkalmából szeptember 28-tól október 2-ig „Mese-hetet” tartottunk, mely
során Benedek Elek népmesei gyűjtéséből származó magyar népmesékkel ismerkedhettek a
gyerekek.
A hét folyamán az óvodapedagógusok báboztak, dramatizáltak, projektoron, diafilmen
vetítettek, hogy minél sokrétűbben találkozzanak a gyermekek a népmesei kincsünkkel. A
látott-hallott mesékhez illusztrációkat is készítettek, különböző technikákkal. A gyermekek
ismereteinek elmélyítését segítette az úgynevezett „Mese-túra”, mely során, a héten
feldolgozott mesékhez kapcsolódó játékos
feladatokat kellett megoldaniuk. A különböző
állomásokra szimbólumokkal ellátott „térkép”
segítségével kellett eltalálniuk. Örömmel
végezték a játékos feladatokat. Másztak
kisgömböcért, hordtak batyuba kötött sót a
király konyhájába,- akadálypályán. Visszatették
az óriás sündisznókra az elvesztett tüskéiket,
puzzle-t raktak ki, megkeresték az aranyszőrű
bárányt, kiválogatták a gyöngyöket, a török
császár kincses kamrájában.
Aki teljesítette a „Mese-túra” feladatait, jutalomban részesült. A pénteki napon zajlott a
Mesemondó verseny. Összesen 24 kisgyermek indult a megmérettetésen. Ez alkalommal nem
hirdettünk helyezést, minden versenyző könyvjutalomban részesült. Örömmel tapasztaltuk,
hogy a gyermekek mindennapjaiban a több száz éve gyűjtött mese is milyen hatalmas
jelentőséggel bír. Ismeretet ad, élményt nyújt, nevel, tanít, gyógyít. Merjünk mesélni a
gyermekeinknek! Adjunk kincset a Kincsünknek!

72 ÓRA KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

A programsorozat keretében az önkéntes munka fontosságára és örömeire hívtuk fel a
fiatalok figyelmét. A templomtoronyban és templomkertben ügyeskedtek az ifjak.

MENTA

A tél végén indult el a Medgyesi Evangélikus Nőegylet Tevékeny Alkalma, amelynek
tagjai sokféle tevékenységben ügyeskednek. Szorgos kezek tartják rendben a
templomkertet, takarítják hétről – hétre a templomot, díszítik az oltárt. A varráshoz jól értő
asszonytestvérünk az oltárterítőket javítja, szépíti.
A hittanos tábor lebonyolításában is aktívan szerepet vállaltak a MENTA tagjai. A
hálaadó vasárnap és egészségnap szervezésében és megvalósításában is sokan vállaltak
szolgálatot. Reménységünk szerint a járványveszély elmúltával a csoportépítő, hitmélyítő
programjaink is újra indulhatnak.

EVANGÉLIKUS TEMETŐI HÍREK
TEMETŐI ÁHÍTAT
2020. november elsején 14.30-kor áhítatot tartunk az evangélikus temetőben
a ravatalozó előtt. Az örök élet reménységébe vetett hittel megemlékezhetünk
elhunyt szeretteinkről.
Szeretettel várunk minden emlékezőt!
• Arra kérjük a hozzátartozókat, hogy a sírgondozás során keletkezett MINDENNEMŰ
SZEMETET (zöldhulladékot is!), a temető területén kihelyezett kukákba szíveskedjenek
beledobni és ne mellé. A temető rendjét úgy tudjuk megtartani, és az elhunyt szeretteinkre
kegyelettel emlékezni, ha a sírkert területén nem kezdünk el illegális szemétlerakókat
létesíteni. Ezúton kérünk mindenkit ennek betartatására!
• Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy elhunyt hozzátartozójának sírmegváltását szíveskedjen
az evangélikus gondnoki hivatalban egyeztetni: kedden és pénteken 9 - 11 között, illetve
napközben a 06309621130 – as telefonszámon. Azok a sírhelyek, amelyek nem kerülnek
újra megváltásra december 31 – ig, azokat a temető fenntartó újra eladhatja. Köszönjük
együttműködésüket!
• A megváltott sírok gondozása a hozzátartozók kötelessége. Kérjük, hogy kegyeletteljes
emlékezésüket a sírok rendbetételével is fejezzék ki!
Tisztelettel: Szigethy Szilárd, lelkész

Papné Réti Erzsébet, anyanyelvi munkaközösség vezető

EGÉSZSÉGHÉT ÉS AUTÓMENTES NAP
Napjainkban a rohanó életvitel következményeként egyre nagyobb hangsúlyt kap
az egészséges életmód fenntartása és megőrzése. Ezért hagyományosan szeptember
közepén kerül megrendezésre óvodánkban az egészséghét. Csoportjainkban ezen a héten
ízletes gyógyteákat, gyümölcsöt, zöldséget
fogyasztottunk, megvizsgáltuk az egészség
piramist: magát a háromszöget is, és felbontását.
Megnéztük, miből van rajta a legtöbb, miből a
kevesebb, és arányaiban miből van ugyanannyi.
A gyerekek alapvetően tisztában vannak
azzal, hogy sok zöldség és gyümölcs kell, így
megfogalmazták, hogy valószínűleg ezért van
az alján a piramisnak, ami a piramis tetején van,
abból bizony kevesebb kell.
Egy nap a mozgásé volt. Szeptember 22-e,
Autómentes világnap. Játékos, ügyességi
feladatokkal (akadálypálya kerékpárral, rollerrel,
találós kérdések, puzzle) sok beszélgetéssel
próbáltuk a gyermekek ismereteit bővíteni a
témával kapcsolatban. Felhívtuk a figyelmet
a közlekedés okozta környezeti egészségi
hatásokra és az ezt csökkenteni képes közösségi
eszközök előnyeire. Szülőt, gyermeket egyaránt
arra ösztönöztünk, hogy ezen a napon kerékpárral, rollerrel, játékmotorral vagy gyalogosan
jöjjenek óvodába, ezzel is gyakorolva a helyes gyalogos közlekedés szabályait. Nagyon sok
boldog gyerekmosolyt láthattunk reggel, amikor biciklivel érkeztek a gyerekek. Reméljük,
a lelkesedés sokáig kitart és, hogy minél többet látunk együtt sétáló, bicikliző szülőket és
gyerekeket, sokat téve ezzel az emberbarát környezetért. Öröm volt számunkra, hogy szinte
mindenki „autómentesen” közlekedett.
Forrásné Varga Judit

KERÉKPÁRTÚRA és 9. TESZ-VESZ PUSZTAOTTLAKÁN
Örömünkre szolgált, hogy hosszú idő után újra megszervezhettük a Tesz-Vesz program
következő részét. Az eddigiektől eltérően, rendkívüli módon kint a szabadban egy
kerékpártúrával és sportolással összekötött családi napon vettünk részt, így csatlakoztunk a
Jövő építő TDM KH Egyesület által szervezett programhoz.
2020. szeptember 20-án vasárnap délelőtt kerékpárral 45 fővel, kicsik és nagyok indultunk
Medgyesegyházáról Pusztaottlakára a Like Fest parkba. Kint már vártak bennünket azok
a vendégek, akik autóval érkeztek. Így kb 120-an töltöttük együtt ezt a napot. Az időjárás is
kedvezett a szabadtéri sport és kézműves programokhoz; kellemes napsütéses időnk volt. A
gyerekeknek lehetőségük volt lovaglásra, fogathajtásra, terápiás kutyákkal való ismerkedésre,
tollasozásra, ping-pongozásra és még akadálypályán is megmutathatták ügyességüket.
A kézműves foglalkozásokon a történetünkhöz –Jerikó falai leomlanak- kapcsolódóan
készíthettek tízparancsolatot, frigyládát, vagy akár kürtöt is, aminek igazán nagy sikere volt. A
finom ebéd-bográcsos paprikáskrumpli- utána a gyerekek és felnőttek figyelmesen hallgatták,
hogy mi történt Jerikó falainál, az Úr hogyan segítette meg Izráel népét. A gyerekek lelkesen
fújták a korábban elkészített kürtöket mire Jerikó falai leomlottak. A programot énekléssel zártuk.
Hálásak vagyunk, hogy a jelen körülmények között is lehetőségünk volt erre az alkalomra!

ADOMÁNYOSZTÁS A HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZNÁL
Az idei évben több alkalommal volt lehetőségünk különböző élelmiszer adományokat osztani
Medgyesegyházán és Kunágotán.
Áprilisban a NEEKA Hungary Alapítvány jóvoltából 150 kg vetőmagborsóval és vetőmag
babbal segítettük a helyieket, hogy a saját kertjükbe termeljék meg a konyhára valók egy részét.
A tavalyi évben 400 kg vetőmag borsót kapott az önkormányzat.
Júliusban szintén az Alapítvány segítségével családonként 10 kg burgonya és leves porok
kerültek kiosztásra; 120 család örülhetett az adománynak.
Szeptemberben ismét az Alapítvány támogatásával 140 család részére gabonapelyhet osztottunk
szét az Adományboltunk előtt. Az ADRA alapítvány támogatásával ruhaosztásokat
tartunk folyamatosan.
Köszönjük a Boldog Otthon Alapítvány dolgozóinak, önkéntesinek a segítséget a válogatásban,
csomagolásban, kiosztásban. Balog Mátyásnak, hogy Nyírmeggyesről elhozta az adományt,
Fehér Andrásnak az utánfutó biztosítását.
Minden alkalommal jó volt látni, hogy az adományokkal sokaknak örömet okoztunk. Örülünk
a NEEKA Hungary Alapítvánnyal való kapcsolatnak. Bízunk benne, hogy ez a jó kezdet egy
hosszú távú együttműködéssel folytatódik!
Reméljük, hogy a továbbiakban is lesz lehetőségünk hasonlóan segíteni, támogatni a helyi
családokat. Köszönjük, hogy segíthettünk!
Balogné Süli Beáta

MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ALAPÍTVÁNY
A varázserdőben ilyen gyönyörű terítékből esznek a gyerekek!
Az IKEA áruház pályázatán
nyert Alapítványunk!
Köszönjük Futaki János
és családjának
a segítséget!
Varga Jánosné,
intézményvezető
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KÖZÉRDEKŰ

ROMÁN KULTURÁLIS EST

Közvilágítással kapcsolatban a település honlapján is van
lehetőség bejelentést tenniük:
https://www.medgyesegyhaza.hu/kozvilagitasihibabejelento-m468

AMedgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat és „ARománság Hagyományaiért
és Jövőjéért Egyesület nagyon szoros együttműködésben dolgozik évről évre.
- Mint ismeretes, a Medgyesegyházi Napok keretében
a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a
gasztronómiai délután elmaradt. Pedig ez a rendezvény
mindig jó alkalmat adott arra, hogy közösségünk a
hagyományok ápolása mellett, egy közösségépítőerősítő célt is betöltsön. Ezért úgy határoztunk,
hogy 2020.október 10-én 17 órától, a Hegedűs
Vendéglőben román kulturális estet szervezünk,
melyre szeretettel meghívtuk egyesületi tagjainkat, s
azokat a személyeket, akik a helyi román közösséghez
tartoznak- avatott a részletekbe Sütő Mária Márta,
elnök asszony.
Varga Sándorné, a helyi románság első embere
mind az önkormányzat, mind az egyesület részéről
mozgatórugója a közösségi eseményeknek. Elmondta,
hogy nagyon örültek a meghívottak, mert a személyes
találkozást semmi nem pótolhatja.
Román előadással fellépett Grósz György, majd a vacsorát követően zenés, táncos
vigadalom kerekedett.
Az eseményt megtisztelte Kozma György, a Magyarországi Románok Országos
Önkormányzata elnöke, Kraller József, medgyesegyházi polgármester és Sebestyén
Corina a Cronica román nemzetiségi hetilap szerkesztője. (X)

TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ
TÜZELŐ IGÉNYLÉSÉRŐL
Medgyesegyháza
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
szociálisan
rászorulók részére szociális célú tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatást biztosít.
•

•

•

Jogosultsági feltételek:

családos esetén: akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 100 %-át (28.500.- Ft-ot) nem haladja meg,
egyedül élő esetén: a jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át (42.750.- Ft-ot) nem haladja meg,
a Képviselő-testület rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján (krízishelyzet,
súlyos betegség, magas gyógyszerköltségek, stb.) a fent említett felső jövedelemhatártól
a támogatás megítélése során eltekinthet, de a rendkívüli méltánylást érdemlő
körülményeket az igénylőnek igazolnia szükséges,
aki az általa lakott lakás fűtését szilárd tüzelésű (fa/szén) fűtőberendezéssel biztosítja, és
erről nyilatkozatot tesz.

Igénybejelentés: az arra rendszeresített nyomtatványon, amelyet kitöltést
követően lehet benyújtani,
legkésőbb, 2020. november 13. napjáig.

•

AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁSRÓL
Medgyesegyháza városát is érinti az illegális szemétlerakás. Sajnos az őszi időszakban, a
betakarítást, a dinnyeföldi munkálatokat követően a település határában megszaporodnak
az ilyen esetek. Bár településünk vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy ezek
felszámolásra kerüljenek, de talán ha mindenki tisztában van a következményekkel, akkor
közösen odafigyelve visszaszoríthatóak az ilyen illegális tevékenységek.
Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi
veszélyeket is rejt magában. Például rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek
szerepe az egyes fertőző betegségek terjesztésében közismert. A hulladékokban lévő
baktériumok, bomlástermékek a helytelen hulladék elhelyezés esetén a csapadékvízzel
beszivárogva a talajvízbe juthatnak, szennyezve azt. Az illegálisan lerakott szeméthalmaz pedig
gyorsan növekszik, mert sokan úgy gondolják, adott helyre bármit le lehet rakni, hiszen már
valaki ezt előttük is megtette.
Nagyon súlyos problémát és veszélyt jelent a településünk területén utak mellé, erdőkbe,
elhagyatott területekre, magántulajdonú, de bekerítetlen, illetve önkormányzati közterületeken,
külterületi ingatlanokon illegálisan lerakott lakossági kommunális, vagy építési hulladék.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében tilos a hulladékot elhagyni,
– a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen
körülmények között elhelyezni, kezelni.
Medgyesegyházán a kommunális hulladékok gyűjtése, szállítása és végleges elhelyezése, a
zöldhulladék és a műanyag hulladék kezelése megoldott. Ezzel biztosítható a hulladékbirtokos
azon kötelezettsége, amellyel a hulladék kezeléséről gondoskodik.
Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék
elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát
terheli. Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa kötelezettségét önként nem teljesíti, azt
a környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és
kezelésére kötelezi. A kötelezés mellett egyidejűleg bírság is kiszabható. A hulladékgazdálkodási
bírság mértékét a 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján a jegyző állapítja meg, amely az
elkövetőt nem menti fel a szabálysértési, vagy büntető felelősségre vonása alól.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) pontja szerint természeti
területen – beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is – aki a természetvédelmi
célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon
szennyezi, természetvédelmi szabálysértést követ el. A Szabstv. 196. § (2) bekezdése
értelmében, aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy
nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést, súlyosabb esetben akár
bűncselekményt követ el.
Az építési hulladékok elhelyezésére Medgyesegyházán van lehetőség, van olyan helyi
vállalkozó, aki az ilyen jellegű hulladék feldolgozásával foglalkozik.
Kérünk mindenkit, hogy ingatlanuk vonatkozásában a megfelelő hulladékkezelésről
gondoskodjon, hiszen ez mindannyiunk érdeke, hogy egy tiszta, élhető Medgyesegyházát
lássunk mi is és a felnövekvő generációs is!

Kérelem nyomtatvány átvehető a Medgyesegyháza Művelődési Házban, mely
nyomtatvány kitöltése és melléklet(ek) csatolását követően ugyanitt benyújtható.
A jövedelemnyilatkozatot, illetve a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről
szóló igazolást csatolni szükséges.
Az elbírálásnál előnyt élvez a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy lakhatási
támogatásra jogosult személy, illetve aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket /gyermekeket nevel.
A jogosultságról a Képviselő-testület Szociális és Oktatási Bizottsága 2020. november
végén, határozatban dönt.
dr. Kávássy Leila Viola sk., jegyző

PÁLYÁZOTT AZ ARANYKAPOCS ALAPÍTVÁNY
A magyarbánhegyesi székhelyű Aranykapocs
Alapítvány szociális területen fejti ki áldásos
tevékenységét.
Értelmi
fogyatékosok,
egészségkárosodott
emberek,
pszichiátriai
betegséggel élők életkörülményeinek javítását,
rehabilitációját, kulturális, sport és szabadidős
programjainak
szervezését,
valamint
képességfejlesztésük,
közösségi
hátrányuk
csökkentését, társadalmi integrációjuk elősegítését, a velük foglalkozók mentális
egészségvédelmét célozza meg.
A szóban forgó dolgozók Magyarbánhegyes mellett Mezőkovácsházán és Nagyszénáson
gyakorolják hivatásukat. Sok medgyesegyházi lakos is van közöttük.
Őket is érintette a NEA-UN-20-O-V-0957. sz. nyertes pályázat megvalósítása.

A projekt többek között csoportos és egyéni
megküzdési képességet fejlesztő alkalmakat
kínált. Voltak reziliencia műhelyek,
Szociopoly játékok, segítő beszélgetések,
rendszertábla-, és szupervíziós ülések, de
szervezetfejlesztő-csapatépítő programok is.
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A pályázati elemek megvalósulásával
sikerült előremozdítani a közösségi jóllétet,
missziónkat szélesebb körben tudjuk
kinyilatkoztatni, társadalmi hasznosulást
érünk el, növekszik társadalmi szektorális
beágyazottságunk (X)

Medgyesegyháza Önkormányzatának helyi, közérdekű,tájékoztató lapja
Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban
Kiadja: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 5666
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ALKOTNI JÓ!
A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 2019 őszén sikeres pályázatot nyújtott be a NEMZETI
TEHETSÉG PROGRAM „A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok
támogatása” elnevezésű pályázatra. Az „Alkotni jó!” címet viselő NTP-MŰV-19-0020
pályázati azonosítószámú pályázatunk, melyen 1.000 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást
nyertünk, a végéhez ért. A pályázat keretében 16 kisiskolás, 3-4.osztályos tanulók 30 órás
képzőművészeti tanfolyamon vettek részt, melyet Likerné Buzás Edit és Gácsér Béláné
vezetett. A képzés tematikája, az iskola névadójának, Schéner Mihálynak munkásságába
is próbált bepillantást engedni.
„Vegyétek kezetek ügyébe a szívetek szerint valót!”- üzeni a Békéscsabai Meseház falán
mindannyiinknak a mester. Mi megtettük. Kezünkbe fogtuk az agyagot, a textilt, a vásznat, az ecsetet
és még sok más anyagot, s alkottunk – alkottunk. Dolgoztunk egyedül, párban és csoportokban is.
Az iskola klubszobájában mesefát is festettünk a falra. A gyermekek nagy örömöt leltek a munkában,
csodálatos gyermeki alkotások születtek!
A pályázatnak köszönhetően
részt vettünk egy Békéscsabai
kiránduláson.
Délelőtt
ellátogattunk a Meseházba,
amiről
köztudott,
hogy
Schéner
Mihály
álmodta
meg. Ismerkedtünk a művész
munkásságával, s természetesen
alkottunk is. Ebéd után a
Munkácsy Mihály Múzeumba
vezetett utunk. Itt tárlatnézés
után szintén alkotás következett.
Újabb technikák megismerése,
kipróbálása várt ránk.

A pályázat zárásaként Családi délutánt szervezett
az alapítványunk.
A 16 kis képzőművész meghívta szüleit, testvéreit
egy közös alkotásra. A program a gyermekek
munkáiból nyílt 1 perces kiállítás megnyitójával
kezdődött.
Folyamatosan
láttuk,
hogy
gyönyörűségek
születnek, de itt, együtt még csodálatosabb volt
látni a munkákat.
A közös alkotás elkészítésével folytatódott a nap,
melyet kis vendéglátással, közös beszélgetéssel,
fényképezkedéssel zártunk.
Végül a gyermekek legnagyobb örömére, közösen
bontottuk le a kiállítást, s végre mindenki
hazavihette az alkotásait.

A pályázat részeként egy
kétperces rövidfilm is
készül, amely közösségi
oldalunkon is látható lesz!
Köszönjük a
lehetőséget,
melyet a
Nemzeti Tehetség
Program
biztosított!
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