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XXIV. MEDGYESEGYHÁZI NAPOK - 2016.
Szeptember végén, immáron XXIV. alkalommal ismét megrendezésre kerültek a Medgyesegyházi Napok.
Településünk 100 éves nagyközséggé válásakor határozott úgy az egykori elöljáróság, hogy lakóhelyünk védőszentjének, Szent
Mihálynak a napjához legközelebb eső hétvégén tartjuk meg az eseményt, egybekötve a vasárnapi aratási hálaadó istentisztelettel, a
búcsúi szentmisével és az egész napos búcsús vásárral.
A kétnapos széleskörű programsorozat pénteken, az először megrendezett Bánkútról elszármazottak találkozójával kezdődött a
Bánkúti Kastélynál, mely egy mélyreható és igazán emlékezetes eseményként marad meg a résztvevőknek. A régmúlt fényképeinek kiállítása és vetítése kapcsán megvitathatták és felidézhették vizuálisan is emlékeiket.

Ezután a Gazsy házaspár emlékére állított kopjafát avatták fel.
A sok éves hagyomány szerint, Baross László sírjánál, majd Medgyesegyházán, a Schéner
Emlékháznál koszorúzással folytatódott a rendezvény.
Az Evangélikus Templomban, különleges orgona hangversenyt hallgathattak meg a résztvevők, ahol Gulyás Kinga zongorán játszott, Binder Norbert és Karsai Richárd Mihály pedig orgonán kísért.
Az esti ünnepi városi képviselő-testületi ülést, a Tótkomlósi Fúvószenekar térzenéje, és
Gazsy Endre festő- és grafikus művészeti kiállítása előzte meg a Művelődési Házban.
A városi ünnepi önkormányzati ülésen dr. Nagy Béla György, polgármester mondott
köszöntőt, kiemelve a medgyesi emberek mindenkori összetartozását, mely töretlen maradt a történelem során. Medgyesegyháza
Nagyközség Önkormányzata 1992 évben alapította a „Medgyesegyháza Díszpolgára” címet, 1997 évben a „Medgyesegyházáért” Emlékérmet, 2001-ben, pedig a kitüntetésekről szóló rendeletek egységesítésével további elismerő címeket, melyek
most is átadásra kerültek.
2016-ben a város legidősebb polgára Kovács Jánosné (Jucika néni), 2016-ban a legfiatalabb polgár Szabó József lett aki szeptember
aki a helyi Szociális Otthonban lakik, 1920. május 31-én született.
16-án született Gyulán, 53 cm. és 4200 grammal született Édesanyja: Molnár Enikő Erzsébet.
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET POSZTUMUSZ
MEDGYESEGYHÁZÁÉRT EMLÉKÉRMET
ADOMÁNYOZOTT
Gazsy Endre (1924-1982) részére, aki tanítóként
küzdelmes életpályát bejárva igazi polihisztorként
több évtizeden át a bánkútiak és medgyesegyháziak példaképeként a kulturális élet motorja volt a településen. Áldásos tevékenysége eredményeképpen
felpezsdült a települési közélet, a tanítói feladatok
ellátása mellett Ő volt a falu felcsere, kántora, ifjúsági vezetője és a színjátszó kör megalapítója, vezetője.
Kimagasló közéleti és művészi tevékenysége mellett
emberségére a mai napig emlékeznek az Őt ismerők.
MEDGYESEGYHÁZÁÉRT EMLÉKÉREMBEN
RÉSZESÜLT NYÁRI ISTVÁN ÉS BARÁTAI

Oravecz Gábor,aki 2009.óta a Varázserdő Óvoda
pedagógusa. Nemcsak az óvodások, de a szülők is
szeretik és tisztelik, hiszen egyedüli férfi nevelőként
a fiúgyermekek példaképként tekinthetnek rá. Gyógy
testnevelőként és úszásoktatóként nemcsak a lélek
fejlesztésén, hanem az egészséges életmód népszerűsítésén és elterjesztésén is aktívan munkálkodik.
AZ ÉV KÖZTISZTVISELŐJE

Nyári István, Hrubákné Madari Erzsébet, Seres Me- Kissné Bihari Ibolya, aki 2013. óta dolgozik a Medgyeslinda és Hrubák György alkotta formáció. Az elmúlt egyházi Polgármesteri Hivatalban. Bár Orosházán laévekben számtalan alkalom adódott arra, hogy a kökik, Medgyesegyzönség megismerje kimagasló és rendkívül változatos
házát a szívügyének
zenei teljesítményüket. Repertoárjuk igen sokoldalú:
tekinti. Lelkiismereesküvőkön lírai dallamokat, megemlékezéseken koratessége, közvetlenbeli zeneműveket játszanak, míg a települési rendezsége és a mindenki
vényeken populáris zenéjükkel szórakoztatják a jelenfelé megnyilvánulévőket. A településen nincs olyan felkérés, amelynek
ló embersége okán
ne igyekeznének lelkiismeretesen eleget tenni.
munkatársai és a település lakossága hamar befogadták,
köztiszteletet érdemelt ki az emberek körében.
AZ ÉV KÖZALKALMAZOTTJA

AZ ÉV PEDAGÓGUSAI
Likerné Buzás Editet, aki 1992-től rövid ideig óvónőként dolgozott, ezt követően és jelenleg is tanítóként tevékenykedik városunkban. Szakmai felkészültsége rendkívül alapos, tapasztalatait, tudását
szívesen osztja meg másokkal. Munkájára a nagyfokú precizitás, következetesség és empátia jellemző.
Sosem tétlenkedik, nyitott minden új szakmai és közösségi lehetőség megvalósítása felé.

Kispál Józsefné, aki 1994. óta dolgozik dajkaként a
Varázserdő Óvodában. Aktív szerepet vállal az óvodai
közösség életében, türelme, következetessége és kiegyensúlyozottsága miatt a gyermekek nagyon ragaszkodnak hozzá. Munkáját a felelősségtudat, a precizitás
és a gyermekszeretet jellemzi.
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AZ ÉV TANULÓJA
Nagy Panna Zsófia 8. osztályos tanuló érdemelte ki.
Amellett, hogy általános iskolai tanulmányait minden
évben kitűnő eredménnyel végezte, kimagasló teljesítményt nyújt az atlétika, a női labdarúgás és a kézilabda
területén is. Aktív szerepet tölt be az iskolai közösségi
életben, segítőkészsége és lelkesedése társait is motiválja.

AZ ÉV SPORTOLÓI

Az Ünnepi képviselő-testületi ülés keretében az
Intézményeink nyugdíjba vonul alkalmazottjai.
Cseh Györgyné a Varázserdő Óvodából
és Vajda Jánosné a Művelődési Ház és
Könyvtárból köszönt el az elmúlt hónapokban.
Nagyon köszönjük eddigi munkájukat, és Boldog
nyugdíjas éveket kívánunk.
Minden Évben Átadásra Kerülnek A Rendezett
Utcakép Verseny Díjai, Elismerő Oklevelek,
Emléklapok Találtak Gazdára, Melyeket Egy 3 Fős
Bizottság Ítél Oda.
Elismerő emléklapok:
Palkó Sándorné
Bánkút, Baross u 34.
Rálik Zoltán			
Tanya 135.
Uhrin András		
Jókai utca 14
Laczó László			
Virág utca 21.
Varga Péterné		
Virág utca 19.
Petró Gábor			
Arany János utca 54
Holecz Jánosné		
Hunyadi utca 13.
Helyezettek:
I..Engelhardt Györgyné Sallai utca 1.
II. Zsíros Jánosné		
Baross utca 1.
III. Faraga Mária		
Tanya 29.

Holecz Zoltán érdemelte ki, aki fiatal kora ellenére egy
nagyon férfias sportág, a koronglövészet terén ért el kimagasló eredményeket. Juniorként a felnőttek között ért el
előkelő országos helyezéseket, teljesítménye alapján részvételt nyert a jövő
FŐZŐ-, HÁZI PÁLINKA-, ÉS
évben Galgamácsán
SÜTEMÉNYKÉSZÍTŐ VERSENY
megrendezésre kerülő Koronglövő Világbajnokságon.
Pintér Béla, aki 1991-től a közelmúltig a helyi labdarú- Főzőverseny
gó szakosztály sorait erősítette. Személyében az elmúlt
I. helyezett: Hubertusz Vadásztársaság25 év egy kiváló, lelkiismeretes és megbízható sporCsiperkés vaddisznópörkölt
II. helyezett: Kétegyházi Fakanál ForgatókKétegyházi töltött káposzta
III. helyezett: Grósz PálNégyhúsos tökös lecsó
Házi Pálinka verseny

temberét ismerhettük meg, játékát minden mérkőzésen
a sportszerű győzni akarás jellemezte. Szorgalma és
pozitív hozzáállása a helyi felnőtt labdarúgó csapat „húzóemberévé” tette, melynek köszönhetően több éven
keresztül értek el komoly sikereket.

I. helyezett: Kotri László- Birsalma
II. helyezett: Madari Imréné- Szilva
III. helyezett: Juhász Vivien- Sárgabarack
Házi Süteménykészítő verseny
I. helyezett: Rajtárné Fűri Emese- Csokis álom
II. helyezett: Mocsári Pálné- Kókuszos-karamellás bounty
III. helyezett: Nagyné Iván Katalin- Tejszínes-gesztenyés tekercs
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SAJTÓANYAG

felelő képzettségű szakemberek megtalálása. Az IVSZ
– Szövetség a digitális gazdaságért a saját szakértőivel,
DÉL-BÉKÉS JÖVŐJÉÉRT
valamint a tagszervezeteinek bevonásával vesz részt a
SZÖVETSÉG
tervezett közös feladatokban. Orosháza Önkormányzata
A digitális munkahelyek
mellett a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség is kiáll amellett,
fejlesztése érdekében Összefogva
az itt élő fiataloknak is jár a magas szintű képzés. Mina szakképzett munkaerőért
dent megtesznek annak érdekében, hogy a későbbiekben
Szeptember 23-án, Orosházán került sor a Dél-Békés azt helyben kamatoztassák, növelve a város megtartó
Calendula IT Konzorcium szerződés-aláírására. Az erejét, a térség jövőjét szolgálva.
Kapcsolat: info@calendulaterv.hu
együttműködő felek célja a hazai informatikaképzés
problémáinak leküzdése innovatív eszközökkel, az
IT-szektor megerősítése, új IT vállalkozások betelepülésének elősegítése Dél-Békésben.
Nyitottság és az összefogás fontosságának felismerése –
ezekre volt szükség valamennyi fél részéről ahhoz, hogy
létrejöjjön az az együttműködés, amely jelentős fejlődést hozhat Dél-Békés oktatásában és munkaerőpiacán,
emellett csökkentheti a régióban az informatikushiányt.
A májusban megalakult Dél-Békés Jövőjéért Szövetség
a térség komplex fejlesztését tűzte ki célul, annak érdekében, hogy a fiatalok kiszámítható jövőre találjanak. A
Simonka György elnök vezette összefogás és a térségfejlesztési koncepció, a Calendula Terv központi eleme
a megfelelő szintű, és a munkáltatói igényeket figyelembe vevő képzési rendszer kialakítása, elősegítve a felzárkózást, emelve a dél-békési gazdasági fejlődést. Az
együttműködések és a több hónapos közös munka egyik
gyümölcse az a konzorciumi szerződés, melyet pénteken
írt alá a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség, Orosháza Város
Önkormányzata, a Kodolányi János Főiskola, a PC Trade
Kft. és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) Orosházán, a Kodolányi
főiskolán. Az együttműködő felek célja az IT-szektor
megerősítése, új IT vállalkozások betelepülésének elősegítése Dél-Békésben, valamint megfelelő létszámú szakemberek biztosítása, olyan képzést és tudást nyújtva számukra, amellyel az elhelyezkedés után azonnal értékes
tagjai lehetnek a foglalkoztató cégeknek. A székhelyét
Orosházára áthelyező Kodolányi János Főiskolán rövidesen előkészítő tanfolyam, majd februártól az alkalmazott
informatikát oktató tanszék is indul minősített oktatókkal
és az informatikai ágazatokból érkező előadókkal. Nem
csak oktatnak, a szak elvégzése után munkahelyet is biztosítanak a cégekkel történő megállapodás értelmében.
A PC Trade Kft. is garantált munkahelyet biztosít a jól
teljesítők részére, hiszen a lassan 15 éve az informatikai
piacon működő vállalkozásnak kiemelten fontos a meg-

SAJTÓANYAG
Dél- Békés Mezőgazdasági
Termelőiért Közhasznú
Alapítvány
Fórum pályázati lehetőségekről Orosházán
Érdemes időben lépni
Megállítani a leszakadást és elősegíteni a hátrányos
helyzet mérséklését
– Ezen célokat is szolgálják azok a pályázati lehetőségek, melyeket szeptember 19-én ismerhetett meg
mintegy hatvan érdeklődő Orosházán.
Önkormányzatok, alapítványok, civil szervezetek
képviseltették magukat, és egyeztethettek pályázatírókkal is a jövőbeni együttműködés érdekében.
Ingyenes tájékoztató fórumot tartott civil és nonprofit
szervezetek számára a Dél-Békés
Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány, a
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IDŐSEK VILÁGNAPJA

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása, az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása és a Segítségnyújtás a
Fenntartható Fejlődésért Alapítvány (SEFFA) szeptember 19-én, Orosházán, középpontban a foglalkoztatással
kapcsolatos pályázati lehetőségek álltak. A cél az volt –
ahogyan köszöntőbeszédében Simonka György ország�gyűlési képviselő, a SEFFA elnöke is kiemelte, hogy a
hátrányos helyzet mérséklését szolgáló uniós források
felhasználására jogosult szervezetek és képviselőik megismerjék lehetőségeiket, a legújabb pályázati kiírásokat.
Két konstrukciót mutatott be az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. regionális szakmai munkatársa, Magyar Szabolcs, hangsúlyozva, hogy érdemes
gyorsan gondolkodni és lépni a foglalkoztatási programok megvalósítása terén. Fókuszba kerültek az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek
foglalkoztatási képességeik növelése és önfenntartó piaci
szereplővé válása érdekében, valamint az ún. társadalmi
célú vállalkozások, melyek jelentős előrelépést hozhatnak
térségünkben is a hátrányos helyzetű célcsoportok felzárkóztatása területén. A társadalmi szerepvállalás erősítése
és a szemléletformálás állnak azon pályázati konstrukciók középpontjában, melyeket a Széchenyi Programiroda
fejlesztési tanácsadója ismertetett, míg a komoly kutatásokon alapuló, és ugyancsak a foglalkoztatás erősítését
célul tűző humánerőforrás térképet a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány szakértője mutatta be, felhívva a munkáltatók, munkavállalók és
képzési intézmények figyelmét is az ingyenesen használható lehetőségre.
A hétfői, orosházi fórum résztvevői az előadások után
kerekasztal-beszélgetés során cserélhettek tapasztalatokat, és egyeztethettek a megjelent pályázatíró cégek képviselőivel, hiszen abban egyetértett valamennyi fél: gyorsan kell reagálni a lehetőségekre, rajtuk is múlik a térség
felzárkóztatása.
Kapcsolat: info@dbmtka.com

Október 1. napját az ENSZ közgyűlés 1991.-ben nyilvánította az idősek világnapjává. Azóta ez a nap az idősek
ünnepe, az idősekről szóló. Ez az ünnep lehetőséget ad
arra, hogy a fiatal generációk kifejezzék hálájukat, tiszteletüket, megbecsülésüket és szeretetüket azok iránt, akik
hosszú, munkában eltöltött évek után töltik megérdemelt
nyugdíjas éveiket. Településünkön évek óta hagyomány,
hogy intézményünk szabadidős és szórakoztató programokkal köszönti az idős korosztály képviselőit. 2016. október 4.-én a Művelődési Házban vártuk vendégeinket,
ahol Dr. Nagy Béla György Polgármester Úr köszöntőjét
követően a Varázserdő Óvoda Manó csoportjának, és a
Jarina néptánccsoport táncosainak műsorát tekinthették
meg a résztvevők. Október 5.-én – az eredetileg Művelődési Ház udvarára tervezett- élőzenés kerti party-t, a rossz
idő miatt a Civilek Házában rendeztük meg, ahol kakaóval, és kaláccsal vendégeltük meg a szórakozni vágyókat.
Október 6.-án az Idősek Klubjába tervezett délutánt a ros�sz idő miatt szintén a Civilek Házában rendeztük meg. Itt
Ágoston Anita Előadóművész, valamint Nyári István és barátai zenés műsorral szórakoztatták a jelenlevőket. Az előadások közötti szünetben játékos vetélkedőn vehettek részt
az idősek. A résztevőket palacsintával vendégeltük meg.
Ezúton mondok köszönetet a Napközi Konyhát üzemeltető Junior Vendéglátó Zrt.-nek a rendezvényre felajánlott
kakaóért, a Stangli Sütődének a felajánlott kalácsért, a Varázserdő Óvodának, a Jarina néptánccsoportnak, és Nyári
István és barátainak a tartalmas és szórakoztató műsorokért. Köszönöm,
hogy támogatásukkal hozzájárultak
rendezvényünk sikeréhez! Külön köszönet jár a programok szervezéséért
Horváth Istvánné
kolléganőmnek,
a lebonyolításban
nyújtott segítségért az Idősek Klubja és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak.
Bízom abban, hogy a programon résztvevők jól érezték
magukat, és a jövőben hasonló érdeklődéssel vesznek részt
rendezvényeinken.
Mészárosné Hrubák Mária, intézményvezető

6
VARÁZSLATOS SZÜLINAP!
2016. szeptember 16-án a Varázserdő óvodában közösen
ünnepeltünk a gyerekekkel, szülőkkel, óvodai dolgozókkal, támogatókkal.
Gyermekkorunkból a kellemes emlékek között szerepelnek azok az élmények, amikor szüleinkkel, osztálytársainkkal, barátainkkal, nevelőinkkel játszottunk. Később
a felnőtté válással már saját gyermekeinkkel űztük ezt
a tevékenységet. A játék kapcsán megtanítjuk gyermekeinket, tanítványainkat elviselni a kudarcot; örülni a
sikernek; együtt érezni a másikkal; bíztatni azt, aki nem
győzött; megértetni velük, hogy akár győzünk, akár veszítünk, jó játszani, hiszen együtt vagyunk. A játékban
résztvevők azt is megtapasztalják, hogy vannak játékszabályok, amit mindenkinek be kell tartani. Eközben
kellemesen érezzük magunkat, stratégiákat próbálunk
ki, beszélgetünk, izgulunk egymásért, küzdünk, versengünk, hogy elsők lehessünk, hogy győzzünk. A
játék nemcsak szórakozást jelent. Ennél lényegesen
többről van szó. A kisgyermek legfontosabb tevékenységi formája, nélkülözhetetlen a fejlődéséhez.
Mindannyian szeretünk játszani, de az igazi játék
nagymestere a gyermek.
A különféle játéktevékenységek végigkísérik az embert
születésétől a haláláig. Megkeseredett, életunt ember az,
aki már nem szívesen játszik.
Azok az emberek tudnak érdekes életet élni, akik gyermekkoruk játékos kedvét megőrizték felnőttkorukban is.
A tartalmas együttjátszás élménye mára túl sok esetben
fejlődött vissza, hiszen a számítógépes játékok korántsem azt az élmény biztosítják, amit korábban a szabadban, csoportosan játszott, saját magunk alkotott játékok
biztosítottak.
Próbáljuk menteni, ami még menthető, kíséreljük meg
visszaadni kicsiknek-nagyoknak a játék igazi értékeit.
A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda születésnapi
partija is a közös játékról és ünneplésről szólt.
Minden óvodai csoport készült versikével vagy mondókával.
A gyerekeknek sok meglepetésben volt részük:
minden csoport társasjátékot kapott ajándékba, amelyet
nagyon köszönünk Machniczné Katikának
Köszönjük Sütő Mária Márta alpolgármester asszonynak az ajándékát, a kisházat, amelyet most láthattak és
próbálhattak ki először a gyerekek.
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Köszönjük, a Likefest parknak, és Simonka György Országgyűlési képviselőnek, hogy biztosította számunkra
a póni lovakat, a gyerekek lovagoltatásához.
Dél-Békési Mezőgazdasági Alapítványnak hogy biztosították számunkra a játékokat a mai napon!
A Szülők szervezetének köszönjük, hogy ízletes palacsintát sütöttek a gyerekeknek.
Borsos Csaba és családjának köszönjük a finom fagyit.
A Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány biztosította, hogy a gyermekeket lufi hajtogató bohócok
szórakoztassák.
Ezen a csodás napon mindenki nagyon jól érezte magát.
Emberi Erőforrások minisztériumának köszönjük,
hogy Alapítványunk a nyertes Nea működési és szakmai pályázati összegéből e rendezvényt meg tudta szervezni, valamint, hogy a nyár folyamán óriás
napernyőket és összecsukható sátort vásárolhattunk a
gyermekek számára.
Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem mindazoknak a támogatását, akik adójuk 1%-át felajánlották Alapítványunk számára! 140425ft.ot kaptunk az
idei évben.
Varga Jánosné Óvodavezető

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Művelődési Ház és Könyvtár
pályázatot hirdet
könyvtáros állás betöltésére.
Bővebb tájékoztatás
a medgyesegyhaza.hu honlapon
vagy a kszk.hu –n olvasható.
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HALOTTAK NAPJÁN…
Rendszeresen felkeressük szeretteink sírját, de ezen a
napon vagy annak közelében mindenképpen. Virágokat
viszünk sírjukra, gyertyát gyújtunk és az emlékezés, a
visszaemlékezés percei, órái következnek! Megelevenednek a közösen, együtt megélt napok, hetek és évek,
gondolatban lepereg szemünk előtt közös életünk képzeletbeli filmje. A szeretet, a hála mindig bennünk él, de
azt mindannyian másképp mutatjuk ki, sokan el is rejtik
a nyilvánosság elől. Szeretett szüleink, nagyszüleink,
dédszüleink, közelebbi és távolabbi hozzátartozóink, barátaink arca, tekintette, megjegyzett intelmei a gyász, a
visszaemlékezés alatt megelevenednek bennünk, ebben
segít a hol erősebben, hol gyengébben villogó gyertyafény!
Köszönjük életüket! Köszönjük szeretetüket! Köszönjük
gondoskodásukat! Emléküket megőrizzük! Legyen az
álmuk szép, legyen számukra könnyű a föld! Nyugodjanak békében!
Szeretettel és tisztelettel:
dr. Nagy Béla György
NÉPSZAVAZÁS MEDGYESEGYHÁZÁN
A 2016. október 2-án megrendezett országos népszavazás településünkön rendkívüli eseményektől mentesen
zajlott le. A névjegyzékben szereplő választópolgárok lakóhely szerinti illetékesség alapján négy szavazókörben
adhatták le voksaikat, a népszavazásra bocsátott kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
A medgyesegyházi részvételről:
A szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma: 2969 fő;
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
1351 fő – 45, 5 %-os részvétel;
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:
1351 db;
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 84 db
– 6,2 %;
Érvényes szavazólapok száma: 1267 db – 93,8 %;
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Az érvényes szavazólapokon az IGEN szavazatok
száma: 25 db – 1,97 %;
Az érvényes szavazólapokon a NEM szavazatok
száma: 1242 db – 98, 03 %.
Megköszönöm minden választópolgárnak a népszavazáson való részvételt és a szavazatszámláló bizottságok,
valamint a helyi választási bizottság tagjainak az elvégzett felelősségteljes munkát!
dr. Kormányos László jegyző, HVI vezető
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat csatlakozott
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszeréhez, ezért
Pályázatot
ír ki felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatók
(„A” és „B” típusú pályázat) számára a 2016/2017
tanév második és a 2017/2018 tanév első félévére
vonatkozóan.
A részletes pályázati kiírás elérhető a
www.emet.gov.hu, Bursa Hungarica
címre kattintva.
A pályázati regisztráció a
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz
történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.

A bánkútiak és onnan elszármazottak
köszönetünket fejezzük ki azoknak,
akik segítséget nyújtottak a
szeptember 23-án megtartott
rendezvényünkhöz:
-

Városi Önkormányzatnak
Művelődési Ház dolgozóinak
Haladás Plusz Kft-nek
( Lipták László ügyvezetőnek )
id. Engelhardt Józsefnek
Varga Gábornak
A segítséget nyújtó közmunkásoknak
Köszönettel: Grósz Pál
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LEGSZEBB TÁJAIN

Schéner Mihály Kossuth-díjas festő szerepe Medgyesegyháza történetében
„Nagy Könyvtári Beavatás” címmel szervezett, Országos Könyvtári Napok programja Medgyesegyházán is
megrendezésre került, 2016. október 6-án. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár múltidéző előadást és kiállítást szervezett – Schéner
Mihály Kossuth-díjas festő szerepe Medgyesegyháza
történetében címmel. Délelőtti előadásra, a Schéner
Mihály Általános Iskola 5. osztályos tanulói érkeztek,
két pedagógus – Hegedűs Kitti és dr. Ruszné Bódis
Edit Mirjám – kíséretében, ahol a város Polgármestere, dr. Nagy Béla György és a Művelődési Ház igazgatója, Farkas Gyula és segítői várták a gyerekeket. Kis
könyvtári ajándékokat kapott minden résztvevő, majd
kényelmesen elhelyezkedve, elkezdődött a Polgármester Úr megemlékezése Schéner Mihályról, akit Ő maga
személyesen ismert, sőt a barátjaként vett részt életében.
Sok érdekes történetet hallhattak a gyerekek, ismeretet
szerezhettek általa a festő életéből, jelleméről, személyes
élményeiből. Láthatták Schéner Mihály művészetét is a
könyvtárban, egy rögtönzött kiállítás keretén belül. A
gyerekek nagy érdeklődéssel kísérték végig az előadást,
kíváncsian tettek fel a végén kérdéseiket. A szerencsések, akik igazán jól figyeltek, az utolsó percekben megrendezett, kis vetélkedő keretén belül tett helyes válaszokért, apró tárgyi díjakat nyerhettek. Igazán érdekes és
hasznos előadásként maradt meg emlékünkben a program, hiszen a gyerekek lelkesedése maradandó élményt
nyújtott mindannyiunk számára.

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület
tagjai már lassan egy évtizede minden ősszel zarándoklatot szerveznek Romániába. Medgyesegyházáról közel
50 fő indult el az idén is Nagyszalonta, Nagyvárad, Koltó érintésével a Gutin hágón keresztül az útra. Krácsfalván megcsodáltuk a faragott fakapuk legszebbjeit, majd
Deszén a világörökség részét képező fatemplom freskóiban gyönyörködhettünk. Utunk fő célja a Barcánfalvi
ortodox kolostor megtekintése volt. Itt található Európa
legmagasabb fatemploma, mely 62 méter. Egy élményekkel gazdag napot töltöttünk a Mokanyica gőzössel,
majd a következő napon a Szaploncai vidám temetőben
sétálhattunk.
A négy élményteli nap elteltével hazafelé a csoport döntött a következő évi uticélról, mely nem más, mint a Rimete-i kolostor meglátogatása lesz, Torockó mellett.
Várunk szeretettel minden érdeklődőt!
Sütő Mária Márta
Egyesületi elnök

KÖSZÖNTÉS

Tisztelt Időskorúak!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az IDŐSEK
VILÁGNAPJA alkalmából!
Jó egészséget, örömökben gazdag, boldog életet
kívánok! Kívánom, hogy minél többet kapjanak vissza
abból a szeretetből,
amit életük során eddig adtak!
Szeretettel és tisztelettel:
dr. Nagy Béla György
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