
1. Sparhelt Medgyesegyházi Ízek 
Főző-, Sütemény- és 

Házipálinka Versenye 

Versenykiírás:
Bográcsban, tárcsán, grillen bármilyen ételt lehet készíteni. 

Eszközöket, alapanyagokat, főzőalkalmatosságot 
mindenki hozzon magával.  

Minden csapatnak  egy asztalt két paddal és területet 
biztosítunk ahová akár saját sátor is felépíthető.  

Jelentkezés: 2020. szeptember 22-én 12-00 ig a 
művelődési ház emeleti irodájában.

  
 Az ételeket csak a verseny helyszínén 

2020.09.26.-án 14-00 és 18-00 között lehet elkészíteni!
A nevezés ingyenes, de a férőhelyek korlátozottak!

2020. �eptember 26-án, 
�ombaton 14 órától 18 óráig 

a művelődési ház melletti parkolóban
és a sörkertben.

Eredményhirdetés: 2020. 09.26-án 18-30 órakor a nagyszínpadon.

Főzőverseny

1. Sparhelt Medgyesegyházi Ízek 
Főző-, Sütemény- és 

Házipálinka Versenye 

Eredményhirdetés: 2020. 09.26-án 18-30 órakor a nagyszínpadon.

Jelentkezni 2 dl saját házi pálinka 
mintával lehet.

A minták leadása
2020. 09. 25.-én pénteken 16-00 ig 

a művelődési ház emeleti
irodájában lehetséges.

A nevezés ingyenes!

Házipálinka Verseny

Minden mintához nevezési lap kitöltése szükséges.

A pálinkákat 3 tagú zsűri értékeli
2020.09.26-án 15-00 tól a 
művelődési ház emeleti 

klubtermében. 
A bírálat nyílvános.

Versenykiírás:

1. Sparhelt Medgyesegyházi Ízek 
Főző-, Sütemény- és 

Házipálinka Versenye 

Eredményhirdetés: 2020. 09.26-án 18-30 órakor a nagyszínpadon.

Jelentkezni 1 tányér házi készítésű 
sós, vagy édes süteménnyel lehet.

A sütemények leadása:
2020. 09. 26.-án szombaton16-00 ig 

az információs faháznál.

A nevezés ingyenes!

Versenykiírás:

Minden süteményhez nevezési lap kitöltése szükséges.
A süteményeket 3 tagú zsűri értékeli.

Sütemény Verseny

Támogató tombola
2020. szeptember 14-én 

kezdődik a Medgyesegyházi Napok rendezvényre 
kibocsátott 1000 forintos TÁMOGATÓ TOMBOLA szelvények árusítása.

5 DB ÉRTÉKES NYEREMÉNY!
Fődíj: Egy 120 ezer forintos „STIHL” motoros fűnyíró 

a TABACUM BT. felajánlásából.
SORSOLÁS: 2020. szeptember 26-án este.

Támogató szelvényét megveheti 2020. szeptember 14-től, a művelődési ház nyitva tartási idejében, 
minden hétköznap 8.00-16 óráig, az intézmény előtti 1. sz. faházban.  

Támogatva nyerhet!

100 év, 1 érv, hogy együtt m�ogjunk!  
Kétkeréken k	ösen!

100 éves a Sportegyesület-Jubileumi 
Kerékpáros Emléktúra 

Táv: Medgyesegyháza - Bánkút
Gyülekező: 9:30

Bemelegítés: 9:45 - 10:00
Indulás: 10:00

Bánkúton koszorúzás
Vendéglátás: lángos és limonádé

Indulás Bánkútról: 11:30
Akik teljesítik a távot befutó érmet kapnak, 

ezenkívül a 18 év alatti résztvevők 1-1 kupont amit a hinták valmelyikén használhatnak fel.

Hajrá
 

Medg
yes

!!!

ZARÁNDOKÚT HELYETT ALFÖLDI FELTÖLTŐDÉS  
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület szeptember elejére tervezte Romániába, a hagyományos többnapos 
zarándokútját. Sajnos közbeszólt a koronavírus- járvány veszély, a határok bezárultak, így az idén elmaradt az anyaországi 
program. Sütő Mária Márta, egyesületi elnök örömmel tájékoztatta lapunkat, hogy sikerült belföldre, Makóra megszervezni 
a csapatépítéssel tarkított kirándulást. 

A résztvevők abban az 
Allium Apartmanban 
szálltak meg, ahol a 
gyerekek is táboroztak. A 
felnőttek sem nélkülözték 
az outdoor-indoor elemekkel 
dúsított szervezetfejlesztő, 
szabadidős tevékenységeket.  
Fürdőzés, lovas kocsis 
városnézés, az ortodox 
zsinagóga felkeresése, a 
Lombkorona sétány és a 
Maros Kalandpart egyaránt 
része volt a tartalmas 
időtöltésnek. (x)

MAJDNEM KITŰNŐ TANULÓK 
GYOPÁROSI KIRÁNDULÁSA

Napfényes, jó időben 
töltöttek el egy vidám napot 
a Schéner Mihály Általános 
Iskola majdnem kitűnő 
tanulói Gyopároson. Ők 
azok a tanulók, akiknek 
éppen nem lett kitűnő a bizonyítványa, de sokat tettek a 
jó eredményért. Velünk tartottak az alapítvány nyugdíjas 
csoportjának vállalkozó tagjai is! Köszönjük a szervezést 
és a lebonyolítást Gácsér Béláné, Likerné Buzás Edit, 
Kuzmáné Karlik Edit, Nagyné Papp Erika, Oraveczné 
Szöllősi Judit, Szigetvári Józsefné. Köszönjük Faraga 
Andrásnak és családjának, hogy megvendégeltek 
bennünket egy jégkrémmel. A gyermekek ígéretet tettek, 
hogy mindent megtesznek a következő tanévben, hogy 
jövőre is részesei lehessenek a kirándulásnak.

JUTALOMKIRÁNDULÁS 
BUDAPESTRE

A Schéner Mihály Általános Iskola kiváló tanulói 
Budapesten jártak augusztus 28-án. 
Délelőtt a Szülői Munkaközösség támogatásának 
köszönhetően a Csodák Palotájában csodálkozhattak 
rá a tudomány játékosságára, majd délután a Fővárosi 
Nagycirkusz és a Klebersberg Központ ajándékaként 
a Tündértánc-Nővarázs című, lélegzetelállító előadást 
tekinthették meg.

A gyerekek útja Sütő Mária Márta, alpolgármester asszony 
nagylelkű támogatásának köszönhetően valósulhatott meg, 
immáron ötödik alkalommal. 
Külön köszönet az iskolatitkárság dolgozóinak és 
tanárainak a lelkes szervező munkájukért, és a 
pedagógusoknak, akik elkísérték a gyerekeket erre az 
útra. Jövőre- veled-ugyanitt!

ÚJRA VAN FELNŐTT  
LABDARÚGÓ CSAPAT 

A 2019-es nyári elhatározást tettek követték, és 2020 őszén 
már ismét felnőtt labdarúgók rúgták a labdát bajnoki 
mérkőzésen a Medgyesegyházi Városi Sporttelepen.

Három bajnoki és egy kupamérkőzésen vagyunk túl, 
ezeket sikeresen vettük. A szeptember 5-ei hétvégén 
2:2 -es döntetlent játszottunk a tavalyi bronzérmes, 
Füzesgyarmat II ellen. Ebben a hónapban még 
utazunk Kamutra, Zsadányba valamint fogadjuk 
Gerlát. Mérkőzéseinkre várjuk a labdarúgást szerető 
medgyesegyházi polgárokat!
Támogassuk minél többen fiatal csapatunkat!

Uhrin Pál, MSE szakosztály vezető

HÍRLAPMedgyesegyházi 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
   HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA

2020. SZEPTEMBER MMXX. évfolyam 9. számMEDGYESEGYHÁZI szeptemberHÍRLAP
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POLGÁRMESTERI KRÓNIKA
Gyorsan telik az idő, szinte pillanatok alatt beköszöntött az ősz. Becsengettek, 
elkezdődött az iskola, óvoda. Intézményeink felkészülten várták a tanévkezdést, 
mindent megtesznek, hogy gyermekeink a számukra megfelelő ellátást kapják. 
Természetesen izgalom és óvintézkedés is van folyamatosan a koronavírus járványveszély 
miatt. Csak remélni tudjuk, hogy nem lesznek olyan szigorítások, mint a legutóbbiak. 
Az aggodalom nem segít, a pozitív hozzáállás viszont előrevivő. Településünk úgy 
készül, hogy megtartjuk szeptember végén a hagyományos Medgyesegyházi Napokat. 
A programtervezetet már előző lapszámunkban megismerhették, ami azóta még tovább 
bővült. Nem kisebb fellépőket várunk az ünnepi képviselő-testületi ülésre, mint a nagy 
múltú Duna Művészegyüttest, akiknek tagjaik hivatásos táncosok, hangszeres művészek.   

Forrás: https://dunatancegyuttes.hu/events/2020/9
Futaki János, képviselőtársam a főszervezője a 3 napos eseménynek, melyre mindenkit 
hazavárunk, bárhol éljen is a nagyvilágban. 
Jánossal és stábjával folyamatosan egyeztetek, minden jól halad. Várakozáson felüli 
jelentkező van a Kredenc Kézműves-és Kirakodó vásárra, megtelt a Csemegeporta, 
lefoglalták helyeiket a hintások. Véletlenül sem fordulhat elő olyan baklövés, mint tavaly, 
amikor százak, főleg gyermekek váltak csalódottá a medgyesi búcsúban. Most ingyenes 
játszópontok is várnak a lurkókra. 
Értékes nyereményeket ajánlottak fel helyi vállalkozóink a Támogató tombolára, melyet 
szeptember 14-től 1000 ft-os áron vásárolhatnak meg a művelődési ház nyitva tartási 
idejében az 1. számú faházban. Köszönet érte. Így Önök is hozzájárulhatnak a rendezvény 
sikeréhez, sőt nyerhetnek is!
Zajlik a munka az önkormányzat háza táján is. Közmunka programunk keretében Bánkúton 
a csemegekukorica betakarítása után újabb vetésre kerül sor. Tökkel próbálkozunk, ami az 
első jelek szerint szépen szárba szökkent. 

Rendszeresen ülünk tárgyalóasztalhoz a helyi étkeztetéssel kapcsolatban az érintett 
intézmények vezetőivel és a szolgáltató cég képviselőivel. 

Legutóbb arról tájékoztattak bennünket, hogy jelentős személyi változások is történtek a 
medgyesi konyhán, illetve, hogy október 01-től helyben fognak főzni hétköznapokon, hét 
végén marad a Békéscsabáról történő ételkiszállítás. Az ételek minőségéről folyamatosak 
az egyeztetések, számos felvetett probléma orvoslásra került. 

Kraller József, polgármester

CIVIL KEREKASZTALT TARTOTTAK
Mindössze egy fő napirendje volt a szeptember elsejére összehívott Medgyesi Civil 
Kerekasztalnak. A Medgyesegyházi Napok rendezvény teljes forgatókönyvét „vették át” 
újra a jelenlévők. 

BÁNKÚTON ÉLETRE KELT A TERMÉSZET
Augusztus utolsó péntekén tartalmas környezetvédelmi programra várták a 
szervezők az érdeklődőket a bánkúti játszótérre a TOP-5.2.1-15-BSI-2016-00007 
„Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért” projekt keretében. 

A rendezvényt Medgyesegyháza 
város önkormányzata nevében Futaki 
János, képviselő nyitotta meg, aki 
magánemberként ültetésre felajánlott 
növényeket is hozott a településrészre. 

-Bánkút egy csendes nyugodt pont, 
ahol egy nagyon összetartó kis 
közösség él. Települési képviselőként, 
sőt erdészként is fontos számomra a 
természet és az emberek viszonya. Nap, 
mint nap találkozom olyan emberekkel, 
akik sokat tesznek a környezetükért, a 
környezetvédelemért. 
A faültetés, akár az otthoni kertekben, 
akár az erdőkben történik, mindig 
ad valamit a jövő nemzedékének. A 
növények világánál csak az emberek 
világa sokszínűbb és milyen érdekes, 
hogy mennyi módon hat ez a két 
nagyon gazdag társadalom egymásra. 

Mennyi mindent kapunk a növényektől és talán sokszor kicsit hálátlanok 
vagyunk a természettől kapott 
kincsekért- mondta.
Szakértői előadások, mini 
kiállítások, közös ültetés 
színesítette az eseményt, volt 
kutyás bemutató, ugrálóvár, 
zenés műsor, játszóház 
kézműves foglalkozásokkal. 
Kraller József, polgármester 
rajzpályázati díjaikat adott át. 
A Medgyesegyháza és 
Bánkút Mozgáskorlátozottak 
Egyesület oszlopos tagjai 
lángost sütöttek és kínáltak a 
résztvevőknek. 

Köszönet nekik, a Nebulókért Alapítványnak, Hagyáné Takács Ibolyának, Gulyás 
Biankának, Hevesi Imrének és mindenkinek, aki hozzájárult a Gondolatébresztő a 
környezetért délután megvalósításához!

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP IMPRESSZUM

Medgyesegyháza Önkormányzatának helyi, közérdekű,tájékoztató lapja 
Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban

Kiadja: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős kiadó: Dr. Kávássy Leila Viola 

 Szerkesztőség címe:  5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.   
Megjelenik: havonta  - Terjesztése ingyenes 

Nyomtatás és nyomdai előkészítés:  
KOLORPRINT NYOMDAIPARI KFT, 5600 BÉKÉSCSABA, TELEKI U. 6. 

Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993

„Mozgásba hozva”  EFOP 1.3.5.-16-2016-00800 
 

Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 2. 
 

MEDGYESEGYHÁZA-ALMÁSKAMARÁS-DÉL-BÉKÉS -2017. 06. 01- 2020. 09. 29. 

MEGHÍVÓ PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNYRE 
2020. szeptember 18. du. 15 óra 

CIVIL HÁZ 
/Medgyesegyháza, Kossuth tér 2./ 

 

PROGRAM 
14. 30-tól Regisztráció, fogadás „kisönkéntesekkel” 

15. 00. Köszöntők 
15. 30-tól Summa, Konklúziók, Nyitányok  

Kísérőprogramok folyamatosan (tanácsadás, workshop, érzékenyítés) 
 

Rá-hangoló: Hetvenszer-Hétszer 
Bocsánat együttes 

 
„ALKOTÓ GYERMEK-

GYERMEKALKOTÁSOK”- 
Komoróczki Dorka  

mini tárlat megnyitója  
 
 

FRISSÍTŐK 
 

A nap közreműködői: Szabó Györgyné egyesületi elnök, 
Kraller József Medgyesegyháza polgármestere, Mazán Attila Almáskamarás 
polgármestere, Komoróczki Dorka vendégkiállító, Kabai Gábor és zenekara,  
Sütő Mária Márta, Schriffertné Lócskai Henriett,  
Rausch Nóra, Góg Zsanna, Baukó Ildikó. 

A MEGELŐZÉS A LEGJOBB ÁLLATMENTÉS
Hazánkban illetve szűkebb környezetünkben is, rengeteg „felesleges” kutya és cica kerül utcára, ami ivartalanítással 
megelőzhető lenne. Aki az ivartalanítást választja, egy felelős döntést hoz, és ezzel az állata egészségéért is sokat tesz.  

Előnyök: kisebb a nőstényeknél az emlő-, méh-, petefészek daganatok, illetve a kanoknál a heredaganatok, valamint a jóindulatú 
prosztata megbetegedés a bph kialakulásának esélye. 
Lecsökken a gátsérv és a végbél körüli daganatok kialakulásának esélye. Megelőzhető az álvemhesség. Megelőzhető a 
gennyes méhgyulladás. 
Jelentősen lecsökkenthető a kóborlásból adódó gázolások, balesetek, és a fajtársak közti összetűzésekből adódó sérülések száma. 
Nincs felesleges szaporulat, így nem növeli az utcán tengődő vagy az amúgy is túlzsúfolt menhelyeken lévő állatok számát. 

KÖZLEMÉNY

Kutyák- cicák /mindkét nemnél/ ivartalanítási költségének 50% ‚át átvállalja a 
helyi Árva mancsok állatvédő egyesület a keretünk erejéig!
Az általunk megnevezett állatorvosnál, velünk egyeztetve, elsősorban 
medgyesegyházi és bánkúti lakosok vehetik igénybe a szolgáltatást!
Aki felelősen szeretne állatot tartani, de megterhelőnek érzi a teljes ivartalanítási 
díj kifizetését, bővebb felvilágosításért vegye fel velünk a kapcsolatot!  

Kutyák esetében a 06-30-718-54-54, macskák esetében a 06-30-320-97-31 
telefonszámon tudnak bennünket elérni.

Köszönjük az eddigi adományokat: az ABC Áruház Medgyesegyháza 
dolgozóinak, vásárlóinak, a Goods Market Medgyesegyháza dolgozóinak, 
vásárlóinak, Juhász Vivien kozmetikusnak és vendégeinek, Mazán Évának 
és ügyfeleinek /biztosítás, Kossuth tér 5. sz./!
 Ahhoz, hogy a továbbiakban is folytatni tudjuk ivartalanítási akciónkat, hálás 
szívvel fogadjuk a felsorolt helyszíneken pénzadományaikat!

Laukó Tünde

MEDGYESEGYHÁZI szeptemberHÍRLAP
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POLGÁRMESTERI KRÓNIKA
Gyorsan telik az idő, szinte pillanatok alatt beköszöntött az ősz. Becsengettek, 
elkezdődött az iskola, óvoda. Intézményeink felkészülten várták a tanévkezdést, 
mindent megtesznek, hogy gyermekeink a számukra megfelelő ellátást kapják. 
Természetesen izgalom és óvintézkedés is van folyamatosan a koronavírus járványveszély 
miatt. Csak remélni tudjuk, hogy nem lesznek olyan szigorítások, mint a legutóbbiak. 
Az aggodalom nem segít, a pozitív hozzáállás viszont előrevivő. Településünk úgy 
készül, hogy megtartjuk szeptember végén a hagyományos Medgyesegyházi Napokat. 
A programtervezetet már előző lapszámunkban megismerhették, ami azóta még tovább 
bővült. Nem kisebb fellépőket várunk az ünnepi képviselő-testületi ülésre, mint a nagy 
múltú Duna Művészegyüttest, akiknek tagjaik hivatásos táncosok, hangszeres művészek.   

Forrás: https://dunatancegyuttes.hu/events/2020/9
Futaki János, képviselőtársam a főszervezője a 3 napos eseménynek, melyre mindenkit 
hazavárunk, bárhol éljen is a nagyvilágban. 
Jánossal és stábjával folyamatosan egyeztetek, minden jól halad. Várakozáson felüli 
jelentkező van a Kredenc Kézműves-és Kirakodó vásárra, megtelt a Csemegeporta, 
lefoglalták helyeiket a hintások. Véletlenül sem fordulhat elő olyan baklövés, mint tavaly, 
amikor százak, főleg gyermekek váltak csalódottá a medgyesi búcsúban. Most ingyenes 
játszópontok is várnak a lurkókra. 
Értékes nyereményeket ajánlottak fel helyi vállalkozóink a Támogató tombolára, melyet 
szeptember 14-től 1000 ft-os áron vásárolhatnak meg a művelődési ház nyitva tartási 
idejében az 1. számú faházban. Köszönet érte. Így Önök is hozzájárulhatnak a rendezvény 
sikeréhez, sőt nyerhetnek is!
Zajlik a munka az önkormányzat háza táján is. Közmunka programunk keretében Bánkúton 
a csemegekukorica betakarítása után újabb vetésre kerül sor. Tökkel próbálkozunk, ami az 
első jelek szerint szépen szárba szökkent. 

Rendszeresen ülünk tárgyalóasztalhoz a helyi étkeztetéssel kapcsolatban az érintett 
intézmények vezetőivel és a szolgáltató cég képviselőivel. 

Legutóbb arról tájékoztattak bennünket, hogy jelentős személyi változások is történtek a 
medgyesi konyhán, illetve, hogy október 01-től helyben fognak főzni hétköznapokon, hét 
végén marad a Békéscsabáról történő ételkiszállítás. Az ételek minőségéről folyamatosak 
az egyeztetések, számos felvetett probléma orvoslásra került. 

Kraller József, polgármester

CIVIL KEREKASZTALT TARTOTTAK
Mindössze egy fő napirendje volt a szeptember elsejére összehívott Medgyesi Civil 
Kerekasztalnak. A Medgyesegyházi Napok rendezvény teljes forgatókönyvét „vették át” 
újra a jelenlévők. 

BÁNKÚTON ÉLETRE KELT A TERMÉSZET
Augusztus utolsó péntekén tartalmas környezetvédelmi programra várták a 
szervezők az érdeklődőket a bánkúti játszótérre a TOP-5.2.1-15-BSI-2016-00007 
„Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért” projekt keretében. 

A rendezvényt Medgyesegyháza 
város önkormányzata nevében Futaki 
János, képviselő nyitotta meg, aki 
magánemberként ültetésre felajánlott 
növényeket is hozott a településrészre. 

-Bánkút egy csendes nyugodt pont, 
ahol egy nagyon összetartó kis 
közösség él. Települési képviselőként, 
sőt erdészként is fontos számomra a 
természet és az emberek viszonya. Nap, 
mint nap találkozom olyan emberekkel, 
akik sokat tesznek a környezetükért, a 
környezetvédelemért. 
A faültetés, akár az otthoni kertekben, 
akár az erdőkben történik, mindig 
ad valamit a jövő nemzedékének. A 
növények világánál csak az emberek 
világa sokszínűbb és milyen érdekes, 
hogy mennyi módon hat ez a két 
nagyon gazdag társadalom egymásra. 

Mennyi mindent kapunk a növényektől és talán sokszor kicsit hálátlanok 
vagyunk a természettől kapott 
kincsekért- mondta.
Szakértői előadások, mini 
kiállítások, közös ültetés 
színesítette az eseményt, volt 
kutyás bemutató, ugrálóvár, 
zenés műsor, játszóház 
kézműves foglalkozásokkal. 
Kraller József, polgármester 
rajzpályázati díjaikat adott át. 
A Medgyesegyháza és 
Bánkút Mozgáskorlátozottak 
Egyesület oszlopos tagjai 
lángost sütöttek és kínáltak a 
résztvevőknek. 

Köszönet nekik, a Nebulókért Alapítványnak, Hagyáné Takács Ibolyának, Gulyás 
Biankának, Hevesi Imrének és mindenkinek, aki hozzájárult a Gondolatébresztő a 
környezetért délután megvalósításához!

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP IMPRESSZUM

Medgyesegyháza Önkormányzatának helyi, közérdekű,tájékoztató lapja 
Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban

Kiadja: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős kiadó: Dr. Kávássy Leila Viola 

 Szerkesztőség címe:  5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.   
Megjelenik: havonta  - Terjesztése ingyenes 

Nyomtatás és nyomdai előkészítés:  
KOLORPRINT NYOMDAIPARI KFT, 5600 BÉKÉSCSABA, TELEKI U. 6. 

Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993

„Mozgásba hozva”  EFOP 1.3.5.-16-2016-00800 
 

Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 2. 
 

MEDGYESEGYHÁZA-ALMÁSKAMARÁS-DÉL-BÉKÉS -2017. 06. 01- 2020. 09. 29. 

MEGHÍVÓ PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNYRE 
2020. szeptember 18. du. 15 óra 

CIVIL HÁZ 
/Medgyesegyháza, Kossuth tér 2./ 

 

PROGRAM 
14. 30-tól Regisztráció, fogadás „kisönkéntesekkel” 

15. 00. Köszöntők 
15. 30-tól Summa, Konklúziók, Nyitányok  

Kísérőprogramok folyamatosan (tanácsadás, workshop, érzékenyítés) 
 

Rá-hangoló: Hetvenszer-Hétszer 
Bocsánat együttes 

 
„ALKOTÓ GYERMEK-

GYERMEKALKOTÁSOK”- 
Komoróczki Dorka  

mini tárlat megnyitója  
 
 

FRISSÍTŐK 
 

A nap közreműködői: Szabó Györgyné egyesületi elnök, 
Kraller József Medgyesegyháza polgármestere, Mazán Attila Almáskamarás 
polgármestere, Komoróczki Dorka vendégkiállító, Kabai Gábor és zenekara,  
Sütő Mária Márta, Schriffertné Lócskai Henriett,  
Rausch Nóra, Góg Zsanna, Baukó Ildikó. 

A MEGELŐZÉS A LEGJOBB ÁLLATMENTÉS
Hazánkban illetve szűkebb környezetünkben is, rengeteg „felesleges” kutya és cica kerül utcára, ami ivartalanítással 
megelőzhető lenne. Aki az ivartalanítást választja, egy felelős döntést hoz, és ezzel az állata egészségéért is sokat tesz.  

Előnyök: kisebb a nőstényeknél az emlő-, méh-, petefészek daganatok, illetve a kanoknál a heredaganatok, valamint a jóindulatú 
prosztata megbetegedés a bph kialakulásának esélye. 
Lecsökken a gátsérv és a végbél körüli daganatok kialakulásának esélye. Megelőzhető az álvemhesség. Megelőzhető a 
gennyes méhgyulladás. 
Jelentősen lecsökkenthető a kóborlásból adódó gázolások, balesetek, és a fajtársak közti összetűzésekből adódó sérülések száma. 
Nincs felesleges szaporulat, így nem növeli az utcán tengődő vagy az amúgy is túlzsúfolt menhelyeken lévő állatok számát. 

KÖZLEMÉNY

Kutyák- cicák /mindkét nemnél/ ivartalanítási költségének 50% ‚át átvállalja a 
helyi Árva mancsok állatvédő egyesület a keretünk erejéig!
Az általunk megnevezett állatorvosnál, velünk egyeztetve, elsősorban 
medgyesegyházi és bánkúti lakosok vehetik igénybe a szolgáltatást!
Aki felelősen szeretne állatot tartani, de megterhelőnek érzi a teljes ivartalanítási 
díj kifizetését, bővebb felvilágosításért vegye fel velünk a kapcsolatot!  

Kutyák esetében a 06-30-718-54-54, macskák esetében a 06-30-320-97-31 
telefonszámon tudnak bennünket elérni.

Köszönjük az eddigi adományokat: az ABC Áruház Medgyesegyháza 
dolgozóinak, vásárlóinak, a Goods Market Medgyesegyháza dolgozóinak, 
vásárlóinak, Juhász Vivien kozmetikusnak és vendégeinek, Mazán Évának 
és ügyfeleinek /biztosítás, Kossuth tér 5. sz./!
 Ahhoz, hogy a továbbiakban is folytatni tudjuk ivartalanítási akciónkat, hálás 
szívvel fogadjuk a felsorolt helyszíneken pénzadományaikat!

Laukó Tünde
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1. Sparhelt Medgyesegyházi Ízek 
Főző-, Sütemény- és 

Házipálinka Versenye 

Versenykiírás:
Bográcsban, tárcsán, grillen bármilyen ételt lehet készíteni. 

Eszközöket, alapanyagokat, főzőalkalmatosságot 
mindenki hozzon magával.  

Minden csapatnak  egy asztalt két paddal és területet 
biztosítunk ahová akár saját sátor is felépíthető.  

Jelentkezés: 2020. szeptember 22-én 12-00 ig a 
művelődési ház emeleti irodájában.

  
 Az ételeket csak a verseny helyszínén 

2020.09.26.-án 14-00 és 18-00 között lehet elkészíteni!
A nevezés ingyenes, de a férőhelyek korlátozottak!

2020. �eptember 26-án, 
�ombaton 14 órától 18 óráig 

a művelődési ház melletti parkolóban
és a sörkertben.

Eredményhirdetés: 2020. 09.26-án 18-30 órakor a nagyszínpadon.

Főzőverseny

1. Sparhelt Medgyesegyházi Ízek 
Főző-, Sütemény- és 

Házipálinka Versenye 

Eredményhirdetés: 2020. 09.26-án 18-30 órakor a nagyszínpadon.

Jelentkezni 2 dl saját házi pálinka 
mintával lehet.

A minták leadása
2020. 09. 25.-én pénteken 16-00 ig 

a művelődési ház emeleti
irodájában lehetséges.

A nevezés ingyenes!

Házipálinka Verseny

Minden mintához nevezési lap kitöltése szükséges.

A pálinkákat 3 tagú zsűri értékeli
2020.09.26-án 15-00 tól a 
művelődési ház emeleti 

klubtermében. 
A bírálat nyílvános.

Versenykiírás:

1. Sparhelt Medgyesegyházi Ízek 
Főző-, Sütemény- és 

Házipálinka Versenye 

Eredményhirdetés: 2020. 09.26-án 18-30 órakor a nagyszínpadon.

Jelentkezni 1 tányér házi készítésű 
sós, vagy édes süteménnyel lehet.

A sütemények leadása:
2020. 09. 26.-án szombaton16-00 ig 

az információs faháznál.

A nevezés ingyenes!

Versenykiírás:

Minden süteményhez nevezési lap kitöltése szükséges.
A süteményeket 3 tagú zsűri értékeli.

Sütemény Verseny

Támogató tombola
2020. szeptember 14-én 

kezdődik a Medgyesegyházi Napok rendezvényre 
kibocsátott 1000 forintos TÁMOGATÓ TOMBOLA szelvények árusítása.

5 DB ÉRTÉKES NYEREMÉNY!
Fődíj: Egy 120 ezer forintos „STIHL” motoros fűnyíró 

a TABACUM BT. felajánlásából.
SORSOLÁS: 2020. szeptember 26-án este.

Támogató szelvényét megveheti 2020. szeptember 14-től, a művelődési ház nyitva tartási idejében, 
minden hétköznap 8.00-16 óráig, az intézmény előtti 1. sz. faházban.  

Támogatva nyerhet!

100 év, 1 érv, hogy együtt m�ogjunk!  
Kétkeréken k	ösen!

100 éves a Sportegyesület-Jubileumi 
Kerékpáros Emléktúra 

Táv: Medgyesegyháza - Bánkút
Gyülekező: 9:30

Bemelegítés: 9:45 - 10:00
Indulás: 10:00

Bánkúton koszorúzás
Vendéglátás: lángos és limonádé

Indulás Bánkútról: 11:30
Akik teljesítik a távot befutó érmet kapnak, 

ezenkívül a 18 év alatti résztvevők 1-1 kupont amit a hinták valmelyikén használhatnak fel.

Hajrá
 

Medg
yes

!!!

ZARÁNDOKÚT HELYETT ALFÖLDI FELTÖLTŐDÉS  
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület szeptember elejére tervezte Romániába, a hagyományos többnapos 
zarándokútját. Sajnos közbeszólt a koronavírus- járvány veszély, a határok bezárultak, így az idén elmaradt az anyaországi 
program. Sütő Mária Márta, egyesületi elnök örömmel tájékoztatta lapunkat, hogy sikerült belföldre, Makóra megszervezni 
a csapatépítéssel tarkított kirándulást. 

A résztvevők abban az 
Allium Apartmanban 
szálltak meg, ahol a 
gyerekek is táboroztak. A 
felnőttek sem nélkülözték 
az outdoor-indoor elemekkel 
dúsított szervezetfejlesztő, 
szabadidős tevékenységeket.  
Fürdőzés, lovas kocsis 
városnézés, az ortodox 
zsinagóga felkeresése, a 
Lombkorona sétány és a 
Maros Kalandpart egyaránt 
része volt a tartalmas 
időtöltésnek. (x)

MAJDNEM KITŰNŐ TANULÓK 
GYOPÁROSI KIRÁNDULÁSA

Napfényes, jó időben 
töltöttek el egy vidám napot 
a Schéner Mihály Általános 
Iskola majdnem kitűnő 
tanulói Gyopároson. Ők 
azok a tanulók, akiknek 
éppen nem lett kitűnő a bizonyítványa, de sokat tettek a 
jó eredményért. Velünk tartottak az alapítvány nyugdíjas 
csoportjának vállalkozó tagjai is! Köszönjük a szervezést 
és a lebonyolítást Gácsér Béláné, Likerné Buzás Edit, 
Kuzmáné Karlik Edit, Nagyné Papp Erika, Oraveczné 
Szöllősi Judit, Szigetvári Józsefné. Köszönjük Faraga 
Andrásnak és családjának, hogy megvendégeltek 
bennünket egy jégkrémmel. A gyermekek ígéretet tettek, 
hogy mindent megtesznek a következő tanévben, hogy 
jövőre is részesei lehessenek a kirándulásnak.

JUTALOMKIRÁNDULÁS 
BUDAPESTRE

A Schéner Mihály Általános Iskola kiváló tanulói 
Budapesten jártak augusztus 28-án. 
Délelőtt a Szülői Munkaközösség támogatásának 
köszönhetően a Csodák Palotájában csodálkozhattak 
rá a tudomány játékosságára, majd délután a Fővárosi 
Nagycirkusz és a Klebersberg Központ ajándékaként 
a Tündértánc-Nővarázs című, lélegzetelállító előadást 
tekinthették meg.

A gyerekek útja Sütő Mária Márta, alpolgármester asszony 
nagylelkű támogatásának köszönhetően valósulhatott meg, 
immáron ötödik alkalommal. 
Külön köszönet az iskolatitkárság dolgozóinak és 
tanárainak a lelkes szervező munkájukért, és a 
pedagógusoknak, akik elkísérték a gyerekeket erre az 
útra. Jövőre- veled-ugyanitt!

ÚJRA VAN FELNŐTT  
LABDARÚGÓ CSAPAT 

A 2019-es nyári elhatározást tettek követték, és 2020 őszén 
már ismét felnőtt labdarúgók rúgták a labdát bajnoki 
mérkőzésen a Medgyesegyházi Városi Sporttelepen.

Három bajnoki és egy kupamérkőzésen vagyunk túl, 
ezeket sikeresen vettük. A szeptember 5-ei hétvégén 
2:2 -es döntetlent játszottunk a tavalyi bronzérmes, 
Füzesgyarmat II ellen. Ebben a hónapban még 
utazunk Kamutra, Zsadányba valamint fogadjuk 
Gerlát. Mérkőzéseinkre várjuk a labdarúgást szerető 
medgyesegyházi polgárokat!
Támogassuk minél többen fiatal csapatunkat!

Uhrin Pál, MSE szakosztály vezető

HÍRLAPMedgyesegyházi 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
   HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA
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