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A Magyar Országgyűlés 2012. december 7-én ellensza-
vazat nélkül elfogadta, hogy minden év április 12-e a 
Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja legyen.  
Ez alkalomból a medgyeseházi Vasútállomás előtti 
Emléktéren ünnepi megemlékezésre került sor. 

Az újjáalakult Csehszlovák Köztársaságban 1945-ben a 
kassai kormányprogram a magyarokat és németeket egy-
aránt felelőssé tette a világháborúért és ezt a kollektív 
bűnösséget felhasználva, a Beneš-dekrétumok követ-
kezményeként sok százezer embertől vették el a magyar 
állampolgárságot, a szavazójogot, őket ellehetetlenítet-
ték, deportálták, munkatáborokba száműzték elüldöz-
ték, megfosztották minden javuktól, ingó és ingatlan 
vagyonuktól.  Végül a nemzetközi helyzetet kihasználva 
a magyar kormányt is sikerült megegyezésre kényszerí-
teniük, amelyben határmódosítás nélküli lakosságcserét 
eszközöltek ki. Az 1946. február 27- én Budapesten alá-
írt lakosságcsere-egyezményt a magyar parlament 1946. 
május 14-én cikkelyezte be. Az egyezmény értelmében 
annyi magyart telepíthettek át a hatóságok Magyaror-
szágra, ahány szlovák önként távozott onnan. Ez végül 
mindösszesen 60 ezer ember lett.  1948-ban, a kommu-
nista hatalomátvétel után zárta le végül a csehszlovák 
kormány a Beneš-dekrétum időszakát, adta vissza a ma-
gyarok állampolgárságát, és a magyarok vagyonának el-
lenértékeként elengedte a Magyarországra eső 30 millió 
dollárnyi háborús jóvátétel hátralévő részét, azonban el-
maradt a kártérítés, mind a magyar, mind a szlovák rész-
ről, sőt a szlovák kormány ennél is tovább ment, mikor 
2007-ben mintegy szentesítette a dekrétumokat.

Medgyesegyházán is április 12-én  tartották az ünnepi meg-
emlékezést a Vasútállomás előtti Emléktéren, ahol a város ve-
zetése mellett Horváth Árpád, testvértelepülésünk Gúta város 
polgármestere, valamint Radó Tibor, Pitvaros Község polgár-
mestere is megjelent. Dr. Nagy Béla György beszédében a 
történelem felelevenítése után elmondta, hogy a magyarokat 
erőszakkal telepítették ki. A szlovákok önként választottak új 
hazát, és a szlovák kormány minden eszközt bevetett, hogy erre 
rávegye őket. A kitelepítettek ugyan mindent kénytelenek vol-
tak maguk mögött hagyni, ide mégsem üres kézzel érkeztek, 
magukkal hozták a szorgalmukat, a vállalkozó szellemüket, a 
gazdálkodás szeretetét. Nem a harag jellemezte sem őket, sem  
a hátramaradottakat, hanem összefogtak és a jó cél érdekében 
közösen építették a jövőt. Felhívta a figyelmet, hogy az emlé-
kezés soha el nem múló kötelesség.  Polgármester Úr beszéde 
után Nyári István és Barátai ünnepi műsora került sorra vala-
mint a Schéner Mihály Általános Iskola tanulói, akik néptánc-
cal, népdalokkal és versekkel készültek a jeles alkalomra. 

Horváth Árpád, Gúta város polgármestere ünnepi gondola-
taiban kifejtette, hogy hagyománnyá érlelődik lassan a gúta-
iak áprilisi látogatása.  Köszönetet mondott az emlékműért 
és a megemlékezésért is. Mint azt közölte, 2015. március 
15-én Gútán egyhangúan úgy döntött a képviselő testütet, 
hogy a minden évben megtartandó ünnepségek sorába emeli 
április 12-ét, ami az ősök tisztelete és a megbocsájtás napja 
kell, hogy legyen. Gútán is tartottak április 12-én megemlé-
kezést, és a medgyesegyházi Emlékmű kicsinyített változa-
tát a gútai városházán őrzik, ahogy azoknak a családoknak 
a márványba vésett neveit is, akiknek el kellett hagyniuk az 
otthonaikat. 

Az emlékműsor után koszorúzás következett, melynek során a 
Medgyesegyházi Önkormányzat, Gúta Város Önkormányza-
tának, Pitvaros Község Önkormányzatának, a Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzat, a Román Nemzetiségi Önkormány-
zat, a Schéner Mihály Általános Iskola, a Varázserdő Óvoda, 
a Medgyesegyegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. a Gondozási 
Központ, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Medgyesegy-
házi Szervezetének, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
képviselői helyezték el az emlékezés virágait az emlékműnél.  
A Schéner Mihály Áltanos Iskola minden osztálya elhelyezte a 
megemlékezés mécseseit.     Sz.J.

FELVIDÉKRŐL KITELEPÍTETT MAGYAROK EMLÉKNAPJA



április április

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA

Minden év  április 11-én megemlékezünk  a Magyar Költészet 
Napjáról, nagyszerű költőnk József Attila és remek írónk Márai 
Sándor születésnapján.  

„Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen,
de ágyban végzem, néha ezt remélem.
Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
Éltem – és ebbe más is belehalt már.”
József Attila: Kész a leltár

1964. óta van a köztudatban a Magyar Költészet Napja, aminek megün-
neplésére hazánk egyik költőóriásának, József Attilának a születésnap-
ját, április 11-ét jelölték ki. A rendszerváltozás után a Magyar Írószövet-
ség is csatlakozott az ünnepléshez. 

Ezen a napon felolvasóestekkel, irodalmi rendezvényekkel, előadásokkal, 
író-olvasó találkozókkal készülnek a szervezők, amelyeken a költészet, 
az irodalom fontossága kerül bemutatásra. És bár csodálatos költőnk szü-
letésnapja adta az apropót ehhez az eseményhez, azt is tudni illik, hogy 
jeles írónk Márai Sándor is április 11-én látta meg a napvilágot. 

Medgyesegyházán is sor került egy kis ünnepségre, amelyen a Va-
rázserdő Óvoda apróságai készültek műsorral. Az óvodások verseket 
szavaltak, és egy rövid jelenetet is előadtak, ezzel emlékezve azokról a 
költőkről, akiknek a verseit gyermekként tanulják meg.                   Sz..J.

MEGYEFUTÁS MEDGYESEGYHÁZÁN

Már évek óta hagyomány, hogy Medgyesegyházát is 
érintik a megyefutók. Idén április 9-én került sor erre 
a rendezvényre, ami a futást és az egészséges életmódot 
hivatott reklámozni. 

Ahogy a Megyefutás alapítója Tóth László rövid itt tartóz-
kodása alatt elmondta, az volt a célja ennek az eseménynek

az életrehívásával, hogy felhívja az emberek figyelmét 
az egészséges életmód fontosságára, és a futás egész-
ségmegóvó szerepére.  A futáshoz minden város és falu 
csatlakozhatott azzal, hogy egy-egy küldött a futókkal 
együtt elvitte a futás hírét a szomszédos településre, 
majd ott jelképesen továbbadta a következő település 
delegáltjának a stafétát, illetve támogatását fejezhették 
ki azzal is a település lakói, hogy egy rövidebb szaka-
szon kísérték a futókat..

Medgyesegyházára április 09-én érkeztek meg a futók, 
11.45-kor. A Nagykamrás felőli helységjelző táblánál a 
Schéner Mihály Általános Iskola tanulói bekapcsolód-
tak a menetbe, megálltak a Művelődési Ház előtt, ahol 
a KÉSZ Kft. jóvoltából frissítő ital és gyümölcsök vár-
ták az érkezőket, majd elkísérték a vállalkozó szellemű 
sportolókat egészen a Kétegyháza felőli helységjelző 
tábláig. A Medgyesegyházi Teak-Wan-Do csoportot 
Rusz István, Rálik Balázs, Tánczos László, Tánczos 
Dávid, Tóth Roland és Gulyás Raul képviselte, akik 
Kétegyházáig futottak a megyefutókkal, a jelképes sta-
fétabot ők adták át a Kétegyházán csatlakozó sportolók 
részére.  Két kerékpáros kísérő is részt vett az esemé-
nyen: Balázs Eszter és Kotroczó Evelin személyében. 

A megyefutás nem jöhetett volna létre az ÉDENKERT 
Zöldség – Gyümölcs, a Medgyesegyházi KÉSZ Non-
profit Kft. és a Szivárvány Aqua támogatása nélkül. 
     

Sz.J.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk a medgyesegyházi lakosok figyelmét, hogy ér-
tesüléseink szerint magukat a Gyulai Közüzemi Nonprofit 
Kft., mint az ivóvizet üzemeltető társaság munkatársainak 
kiadó ismeretlen személyek járják városunk utcáit, akik 
azzal kívánnak a házakba, lakásokba bejutni, hogy a sokat 
vitatott ivóvíz minőségét ellenőrzik.

Ezúton tájékoztatom a lakosokat, hogy sem Városunk Ön-
kormányzata, sem a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. az 
ivóvíz minőségét érintő lakossági felmérést nem végez. 
Az ilyen kijelentésekkel megjelenő személyek nagy való-
színűséggel valótlan állítások felhasználásával kívánnak 
az egyes házakba bejutni, melynek okát nem ismerjük.

Nagy tisztelettel kérem Medgyesegyháza polgárait, hogy 
idegen emberek efféle magatartásával kapcsolatban foko-
zott körültekintéssel járjanak el.
                         

 Tisztelettel: dr. Kormányos László 

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

2016. március 29. napján töltötte be 90. születésnapját váro-
sunk megbecsült polgára, Csóti Lajosné Marika néni. Csóti 
Lajosné Burkus Mária 1926-ban született Eleken, házassá-
gából két gyermeke született. Hosszú, küzdelmes és áldo-
zatos életpálya áll mögötte, napjait ma is aktívan tölti. Szü-
letésnapja alkalmából dr. Nagy Béla György polgármester 
és dr. Kormányos László jegyző köszöntötte, melynek során 
Marika néni felelevenítette régi emlékeit családjáról, telepü-
lésünkről. A tisztelet virágai mellett az önkormányzat képvi-
selői kifejezték jókívánságaikat az ünnepeltnek, egészséget 
és boldogságot kívánva az elkövetkező esztendőkben

TISZTELT LAKOSSÁG!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gondozási Központ 
2016.03.16. napjától ismét ingyenes pszichológiai ta-
nácsadást biztosít Medgyesegyháza település lakosainak 
részére. Előzetes időpont egyeztetést követően lehetséges 
igénybe venni a tanácsadást.

Időpont egyeztetés helye, ideje:
Személyesen a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat hiva-
talos helyiségében (Luther u. 1.), ügyfélfogadási időben, 
vagy telefonon: 06 68/ 440-062/129-es mellék.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, szerda: 07:30-12:00
Kedd, csütörtök: 13:00-16:00
Péntek: 07:30-13:00

A Gondozási Központ dolgozói

A FÖLD NAPJA

A Föld Napja – április 22. – alkalmából számtalan ese-
ményt szerveznek a világon Földünk természeti környe-
zetének megóvása érdekében. Első ízben 1970. március 
21.-én került megrendezésre a világon a Föld Napja, Ma-
gyarországon pedig 1990 óta rendezik, szervezik meg. Az 
ENSZ 2009-ben a „Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyil-
vánította április 22-t.

Önkormányzatunk is – összefogva a Mezőkovácsházi 
Kistérségben működő Calendula Terv Szövetséggel és az 
Állami Közútkezelő Békéscsabai  Üzemmérnökségével – 
meg kívánja szervezni a Föld Napjának megtartását, szer-
vezett szemétszedéssel.

A konkrét szemétszedést településünk központi területére, 
illetve az utcák és az áthaladó állami kezelésű utak mentén 
gondoljuk.

A szemétgyűjtés ideje: kezdés, gyülekező 2016. április 
28. – csütörtök – a Művelődési Ház parkolójában, 14 
órakor.

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt, akár fél órára is.

A Schéner Mihály Általános Iskola tanulói különle-
ges élmény részesei lehettek április 11-én, ugyanis 
ellátogatott hozzánk egy utazó planetárium. A Sport-
csarnokban felállított 6 m átmérőjű kupolában az 
iskola3-8.osztályosai, életkoruknak megfelelő előa-
dásokat hallgathattak, s megtapasztalhatták, milyen 
érzés az űrutazás. Köszönjük ezt a ritka élményt Sütő 
Mária Márta alpolgármester asszonynak, aki alpol-
gármesteri tiszteletdíjából ajánlott fel e célra, vala-
mint a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítványnak, 
melynek köszönhetően a 3-4. osztályosk is részt ve-
hettek az előadáson.  

Vermes Rita
 intézményvezető
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TÁJÉKOZTATÓ

a 2016-2017. évi START közmunkaprogramról

2016. március másodikától 101 fővel elkezdődött az ez 
évi új un. START közmunkaprogram, mely 2017, febru-
ár 28-ig tart.

A munkaprogram keretében most három program elem meg-
valósítását tervezzük:

Mezőgazdasági, belterületi közutak karbantartása illetve 
önkormányzati szociális bérlakások felújítása tárgyú, célú 
program elemekre.

  A mezőgazdasági program célja a tervezett értékteremtő 
közfoglalkoztatás biztosítása mellett a helybeni lehetőségek, 
adottságok kihasználásával a megtermelt zöldségfélék érté-
kesítése. 2015. évben első alkalommal indítottunk mezőgaz-
dasági programot. Ebben a programban 4 db fóliasátor épí-
tésére került sor, melyben paprikát termesztettünk. 2016-ban 
további célunk még 3 db egyenként 8 x 50 m-es fóliasátor 
építése. Így a meglévő 7 db fóliasátorba fehér paprikát ter-
mesztenénk. Bánkúton célunk 0,4 hektár területen csemege-
kukorica termesztése, majd miután letermett, ugyanabba a 
földbe kerülne almapaprika kiültetésre. Ezáltal az ott dolgo-
zó Bánkútiaknak nem kell bejárni Medgyesre, helyben ke-
rülnek foglalkoztatásra.

Az előző évek tapasztalataira alapozva kívánja Önkor-
mányzatunk megvalósítani a tervezett Belterületi közutak 
karbantartása programját.  A projektben megfogalmazott 
célok: A település járdahálózata, útszakaszai folyamatosan 
karbantartást igényelnek. Az előző programok jóvoltából a 
járdahálózat egy része felújításra került, illetve újak lettek 
kiépítve. A további utcák útszakaszok felújítása elenged-
hetetlen a biztonságos gyalogosközlekedés érdekében. A 
település fenntartásában lévő útszakaszok padkái, vízel-
vezető árkai is nagyrészt felújításra illetve karbantartásra 
szorulnak. A tervezett célok megvalósításával nem csak a 
közlekedésbiztonság javul, hanem a település rangjához 
méltó körülmények is megteremtődnek. A célok elérése ér-
dekében a program során elvégzendő feladatok: A település 
kezelésében lévő közutak, útpadkák javítása karbantartá-
sa, vízelvezetés. Utak, járdák, kerékpárutak környezetének 
rendbetétele a biztonságos közlekedés érdekében. 2015. 
évben új tevékenységként vezettük be a helyszínre öntött 
járdák készítését, melyet 2016. évben folytatni szeretnénk 
a további rossz és balesetveszélyes járdák újjáépítésével. 
További célunk, hogy Medgyesegyháza és Bánkút utcáin 
keletkezett kátyúkat hideg aszfalttal kijavítsuk. 2016-ban 
is folytatnánk a parlagfű mentesítést.  Anyagmozgatás cél-
jából egytengelyes pótkocsira is szükségünk lenne, melyet 

a program keretén belül szeretnénk megvásárolni. A pótko-
csit tudnánk használni a mezőgazdasági program elemben 
is anyag, termény mozgatása, eszközök szállítása céljából. 
Fűkasza vásárlása is szükséges lenne, mivel az utak, jár-
dák, kerékpárutak környezetének rendbetételéhez nélkü-
lözhetetlen. Az elfogadott pályázatunk alapján 2016. évben 
az alábbi utcákon kívánunk új járdát építeni az elöregedett 
balesetveszélyes járdaszakaszok helyett helyszíni betono-
zással. Gárdonyi utca (páros oldal), Árpád utca (páratlan 
oldal), Wesselényi utca (páratlan oldal), Alkotmány - Béke 
utca összekötő rész, Jókai utca (mindkét oldal), Szondi 
utca (páros oldal), Moravszki utca (páratlan oldal). További 
tervünk Medgyesegyháza - Bánkút aszfaltozott utcáinak ja-
vítása hideg aszfalttal. Feladat továbbá az úthálózat, járdák 
és kerékpárutak környezetének rendbetétele az útpadkázás, 
esővíz elvezetése.

Új programelemként kívánjuk bevezetni a helyi közössé-
gi igények kielégítésére irányuló Önkormányzati szociá-
lis bérlakások felújítása programot. Önkormányzatunk 3 
db szociális bérlakással rendelkezik, melyből 2 db igen 
rossz állapotban van. Az egyik Medgyesegyháza, Kos-
suth tér 22/a. szám alatti volt „OTP” udvaron belüli 29 
m2 alapterületű lakás. A másik pedig Medgyesegyháza 
Kossuth tér 23. szám alatti volt „Pártház” udvaron belüli 
64 m2 lapterületű lakás. Nagyobb esőzések során mind-
két épületnél a tető beázik, átázik. Nyílászárók rosszul 
zárnak, ez által a lakások huzatosak, megnövekedik a 
fűtés költsége. Beázások során a falak elszíneződnek, 
vizesek, penészesek lesznek. Járófelületek kopottak, já-
rólapok kimozdultak, ezáltal balesetveszélyesek. 

A felújítások során szeretnénk esztétikusabb, egészségesebb, 
lakhatóbb környezetet biztosítani a bérlők számára. Tetőja-
vítási, padlóburkolatok felújítási, festés-mázolási illetve nyí-
lászárók javítási, illesztési munkálatai férnek bele a pályáza-
ti kiírásba. Összességében elmondható, hogy mindenképen 
igen fontos és szükséges a START munkaprogramban való 
foglalkoztatás, részvétel. 

Ami viszont nem látható, hogy a Támogató a Munkaügyi 
Központon keresztül igen komoly követelményeket és elvá-
rásokat támaszt a pályázat készítésekor és lebonyolításánál 
valamint adminisztrálásánál is. Egy elfogadott pályázatot 
menetközben már nagyon nehéz módosítani, még ha az cél-
szerű is. Ennek ellenére az ezzel foglalkozó munkatársaink 
próbálnak minden ésszerű mentközben felmerülő módosítást 
figyelembe venni és leegyeztetni a Munkaügyi Központtal, 
hogy az elfogadást nyerhessen.

Balla László
Polgármesteri Hivatal

műszaki ügyintézője

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom Önt a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

 Képviselő-testületének
2016. április 26. napján (kedd) 15.00 órától

a Művelődési Ház emeleti termében tartandó képvise-
lő-testületi ülésére

Tervezett napirendi pontok:

I. Tájékoztatók

1. A két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb ese-
ményeiről
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester

2. Tájékoztató Medgyesegyháza közrendjéről, közbizton-
ságáról 
Előadó: Almási Levente r. alezr. 

3. Tájékoztató a Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyon-
védelmi és Önvédelmi Egyesület 2015. évi tevékeny-
ségéről
Előadó: Ádám Lajos elnök

4. Tájékoztató a kintlévőségekről
    Előadó: dr. Kormányos László jegyző

II. Beszámolók:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

2. A Szociális és Oktatási Bizottság 2015. december – 
2016. február havi átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekről szóló beszámolója 
Előadó:  Farkas Gyula elnök

III. Fő napirendek:

1. Zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető

2. Közbeszerzési statisztika
Előadó: dr. Kormányos László jegyző

3. 2016. évi költségvetési előirányzatok módosítása
Előadó: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető

A képviselő-testület a napirendi pontok változtatásának 
jogát fenntartja.

Dr. Nagy Béla György 
Polgármester

Tájékoztató a
költségvetési rendelet

elfogadásáról

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés-
ben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta az 
1/2016. (II. 15.) számú önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről. Ennek fő 
elemei a következők:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya képviselő-testületre, annak bizott-
ságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra 
és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési 
szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 
költségvetését:

(2) 

645.216E Ft költségvetési bevétellel

693.322 E Ft költségvetési kiadással

 -48.106 E Ft költségvetési egyenleggel

-31.672 E Ft – ebből működési

-16.434 E Ft   felhalmozási állapítja meg

Folytatás a 6. oldalon
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Folytatás az 5. oldalról

(1) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek 
forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti 
megoszlását önkormányzati szinten, továbbá finanszíro-
zási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete 
alapján 732.034 E Ft értékben határozza meg a képvise-
lő-testület.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok önként 
vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bon-
tásban az 1.2., 1.3, 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások 
előirányzatait mérlegszerű bemutatását önkormányzati 
szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a 
képviselő-testület 42.684 E Ft  előző év(ek) költségvetési 
maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a 
képviselő-testület 16.434 E Ft  előző év(ek) költségvetési 
maradványának igénybevételét rendeli el.

Terjedelmi okok miatt – mivel a költségvetési rendelet és 
mellékletei mintegy 35 oldalt tesznek ki – a teljes rendelet 
szövegét nem közöljük, az a többi helyi rendelettel együtt 
megtalálható a www.medgyesegyhaza.hu weboldalon, a 
„Dokumentumtár” menüpontra kattintva.

TÖRTÉNELMI VERSENY

Alapítványunk, a Medgyesegyházi 
Nebulókért Alapítvány, az Emberi 
Erőforrás Operatív Program által a 
Szovjetunióba elhurcolt politikai 

foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából meg-
hirdetett Elhallgatott történelem témájú pályázatán 889.400,- 
Ft-os (100%-os)  támogatásban részesült.

A pályázat keretében az általános iskola felső tagozatosai fil-
mvetítéssel egybekötött előadásokon vesznek részt. Majd  az 
iskolában már hagyományosnak mondható projektverseny 
következik, ahol az érdeklődő gyermekek több fordulóban 
készítik el a feladatokat, majd a legjobban teljesítő csapatok 
a döntőben mérhetik össze a tudásukat.

A projekt részeként meghirdetünk egy rajzpályázatot is, a 
“Kerítésen túl” címmel. A pályázaton 5-8. osztályos tanu-
lók indulhatnak, bármely technikával készült alkotással. Egy 
pályázó egy művel nevezhet. A pályázaton több téma meg-
jelenhet: Valóságban mit láthattak az elítéltek a kerítésen 
túl, Milyen gondolataik, érzelmeik lehettek a bent lévőknek, 
Honnan jöttek, kik vártak rájuk? A nyertesek itt is és a verse-
nyen is  értékes könyvjutalomban részesülnek.

A projekt zárásaként pedig a legjobban teljesítők (csapatok 
és rajzpályázaton indulók) egy 1 napos emlékkiránduláson 
vehetnek részt, melynek keretében felkeresik Recsk telepü-
lésen az egykori munkatábort, ott előadás keretében és a tá-
bort végiglátogatva személyes tapasztalatokat is szerezhetnek.
A filmvetítéssel egybekötött előadásokat Pataky László tanár 
úr tartja, és a verseny lebonyolítását is neki köszönhetjük.  A 
versenyfeladatok és a projekt történései követhetők a www. 
medgyesinebulokert.hu oldalon és az alapítvány facebook ol-
dalán. 

Gácsér Béláné 
kuratóriumi elnök


