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Az állami ünnep programjai A budapesti 
Kossuth téri honvédtisztavatás után augusztus 
20-án az idén is lesz parlamenti nyílt nap, 
Magyar ízek utcája, a Várkert Bazárnál, 
pedig egész nap családi programokkal és 
koncertekkel várják az érdeklődőket. A 
szokásokhoz híven aratómenetet tartanak, 
megrendezik a Szent Jobb-körmenetet és az 
ünnepi programokat tűzijáték zárja. /MTI/ 
A Szent Jobb és a Szent Jobb körmenet A 
Szent Jobb, mint országalapító első királyunk 
csodásan épségben maradt jobb kezének 
ereklyéje már az István király halálát követő 
években köztiszteletnek örvendett, azóta 
pedig a magyar nemzet egyik legjelentősebb 
és legjellegzetesebb szimbólumává vált. 
Bár eszmei értéke és jelentősége szinte 
megkérdőjelezhetetlen volt a történelmi 
évszázadok során, története meglehetősen 
viszontagságos, szinte kalandosnak mondható. 
Kenyéráldás Az augusztus 20-ai ünnep 
kihagyhatatlan része a kenyéráldás. Az 
aratás után hagyományosan Szent István-
napra sütötték az új búzából készült első 
kenyeret. Az ünnep jelképe a nemzeti színű 
szalaggal átkötött kenyér. A kenyér az életet, 
a megélhetést és az otthont szimbolizálja. 
A nemzeti színű szalaggal átkötött 

kenyérrel fejezzük ki, hogy az élet és a haza 
összekapcsolódik. Az új lisztből készült kenyér 
az ünnepi asztal ékessége lett, és jelképévé 
vált az államiság ünnepének. A kenyér 
becsben tartása évszázadok óta elevenen 
él. Vidéken még a mai napig hagyomány, 
hogy a kenyér megszegése előtt keresztet 
rajzolnak a kenyérre. A kenyerek megáldása a 
templomokban országszerte augusztus 20-án 
történik. 
  Az ország idei tortája, a Pannonhalmi 
sárgabarack pálinkás karamelltorta 
Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából 
a Magyar Cukrász Iparosok Országos 
Ipartestülete 2007 óta évről évre meghirdeti a 
Magyarország Tortája elnevezésű pályázatot. 

 

/ MTI Fotók: Bruzák Noémi/
A Magyarország Kormányának megbízásából 
életre hívott versengésen az Ipartestület 
minden évben innovatív, kreatív ötleteket, 
főleg a magyaros ízvilágot tükröző recepteket 
és tortákat vár a „versenyzőktől”.
Ünnepi tüzijáték Az augusztus 20-ai 
fővárosi rendezvénysorozat elmaradhatatlan 

eleme a sok százezer érdeklődőt méltán 
vonzó esti tűzijáték. Az ünnepi fényjáték 
a hagyományokhoz híven este 21 órakor 
kezdődik. A legtökéletesebb látvány a nézők 
számára idén a Duna-part pesti oldalán a 
Garibaldi utca és a Bálna Budapest Központ 
közé eső területről (az Id. Antall József 
rkp., Jane Haining rkp., Pesti alsó rkp. és 
Salkaházi Sára rkp. vonaláról), míg a budai 
oldalon a Battyhány tér és a Szent Gellért tér 
közötti területről 
(a Sztehlo Gábor rkp., Friedrich Born rkp. és 
Raoul Wallenberg rkp. vonaláról) nyílik majd.

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a 
magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja.
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Fesztiváli  eredményhirdetés

A FIGURA KÉSZÍTŐ VERSENY díjait a medgyesegyháza és 
Bánkút áFész Coop ABC és a tisza Coop ajánlotta fel
3. helyezett: Dragujlov Babett, Medgyesegyháza „Részeges zsiráf”
2. helyezett: Rajtár Dóra, Ruszkó Panna
és Zsófia Medgyesegyháza „Babakocsi”
1. helyezett: Dragujlov Lili, Medgyesegyháza „Maja a méhecske”
Különdíj: Koska Bence, Medgyesegyháza „Teknős”

A  14 éven aluli korcsoportban a lOvAGi tOrnA díjait a 
medgyesegyháza és Bánkút áFész Coop ABC és a tisza Coop 
ajánlotta fel.

dinnyePAKOlÓ verseny
3. helyezett: Angus Patrik
2. helyezett: Demecs József
1. helyezett: Medve Levente
Különdíj: Padányi Benjamin

DINNYEEVŐ VERSENY
3. helyezett: Demecs József
2. helyezett: Koska Bence
1. helyezett: Gulyás Bernát
Különdíj: Krajcsi Izabella

dinnyesACCOlÓ verseny
A dinnye súlya: 8,15 kg
3. helyezett: Dragujlov Lili, Medve Levente, Krajcsi Izabella
1. helyezett: Koska Bence, Stir Junior

ZSONGLŐR VERSENY
3. helyezett: Angus Patrik
2. helyezett: Demecs József
1. helyezett: Medve Levente
Különdíj: Demecs Mátyás

A 2015-ös év kis dinnyelovagja: 
DEMECS JÓZSEF, BUdAPest
Ajándéka egy kerékpár, melyet a
szamosi iparcikk ajánlott fel.
Felnőtt korcsoport (14 év felettiek)

dinnyePAKOlÓ verseny
3. helyezett: Koska József,
Ajándéka: AVON
2. helyezett: Gulyás Attila
Ajándéka: Icuka Cuki utalvány
1. helyezett: Leiszt Ferenc
Ajándéka: Metaker utalvány
Különdíj: Gulyás Dávid

DINNYEEVŐ VERSENY
3. helyezett: Gulyás Attila
Ajándéka: AVON csomag
2.helyezett: Gulyás András
Ajándéka: Icuka Cuki
1. helyezett: Gulyás Dávid
Ajándéka: Metaker utalvány
Különdíj: Leiszt Ferenc

dinnyesACCOlÓ verseny
3. helyezett: Koska József, Violetta Popescu Negrea
Ajándéka: AVON csomag
2. helyezett: Bagdi Ágnes Derbrecen
Ajándéka: Icuka Cuki utalvány
1. helyezett: Csernát Orsolya Budapest
Ajándéka: Metaker utalvány

ZSONGLŐR VERSENY
3. helyezett: Gulyás Dávid
Ajándéka: AVON csomag
2. helyezett: Gulyás Attila
Ajándéka: Icuka Cuki utalvány
1. helyezett: Leiszt Ferenc
Ajándéka: Metaker utalvány
Különdíj: Gulyás András

dOBOzOlÓ verseny
3. helyezett: Gulyás Dávid
Ajándéka: AVON csomag
2. helyezett: Gulyás Attila
Ajándéka:Icuka Cuki utalvány
1. helyezett: Leiszt Ferenc
Ajándéka: Metaker utalvány
Különdíj: Mogyorósi Gyula

2015. év dinnyelOvAGJA: 
MOGYORÓSI GYULA, FÜzesGyArmAt
Ajándékát a Szőke és Társa Kft. ajánlotta fel Békéscsabáról.

ÍnyenC verseny
2. helyezett: Karlik Jánosné
Ajándéka: Mezőker Kft. csomag
1. helyezett: Papp Julianna
Ajándéka: Szőke és Társai csomag, Icuka Cuki utalvány

A leGtÖKÖseBB dinnyés
A dinnye súlya: 47,15 KG
2015. év legtökösebb dinnyése:
DR. ENGELHARDT GÁBOR
Ajándéka: Szőke és Társai Kft. csomag

Keresztesi Ferenc
TOMOLITOR Kft
MADOKY TRADE
Békés megyei takarékszövetkezeti Szövetség
OTP   Medgyesegyházi fiók
Elizabeth szépség szalon   Marosiné Erzsi
Gastro Party Service
Mozgás Korlátozottak Egy.
Faraga János
Horváth András és családja
Hubertus Vt És Horváth András és családja
Szamosi Tüzép
Önkormányzat
Szabó Attila
Ifjúsági Presszó Hegedűs Sándor
Dr. Nagy Béla György és Családja
LEXI oktatási Kft. 
PRIMCOM  Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Hargel és Társai Bt     
Lipták László és Családja
Dusik János és Családja
Zsíros János Gazdabolt
Fűri Imre és családja
JÁ-KO Kft
Pulzus Plusz Közműépítő és Vagyonkezelő Kft    Budapest
Zsíros Jánosné
Szabó Zsolt Mazsola Park
Alföld Mérlegtechnika Kft

Szőke és Társa
Major Húsbolt
Egyéni És Társadalmi Felelősségvállalásért  
Alapítvány
Haladás Plus Kft
Tisza Coop Kft
Medgyesegyháza És Bánkút ÁFÉSZ
Mezőker Kft
Skorpió
Stangli Sütöde Kft
Borosdi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Román Nemzetiségi Önkormányzat
Édenkert  Zöldség -Gyümölcs
Fodrász Zsuzsa
Los Csaba Felügyelő Bizottsági tag
Kárpáti József Metaker Plusz Kft
Szamosi Iparcikk
Frucht Melonen Kft
Avon
Grósz és Társai  Kft Medifruct  Szövetkezet
Mihaiescu  János és családja
Medgyes Security
Krucsai Mihály és családja
Faraga  János és Családja
Icuka Cukrászda
Szatyi Stage Team
Visual Project

Dinnyefesztivál támogatók  2015
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TISZTeLT MeDgyeSegyhÁZI POLgÁrOK!

Amint már bizonyára tapasztalták, próbáltuk és próbáljuk 
Önöket folyamatosan tájékoztatni városunk két nagy vízügyi 
beruházásáról, melyek fizikailag tavaly ősszel kezdődtek el és 
a közeljövőben be is fejeződnek. 

Az egyik nagyberuházásunk a „Dél-Békési Ivóvizminőség-Ja-
vitó Projekt” tárgyú, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014 azonosí-
tószámú projekt. A beruházást a kivitelező készre jelentette, a 
műszaki ellenőr, pedig 2015. augusztus 7-re tűzte ki műszaki 
átadás-átvétel megkezdését. ezt a beruházást önkormányzati 
társulás keretében Újkígyós városával együtt valósítjuk meg. 
Településünk közigazgatási területén kiépült a Medgyesegyhá-
za-Lászlótelep önálló vízellátásának javítását célzó távvezeték, 
Bánkút önálló vízellátási rendszere is kiépült, melyhez egy új 
kutat fúrtak és a víz tisztítását egy új konténeres tisztító rend-
szer biztosítja. 
A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. területén (Moravszki 
utca) szintén új kutat fúrtak és a vízkezelő épületet bővítették, itt 
kerültek elhelyezésre a tisztító berendezések, amelyek a kútból 
nyert nyers víz arzén vas- és mangán tartalmát csökkentik az 
európai Unió által előírt szint alá. A próbaüzemek mindkét he-
lyen lezajlottak, illetve végleges elfogadásra várnak az érintett 
szakhatóságtól. Várhatóan egy-két héten belül kiadásra kerül 
az az ideiglenes „engedély”, amely lehetővé teszi az új tisztított 
ivóvíz hálózatba való kibocsátását. remélhetőleg az „új” ivóvíz 
fogyasztása mindenki megelégedésére fog szolgálni. Lászlótele-
pen a projekt keretén belül 11 db ingatlan kerül bekapcsolásra a 
vezetékes ivóvízellátásba, emellett kettő darab közkifolyó léte-
sült. Az újonnan épült, illetve a meglévő aknák felújítása lehe-
tővé teszi majd a települési ivóvízhálózat teljes egészének sziva-
csdugós átmosatását, a hálózat jobb szakaszolhatóságát, teljes 
körűvé teszi a tűzi víz esetleges igényének teljesítését. A röviden 
felvázolt megvalósításra került művek műszaki átadás-átvétele 
körülbelül két-három hetet vesz igénybe, hiszen minden egyes 
művet fizikailag és a megfelelő dokumentumok meglétével le-
het csak teljességben átvenni. Kérjük Önöket, hogy amennyiben 
bármilyen észrevételük van a projekttel kapcsolatban, azt jelez-
zék hivatalunkban Balla László műszaki ügyintézőnél, hogy az 
továbbításra és kivizsgálásra kerülhessen a műszaki átadás-át-
vétel során. említésre került, hogy a beruházásunk Újkígyós 
városával közösen történik, náluk a műszaki átadás-átvétel még 
nem kezdődött el.
Önkormányzatunktól függetlenül a külterületen is tovább halad 
a megyei ivóvízminőség-javító program kertében a távvezeté-
kek fektetése. Itt szükség esetén ezután is biztosítjuk az esetle-
gesen okozott károk, terméskiesés bejelentéseinek továbbítását.
A másik nagyberuházásunk a „medgyesegyháza város szeny-
nyvízcsatornázásának iv. ütem kiépítése és a szennyvíztisz-
tító telep bővítése” tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021” 
azonosítószámú, részben uniós, részben állami támogatásból 
megvalósuló projekt. A fejlesztéseknek köszönhetően teljes lefe-
dettségű lesz a korábban csak részben kiépített szennyvízelveze-
tési rendszer, illetve a szennyvíztelep is bővül az új rákötésekből 
adódó megnövekedett szennyvízmennyiség kezelése céljából. A 
fejlesztés során új gravitációs- és nyomóvezetékek kerültek le-
fektetésre, a munkálatoknak ez a része teljes egészében elké-
szült. Folytatódnak a végleges út-, járda- és kapubejáró-helyre-
állítások. Tisztelettel kérjük az érintetteket, hogy ha bármilyen 

észrevételük vagy kifogásuk van a helyreállítások minőségével 
vagy módjával kapcsolatban, szíveskedjenek jelezni szintén hi-
vatalunk műszaki ügyintézőjénél. Tudjuk, hogy már eddig is so-
kan jeleztek problémát – melyet természetesen továbbítunk is, 
de a kivitelező még mindig nem kellőképpen kezeli ezen hely-
reállítási kötelezettségeket. Vannak még áprilisban bejelentett, 
eddig el nem végzett helyreállítások, a kivitelezőkkel napi szin-
tű egyeztetések folynak. Az elfogadásra került pályázati pro-
jektünk szerint minden egyes esetben az eredeti állapotot kell 
helyreállítani, ehhez önkormányzatunk szilárdan ragaszkodik. 
Kiemelnénk a szilárd burkolatú utak helyreállításának kérdéseit. 
Ahol a nyomvonal a burkolat közepén haladt – Bercsényi, Vécsei 
és Táncsics utcák –, ott teljes szélességű burkolat-helyreállítást 
kell elvégezni. Ahol átvágások és útszél-levágások történtek a 
burkolatban, ott sávos helyreállítás történik. elkezdődött a meg-
lévő nyolc darab átemelő korszerűsítése, felújítása is. Folyik a 
szennyviztísztító telep próbaüzeme, bővítése, illetve a keletkező 
szennyvíziszap kezelésére szolgáló komposztáló tér kiépítése. A 
kivitelezői készre jelentés várhatóan augusztus végére fog meg-
történni. A már említett ivóvíz-projekthez hasonlóan a műszaki 
ellenőr ezután fogja majd a műszaki átadás-átvételt kitűzni. A 
műszaki átadás-átvétel teljes időtartama ez estben is két-három 
hétre tehető. Sikeres, eredményes műszaki átadás birtokában 
tud majd a medgyesegyházi lakosok rendelkezésére állni az új 
szennyvízrendszer. A házi rácsatlakozás módjáról, feltételeiről 
és idejéről külön írásos értesítést fognak kapni az érintettek.
Már értesülhettek arról is, hogy jogszabályi változás miatt mind 
az ivóvíz, mind a szennyvíz szolgáltatás terén üzemeltetőváltás 
történt. Az új üzemeltető a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
(5700 gyula, Szent László u.16.)

A beruházás ideje alatt tanúsított megértésüket és türelmü-
ket ezúton is köszönjük!

     Balla László, műszaki ügyintéző

FeLhÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzatunk 
lakossági észrevételekre is alapozva, felül kívánja vizsgálni 
Medgyesegyháza város településrendezési tervét és helyi 

építési szabályzatát.
A pontos tervezési, módosítási feladatok meghatározásához 
elengedhetetlennek tartjuk városunk lakosságának és vállalko-
zóinak véleményének, igényeinek és javaslatainak figyelembe 
vételét.
2015. augusztus 24-én (hétfő) 17 órai kezdettel lakossági fó-
rumot tartunk a medgyesegyházi Művelődési Ház emeleti 
klubtermében.
Kérjük, hogy részvételével, javaslataival Ön is segítse elő a kép-
viselő-testület döntéshozatalának előkészítését. A javaslatokat, 
észrevételeket, igényeket elsősorban írásban, postai vagy elekt-
ronikus levél formájában várjuk a fórum napján 12 óráig (5666. 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., e-mail:
nagy.bela@medgyesegyhaza.hu;
balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu;
A véleményeket természetesen szóban is elő lehet terjeszteni az 
eseményen, amely a tervező részvételével fog zajlani. Közremű-
ködésüket, személyes jelenlétüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

vihAr Után
2015. július 24. az idei évben pénteki napra esett, amely nap 
sokak számára emlékezetes marad. Városunkban előző éjsza-
ka heves vihar tombolt, emberéleteket is veszélyeztetve, jelen-
tős anyagi károkat okozva. A Kossuth téri park elején büszke-
ségünk, egy öreg nyárfa villámcsapás áldozatává vált. 

A kora reggeli órákban az ott sétálók azt figyelhették meg, hogy 
a fa törzsén hosszában repedés látható. Az emberek összesúgtak, 
többen tudni vélték, hogy pontosan mikor is volt a villámcsapás. 
A polgármesteri hivatal a katasztrófavédelem segítségét kérte, 
hiszen ők rendelkeznek megfelelő szakértelemmel és technikai 
eszközökkel a hasonló problémák megoldására. Miután kivonul-
tak a szakemberek, megszületett a döntés: az életveszélyes hely-
zet elhárítása céljából azonnali intézkedésre van szükség, a fát 
ellenőrzött körülmények között ki kell vágni. hamarosan meg-
érkezett a kosaras autó, a rendőrség lezárta az érintett területet. 

A jelenlévők izgalommal figyelték az eseményeket, hiszen még 
a fokozott biztonsági intézkedések ellenére is történhetett volna 
előre nem tervezett esemény. A szakemberek apránként, felülről 
lefelé haladva vágták le először az oldalágakat, amelyeket azu-
tán az önkormányzat munkatársai fűrészeltek kisebb darabokra. 
A munkálatok befejezése a délutánba is áthúzódott, a fa elszál-
lítása napokat vett igénybe. Szerencse a bajban: mi történhetett 
volna, ha a hatalmas fa közvetlenül a villámcsapás után dől le, 
embert, épületet, vezetékeket nem kímélve? 
Köszönöm a katasztrófavédelem, az önkormányzat és a rend-
őrség munkatársainak segítségét és áldozatos munkáját, amely 
nélkül nem lehetett volna megoldani ezt a komoly kihívást je-
lentő szomorú feladatot.

dr. Kormányos László, jegyző

2015 | 06 | 30.

Egyéni és Társadalmi 
Felelősségvállalásért 
Alapítvány

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORTOK 
FOGLALKOZTATÁSA AZ EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÉRT ALAPÍTVÁNYNÁL”

Az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány 
az Új Széchenyi Terv keretében 8,62 millió forint vissza 
nem térítendő európai uniós támogatáshoz jutott, melyből 
a szervezet hátrányos helyzetű fiatal munkanélküliek és pá-
lyakezdők foglalkoztatását valósított meg. A foglalkoztatás 
hatására a hátrányos helyzetű fiatalok munkatapasztalatra 
tettek szert, képzésen vettek részt, mely során jelentős mér-
tékben fejlődött a munkavégzési készségük. A támogatás 
által erősödött a szervezet belső kapacitása, a nyújtott szol-
gáltatások minősége, mely a szervezet megerősödését is 
eredményezte a régióban.

Az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány 
azzal a céllal jött létre, hogy támogassa a köz-, a civil, a 
vállalati és tudományos szektorok közötti konstruktív együtt-
működést és a bizalom erősödését – elsősorban hír- és 
kapcsolatközvetítéssel, csoportos képzésekkel és egyéni 
tanácsadáson keresztül. Alapítványunk 2013 márciusában 
nyújtotta be pályázatát a „Hátrányos helyzetű célcsoportok 
foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek fog-
lalkoztatási kapacitásának erősítésével” című pályázati ki-
írásra. Tervezett projektünk célja fiatal munkanélküliek és 
pályakezdők foglalkoztatása munkatapasztalat szerzésé-
nek céljából, mely által növekszik szervezetünk foglalkoz-
tatási kapacitása is. Azok a fiatalok, akik munkatapasztalat 
hiányában nem tudtak elhelyezkedni, lehetőséget kaptak 
a mielőbbi támogatott munkába állásra, ezzel a megfelelő 
gyakorlati ismeretek, munkatapasztalat megszerzésére.
A pályázat keretein belül 8,62 millió forint támogatást nyer-
tünk 100%-os támogatási intenzitás mellett. Projektünk so-
rán 2 fő hátrányos helyzetű fiatal foglalkozása valósult meg 
egy időben. A munkatapasztalat szerzésüket képzéssel tá-
mogattuk, mely eredményeképpen jelentősen fejlődött mun-
kavégzési készségük. A 2 fő munkáját nagy munkavégzési 
tapasztalattal rendelkező mentor is támogatta. A támogatás 
keretében munkavégzésükhöz szükséges eszközök kerül-
tek beszerzésre, mely biztosította a munkavégzésükhöz 
szükséges feltételek megteremtését.
A foglalkoztatás által a hátrányos helyzetű fiatalok széleskö-
rű munkatapasztalatra tettek szert, ami hozzájárul a munka-
erő piacon történő sikeres elhelyezkedésükhöz, és amely a 
szervezet megerősödését eredményezte a régióban.

Sajtóreferens: Farkas Gyula
Elérhetősége: Telefon: +36 30 928 9166;
E-mail: farkasgyula@medgyesegyhaza.hu
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Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
„HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORTOK FOGLALKOZTATÁSA AZ EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÉRT ALAPÍTVÁNYNÁL” 
 
 
Az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány az Új Széchenyi Terv keretében 8,62 millió 
forint vissza nem térítendő európai uniós támogatáshoz jutott, melyből a szervezet hátrányos 
helyzetű fiatal munkanélküliek és pályakezdők foglalkoztatását valósított meg. A foglalkoztatás 
hatására a hátrányos helyzetű fiatalok munkatapasztalatra tettek szert, képzésen vettek részt, mely 
során jelentős mértékben fejlődött a munkavégzési készségük. A támogatás által erősödött a 
szervezet belső kapacitása, a nyújtott szolgáltatások minősége, mely a szervezet megerősödését is 
eredményezte a régióban.  
 
Az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy támogassa a köz-, a 
civil, a vállalati és tudományos szektorok közötti konstruktív együttműködést és a bizalom erősödését – 
elsősorban hír- és kapcsolatközvetítéssel, csoportos képzésekkel és egyéni tanácsadáson keresztül.  
Alapítványunk 2013 márciusában nyújtotta be pályázatát a „Hátrányos helyzetű célcsoportok 
foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” című 
pályázati kiírásra. Tervezett projektünk célja fiatal munkanélküliek és pályakezdők foglalkoztatása 
munkatapasztalat szerzésének céljából, mely által növekszik szervezetünk foglalkoztatási kapacitása is.  
Azok a fiatalok, akik munkatapasztalat hiányában nem tudtak elhelyezkedni, lehetőséget kaptak a mielőbbi 
támogatott munkába állásra, ezzel a megfelelő gyakorlati ismeretek, munkatapasztalat megszerzésére.  
A pályázat keretein belül 8,62 millió forint támogatást nyertünk 100%-os támogatási intenzitás mellett. 
Projektünk során 2 fő hátrányos helyzetű fiatal foglalkozása valósult meg egy időben. A munkatapasztalat 
szerzésüket képzéssel támogattuk, mely eredményeképpen jelentősen fejlődött munkavégzési készségük. A 
2 fő munkáját nagy munkavégzési tapasztalattal rendelkező mentor is támogatta. A támogatás keretében 
munkavégzésükhöz szükséges eszközök kerültek beszerzésre, mely biztosította a munkavégzésükhöz 
szükséges feltételek megteremtését.  
A foglalkoztatás által a hátrányos helyzetű fiatalok széleskörű munkatapasztalatra tettek szert, ami 
hozzájárul a munkaerő piacon történő sikeres elhelyezkedésükhöz, és amely a szervezet megerősödését 
eredményezte a régióban.  
 
Sajtóreferens: Farkas Gyula 
Elérhetősége: Telefon: +36 30 928 9166; E-mail: farkasgyula@medgyesegyhaza.hu 
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22. Bánkúti kézműves tábor
    

Az idei nyáron  22. alkalommal hirdetett  Bánkúton Kézműves Tábort a Medgyesegyházi 
Nebulókért Alapítvány és a Schéner Mihály Általános Iskola. A tábor létszáma a maximális 
33 fő volt. Bár jelentkező lett volna még, de ennél több kisgyermek sajnos nem fér el a 
táborban.
A résztvevőkre most is nagyon sok érdekes alkotótevékenység várt. Készíthettek 
„csillámgömböt”, rizsbabát, papírpingvint, filc orchideát, cserépfigurát, gyufaképet, 
papírbohócot, békás ceruzatartót. Idén sem maradt el a két gyopárosi strandlátogatás, 
ahová most már hagyományosan nagyon sok szülő is elkísérte a csoportot. 
A péntek este mindig a legizgalmasabb része a tábori életnek.  A gyermekek saját 
maguk által készített koreográfiákkal adtak elő táncos műsorszámokat. Tábortűz lángjai 
is fellobbantak. Seres Melinda, tanító néni gitárjának hangja melletti közös éneklés 

tette emlékezetessé az estét. A településre boruló éjszakai sötétség, pedig elhozta a 
bátorságpróbát.  
- Jó néhány éves hagyománya van már a bátorságpróbának. A tábor lakói a sötétség 
beköszöntével végigmennek egy kijelölt útvonalon a tábor körül. Néha fedők csörgése, 
„baglyok” huhogása, „macskák” nyávogása, „kerék” nyikorgása edzi a vállalkozó 
kedvűeket. A bátrabbak egyedül, a kevésbé bátrak párban teljesítik a távot. Bár az útvonal 
évek óta ugyanaz, s a táborozók jó része is visszatérő, mégis mindig izgalommal teli az 
estének ez a része- tudjuk meg Szigetvári Józsefné, Rózsi nénitől, aki a tábor vezetője. 
- A tábor elérte a befogadóképessége maximumát, ezért a következő nyáron megpróbáljuk, 
hogy két turnusban is táborozzanak a kézművesség iránt érdeklődők. Szerencsére a 
Schéner Mihály Általános Iskola pedagógusai közül egyre többen vállalkoznak arra, hogy 
a nyári szabadságukból egy hetet táboroztatásra áldozzanak. Ezért fizetés nem jár, de 
jutalom a gyermekek csillogó tekintete egy-egy jól sikerült alkotás elkészülte után- avatott 
be bennünket a tervekbe Gácsér Béláné, a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
kuratóriumi elnöke. 
Az alapítvány a Nemzeti Együttműködési Alap szakmai programokat támogató 
pályázatának nyertese, így anyagilag is hozzá tudott járulni a tábor sikeréhez. 

Köszönet azoknak, akik nélkül nem jöhetett 
volna létre a tábor:

•  Medgyesegyházi KÉSZ Kft-nek, hogy 
fogadtak bennünket és biztosították az 
étkezést,

•  Gácsér Bélánénak, aki segítette a tábor 
megszervezését, lebonyolítását,

•  Emenet Adrienn, Fodor Ildikó, Likerné 
Buzás Edit, Magyar Mónika és Seres Melinda 
tanító néniknek, hogy Szigetváriné Rózsi 
nénivel együtt foglalkozásokat vezettek, 
vigyáztak és gondoskodtak a gyermekekről, 

•  Kocsis Sándorné, Ici néninek a finom 
lángosért,

•  Machnicz Endréné, Kati néninek a 
segítségnyújtást a kézműves foglalkozásokon,

•  A Haladás Plusz Kft-nek a finom tejért, 
•  A Medgyesegyházi Vízmű Kft-nek, hogy 

rendelkezésünkre bocsátott egy munkatársat 
a takarításhoz,

•  A Medgyesegyházi Nebulókért 
Alapítványnak, hogy a programokhoz segítő 
munkatársakat is biztosított (kulturális 
közfoglalkoztatott és középiskolások, akik a 
közösségi szolgálatot teljesítették a táborban)

•  A Schéner Mihály Általános Iskolának, 
hogy  kézműves alapanyagokat adott, 

•  A szülőknek, akik zöldségekkel, gyümöl-
csökkel, édességgel látták el a gyerekeket! 

A 
MEdgYESEgYháZi 

NEbuLÓKÉrT ALApíTváNY A 
Nemzeti együttműködési 
ALAp KÉT páLYáZATáNAK iS 

NYErTESE.

Az alapítvány működését 
támogató NEA-UN-15-M-0327 

pályázati azonosító számú 
pályázaton 750.000,- Ft,

a NEA–UN-15-SZ-0253 pályázati 
azonosítószámon szereplő, 

szakmai munkát, programokat 
támogató pályázaton 1.498.500,- Ft

vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.

CSALáDI NAP AZ IDŐSEK KLUBJáBAN…

Július 4-én, szombaton délután, rendhagyó családi nap 
megrendezésére került sor. Felvetődött az ötlet, hogy szer-
vezzünk „batyus” családi napot és a műsorszámokat, mi 
magunk adjuk elő. Megkezdődött az ötletelgetés, és Bor-
bély Veronika vezetésével megterveztük a műsort. 
Programunkat Mészárosné Hrubák Mária, intézményveze-
tő nyitotta meg, majd Dr. Nagy Béla, polgármester úr kö-
szöntötte a megjelenteket, és kezdetét vette az előadás. Az 
1960-70-es évek könnyűzenei slágereiből válogattunk, a 
műsort lakodalmas részlet, és menyasszony-tánc zárta. 

 A családi nap résztvevői is tevékenyen bekapcsolódhattak 
a közös éneklésbe és a menyasszony-táncba. Derűs pilla-
natokból, és mosolyt fakasztó helyzetekből nem volt hiány.  
A műsort követően, finomabbnál finomabb sütivel kínálták 
egymást a vendégek és kellemes beszélgetéssel, jó hangulat-
ban telt el a délután. 
 

A rendezvényen résztvevőknek köszönöm, hogy a „ 
batyut ” finom süteményekkel  és üdítőkkel megtöltve 
hozták el,  elfogadva  a meghívásunkat.
Köszönöm kollégáimnak, hogy részt vállaltak a szerve-
zésben, a rendezvény lebonyolításában és a műsorszá-
mok előadásában!

Horváth Istvánné, klubvezető

…ÉS AZ IDŐSEK OTTHONáBAN

Évek óta hagyomány, hogy az Idősek Otthonába Családi 
Napra várjuk gondozottjaink hozzátartozóit, barátait. Idén 
2015. augusztus 1-én tartottuk rendezvényünket. Lakó-
ink hozzátartozói barátai mellett, meghívtuk Polgármester 
Urat, és a Képviselő-testület tagjait is.  
Izgatottan vártuk a visszajelzéseket, számoltunk, hogy 
mennyien leszünk, és nagyon készültünk az idősekkel, hogy 

minden tökéletes legyen és az elképzeléseink szerint sikerül-
jön. 14 órakor már gyülekeztek a vendégek, az idősek „leg-
szebb ruhájukban „várták a családtagjaikat, a kerekesszékkel 
élőket kitoltuk a hűvös teraszra, fennjáró lakóink a sátorban 
elhelyezett székeken foglaltak helyet. Szerencsére az időjá-
rás is figyelembe vette, hogy nekünk mennyire fontos ez a 
nap, gyönyörű napos időben tölthettük a délutánt.

Dr. Nagy Béla, Polgármester Úr és Mészárosné hrubák 
Mária, Intézményvezető Asszony köszöntötte a megje-
lenteket, ezután zenés, táncos műsorral kedveskedtünk 
vendégeinknek. 
A No Comment Dance tánccsoport nagy sikert aratott, 
köszönjük a fiataloknak, hogy a nyári szünet alatt 
vállalták a szereplést. Visszatérő vendégnek számít 
intézményünkben a Csanádapácai Dohánylevél 
Hagyományörző –és Hagyományteremtő Egyesület 
Népdalköre, akik minden alkalommal fergeteges 
hangulatról gondoskodnak, hálásak vagyunk Nekik, 
hogy szereplésükkel most is mosolyt csaltak az arcokra!

A rendezvény ideje alatt apró megvendégeléssel kedves-
kedtünk a résztvevőknek. rendezvényünket helyi vállal-
kozók és lakóink hozzátartozói is támogatták süteménnyel, 
üdítővel. ezúton köszönjük Nagy Ferencné, Varga Vincé-
né, Tóth Mihály, Gellény Ferencné, a Goods Market, a 
Stangli Sütöde, a Skorpió Üzlet, és a Hubertus Vadásztár-
saság támogatását, mellyel hozzájárultak rendezvényünk 
sikeréhez!
Külön köszönet Mészárosné Hrubák Mária, Rálikné Gut-
ta Györgyi, Zsíros Pálné, Gellény Ferencné, Menyhárt 
Lászlóné, Kósa Zoltánné, Rózsa Zoltánné, Pipis Gyöngyi 
munkatársaimnak, akik hétvégéjüket feláldozva segítettek, 
hogy a családi nap ismét felejthetetlen legyen, és mosolyt 
csaljon lakóink arcára. 

Fekete-Szűcsné Fáber Mária, vezető ápoló
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KIBŐVÜLT AZ INGYENES ÓVODAI ÉTKEZŐK SZáMA

Kedves 
SZÜLŐK!

Az idei évben beiratkozott 
óvodások szüleinek, szülői 

értekezletet tartunk!

helye: Medgyesegyháza, 
hősök utca 2. sz.

Ideje:
2015. augusztus 24. 17 óra

2015. augusztus 31-én 
Tanévnyitó értekezlet

miatt az óvoda zárva lesz!
Nyitás:

2015. szeptember  01.

A nyár utolsó napjaira 
mindenkinek

jó pihenést kívánok!

Varga Jánosné,
óvodavezető

A Magyar Posta az elmúlt két évben teljesen megújította pénzügyi portfó-
lióját. Ennek köszönhetően Medgyesegyháza lakosai is igénybe vehetik a 
posta modern pénzügyi szolgáltatásait. Már igényelhető a Posta Személyi 
Kölcsön is, amely ingatlanfedezet nélkül, szabadon, bármire felhasználható, 
egyszerűen igényelhető, és az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező ügy-
felek számára is elérhető, hiszen nettó havi 100.000 Ft jövedelmet kell hozzá 
igazolni. 
A Magyar Posta az elmúlt időszakban olyan versenyképes pénzügyi termé-
kekkel lépett piacra, amelyek megteremtették annak feltételeit, hogy szolgál-
tatási portfóliójában – igazodva a nemzetközi trendekhez – egyre nagyobb 
szerepet kapjanak a pénzügyi, pénzforgalmi szolgáltatások. Posta Számla-
csomaggal már több mint 40.000 ügyfél rendelkezik, a Magyar Posta Befek-
tetési Zrt. pedig 30.000 befektetési számlát kezel. 
A Magyar Posta 2700 fiókjával a kistelepüléseken is jelen van, számos he-
lyen az egyetlen pénzügyi szolgáltató. A posta biztosítja a modern pénzügyi 
termékekhez való hozzáférést a nagyvárosokon túl a kisebb vidéki települé-
seken élők számára is. 
Már 345 postán – köztük Medgyesegyháza 1-es postán is elérhető a posta 
legújabb pénzügyi terméke, a Posta Személyi Kölcsön.
A Posta Személyi Kölcsön ingatlanfedezet nélkül, szabadon, bármire fel-
használható (pl.: tartós fogyasztási cikk, gépkocsi vásárlás, lakásfelújítás, 

stb).  A futamidő során nem kell árfolyam különbözettel számolni, hiszen 
kizárólag forint alapon igényelhető. A kamat a teljes futamidő alatt fix, előre 
kiszámítható, tervezhető változatlan mértékű törlesztőrészletet biztosít.  
A Magyar Posta széles ügyfélkört szeretne elérni, így a termék fejlesztésekor 
és a kondíciók meghatározásakor is ez vezérelte. A cél egy versenyképes 
kondíciókkal és egyszerű folyamatokkal igényelhető, fogyasztási kölcsön 
tömeges kihelyezése. 
A kölcsön paraméterei teljesen megfelelnek egy átlagos család és a Ma-
gyar Posta ügyfélköre igényeinek: 2-4 év közötti futamidőt és 200-500 ezer 
forint között igénybe vehető kölcsönösszeget biztosít, kedvező kamatozás 
mellett. A Posta Személyi Kölcsön az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező 
ügyfeleknek is elérhető, hiszen nettó havi 100.000 Ft jövedelmet kell hozzá 
igazolni. 
Az ügyfelek két terméktípus közül választhatnak:
  igényelhető a kölcsön, akár Posta Számlacsomag megnyitása nélküli 
konstrukcióban, vagy
  elérhető lesz az újonnan nyitott, vagy meglévő Posta Számlacsomagra leg-
alább havi 100 ezer forint jövedelem átutalás vállalásához kötött konstrukció, 
amiért az ügyfelek kamatkedvezményben részesülnek a teljes futamidő alatt.
További részletek: https://www.posta.hu/penzugyi_szolgaltatasok/posta_
szemelyi_kolcson oldalon.

Új szolgáltatás a medgyesegyházi postán!

MEDGYESEGYHÁZÁN IS FOGADTAK ÖRÖKBE VIRÁGCSOKROKAT
 
Városunkban a Zöld Kuckó is csatlakozott a „Virágkötők egy őszinte mosolyért” 
kampányhoz, melynek keretében 2015. július 20-án mosolyra és befogadásra 
vágyó virágcsokrok lepték el az országot. Ahogy a hazai virágkötők virágcsokrok 
ezreit helyezték el utcákon, köztereken, parkokban, hogy megtalálójuk arcára 
mosolyt csaljanak, úgy városunkban Tóthné Kotroczó Editék is ezt tették. 
- A település forgalmasabb helyein öt csokrot tettünk ki „örökbefogadásra” és 
nagyon nagy izgalommal vártuk, hogy vajon gazdára találnak-e? 
Mindegyik eljutott valakihez és valamennyien visszajelzéssel éltek felénk. 
Annyira megörültünk, hogy helyi kezdeményezésünkkel Medgyesen is körbeért 
a mosoly, hogy azóta már két alkalommal megismételtük ezt a gesztust -árulta el 
Edit, aki előrebocsátotta, hogy a jövőben is érdemes körültekintően pásztázni az 
ideiglenesen árva virágcsokrokat. 

A Zöld Kuckóban megforduló ven-
dégekről megtudtam, hogy egyre 
többen vesznek virágot „csak úgy” a 
szeretteiknek, sőt a hölgyek is meg-
bátorodtak, a férfiakat ők is meglepik 
egy-egy virággal. 
Ahogy a kampány, úgy Edit is azt tart-
ja, hogy az ötletgazdák ezzel az apró 
figyelmességgel arra kívántak rávilá-
gítani, hogy a virágok mennyire fon-
tos szerepet játszanak életünkben, 
elkísérnek bennünket a bölcsőtől a 
sírig, s közte minden nap találhatunk 
olyan eseményt, amit gyönyörű vi-
rágokkal is érdemes emlékezetesé 
tenni!                                           B. I.   

MEdgYESEN FOrgATOTT
A gASZTrOANgYAL STábJA 

/-AdáS SZEpTEMbErbEN A duNáN-/

Magyarország legnépszerűbb gasztronómiai műsorában hétről hétre újulnak 
meg a múlt ízei a jelen konyháiban. A Gasztroangyal mostanra mozgalmat te-
remtett- köszön be facebook oldalán Borbás Marcsi, közszereplő, a műsor há-
ziasszonya, aki az alábbi képeket is közreadta: 

„Folytatjuk a munkát, forgatjuk az adásokat az új évadhoz, melyre már 
csak egy hónapot kell várnotok!”

Elkészültek Medgyesegyháza szennyvíztelepének új létesítmé-
nyei, melyeknek köszönhetően közel 20 %-kal nőtt a korábbiak-
hoz képest a város szennyvíztisztító kapacitása.

Medgyesegyházán naponta átlagosan 355 m3 kommunális szennyvíz kelet-
kezik. Ennek egy része eddig tisztítatlanul került a környezetbe. A kibővített 
szennyvízteleppel és a csatornahálózat fejlesztésével a város jelentős lé-
pést tesz az ivóvízbázis, a környezet és a közegészségügy védelme érdeké-
ben. Medgyesegyházán a fejlesztés nyomán 522 új ingatlan lesz beköthető 
a hálózatba. A fejlesztés összköltsége több mint 800 millió forint, amelyből 
768,66 millió forintot az Európai Unió, támogatás formájában biztosított. 
A fennmaradó összeget Medgyesegyháza Város Önkormányzata a Bel-
ügyminisztérium által biztosított önerő támogatáson keresztül finanszírozta.

KIBŐVÜLT MEDGYESEGYHÁZA 
SZENNYVÍZTELEPE

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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Kiss Takács Edina, medgyesegyházi anyuka elmondta, 
vendégségbe mentek gyulára, és az ottani családnál élt egy 
argentin srác. gyulai barátaik rengeteget meséltek nekik az 
AFS-ről, így azonnal tudták, ebbe a kalandba ők is bele 
akarnak vágni. Beatrice-t fogadták Olaszországból. 
– Mindig mosolygott, és jókedvű volt – ecsetelte Kiss Ta-
kács edina. – Nem vettem észre semmit, amit ne tudott 
volna megszokni, sőt, nagyon tetszett neki minden. Persze, 
eleinte nagyon sok törődésre és figyelemre van szükségük 
a külföldi gyerekeknek.
Az első hónapban a közös nyelv hiánya miatt a kislányuk, 
a 13 éves Laura és a „nagylányuk”, Bea hümmögve, csak 
hangokat hallatva kommunikáltak. Mivel a szülők sem be-
szélnek angolul, Bea nagyon hamar megtanult magyarul. 
– Volt, hogy a gránátalmát próbáltam elmagyarázni neki 
– mesélte edina. – először egy katonát játszottam el, aki 
gránátot dob, majd rámutattam egy almára. Nem értette a 
katonát, ezért egy repülővel próbáltam szimbolizálni, és a 
hónaljamból dobáltam az almát, mint „bombát”. Fetrengett 
a kanapén a nevetéstől. Mindig csak a végső esetben fordul-
tunk fordítóprogramhoz.
A medgyesegyházi anyuka kiemelte, Beának a legjobban 
a hagyományőrzés tetszett, például az iskolai ballagás, ami 
nincsen Olaszországban, melyről mindig nagyon szívesen 
beszél. Általa a medgyesgyházi család több olasz ételt fo-
gyaszt, és ezt a szokást meg is tartják a jövőben.
És hogy miért ajánlják másoknak is, hogy befogadjanak 
külföldi cserediákokat a családjukba? 
– Legfőképpen azért, mert új kihívások elé állítanak – hang-
súlyozta edina. – Felfigyelünk azokra a magyar értékekre, 
melyek felett eddig elsiklottunk. A saját gyermekünk is 
megismerkedhet sok érdekes kultúrával. Laura is látott me-
xikói, thai, indiai, német, olasz és japán prezentációt a bé-
késcsabai cserediákoktól. A rengeteg előny közül az egyik 
legnagyobb, hogy a lányunk önszorgalomból elkezdett an-
golul tanulni, mert látja, hogy az ide érkező diákok már 
folyékonyan beszélnek akár 2-3 nyelvet is.
Az anyuka kiemelte, nem kell félni a cserediák-fogadástól, 
mert nagyon talpraesettek és tisztelettudóak a gyerekek. 
Ajánlja mindenkinek. 
Azoknak, akiknek csak egy gyermekük van, hogy legyen 
kettő. Azoknak, akiknek sok gyerekük van, és imádják a 
gyerekzsivajt. Azoknak, akiknek kirepültek a gyermekeik, 
és most üres a ház 

nélkülük, vagy akiknek nem lehetett gyermekük. A nyug-
díjasoknak, mert még fiatalnak érzik magukat. 

– Az egész programban az egyetlen rossz az, hogy a mi 
drága Beánk hazamegy szombaton hajnalban, mert már 
Magyarország, és a mi családunk is az otthona lett. Nagyon 
fog hiányozni, de majd tartjuk a kapcsolatot. Nem marad 
azonban a jövő tanévben sem cserediák nélkül Medgyes-
egyháza, mert a barátainknak is annyira megtetszett ez a 
program, és annyira megszeretették Beát, hogy úgy döntöt-
tek, belevágnak. Már alig várják az augusztust.
Beatrice elmondta, tíz lehetséges ország közül Magyaror-
szág volt számára a legszimpatikusabb, mert egyszer már 
nyaralt itt a szüleivel.
– Nagyon jól éreztem magam Magyarországon, azon belül 
Medgyesegyházán – emelte ki az olasz lány. – Óriási volt 
a szülinapi bulim, eljött sok osztálytársam és az összes bé-
késcsabai cserediák. Örök emlék az itt töltött karácsony, és 
tetszett a Csabai Kolbászfesztivál vagy éppen a medgyes-
egyházi majálison a fáklyás felvonulás, valamint az óvoda-
bál. Már majdnem mindent értek magyarul, és a beszéd is 
egyre jobban megy. Nagyon vicces volt, amikor az elején 
mindenki kézzel-lábbal mutogatott. 
Bea az iskolai különbségek között említette, hogy az olasz 
gimnáziumokban nincs szünet az órák között, nincs szala-
gavató és ballagás. Nálunk az érettségi májusban kezdődik, 
Olaszországban viszont végig iskolába kell járni a végző-
söknek is.
– hazaviszem a magyar zászlót, amit aláírtak az osztály-
társak és a cserediákok – mesélte Beatrice. – Vettem sok 
ajándékot, és természetesen kaptam is rengeteget. Minden 
hiányzik majd, de legjobban a fogadócsaládom, az osztá-
lyom és a cserediákok. egyedüli gyerek vagyok, és az új 
családommal lett egy testvérem, Laura, így megtapasztal-
hattam, milyen a testvéri szeretet. még az is lehet, hogy 
visszajövök egyetemre, mert nagyon jó volt Magyaror-
szágon, medgyesegyházán élni!

KÖSZÖNET

A Zrínyi utca lakói nevében ezúton szeretnék 
köszönetet mondani az önkormányzatnak és 

azoknak a dolgozóknak, közfoglalkoztatottaknak, 
akik a járdafelújítással szebbé, élhetőbbé tették 

környezetünket!

Simonka János

A hagyományőrzés tetszett legjobban az olasz lánynak
/2015. július 11. 11:44 - Nyemcsok László- átvéve a www.beol hírportárról/

A nemzetközi diákcsere-programok szervezésével foglalkozó AFS révén egy olasz lány, Beatrice élt közel egy évig 
medgyesegyházán, az AFs egyik önkéntes családjánál. Beatrice 17 éves volt, amikor magyarországra érkezett, így 

itt ünnepelte egy bulival a 18. születésnapját is. nagyon könnyen beilleszkedett a családba és az iskolába is.
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Nyáron is fontos a véradás

A nyári időszakban – a szabadságolások, a tanítási szünet 
és a már szinte állandósuló hőség miatt – országos szinten 
20-30%-kal kevesebben adnak vért, mint az év más részé-
ben. Térségünkben aktívak a véradók, adjuk az időponto-
kat, legközelebb hol segíthet.
Különösen aktívak Dél-Békés lakói véradásban az orszá-
gos átlaghoz képest – tájékoztatta a Likefestoon.com olva-
sóit Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei 
Szervezetének megyei igazgatója. A tavalyi 21 200 alka-
lommal történt véradással 5,9%-os arányban teljesítettünk 
az országos 4,5%-hoz képest.
A megyében tíz főállású munkatárssal és önkéntesek szá-
zaival együttműködő Magyar Vöröskereszt Békés Megyei 
Szervezete gyakran szervez véradásokat az Országos Vé-
rellátó Szolgálat (OVSZ) számára.
– A Magyar Vöröskereszt mezőkovácsházi területi szerve-
zetéhez tartozó Mezőhegyesi Vöröskereszt Alapszerveze-
tének önkéntesei legutóbb szerdán tartottak kiszállásos vé-
radást az Általános Művelődési Központban. Felhívásukra 
60 véradó jelentkezett – közöttük 5 új donor –, akiket külön 
köszönet illet, hogy a szinte elviselhetetlen meleg ellenére is 
részvételükkel segítették a betegek gyógyulását – tájékoz-
tatott Merényiné Szentmiklósi Etelka, a mezőkovácsházi 
térség területvezetője.
A véradásban különösen aktív mezőkovácsházi terület 
segítőszándékban a megye élvonalába tartozik. Rendsze-
resen visszatérő önkénteseik minden hívó szóra azonnal 
„szolgálatba” állnak.
– Véradóinknál csakugyan a segítségnyújtás dominál, ezt 
húszéves pályafutásom során is nap mint nap megtapasz-
talom, és nagyon jó látni, hogy még ma is milyen sok rendes 
ember létezik. Mérhetetlenül csodálom áldozatvállalásukat, 
mert valljuk be, a véradás fájdalommal jár és időt rabló 
tevékenység, a „cserébe” nyújtott ellenszolgáltatás pedig 
mindenképp csak jelképes, hisz fel sem ér az ő tettük je-
lentőségével – mondta a főként az orosházi térségben te-
vékenykedő Tóth Zoltánné.
Egy véradással köztudottan három ember élete menthető 
meg, de saját magunk egészségéért is sokat tehetünk vele, 
hisz minden ilyen alkalom egyfajta szűrővizsgálattal is felér. 
A vérvételt megelőző kontroll ugyanis olyan alapos, hogy 
akár a féléves orvosi vizsgálatot is kiválthatja. Hiszen mind-
össze egyetlen csepp ujjunkból vett vérből megállapítható a 
vérszegénység, kimutatható az AIDS, Hepatitis B-, C-fertő-
zés, szifilisz stb., bármelyik fertőzés észlelése esetén pedig 
a véradót három héten belül értesítik.
A véradásnál levett egységnyi vér (kb. 450 ml) csökkenti a 
vérben lévő vasszintet, a csontvelőt pedig friss vér terme-
lésére ösztönzi. A félévente megismétlődő véradás olyan 
rendkívül egészséges élettani láncolatot indít be, ami a 
szervezet teljes vérmennyiségét felfrissíti.
A Magyar Vöröskereszt a nyár végéig több száz helyen 
(fesztiválokon, vízpartokon stb.) szervez véradást. 

/Forrás: Cs.É.- www. likefestoon.com/


