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MEGHÍVÓ TAEKWON-DO 
DIÁKOLIMPIÁRA

Medgyesegyházán 2012. március 31-én (szombaton),  
a Schéner Mihály Nevelési és Közoktatási Intézmény Sport-
csarnokában kerül megrendezésre a 2012. évi I. T. F. Taekwon-
Do Diákolimpia.

Ezúton meghívom a város lakosait, sportbarátokat, a harc-
művészetek iránt érdeklődőket erre az országos szintű bajnok-
ságra, hogy megismerhessék a Taekwon-Do-t, illetve, hogy 
szurkoljanak a helyi Spárta Taekwon-Do Szakosztály felkészült 
versenyzőinek a minél sikeresebb szereplésükért.

A szakosztály és a magam nevében nagy szeretettel és tisztelettel 
várok minden érdeklődőt!

Rusz István III. dan mester, 
Spárta Taekwon-Do Team szakosztályvezető

MEDGYESEGYHÁZÁT IS 
ÉRINTI

A 15. SZUPERMARATON

a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club 
rendezésében

Ismét állj rajthoz – sportolj velünk „határtalan” rendezvényünkön – 
és érj célba velünk! 

Nem könnyű – de jó együtt leküzdeni az első napi 108 km-es 
és ezt követően a 96,7 km-es távot. 

⇒ A romániai szakasz biztonságosabb – de készülj, mert így a táv 4 
km-el több.

⇒ A Békéscsabai célba egy FÉLMARATON vezet, melyre egyéniben 
is várunk – ám itt a csapat utolsó embere is versenybe száll.

⇒ Korlátozott számban lehetőséget adunk kerékpárkölcsönzésre is.

Második napi kerékpáros pihenő 
az útvonal közönségdíjas városában: 

Medgyesegyházán
⇒ Közös felkészülési verseny április 15- én délelőtt Békéscsabán a Csa-

ba Centernél a 6 km-es futáson – itt is nevezhetsz versenyünkre!
Értesítsd a csapattársaidat is! Ugye a felkészülést és a nevezési 

határidőt is komolyan veszed?!
Figyeld a weboldalunkat: www.bcsac.hu 

Írj nekünk: e-mail címünkre: bcsatletika@gmail.com
Nevezhetsz személyesen és e-mailen is!

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK KELLEMES 
HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁN MEDGYESEGYHÁZA 

VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE!
Ruck Márton, polgármester

A gyönyörűen kézimunkázott tojást 
Machnicz Endréné készítette az ünnep jegyében.
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IDŐSEK KLUBJA
Az Idősek Klubja a ’80-as évek végétől működik a te-

lepülésen. Az intézmény elsősorban a saját otthonukban 
élő, szociális és mentális gondozásra szoruló, önmaguk 
ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondo-
zására szolgál és nyújt különböző szolgáltatásokat. 

A nappali ellátás biztosításának célja a családi gondos-
kodás pótlása szociális és mentális segítségnyújtás révén, 
valamint az idős ember szociális helyzetének javítása, 
egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros 
hatások megelőzése.

Egészségügyi ellátás keretén belül rendszeresen mér-
jük ellátottaink vérnyomását, vércukorszintjét, súlyát és 
ezt dokumentáljuk. Szükség esetén elkísérjük tagjainkat 
az orvoshoz, az általa felírt gyógyszereket kiváltjuk. Az 
ellátottak érdeklődési körének megfelelő, időskori megbe-
tegedésekkel kapcsolatos előadásokat, prevenciós progra-
mokat szervezünk.

Segítünk ellátottainknak a mindennapi ügyeinek intézé-
sében: vásárlás, hivatalos ügyek intézésének segítése, élet-
vitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, igény 
szerinti személyi tisztálkodás biztosítása, igény szerinti 
személyes ruházat tisztítása.

Különböző szabadidős tevékenységeket, programokat 
szervezünk klubon belül és kívül. 

Rendszeresen szervezünk:
találkozókat a nagykamarási Idősek Klubjának tagjaival,•	
sütést-főzést a szabadban és a konyhában,•	
nevezetes ünnepnapokon programokat (Farsang, Nő-•	
nap, Húsvét, Anyák napja, Mikulás, Karácsony stb.),
Idősek Hete programsorozatot,•	
különböző kreatív tevékenységeket,•	
megünnepeljük tagjaink névnapját.•	

Az időseket gépkocsival szállítjuk be illetve haza.  
A klubba, illetve haza történő szállítás térítésmentes.

Minden egyéb szolgáltatás (szállítás, tisztálkodás, mo-
sás stb.) ingyenesen történik klubtagjainknak. A klubban 
lehetőség van a szociális étkezés helyben fogyasztására is. 
Az étkezésért térítési díjat kell fizetni, melyet az Önkor-
mányzat rendeletben határoz meg.

Otthonos környezetben, családias hangulatban várjuk 
szeretettel az érdeklődőket!

Nincsenek látványos sikereink, mégis tele vagyunk 
apró hétköznapi örömökkel, és azon fáradozunk, hogy 
tagjaink életviteléhez naponta segítséget tudjunk nyújtani, 
hogy megelégedéssel éljék napjaikat.

Akinek felkeltettük az érdeklődését, információt kérhet 
a következő elérhetőségeken:

Idősek Klubja
Leczkési Ervinné-klubvezető, vagy

Borbély Veronika-gondozónő
Medgyesegyháza, Luther u. 9.

Tel.: 06-68-440-863
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TÁJÉKOZTATÓ LAKOSSÁGI 
LOMTALANÍTÁSI AKCIÓRÓL

ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜL a háztartásokban keletkező min-
dennemű darabos hulladék, mely a lakossági rendszeres háztartási 
hulladékszállítás keretén belül nem szállítható el. 

NEM TERJED KI AZ AKCIÓ 
– ipari tevékenységből, vállalkozásból eredő hulladékokra,
– zöldhulladékokra,
– építési törmelékre,
– autóroncsra, autógumira,
– szerves trágyára,
– zsákba töltött háztartási hulladékokra,
– veszélyes hulladékokra (hűtőgép, Tv, elemek, zsírok, festékek),
– fólia hulladékokra.
A szállítás lakóingatlanok elől történik.
A lomtalanítás időpontja:
2012. április 25. (szerda) reggel 7 órától.
Az akció keretén belüli ingyenes szállítás csak az érvényes 

2012. évre vonatkozó szerződéssel rendelkező ingatlantulajdono-
sokat illeti meg. 

Kérjük a leüresített ingatlanok tulajdonosait, NE helyezzék ki a 
lomokat, mert azok elszállításra nem kerülnek. 

BÉKÉS-MANIFEST Közszolgáltató Nonprofit Kft. Orosházi 
Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.

LEHETŐSÉG HELYI TELEVÍZIÓ 
CSATORNA BEKÖTÉSÉRE

A Primcom Kft. a kábeltévé-előfizetéssel nem rendelkező 
medgyesegyházi lakosok számára a helyi csatornához (hirde-
tések, képviselő-testületi ülések közvetítése) való hozzáférés 
biztosítása érdekében az alábbi ajánlatot tette:

A Primcom Kft. egyszeri bruttó 5.539 Ft összegű bekötési 
díj ellenében (+ ha szükséges, akkor más szolgáltatókkal való 
összeférést biztosító hálózati költségek pl. szűrőváltó, közösítő 
ára) vállalja az előfizetéssel nem rendelkező medgyesegyházi 
lakosok részére a helyi információs csatorna bekötését. A bekö-
tés után lehetőség nyílik az úgynevezett helyi televízió csatorna 
vételére.

A bekötés után további díjat, előfizetési díj stb. nem kell fi-
zetni, a szolgáltatás ingyenes.

A bekötési igényt a Primcom Kft. ügyfélszolgálati számán 
(66/546-670) lehet bejelenteni.

Medgyesegyházi Fiatalokért Közhasznú Egyesület, 
Medgyes Kft., Haladás Plus kft. – Machnicz Endre

Verbai Gáborné, IL Camino – Kiss László
Gold irodaszer – Ruck Róbert, Szatmári László (Szatyi 

Stage Team), Szamosi iparcikk Kft. – Szamosi Mihály, 
ÁFÉSZ – Dorogi Imre, Major József, Csipke csemege – 
Nagy Ferencné, Halász Mihály, Virágos Edit, Holecz Zol-
tán, Zsíros János,

Forgó Pál, Marosi Mihályné, Mazán Pál, Machnicz 
Endréné, Platán Patika – Számel János, Laukó Tünde, 
Madari Imréné, Hrubák Andor, Verbai Zsolt, Misúr Márton, 
Gyivicsány András és felesége, Orestyákné Pintér Györgyi, 
Nyáriné Szlávik Mária, Herczeg Gyöngyi, Leczkési Ervinné, 
Uhrin Magdolna, Kotroczóné Holecz Edit, Tóth Gábor, Haj-
dú Zsolt, Varga Márk, Nagy Attila,

Piják Andrásné, Zsiros Jánosné, Kotroczó József
Ifi. Frajsták Norbert, Nagy Géza, Dr. Hargel Ahmad, 

Rajtár János, Dorogi Norbert, Csizmadia Tibor – Zöldség-
bolt, Metaker, Szöllősi György – Stangli, Gyulai sportcsar-
nok – Tapasztó Gábor, Bondár Attila, Héder Mária,Varga 
János, Soproni Söröző Újkígyós, Medgyesegyháza-
Bánkút,

Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Start Közmunka-
program Dolgozói, Ruck Márton – Medgyesegyháza Vá-
ros Önkormányzata, Medgyesegyházi Nebulókért Alapít-
vány,

Balogné Süli Beáta, Kucsera Istvánné.

Az óvoda dolgozói: Botás Györgyné, Cseh Györgyné, 
Göcző Mátyásné, Hagya Zsoltné, Hankó Anita, Holeczné 
Kovács Noémi, Hrubákné Kovács Julianna, Isztin Péterné, 
Kispál Józsefné, Kociszki Györgyné, Kovács Zoltánné, 
Kucsera Kitti,  Oravecz Gábor, Pallagi Sándorné, Pappné 
Réti Erzsébet, Petrusán Jánosné, Takács Ferencné, Varga 
Jánosné, Varga Vincéné, Zám Anikó, Moldován Jánosné.

A fellépő szülők:
Zsilik Jánosné, Herczeg Gyöngyi, Opauszki Anita, 

Számelné Kovács Adrienn, Jónás Anita, Hadobás Hajnalka, 
Hajdú Zsoltné, Kuzma Csilla, Hojecskáné Pleskonics Zsuzsanna, 

Kotroczoné Holecz Edit, Ruck Róbert, 
Moldován Gábor, Hrubák Andor.

KÖSZÖNET A HELYI LURKÓKÉRT RENDEZETT 
JÓTÉKONYSÁGI EST TÁMOGATÓINAK
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EMLÉKMŰAVATÁS
A szabadságharc hadnagya 
„Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;
Ugy rettegé a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek.”
Petőfi Sándor hozzánk szóló, ma is örök érvényű gon-

dolatait élhettük át a „Tisztelet a Hősöknek” hagyomány-
őrző társaság szívekig ható ünnepi megemlékezésén a ró-
mai katolikus sírkertben 2012. március idusán.

Kuzma Károly, honvédhadnagy felújított emlékművé-
nél megidézhettük újra a múlt hőseit versben, prózában, 
énekben. 

Dr. Karsai Ervin, rövid időutazásában kitért arra, hogy 
büszke lehet az a település napjainkban, ahol szeretettel 
és tisztelettel ápolják a szabadságharcos hősök emlékét. 
Továbbá beszélt a generációk közös szerepvállalásáról a 
helyi példaképek értékének megtartásáról.

Az egyházak képviselői megszentelték és megáldot-
ták a felújított emlékművet az Úri imádság elmondásával: 
„mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörök-
ké.” Ámen

Ruck Márton, polgármester megköszönte a civil össze-
fogással megvalósult szép és méltó rendezvényt, valamint 
biztatott másokat is a hasonló nemes ügyek felkarolására.  

Jó érzés volt látni és átélni, hogy Medgyesegyháza pol-
gárai fontos feladatuknak érzik a történelmi hagyományok 
ápolását. Az emlékművön elhelyezett koszorúk is mindezt 
bizonyítják. 

Köszönöm Nyári István, Seres Melinda kollégáknak, 
Hrubák Györgynek és zenekarának, Kiss István főszerve-

zőnek, valamint a versmondó diákoknak: Gera Andrea, 
Király Gabriella, Szokolai Laura, Juhász Dávid bizony-
ságtételüket.

Pataky László

A „Tisztelet a Hősöknek!” társaság külön mond 
köszönetet támogatóinak:

Engelhardt Józsefné Pápai Évának, Varga Jánosné 
Virágos Editnek, Kémenes Csaba plébános úrnak, 

Gulyás Sándor és Szamosi Zoltán és neje vállalkozóknak!

MEGEMLÉKEZÉS
1848. március 15-ről

Minden nemzet a múltjából építkezik, nem kivétel ez 
alól a magyar nép sem. Nemzeti ünnepünk alkalmából a 
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 6. évfolya-
mos tanulói ünnepi műsorral készültek. 

A megemlékezés a forradalom legemlékezetesebb és 
leghangsúlyosabb eseményeit igyekezett megragadni.  
A 12 pont felolvasása, a Nemzeti dal előadása és Tán-
csics Mihály kiszabadítása képezték a műsor alappilléreit.  
A szavalók előadását mozgásos jelenetek tették még el-
képzelhetőbbé. Dicső kiállásukért, önfeláldozásukért a 
múlt felidézése során nem elég emlékezni, köszönettel 
tartozunk nemzeti hőseinknek. 

Az előadás zárásaként éppen ezért gyertyafényes pil-
lanatok teremtették meg annak a lehetőségét, hogy min-
denki méltóképpen emlékezhessen történelmünk hőseire, 
akik életük árán is megvédték a hazát.

A 6. évfolyam tanulóit Bereczkiné Bujdosó Anita és 
Nyári István készítette fel.
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HÍREK A SCHÉNER MIHÁLY 
NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONTBÓL
Tisztelt Szülők!

Iskolai beiratkozás időpontjai:
2012. április 16. (hétfő)
2012. április 17. (kedd)
2012. április 18. (szerda)
730–1700 óráig

Az iskolai beiratkozás helye:
Medgyesegyháza, Luther u. 7. sz.
Titkárság: Czene Tibornénál

Hozni kell:
– gyermek születési anyakönyvi kivonatát
– lakcím azonosító kártyát
– gyermek TAJ kártyáját
– NEK azonosító (okmányirodai fényképezésnél adják)
– 1400 Ft diákigazolvány kiállítási díja
– határozat gyermekvédelmi támogatásról (amennyi-

ben van)
– nyilatkozat halmozottan hátrányos helyzetről (ameny-

nyiben van)
– igazolás tartósan betegségről (amennyiben van).

Diákigazolványhoz
Okmányirodai fényképezés NEK azonosító  

(beiratkozás előtt) az alábbi iratokat kell bemutatni: 
születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, 

vagy egyéb érvényes személyazonosító okmány 
(személyi igazolvány, útlevél, és lakcímkártya).

Vermes Rita, igazgató

BOZSIK INTÉZMÉNYI PROGRAM
(2012. február 24.)

Óvodai csoport 2. hely
Csapattagok: Kakuszi Roland, Korógyi Tamás, Kuzma Hunor

Stír junior
1–2. osztály 1. hely
Csapattagok: Bácsi Zsolt, Cselovszki Szabolcs, Isztin Ákos, 
Szűcs Zsolt, Uhrin Pál, Korógyi Szabolcs, Engelhardt Ákos 

3–4. osztály 1. hely
Csapattagok: Csabai Norbert, István Erik, Karsai Erik, 
Körömi Zoltán, Opauszki András, Roik Martin, Szabó 
Alex, Szűcs Zsolt, Krisztóf Bence

ÚSZÁS BÉKÉSCSABA 
MEGYEI DIÁKOLIMPIA kategória

(2012. február 16.)
4x50m leány gyorsváltó II. korcsoport 
7. Schéner (Abai, Széll, Szeles, Fehér) 3:20,60

100m leány gyorsúszás IV. korcsoport ,,A” 
4. Nagy Csenge Olga, 1998, Schéner Medgyesegyh., 1:31,48 
5. Kovács Bianka, 1998, Hunyadi J. Mezőkov., 2:11,14 
6. Gera Andrea, 1998, Schéner Medgyesegyh., 2:23,23

100m fiú mellúszás III. korcsoport „A” 
6. Pavló Péter, 2000, Schéner Medgyesegyh., 1:43,92 
8. Pap Csanád, 2000, Schéner Medgyesegyh., 2:06,2 
9. Abai Zsolt, 2000, Schéner Medgyesegyh., 2:35,7

100m fiú mellúszás IV. korcsoport ,,A” 
6. Tánczos László, 1997, Schéner Medgyesegyh., 1:51,11 
7. Szamosi Zoltán, 1998, Schéner Medgyesegyh., 1:54,0 
8. Varga Patrik, 1997, Schéner Medgyesegyh., 1:55,3 
9. Pribojszki Dominik, 1998, Schéner Medgyesegyh., 2:01,2 
10. Bojeczán Dániel, 1998, Schéner Medgyesegyh., 2:05,8 
11. Juhász Dávid, 1998, Schéner Medgyesegyh., 2:12,6

100m leány mellúszás III. korcsoport ,,A” 
7. Kövesdi Beáta, 2000, Schéner Medgyesegyh., 2:16,3 
8. Leczkési Fanni, 1999, Schéner Medgyesegyh., 2:28,2

100m leány mellúszás IV. korcsoport „A” 
3. Nagy Csenge Olga, 1998, Schéner Medgyesegyh., 2:05,29

100m fiú hátúszás IV. korcsoport „A” 
3. Szamosi Zoltán, 1998, Schéner Medgyesegyh., 1:40,29 
5. Varga Patrik, 1997, Schéner Medgyesegyh., 1:58,85 
6. Bojeczán Dániel, 1998, Schéner Medgyesegyh., 2:08,02 
7. Pribojszki Dominik, 1998, Schéner Medgyesegyh., 2:31,6 
8. Juhász Dávid, 1998, Schéner Medgyesegyh., 2:49,7

100 m leány hátúszás III. korcsoport „A” 
8. Leczkési Fanni, 1999, Schéner Medgyesegyh., 2:06,2 
9. Kövesdi Beáta, 2000, Schéner Medgyesegyh., 2:09,5

100m fiú pillangóúszás III. korcsoport „A” 
6. Pap Csanád, 2000, Schéner Medgyesegyh., 2:37,30 
7. Abai Zsolt, 2000, Schéner Medgyesegyh., 3:34,9

100m fiú pillangóúszás IV. korcsoport „A” 
6. Varga Patrik, 1997, Schéner Medgyesegyh., 2:02,78 
7. Szamosi Zoltán, 1998, Schéner Medgyesegyh., 2:08,7 
8. Bojeczán Dániel, 1998, Schéner Medgyesegyh., 2:42,5 
9. Juhász Dávid, 1998, Schéner Medgyesegyh., 3:35,5

100 m leány pillangóúszás III. korcsoport „A” 
8. Leczkési Fanni, 1999, Schéner Medgyesegyh., 3:00,6

100 m leány pillangóúszás IV. korcsoport „A” 
4. Nagy Csenge Olga, 1998, Schéner Medgyesegyh., 2:06,60

4x50m fiú gyorsváltó IV. korcsoport „A” 
2. Schéner (Tánczos, Varga, Bojeczán, Szamosi), 2:24,38
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2012. február 20-án, egy hétfői napon rendeztük meg 
a felsős farsangot. Rendhagyó módon előzetes feladatot 
kaptak az osztályok: csoportos jelmezt kellett tervezniük. 
A gyerekek nagy lendülettel fogtak a megvalósításhoz, 
közösen ötleteltek, gondolkoztak. Lelkesedésüket mutat-
ja, hogy közel 150 tanulónk öltött magára jelmezt. 

Felvonult az iskola legszebb lányaiból álló mazsorettcsoport 
a tehetséges jéghokicsapattal és kabalaállatával, a farm az ál-
latkáival. Megcsodálhattuk a karnevál jelmezeseit és az isko-
la rabjait. A Crazy Klinika orvosai és betegei is megtiszteltek 
bennünket jelenlétükkel, a Cappys rabló és bandája is tiszte-
letét tette nálunk. Hófehérke és a hét törpe jelenettel kápráz-
tatott el bennünket, sőt, egy oviscsoport is betévedt hozzánk. 
Tortajutalmat a 7.a osztály kapott, ahol a legtöbben öltöttek 
magukra jelmezt. A felvonulás után az osztályok közötti erő-
bajnokság következett, ahol kötélhúzással döntöttük el, me-
lyik a legerősebb osztály. A kisebbeknél a 6.b, a nagyobbak-
nál a 7.a osztály lett a bajnok és a torta boldog tulajdonosa. 
A farsangot tombolahúzással zártuk, ahol a fődíj szintén egy 
torta volt. Sokan segítették az ötödik évfolyamot a rendezvény 
sikerében, köszönet érte többek között Gácsér Bélánénak, az 
ötödikes segítőkész szülőknek, Pista bácsinak és segítőinek, 
Nagy Attilának és Brezovszki Jánosnak.

Nagyné Papp Erika

FARSANG A FELSŐ TAGOZATON

2011. október 1. óta a Támop 3.2.11 pályázat keretében 
lehetőség nyílt az iskolában sokszínű, érdekes sza-
badidős foglalkozásokra. Az egyik ezek közül a hely-
történeti szakkör. 

A témák – a hagyományos helytörténeti kérdések mel-
lett – a korosztály érdeklődéséhez illeszkednek. 4–8. osz-
tályos érdeklődő, lelkes tanulók töltik hétfő délutánjaikat 
Medgyesegyháza megismerésével. 

Egy témakört 3 foglalkozás ideje alatt kutatunk, majd 
ezeket kiállítás zárja. Ezen tárlatok az iskola emeletes épü-
letének földszintjén tekinthetők meg. Az első tárgykör 
során megismerkedtünk Dél-Békés, ezen belül a Békési 
hát környezetével, növény- és állatvilágával. A második 
témakörben a medgyesegyházi utcanevek történetével, az 
épületek régen és napjainkban betöltött szerepével foglal-
koztunk. Itt tudhattuk meg, hogy mi volt például a mai 
ABC helyén…

A harmadik témakör kapcsán a régi szokások kerültek 
középpontba, hogyan teltek őseink karácsonyai, téli estéi 
vagy éppen a lánykérések. 

Egy hangulatos délután során történeteket hallgattunk 
Oroszné Zsófi nénitől, aki egy kis birsalmasajttal és sült 
tökkel is megörvendeztetett bennünket. 

A negyedik nagy kérdés a népi mesterségek téma-
köre volt, régi, már-már kihalófélben lévő foglalkozá-
sokról hallottunk, és szerencsénk volt megtekinteni egy 
működő kovácsműhelyt, ami hatalmas élmény volt. Kö-
szönjük Kraller Józsi bácsinak. 

Kutattunk családfát is, aminek kapcsán az evangélikus 
egyháznál beletekintettünk a 150 éves anyakönyvekbe, 
ezért külön köszönet Zsíros Andrásnak.

Május végéig lesz még szó az egyesületi életről, híres 
medgyesi gyűjteményekről, Bánkút viharos történelmé-
ről, a Telbisz-kastélyról, művészeinkről, sportolóinkról, 
majd az egy év tapasztalatait megpróbáljuk digitalizál-
ni, és belesűríteni egy dvd-be, hogy mások számára is 
elérhető legyen. 

Külön köszönettel tartozunk Héder Sándornak, aki 
csodálatos fényképgyűjteményének darabjaival hozzájá-
rul ahhoz, hogy a jövő nemzedéke megismerje és meg-
szeresse városunkat, ahol élünk.

Bízva a folytatásban, és szeretettel várva minden új ér-
deklődőt:

Nagy Orsolya, a szakkör vezetője és a gyerekek

HELYTÖRTÉNETI SZAKKÖR
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Tisztelt Óvó nénik, Tanító Nénik, Osztályfőnökök, 
Szülői Munkaközösségek!

Hirdetmény
A Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ (5666 Med gyes-
egyháza, Kossuth tér 13.) Igazgatósága a részközgyű-
léseit hirdetmény útján hívja össze.

I. sz. Körzet
A medgyesegyházi, lászlótelepi és vidéki tagok részére:

Ideje: 2012. március 29. (csütörtök) 17.00 óra 
Helye : Medgyesegyháza, Művelődési Ház 

A részközgyűlés napirendje:
1. Tájékoztató a szövetkezet 2007–2011. években folyta-

tott tevékenységéről, és az ÁFÉSZ 2011. évi forgalma-
zási és gazdálkodási tevékenységéről.

2. Küldöttgyűlési küldöttek megválasztása.
3. Bejelentések

Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ Igazgatósága

A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány az idei év-
ben is támogatni szeretné a bölcsődés, óvodás és iskolás 
gyermekek májusi kirándulásait. 

Az alapítvány kuratóriumának határozata értelmében 
az adózó állampolgárok 1%-os felajánlásaiból befolyt 
összeget, 509.000 Ft-ot, az előző évekhez hasonlóan cso-
portos támogatásként a létszám- és kirándulás napok ará-
nyában osztjuk szét. Ezzel kapcsolatban semmilyen teendő 
nincs.

Ezen felül az alapítvány saját forrásai terhére további 
300.000 Ft-ot kíván szétosztani a kiránduláson résztvevő 
gyermekek egyéni támogatására.

Az egyéni támogatásokat pályázati formában lehet el-
nyerni. A pályázatokat a gyermekekkel foglalkozó óvó né-
nik és osztályfőnökök, valamint a szülői munkaközösségek 
nyújthatják be. 

Egyéni támogatás kérhető hátrányos helyzetű gyerme-
keknek, nagycsaládosok gyermekeinek, kiemelkedő sport-, 

tanulmányi- közösségi munkáért vagy kiemelkedő ver-
senyeredményeket elért gyermekek számára. 

A pályázatokat zárt borítékban kérjük leadni az iskola 
titkárságán

2012. március 30., 12.00-ig.

A pályázatokról az alapítvány kuratóriuma 2012. áp-
rilis 30-ig döntést hoz. A beadott pályázatok esetében egy 
alkalommal hiánypótlásra van lehetőség!

Az elnyert összegek felhasználásáról a pályázati ki-
írásban és a szerződésben találhatók részletes tudni-
valók!

A pályázat utófinanszírozott, de a pályázaton nyert ösz-
szegre a kirándulás előtt előleg is kérhető!

A pályázati kiírás és pályázati adatlap megtalálható a 
www.medgyesinebulokert.hu honlapon.

Tisztelettel: 
Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök

Saját márkás termék
megvásárolható az ÁFÉSZ valamennyi üzleteiben. 

Ár: 180 Ft/kg
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T Á J É K O Z T A T Ó
Új víz- és szennyvízdíjak 2012. április 01-től

2011. december 31-én lépett hatályba a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, mely teljesen új alapokra helyezi a ví-
ziközmű-szolgáltatás feltétel-rendszerét, a működés és üzemeltetés szabályozását és ezen belül a szolgáltatással kapcsolatos díjmegállapítás 
módját, hatáskörét. A törvény alapján a szolgáltató 2012-ben a 2011. december 31-én érvényes díjakhoz viszonyítva bruttó 4,2%-os megemelt 
mértékű díjakat alkalmazhat. 

Ugyanakkor bevezetésre kerül az úgynevezett kéttényezős díj, amely alapdíjból és fogyasztással arányos díjból áll. Az alapdíj a mérőberen-
dezéssel ellátott fogyasztási helyek minden hónapban fizetendő fix díja, míg a fogyasztással arányos díj az elfogyasztott vízmennyiség alapján 
kerül megállapításra. 

Tehát 2012. április 01-től a számlákban szereplő – fizetendő – szolgáltatási díj két tételből áll majd. Ez úgy az ivóvízre, mint a szennyvízre 
egyaránt vonatkozik. A díjak tényleges mértékét az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

A 2012. április 01-től bevezetésre kerülő alapdíjak
(Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés területén)

D (mm)
Alapdíjak

Fogyasztók
Ivóvíz felhasználók Szennyvíz kibocsátók (csatornán elvezetett)

Ivóvízre Szennyvízre Lakossági Egyéb Összesen: Lakossági Egyéb Összesen:
Ft/hó db

13 150 150 1.793 108 1.901 968 108 1.076
20 800 800 - 10 10 - 10 10
25 2.500 2.500 - 2 2 - 2 2
30 3.000 3.000 - 8 8 - 8 8
80 8.000 8.000 - 2 2 - 2 2

Összesen: 1.793 130 1.923 968 130 1.098

Lakossági (nettó) díjak alakulása:

Díjfajták 2011. év
2012. év

január 1. – március 31. április 1. – december 31.

IVÓVÍZ:
Alapdíj (Ft/hó) – – 150

Fogyasztási díj Ft/m³) 265 275 242

SZENNYVÍZ:

Cs
ato

rn
án

 
elv

ez
ete

tt Alapdíj (Ft/hó) – – 150

Felhasználói díj (Ft/m³) 410 426 393

Egyéb, nem lakossági (nettó) díjak alakulása:

Díjfajták 2011. év
2012. év

január 1. – március 31. április 1. – december 31.

IVÓVÍZ:
Alapdíj (Ft/hó) – – Változó, ld! táblázatban*

Fogyasztási díj Ft/m³) 332 350 289

SZENNYVÍZ:

Cs
ato

rn
án

 
elv

ez
ete

tt Alapdíj (Ft/hó) – – Változó, ld! táblázatban*

Felhasználói díj (Ft/m³) 512 542 458

Fentiekből látszik, hogy a fogyasztókat – a törvényben foglaltak alapján – két nagy csoportra kellett osztani, úgymint lakossági fogyasztók 
és egyéb fogyasztók.

Ugyancsak látható, hogy az alapdíjak mértéke az ivóvízbekötési átmérő /D(mm)/ függvényében lett meghatározva (lásd külön táblázat-
ban).

Itt szeretném megjegyezni, hogy a lakossági alapdíjakat – figyelemmel a kisfogyasztókra – igyekeztünk minimális szinten tartani.
Ugyancsak szeretném kiemelni, hogy a lakossági fogyasztóinknak a május 1. és szeptember 30. közötti időszakban 10%-os locsolási ked-

vezményt biztosítunk. A szippantott szennyvíz – kommunális folyékony hulladék – díjai a 22/2011. (XI. 30.) számú Képviselő-testületi dön-
tésben foglaltak szerintiek maradnak. Bármilyen, fentiekkel kapcsolatos kérdésükkel forduljanak társaságunkhoz, ahol készséggel állunk a T. 
Fogyasztóink rendelkezésére.

Tisztelettel: 
Nadabán János, ügyvezető igazgató
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ÉVRŐL ÉVRE NÖVEKSZIK 
A TAGSÁG LÉTSZÁMA

A medgyesegyházi Románság Hagyományaiért és 
Jövőjéért Egyesület a közelmúltban tartotta közgyűlé-
sét. – Az előző év beszámolójának és költségvetésének 
elfogadása történt meg, valamint a 2012. év programja-
it és költségvetését fogadtuk el. Két új tag felvételére is 
sor került, így 56 főre nőtt civil szervezetünk létszáma. 
Az összejövetelen a „Martisor-t” is ünnepeltük, mint 
hagyományt, melyet minden évben megtartunk. Ebből 
az alkalomból a tagok süteményt készítettek és üdítőt is 
hoztak a megvendégeléshez – tájékoztatott a történtekről 
Sütő Mária Márta, elnök, aki az ünnepről is megosztott 
érdekességeket. 

A Márciuska-Mărţişor a tavasz szimbóluma a ro-
mánoknál. A román néphit szerint a tavasz első napján, 
amely március elseje, a nőket, a leányokat, a kisgye-
rekeket két, egy fehér és egy piros színű gyapjú-, majd 
selyemcérnából összefont zsinórba kötött szép tárgy dí-
szíti. A piros a szerelem, a fehér a tisztaság, a fedhetet-
lenség, ártatlanság jelképe. Ez a tradicionális Márciuska, 
románul Mărţişor elterjedt az erdélyi, a moldvai, a bu-
kovinai magyarok, a ruszinok és az ukránok körében is. 
Az ősi román Márciuska története elvész a századok, a 
régi kereszténység előtti idők homályában. Őseink minden 
március elsején a „Matronália”, a nagycsalád öreg anyjá-
nak megünneplését cereblálták, akit ebből az alkalomból 
a férje gazdagon megajándékozta. A család férfi tagjai, 
férjek, apák, megajándékozták ezen a napon feleségeiket, 
gyermekeiket is. A modern korban ez az ünnep általános 
lett, ma már a nők, a leányok is megajándékozzák férfi 
családtagjaikat, szeretteiket. 

A Márciuska így össznépi ünneppé vált Romániában.  
A tavasz eme szimbólumai formájukkal kifejezik az ado-
mányozó szép gondolatait. 

Az utóbbi évtizedekben a Márciuskák nagy részét üz-
letszerűen árulják, főleg a városokban. 

A márciusi események együtt jártak táncos, énekes 
ünnepekkel, mulatságokkal, különböző szokások gyakor-
lásával. Ennek megfelelően a gyerekeket megajándékoz-
ták egy-egy aranyból, vagy ezüstből készített érmével, 
melyeket a kétszínű zsinórba fűzve a nyakukba tettek, 
hogy szerencsések legyenek. A leányok saját maguk fon-
ták gyapjúból a két zsinórt, melyekbe befűztek egy-egy 
színes gyöngyöt, a gazdagabbak, pedig pénzekkel díszí-
tett Márciuskát viseltek. Mikor virágoztak a rózsafák, a 
pénzből juh-gomolyát vettek, hogy egész nyáron szép és 
fehér legyen az arcuk, és a zsinórokat gyümölcsfák tör-
zseihez kötötték. 

Románia több régiójában és az ország határain túl élő, 
jó néhány román közösségben még híven őrzik ezt a gyö-
nyörű hagyományt, amikor kitörő örömmel ünneplik a ta-
vasz megérkezését.

A Márciuskát a nők egész hónapban hordják, majd az 
utolsó hajnalon, napkelte előtt rózsabokorhoz, vagy gyü-
mölcsfák ágaihoz kötik, azzal a reménnyel, hogy vágyaik 
teljesüljenek. A néphiedelem szerint azok a gyermekek, 
akik Márciuskát hordanak, védve vannak a meghűléstől, 
a láztól. Így szeretteink, kedves vendégeink még időben 
megkapják Márciuskánkat, hogy elhelyezhessék a kívánt 
helyre.

Ünnepeljük mi is együtt, románok és magyarok, a ta-
vasz megérkezését, hogy mindnyájunk, feleségeink, gyer-
mekeink reményei, vágyai teljesülhessenek, és kívánjunk 
magunknak és másoknak is jó egészséget, boldogságot és 
örömteli életet!
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Tisztelt mezőgazdasági termelők!

Az utóbbi években gyakorlattá vált, hogy a 
kertészetekbe méhcsaládokat telepítenek a jobb termés 
elérése érdekében. Az is többször előfordult, hogy olyan 
– ellenőrizetlen állományból származó – méhcsaládokat 
vásároltak, amelyek betegség hordozói lehetnek.  

Reális kockázata van annak, hogy az ellenőrizetlen 
helyről, állatorvosi vizsgálat nélkül a településre 
behozott méh-állománnyal a helyi méhtartók állo má-
nyai megfertőződjenek.

Ennek elkerülése, illetve a jogszabályoknak megfelelő 
eljárás betartása érdekében kérünk minden érintettet, 
hogy csak olyan méh-állományt vásároljon és hozzon be 
a településre, amelyre vonatkozóan a korábbi tartási hely 
szerint illetékes hatósági állatorvos kiállította a megfelelő 
orvosi igazolást. 

Ennek módját és szabályait a méhállományok védelméről 
és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről 
és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 
8–9.§.-i határozzák meg az alábbiak szerint:

„A méhek szállítása és vándoroltatása
8. § (1) A méheket – beleértve az anyát és a fiasítást 

is – állandó tartási helyükről átköltözés, vándoroltatás 
vagy elidegenítés esetén egy hétnél nem régebbi, a 2. 
számú melléklet alapján kiállított állatorvosi igazolással 
szabad kivinni. Az igazolás a kiállítástól számított hét 
napig, méhek folyamatos vándoroltatása esetén annak 
egész időtartamára érvényes. Az igazolást – ha jogszabály 
másképpen nem rendelkezik – a hatósági állatorvos 
állítja ki.

(2) Az állatorvosi igazolás kizárólag kedvező 
eredményű vizsgálat esetén állítható ki. A vizsgálatot a 
hatósági állatorvos a méhegészségügyi felelős segítségével 
folytatja le. A vizsgálat elvégzéséért külön jogszabályban 
megállapított összegű díjat kell fizetni.

(3) A vizsgálatnak ki kell terjednie az adott méhészet 
minden méhcsaládjára és méhrajára, különösképpen a 
fiasítás teljes terjedelmére, valamint a kaptár hulladékára. 

A vizsgálat során a mézelő méhek fertőző betegségeinek 
a tüneteit kell keresni.

(4) A méhész az állatorvosi igazolást a vándoroltatás 
során köteles mindig magánál tartani és ellenőrzés esetén 
bemutatni. A méhek csak az igazolással szállíthatók, 
ennek hiányában a szállítást meg kell tiltani.

9. § (1) A méhek kiszállítását a kiszállítást 
megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő 
hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési 
önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat 
jegyzőjének. Beszállítás esetén a bejelentést a 3. 
számú melléklet alapján kiállított nyomtatvány ajánlott 
levélként történő megküldésével, vagy személyes 
eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló 
szelvényét a települési önkormányzat, fővárosban a 
kerületi önkormányzat jegyzője – a teljesítés módjától 
függően – a méhész lakóhelyére küldi meg vagy 
személyesen adja át. A kijelentést a 4. számú melléklet 
alapján kiállított nyomtatványon kell teljesíteni 
személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő 
megküldésével.

(2) Vándoroltatás során a méhek csak olyan helyre 
telepíthetők, amely nem áll községi zárlat alatt.

(3) A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles 
a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél 
hetvenkettő órán belül bejelenteni.

(4) A települési önkormányzat, fővárosban a kerületi 
önkormányzat jegyzője – a Törvény 42. §-ának (4) 
bekezdése alapján – nyilvántartja a méhész nevét és 
lakóhelyét, a méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási 
helyét, az állatorvosi igazolás számát, keltét és kiállításának 
helyét, a méhcsaládok számát, az elhelyezésre szolgáló 
terület pontos megjelölését (dűlő, hrsz. stb.) és a letelepedés 
idejét.”

Kérjük a fentiek betartását!
Polgármesteri Hivatal
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