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Rendbe hozzák a Kétegyházi út burkolatát
Megkezdte a Közút a munkálatokat a húsz éve kritikus állapotban lévő Medgyesegyháza – Kétegyháza útszakaszon. Felmarják 
a be nem vált aszfaltot, így eltűnnek a kátyúk, illetve a mélyebbeket feltöltik. 

Április 19-én, a helyszínen ellenőrizte a munkálatokat Simonka 
György, kormánypárti választókerületi elnök és Ruck Márton, pol-
gármester. 

– Tavaly sokat rágtam a közút vezetőinek a fülét a dél-békési utak 
felújítása miatt. A Medgyesegyházáról kivezető útszakaszra késő ősszel 
kísérleti anyagból húztak koptató réteget. Ennek is nagyon örültünk, 
de sajnos nem állt ellen az időjárásnak. A megkeresések után jóma-
gam is végigjártam az utat, majd kértem, hogy ezt az anyagot marják 
fel. A munkálatok megkezdését követően, a helyszínen a mérnököktől 
megtudtam, hogy a felmart anyag pár héten belül a napfény hatására 
egységes felületet fog képezni az úton. Hiszen az ehhez szükséges 5% 
bitumen és 2% kötőanyag benne van a burkoló rétegben. Így jelentősen 
javul a közlekedésbiztonság – fogalmazott Simonka György.   

Az utak kérdése Dél-Békésben alapvető fontosságú. A térségben 
élők biztonságos közlekedése mellett fontos szempont, hogy a mező-
gazdasági termékeket is költséghatékonyan tudják elszállítani. Ezért 
is érezte mindenki jelentős előrelépésnek, amikor tavaly a megyei út-
felújításból jelentős rész jutott Dél-Békésnek. A megyében összesen 
45 kilométer országutat újítottak fel, ezekből 32 volt a Tótkomlós – 
Orosháza és Mezőkovácsháza -Orosháza közti szakasz. 

– Sokat dolgoztam azért, hogy a forrásokat és az elsőbbséget meg-
szerezzem Dél-Békés számára. De van már egy új célunk is, a dinnyés 
út, ami átszeli Medgyesegyházát, prioritást élvez. Ehhez a terveket 
tavaly készítette el a kistérség, s ez lesz a következő útépítés, ami 
megvalósul, ahogy új uniós forrás nyílik a finanszírozáshoz. 

Krisztován Anna

„Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, merő napsugárból…”
                   (Nagy Ferenc: Édesanyám)

Anyák napja alkalmából szeretettel 
köszöntök településünkön minden

 édesanyát, nagymamát, dédmamát! 

Ruck Márton, 
polgármester

KIEGÉSZÍT  PROGRAMOK:OK:ÍT  PROGRAMOOPROGRÉSZÍ AMOPR RAMOOOGR MOKIEGÉGÉK ÍTÉSZÍT
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...ELÉG TALÁN CSAK SZÓT ÉRTENI 
GYERMEKKEL ÉS FELNŐTTEL...

Lassan mindenki megszokja Medgyesegyházán, hogy nevet kapott az óvodánk, Varázserdőnek lett keresztelve idén januárban. 
Ez év elején az országban számos településen állt be változás az oktatási intézmények fenntartóit illetően. Nálunk azonban 
továbbra is az önkormányzaté ez a feladat, de az óvoda önálló lett, már nem tartozik a „Schéner” kötelékébe. Februárban új 
intézményvezetőt is kinevezett a képviselő-testület, Varga Jánosné személyében. 

A gyermekek Éva óvó nénije közel 30 éve dolgozik itt és 
már vezető is volt 1996-2000 között, tavaly szeptembertől, 
pedig megbízott vezetőként tevékenykedett. Adódik a kérdés, 
hogy vajon miért pályázott most és miért szakított annak ide-
jén e munkakörrel?

– Az ezredforduló küszöbén önként mondtam le vezetői po-
zíciómról még a mandátumom lejárta előtt. Az a státusz gyakor-
latilag igazgatóhelyettes funkciót jelentett az általános iskolához 
tartozva. Úgy éreztem, felelősen nem lehetett összeegyeztetni a 
munkaköri kötelezettségeket, vezetni kellett az óvodát, csoport-
ban is kellett dolgozni, továbbá a térítési díjakat is nekem kellett 
szedni, hogy csak néhány dolgot említsek. Mára megváltoztak 
az elvárások, lehetőség nyílt csak a vezetői teendőkkel foglal-
kozni, – ami teljes embert kíván – mégis óriási dilemma volt, 
hogy megmérettessem-e magam.

Az utóbbi években számos változás ment végbe az oktatás 
területén akár a törvényi, akár a strukturális átalakulást tekint-
ve, és bizony nem egyszerű ezekhez a kihívásokhoz rugalmasan 
alkalmazkodni, helyileg gyorsan reagálni. 

Leginkább, mégis azzal kellett megküzdenem, hogy közvet-
lenül már nem foglalkozhatom csoportokkal, de mindent mérle-
gelve arra jutottam, hogy a gyermekekért vezetőként tehetek a 
legtöbbet. A kollégáim közül is többen biztattak, hogy pályázzak, 
ami szintén sokat nyomott a latban, mert a mi munkánk igazi csa-
patszellemet igényel, egyedül itt nem sokra viheti az ember!

– Ennyi tapasztalattal a háta mögött mi a legfontosabb a 
hivatásában?

– Elég talán csak szót érteni gyermekkel és felnőttel. A gyermek 
a legőszintébb lény, egy tiszta kis ember, akinek mondandójában 
nincs semmi szándék, csupán közlésvágy. Az se baj, ha elevensége 
miatt rá kell szólni. A felnőttekkel már nehezebb, mi nem mindig 
vagyunk kendőzetlenek. Mégis azt mondom, hogy az óvodai dol-
gozóknak egy nyelvet kell beszélniük, hogy nyitott, vidám óvo-
dásokkal találkozzunk nap mint nap. Nekünk a világ dolgaira kell 
felkészítenünk a csemetéket, amiben a sok pozitívum mellett a ku-
darcra, az azzal való megküzdésre is kell időt szánni. 

A szülőkkel legalább ennyire fontos a folyamatos kommu-
nikáció, hisz együtt felelünk a kicsinyekért és együtt tudjuk a 
legjobban eldönteni, hogy mi jó a gyerekeknek.

– Mi változott az Ön vezetése alatt a korábbi évekhez képest?
– Elhamarkodott lenne e rövid idő távlatában ilyen formá-

ban bármit is kijelenteni. Úgy fogalmaznék, hogy 
azóta indultak be változások az óvodában is, amióta Vermes 

Rita lett az iskolaigazgató, hisz akkor még hozzájuk tartoztunk, 
ahogy már említettük. Nálunk heti kétszer van ingyenes angol 
és néptánc foglalkozás a nagycsoportosoknak. Ez megmarad a 
jövőben is, az önkormányzat költségvetésében támogatja ezt. 

Az idén felélesztettük az elhalt szakmai munkaközössége-
ket, ami egyfajta belső szakmai műhely. Anyanyelvi és moz-
gáskoordinációs munkaközösségekben dolgozunk. A költészet 
napján Medgyesen egymásnak mondtunk verseket és bemutat-
tuk a gyerekeknek a Só című mese dramatikus feldolgozását. A 
bodzási óvodában a mindennapos testnevelés volt a téma.

E hónap 23-án óvodapedagógiai szakmai fórumra készülünk 
a művelődési házban, 50 fő dél-békési óvodapedagógus részvé-
telével. Ilyen rendezvényre sem volt példa az elmúlt években. 
A Köznevelési Törvény és végrehajtási utasításainak legutóbbi 
módosításaiból adódó feladatokról, az Óvodai Nevelési Orszá-
gos Alapprogramról lesz szó. Fábián Katalin, a Magyar Óvo-
dapedagógiai Egyesület elnöke „A gyermek fejlődésének nyo-
mon követése” címmel tart előadást. Róla tudni érdemes, hogy 
ő a szülőanyja a Tevékenységközpontú óvodai nevelésnek, ami 
alapján mi is dolgozunk. Helyi programunk továbbfejlesztésé-
hez a jövőben szeretnénk referencia óvodákat is meglátogatni 
tapasztalatcsere céljából.

– Egyéb aktualitások, tervek?
– Sikeresen lezajlott az óvodabál, a bevétel meghaladta a 

nyolcszázezer forintot. A pénzen az Európai Uniós normáknak 
megfelelő udvari játékokat kívánunk vásárolni. Folyik a terep-
rendezés, három fát ki kellett vágni, mert egy kiszáradt, kettő 
veszélyes volt az épületre, ráadásul allergizáló nyírfa volt. 

A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítványon keresztül 
200 db mélytányért, 200 db lapostányért, 200 db kistányért és 
ugyanennyi porcelán kispoharat kaptunk az Alföldi Porcelán 
Edénygyár ZRT. Hódmezővásárhely cég adományaként, me-
lyeket ezúton is köszönünk! 

Vannak beadott pályázataink és olyan elképzeléseink is, 
melyekről még csak fantáziálunk. Egy sószoba kialakítása, egy 
közlekedési park megteremtése, családi programok, stb.

Készülünk a ballagásra, melyet június elsején, szomba-
ton délelőtt 9 órától tartunk az óvodában. A helyi, bánkúti és 
bodzási épületek falai közül összesen 42 gyermeket bocsátunk 
iskolába. A medgyesbodzási óvoda szeptembertől már nem lesz 
tagintézményünk. Az előttünk álló tanévre 24 lurkót írattak be a 
szülők óvodába, így 122–en leszünk őszre.  

Baukó Ildikó
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– Nagyon örültem annak, hogy éppen a Költészet Nap-
ján sikerült létrehozni egy ilyen kulturális programot -mely-
ről röviden meg is emlékeztünk az úton-, ahol a térségből a 
mi egyesületünk és a medgyesegyházi Román Nemzetiségi 
Önkormányzat valamint települési érdeklődők mellett voltak 
résztvevők a pusztaottlakai Román Nemzetiségi Önkormány-
zattól, a pusztaottlakai Purdi Mihály Kulturális Egyesülettől, a 

medgyesbodzási Román Nemzetiségi önkormányzattól, vala-
mint a mezőkovácsházi Román Nemzetiségi Önkormányzattól. 
Összesen 52-en keltünk útra dél-békésből, velünk tartott Ruck 
Márton, polgármester is. 

A felemelő hangulatú előadás után a mezőkovácsházi Ro-
mán Nemzetiségi Önkormányzat és a medgyesegyházi Ro-
mánság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület együttműkö-

dési megállapodást írt alá, 
melyet már régebben szeret-
tünk volna realizálni, s erre 
a mostani alkalom jó lehe-
tőséget nyújtott. A színház-
ban találkoztunk Alexandru 
Victor Micula, nagykövet 
úrral és Bogdán Ignat, ta-
nácsos úrral. Visszafelé úton 
megbeszéltük, hogy ez volt 
az első, de nem utolsó utunk 
együtt, a jövőben törekszünk 
majd közös rendezvények 
megtartására, hogy tovább 
erősítsük barátságunkat és 
együvé tartozásunkat.

N. P. G. 

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület elnöke, Sütő Mária Márta a közelmúltban színházi látogatást szervezett 
a fővárosi Operettszínházba, a Rómeó és Júlia darab musical változatára, mely román-magyar nyelvű előadás volt.

AZ OPERETTSZÍNHÁZBAN JÁRT A DÉL-BÉKÉSI ROMÁNSÁG

Több jeles eseményről is megemlékezhettünk idén ápri-
lisban. Többek között április 2-án, a nagy dán mesemondó 
Hans Chrisitan Andersen születésének napján a mesékről és 
a gyermekkönyvekről, április 11-én feledhetetlen poétánk, 
József Attila születésnapján a Költészet napjáról, április 22-
én a Csillagászat világnapjáról, és végül de nem utolsó sor-
ban április 22-én a Föld napjáról.

Ezek a neves dátumok remek lehetőséget kínáltak arra, hogy 
városunk apraját – nagyját belevonjuk a közös megemlékezés-
be, így született meg a Csillagok Éjszakája nevet viselő ren-
dezvény, ahol az idelátogatóknak igazán páratlan élményben 
lehetett részük. Egy igazi csillagvizsgáló teleszkópon keresztül 
kémlelhették a kora tavaszi eget, amit megelőzött egy remek 
előadás Mátis András, nyugalmazott planetáriumi előadótól. 
Ő Apophisról, a végzet kisbolygójáról beszélt szűk egy órában 
a megjelenteknek. 

Eme rendezvényen került sor két, az általános iskolások kö-
rében meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére is. Ruck 
Róbert, a Gold irodaszer vezetője két témát adott a gyerekek-
nek, az alsósok a Húsvéttal kapcsolatos érzéseiket, gondola-
taikat tolmácsolhatták rajz formájában, még a felsősök a Föld 
napjának apropóján ragadhattak ceruzát.

A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. a Gyermekkönyvek 
világnapjának emlékére egy Andersen jelmondatot választott 
a rajzok vezérmotívumává:„Vannak helyek, amelyek puszta 
említése vándorkedvvel tölti el a szívünket. „ 

A pályázatok óriási sikert arattak a gyerekek körében, több 
mint száz rajz érkezett a két pályázatra, és külön örömként tart-
hatták számon a szervezők, hogy ötletgazdag, csodálatos mű-
vek készültek. Bizony igen nehéz dolga volt a zsűrinek és csak 
hosszas töprengés után sikerült dűlőre jutniuk a végeredményt 
illetően. 

Végezetül álljanak itt a nyertesek nevei is:
Az alsósok között Húsvét témakörben helyezést ért el Fajó 

Viktória, 1.a osztályos tanuló. Második lett Dragujlov Lili, 3.b 
osztályos tanuló. Első helyen végzett Kucsa Laura, 4.b osztá-
lyos tanuló.

A felsősök versenyében harmadik helyen végzett Marosi 
Krisztina, 6.a-s tanuló, második lett Bódi Richard, 7.b. osz-
tályos tanuló. Az első helyet Marosi Krisztina, 6.a osztályos 
tanuló szerezte meg.

A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. versenyén a kö-
vetkező sorrend alakult ki. Alsósok közül harmadik lett Kiss 
Csaba, 3.b. osztályos tanuló, a második helyezettnek járó dí-
jat Kovács Nikolett , 4.b. osztályos tanuló nyerte, még az első 
Toma Edina, 1.a. osztályos tanuló lett.  Felsősök között a har-
madik helyen Tolán György, 6.b. osztályos tanuló végzett, a 
második Kovács Klaudia Tamara, 6.a. osztályos tanuló lett, az 
első helyen, pedig Aponyi Tibor, 6.a. osztályos tanuló végzett. 

Szívből gratulálunk a győzteseknek és mindenkinek, aki 
részt vett a pályázaton! 

Szűcs Judit, könyvtáros

ÁPRILIS NAGY ESEMÉNYE VOLT A CSILLAGOK ÉJSZAKÁJA
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ADOMÁNYT KAPTUNK AZ OROSHÁZI 

 ÁRUHÁZTÓL
A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány évek óta próbál tenni a 
környezetvédelemért, ezért immár 4. éve gyűjtjük a PET palackokat 
és alumínium italos dobozokat. A gyűjtés iskolai szinten történik. 
Nemcsak környezetünk megóvásáért teszünk, de a leadott PET pa-
lackokért és alumínium dobozokért pénzt is kapunk. 

Az őszi-téli gyűjtésünk eredménye 26. 000,- Ft bevétel, mely ösz-
szeget a 2013-as Gyermeknap minél színvonalasabb megrendezésére 
fogunk használni. A szorgalmas gyűjtőmunkánk elismeréseként 2013. 
március 29-én már második alkalommal vehettem át adományt az 
Orosházi TESCO Áruház igazgatójától, Liker Csabától. 

Az áruház 30.000 Ft-ot adományozott nekünk, elismerve a kör-
nyezetvédelemért tett fáradozásunkat. Természetesen a gyűjtés nem 
áll meg, továbbra is várjuk a Jókai utcai iskolában a lehetőleg összeta-
posott PET palackokat és alumínium dobozokat!

Gácsér Béláné

EMLÉKÉT MEGŐRIZZÜK…
2013. április 12-én megemlékezést tartottunk iskolánk hősi halált 
halt népi tanítójának emléktáblájánál. Kemény Károly, póttartalé-
kosként szolgálta hazáját az I. világháborúban. Halálának 98. év-
fordulóján Karsai Ervin, egyetemi tanár kiemelte, hogy a diákoknak 
méltó példaképe lehet Kemény Károly tanár úr, aki életét áldozta a 
szeretett szülőföldjéért.

A diákönkormányzat nevében Király Gabriella helyezte a jelenlé-
vők szívére az üzenetet: „akármi jő, emlékezünk”, majd Juhász Dávid 
tolmácsolta Simonyi Imre: Rendületlenül c. versének gondolatait- „S 
ha másként nem-hát legbelül: hazádnak rendületlenül!” 

A hagyományteremtő méltó megemlékezés mécsesek gyújtásával 
ért véget.

Köszönjük a „Tisztelet a hősöknek” társaság, szervező és gond-
viselő munkáját e nemes ügy érdekében! 

MEGEMLÉKEZÉS 
A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT 

ÁLDOZATOKRÓL
2013. április 16-án interaktív osztályfőnöki órákon emlé-
keztünk meg a történelem egyik legszomorúbb eseményé-
ről, a holokausztról. A képi világ közelebb vitte tanulóin-
kat a 20. század legkegyetlenebb tudatos népirtásának az 
okaihoz:

„A náci „übermensch” politika tudatosan jutott el a nürn-
bergi törvények megalkotásától a Koncentrációs táborokban 
elkövetett szörnyűségekig. A náci birodalom ellenségeit, a 
zsidókat és a cigányokat gettókba zárták, ahonnan teherva-
gonokkal szállították őket a több száz kilométernyire fekvő 
haláltáborokba, ahol gázkamrákban lelték halálukat. A leg-
nagyobb nemzetiszocialista megsemmisítő tábor Auschwitz-
Birkenauban működött. Minden harmadik áldozata magyar 
állampolgár volt.” 

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Holokauszt - cite_
note-Berenbaum103-9

A történelmi visszaemlékezés jó alkalmat adott arra, hogy 
a korabeli filmek, képek, dokumentumok élethűvé tegyék a 
diákok számára a borzalmak megértését. A gyerekek közösen 
fogalmazták meg hitvallásukat: a legfőbb érték a világon az 
emberi élet és ezt semmilyen hatalmi törekvés nem veszélyez-
tetheti.

Pataky László

KISTÉRSÉGI MATEMATIKA VERSENY

2013. április 17-én rendezte meg iskolánk az alsós és felsős 
tanulóknak a szakmai megmérettetést. A versenyzők 4. és 7. 
évfolyamon mérettettek meg. Az alsó tagozatosokból 34 tanu-
ló vett részt 8 településről. A felső tagozatosok 12 fővel verse-
nyeztek.

Alsó tagozaton I. lett Uri Hanna, Kunágota, II. Zelenák 
László, Pusztaföldvár, III. Gulyás Raul, Medgyesegyháza- fel-
készítő pedagógusa Emenet Adrienn.

A csapatverseny sorrendje: Pusztaföldvár, Kunágota, 
Medgyesegyháza. 

A felső tagozatosok eredményei: I. Isztin Ferenc, Domb-
egyház, II. Karsai Ervin, Medgyesegyháza – felkészítő tanára 
Piják Andrásné, III. Schneider Botond, Kevermes.
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MEDGYESI FIATALOK
Kell egy hely, ahol összegyűlhetnek és kellenek 
programok, amik összefogják őket – erre jutottak 
a medgyesegyházi fiatalok, akik már hetek óta gyű-
léseznek azért, hogy a helyi fiatalság problémáit 
megoldják.

Egy remek kezdeményezés gyümölcsének tekinthe-
tők ezek a találkák, amik a Művelődési Házban, egy-
egy kellemes hangulatú teadélután keretében zajlanak. 
Az itt összegyűlt fiatalok azon töprengenek, hogyan 
lehetne pezsgőbb kulturális életet, fiataloknak való 
igényes szórakozást nyújtani, mindezt a célból, hogy a 
medgyesi ifjak szívesen maradjanak itt vagy jöjjenek 
haza szülővárosukba. 

A találkák során rendszeresen felvetődött, hogy 
kellene egy olyan hely, ahová a fiatalok be tudnak 
ülni, ott pedig kellenek színvonalas programok, amik 
le tudják őket kötni. Sok remek ötlettel álltak elő a 
megjelentek, ebből is kiemelkedett a sport fontos-
sága és igénye. Ezen felül a javaslatok között meg-
találhatóak voltak olyan ötletek, mint kiállítások, te-
matikus délutánok szervezése, számítógépes játék-
vetélkedők rendezése, társastánc és még számtalan 
program ötlet.

Reméljük hamarosan eredményt is hoznak ezek a ta-
lálkozók, aminek hála a fiatalok itt helyben is megtalál-
hatják a számításukat. 

Szűcs Judit, könyvtáros

TISZTELT SZÜLŐK,
KEDVES GYEREKEK!

Az idei évben is szervezünk táborozást Romániába. Az úti 
cél: MONEASA (MENYHÁZA), Arad mellett a hegyekben. 

A táborozás időpontja: 2013. július 22-július 26.
A román nemzetiségi nyelvet tanuló diákoknak a helyi 

Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatást nyújt, ezért 
számukra a részvétel díja: 15. 000 Ft., a többi érdeklődő 
tanulónak 25. 000 Ft.

A részvételi díj tartalmazza: az utazást, szállást, napi 
háromszori étkezést. 

Jelentkezési határidő: 2013. május 17. Jelentkezni le-
het Negrea Dániel, tanár bácsinál!  (Tel.: 06-70/941-5541)

IDÉN IS SZUPERMARATON
A Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club 

2013. május 25-26-án rendezi a 16. Nemzet-
közi Szupermaraton Kerékpáros és Görkori 
Túrát Békéscsaba-Arad-Békéscsaba útvo-
nalon. 

Nevezési határidő: 2013. május 12.!!!
Versenyinfók- nevezési lap:www.bcsac.hu
A szervezők köszönetüket fejezték ki a rendezésben való 

korábbi partnerségért Medgyesegyházának és egyben kér-
ték Ruck Márton, polgármestert az idei együttműködésre is. 
Városunk KERÉKPÁROS és GÖRKORI PIHENŐ állomás lesz 
a verseny 2. napján, 26-án, vasárnap. Rajt: 12. 30. óra  

Kérjük a verseny medgyesegyházi résztvevőit, indulási 
szándékukat a helyi Művelődési Házban is jelezzék május 
03-ig!

TEHETSÉGEK NAPJÁT TARTOTTUNK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
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EGYSÉGES KÉRELEM
A 2013-as évben is háromféle módon nyújtható be az Egységes 
Kérelem az MVH-hoz. Amennyiben a gazdálkodó rendelkezik 
saját ügyfélkapus regisztrációval saját ügyfélkapuján keresz-
tül, ha nincs ügyfélkapuja, technikai közreműködő, vagy meg-
hatalmazott útján. Technikai közreműködők az agrárkamarai 
tanácsadók és a falugazdászok lehetnek. 

A támogatási felületre történő sikeres belépéshez a korábbi 
években használt jelszó érvényes. Ha valaki elveszítette, vagy 
elfelejtette jelszavát, illetve új igénylő személyesen és postai 
úton is igényelhet jelszót a G-946 nyomtatványon az MVH me-
gyei kirendeltségén. Az a termelő jogosult az adott területre tá-
mogatást igényelni, aki 
– MVH regisztrációs számmal rendelkezik, 
– 2013. június 10-én földhasználati nyilvántartásba be-

jegyzett földhasználó,
– a kérelem szintjén a támogatható terület nagysága eléri 

az 1 hektárt,
–  az igénylési területegység (tábla) támogatható területé-

nek el kell érnie a 0,25 hektárt. 
Az Egységes Kérelemben a gazdálkodónak minden általa 

bejelentett és használt földterület feltüntetése szükséges (a 0,25 
hektárnál kisebb is), csak az adott terület esetében a ,,nem igé-
nyel támogatást” jelölést kell alkalmazni. 

A SAPS támogatáson felül 2013-ban 29 jogcímre lehet az 
Egységes Kérelem keretében támogatási igényt benyújtani.

A kitöltés során, a támogatási felületen lehetőség van a gaz-
dálkodó telefonszámának megadására, mely az esetleges el-
lenőrzések zökkenőmentes lefojtatásához nyújthat segítséget a 
hivatal munkatársai számára. A kérelem benyújtására rendelke-
zésre álló időszak 2013. május 15-én zárul. 

Barecz Zsuzsanna, 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – tel.: 30/3300523

SÍRKŐKÉSZÍTÉS!
1-es gránitsír 190 000 Ft-tól
2-es gránitsír 290 000 Ft-tól
urnás gránitsír 130 000 Ft-tól
1-es műköves sír 90 000 Ft-tól
2-es műköves sír 130 000 Ft-tól

Az árak kompletten, 
feliratozva 2 db vázával értendőek!

Érd.: Gulyás Sándor, 
Medgyesegyháza Dózsa u. 23. sz. 

Tel.: 06-70/611-7043
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BICIKLIKET KAPTAK 
A DÉL-BÉKÉSI RENDŐRÖK

(az írás és fotó átvéve a Beol internetes portálról)
A megyénkben új típusú rendőri szolgálat célja a jogsérté-

sek felderítésén, tetten érésén túl a kerékpárokat használók 
szabályos közlekedésre nevelése. Medgyesegyháza, valamint 
Pusztaottlaka képviselő-testülete speciálisan felszerelt ke-
rékpárok beszerzésére adott támogatást a Mezőkovácsházi 
Rendőrkapitányságnak. A kistérség közbiztonságának továb-
bi javítása érdekében összesen négy kerékpár segíti április 19-
étől a rendőröket. A Dél-békési kistérségben, de elsősorban a 
Medgyesegyházi Rendőrőrs illetékességi területén, valamint 
Mezőkovácsházán lesznek láthatóak a kerékpáros rendőrök.

Az érintett kistérségben sokan közlekednek naponta kerék-
párral, ebből kifolyólag a személyi sérüléssel járó közlekedési 
baleseteket tekintve gyakran jelennek meg okozóként a kerék-
párosok. A megyénkben új típusú rendőri szolgálat célja a jog-
sértések felderítésén, tetten érésén túl a kerékpárokat használók 
szabályos közlekedésre nevelése. A kerékpáros rendőrök fel-
szerelése megegyezik az áltanos járőrszolgálati felszereléssel, 
azonban az öltözetük attól eltérő. „Rendőrség” felirattal ellá-
tott fehér színű rövid ujjú pólót viselnek, rendfokozati jelzéssel, 
szolgálati jelvénnyel, névkitűzővel, állománybeli hovatartozá-
sukat jelző ékítménnyel. A szolgálati öltözet további speciali-
tását a fekete, szintén „Rendőrség” felirattal ellátott térdnadrág 
és a kerékpáros védősisak adja.               Forrás: www.beol.hu

BÉKÉS MEGYEI CSALÁD, 
ESÉLYTEREMTÉSI ÉS ÖNKÉNTES HÁZ 
CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT 

5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. sz.
E-mail.: eselyhaz.bcs@gmail.com

Irodavezető: Herczegné Számel Annamária, 
Tel.: 20/264-4463

ÜGYFÉLFOGADÁS munkanapokon 9-13 óráig.

A békéscsabai székhelyű Egyensúly AE Egyesület jogelődjeit 
tekintve több mint ötvenéves múltra tekint vissza, zászlóshajóján év-
tizedek óta a szenvedélybetegség, elsősorban az alkoholizmus elleni 
küzdelem áll. A függőség okozta károsodások fizikai és mentális kö-
vetkezményeinek korrekciója mentén, szinte alig van olyan társadalmi 
csoport, mellyel ne kerülnénk kapcsolatba napi munkánkban. Vall-
juk, hogy a társadalomban meglévő előítéletek magukban hordozzák 
egyének, családok teljes kizáródásának a veszélyét, ami ellen szociális 
szakemberként kötelességünk fellépni. Az esélyegyenlőség számunkra 
evidencia, melynek elérésére folyamatosan törekszünk mind a köte-
lezően vállalt feladatainkban, mind civil kezdeményezéseink során.  
Tevékenységünket Békéscsaba megyei jogú város képviselő-testülete 
„Kiváló szociális munka” kitüntetéssel díjazta, mely elismerést civil 
szervezet elsőként kapta meg a városban.

Egyesületünk ES(ély)ERNYŐ projekt néven nyerte el 2011 őszén az 
Esélyek Háza Békés Megyei Irodája működtetését. Programjaink fenntart-
hatósága az önkéntességet gyakorló állampolgári részvétel mentén továbbra 
is biztosított. Örömmel vettük, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
2012-től méltónak találta egyesületünket a Békés Megyei Család, Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház működtetésére. 

A CsEÖH minden tevékenységével a hátrányos helyzetű, diszkri-
minációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, 
a kormányzat e területhez kapcsolódó szakmapolitikai céljainak helyi 
szintű megvalósulását tartja szem előtt. Tevékenysége fókuszában az 
alábbi diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet eredményező ténye-
zők állnak: fogyatékosság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és időskor), 
mélyszegénység (kiemelten a romák, a gyermekek és a hátrányos 
helyzetű településeken élők), a családok és az önkéntesség.

Baukó Ildikó, esélyegyenlőségi koordinátor

Programunk az 
  

 támogatásával valósul meg.

TEMETKEZÉSI 
SZOLGÁLTATÁS

„A medgyesi 
vállalkozástól 

diszkréten, 
szépen, olcsón”

GULYÁS SÁNDOR
MEDGYESEGYHÁZA, 

DÓZSA u. 23. sz.
Tel.: 06-70-611-7043
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