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Húsvét

Az idők folyamán többféle módját találták ki a to-
jásdíszítésnek. Legelterjedtebb a viaszolás, karcolás. 
Egy idő után ügyes kezű kovácsok megirigyelték az 
asszonyok dicsőségét és patkolni kezdték a tojáso-
kat. Ma már a különféle kézműves alapanyagoknak 
köszönhetően csak a fantáziánk szab határt a tojás-
díszítésnek. 

Húsvét második napja a locsolkodásé. Régen ezt 
a napot „vízbevető hétfő”-nek nevezték, mert a lá-
nyokat akár erőszakkal is a kúthoz, vályúhoz vit-
ték, és alaposan meglocsolták tiszta vízzel. A rítus-
nak tisztító, egészséget hozó, termékenyítő hatást 
tulajdonítottak. Mára finomodtak a szokások már 
csak a néphagyományokat erősen tartó helyeken 
locsolnak vízzel, a legtöbb helyen áttértek az illatos 
kölnire, amivel a rokonokat, szomszédokat egy vers 
kíséretében frissítik fel:

„Szépen kérem az anyját, Adja elő a lányát,
Hadd locsolom a haját, Hadd nőjön nagyra,
Mint a csikó farka, Még annál is nagyobbra,
Mint a Duna hossza! Szabad-e locsolni?

Gácsér Béláné

A húsvét a kereszténység legnagyobb és legrégebbi 
ünnepe. Mozgó ünnep, a tavaszi napéjegyenlőséget 
követő holdtölte utáni első vasárnapra esik.

Nem mindenki vallásos vagy keresztény, ezt az 
ünnepet mégis mindenki várja, és valamilyen mó-
don ünnepli is, hiszen a vallási gyökereken túl na-
gyon sok népi hagyomány is kapcsolódik ehhez az 
ünnephez. A locsolás, a tojás, a nyúl, a bárány, a 
barka, a sarjadó fű a húsvét néprajzi értékét szim-
bolizálja. 

Régen az emberek számára legfontosabb megél-
hetési forrás a növénytermesztés és állattartás volt. 
Családok sorsa függött a termés mennyiségétől. 
Ezért az idők folyamán sokféle hiedelem alakult ki, 
melyek közül sok, ha nem is eredeti formájában, de 
mára is fennmaradt. Ezek a hiedelmek leggyakrab-
ban a termékenységgel voltak összefüggésben.

Húsvét vasárnap tilos volt seperni, főzni, varrni. 
A magyarázat szerint azért, hogy a locsolókat el ne 
ijesszük, ki ne söpörjük. A hagyomány szerint nagy 
jelentősége volt a határjárásnak is. Fontos volt, mert 
a tavaszi vetések mágikus védelmét, a források 
megtisztulását látták benne. A bárány, amely régen 
tradicionális étel volt húsvétkor bibliai jelentéssel 
bír. Ünnepi áldozat, de egyben a tisztaságot is jelen-
ti. A barka, a sarjadó fű a megújulást rejti magában. 
A nyúl, mely a húsvéti hagyományok közül a leg-
újabb, szaporasága miatt a termékenységet szimbo-
lizálja.

Legjellemzőbb húsvéti jelkép a tojás, mely a termé-
kenységet jelenti. A tojás ajándékozása jó kívánság 
volt. A lányok, asszonyok dolga volt húsvétra a hí-
mes tojás elkészítése. Régen nagyon sokféle termé-
szetes festékanyagot használtak, ilyennel festették 
a tojásokat is. Különféle növényi részek főzésével 
különböző színeket értek el. Ilyen ,még ma is nép-
szerű festék a hagymahéj, melytől gyönyörű barna 
színt kap a tojás. Ha egy-egy szép levelet tojásfehér-
jével ráragasztunk a tojásra, majd harisnyába kötve 
sokáig főzzük, festés után szépen ott marad a levél-
nyomat. Ne felejtsük el szalonnával átkenni, mert 
attól lesz szép fényes.

Medgyesegyháza város képviselő-
TesTüleTe nevében kellemes
HúsvéTi ünnepekeT 
kívánok minden
Helyi lakosnak!

Ruck máRTon, polgáRmesTeR

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA
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Tájékoztató a bérpótló támogatás
 folyósításának feltételeiről

A szociális törvény felhatalmazása alapján a tele-
pülési önkormányzat 9/2011. (III. 30.) számú rende-
letében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb 
feltételeként előírta, hogy a kérelem benyújtója, il-
letve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rende-
zettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében 
megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet 
rendezettségének biztosítása körében a kérelmező 
vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy 
ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos 
terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának 
és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint 
higiénikus állapotának biztosítására irányuló köte-
lezettség került meghatározásra az alábbiak szerint: 

A kérelmező, vagy a jogosult által életvitelszerűen 
lakott lakás vagy ház, annak udvara, kertje, a kerí-
téssel kívül határos terület, a járda tisztán tartása, az 
ingatlan állagának és rendeltetésszerű használható-
ságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása 
a kérelmező vagy a jogosult kötelezettsége. A kérel-
mező vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott la-
kás vagy ház rendezettsége akkor biztosított, ha

- helyiségeiben a járófelületek mentesek a hulladék-
tól, a burkolatok, berendezési és felszerelési tárgyak 
valamint textíliák szennyeződéstől mentesek,

- a higiénikus állapot megteremtése érdekében 
szükség szerint megtörténik a rágcsálók és rova-
rok távoltartása, illetve irtása.
A kérelmező vagy a jogosult által életvitelszerű-
en lakott ingatlan udvara és kertje akkor rende-
zett, ha

- mentes a hulladéktól, és a háztartási hulladék 
gyűjtése és kezelése a vonatkozó jogszabályok-
nak megfelelően történik, 

- gyom- és parlagfűmentes,
- a pázsit nyírásáról vagy kaszálásáról szükség 

szerint gondoskodnak,
- a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő 

anyagok tárolása sorban, rendezetten történik,
- a burkolt felületeket tisztán tartásáról, pormente-

sítéséről gondoskodnak.
- a kerítéssel kívül határos terület rendezettsége 

akkor biztosított, ha mentes a hulladéktól, gyo-
moktól, a zöldfelület nyírásáról vagy kaszálásá-
ról, a növények megfelelő ápolásáról a vonatkozó 
jogszabály rendelkezése szerint gondoskodnak.

- A járda tisztántartása akkor biztosított, ha mentes a 
hulladéktól, a lehullott növényi részektől, a felgyü-
lemlett csapadékvíztől, valamint télen a hó eltakarí-
tása és a járda síkosság mentesítése megtörténik.”

Az előírások betartásáról a helyszínen környezet-
tanulmány készül. Amennyiben a kérelmező vagy 
a jogosult a kötelezettségét nem teljesíti, a jegyző az 
elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével 
15 napos határidő tűzésével felszólítja a feltételek 
teljesítésére, és felhívja a figyelmet a teljesítés elma-
radásának jogkövetkezményeire. 

Kérünk minden érintett ügyfelet a rendelet betar-
tására. Az előírt feltételek ellenőrzése folyamatosan 
történik, és annak megszegése az ellátás megszün-
tetését vonhatja maga után. 

Medgyesegyháza, 2011. április 08.

Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ
LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ 

ELLÁTÁSÁRÓL

Tisztelt Medgyesegyházi lakosok!

ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜL:
a háztartásokban keletkező mindennemű da-
rabos 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, ele-

mek, zsírok, festékek)

A szállítás lakóingatlanok elől történik. A lom-
talanítás időpontja: 2011. május 11. (szerda) 
reggel 7 órától. 

Az akció keretén belüli ingyenes szállítás csak 
az érvényes 2011. évre vonatkozó szerződéssel, 
valamint lejárt fizetési kötelezettséggel nem 
rendelkező ingatlantulajdonosokat illeti meg. 

Kérjük a leüresített ingatlanok tulajdonosait, va-
lamint közszolgáltatási díjaikat még nem rende-
ző ügyfeleiket NE helyezzék ki a lomokat, mert 
azok elszállításra nem kerülnek. 

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt
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MEDGYESEGYHÁZA
cSATLAKOZOTT

2010. január és július között a Minden Gyerek 
Lakjon Jól Alapítvány 5000 gyereknek osztott heti 
rendszerességgel vitamin- és fehérjedús csomagot. 
Ezt az eredményt több ezer felnőtt segítségének kö-
szönhetően érhették el. Az idén tovább folytatódik 
az akció. 

Mindenkire szükség van!

- Megkeresésemre és Hegedűs Zsuzsa alapítvá-
nyának köszönhetően megteremtettük azokat a fel-
tételeket, melyek lehetővé tették, hogy „A Minden 
Gyermek Lakjon Jól” program a Dél-Békési Kis-
térségben, teljes lefedettség mellet elindulhasson. 
Szükség van arra, hogy a települések önkormányza-
tai minden lehetőséget megragadjanak, ami hosszú 
távú megoldástokkal kecsegtet, legyen az bármi-
lyen csekélynek látszó is. Ennek a közös kezdemé-
nyezésnek a célja, hogy folyamatos és fenntartható 
segítséget nyújtsunk a családok élelmiszerproblé-
májának egy részére- áll Simonka György, ország-
gyűlési képviselő tájékoztató levelében.

Medgyesegyháza önkormányzata is csatlakozott 
a felhíváshoz, már folynak is az előkészítő mun-
kák. A polgármesteri hivatal és a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat munkatársai kiértesítették 
a hátrányos helyzetű családokat és meghívták őket 
egy-egy tájékoztató fórumra Medgyesegyházán és 
Bánkúton.

Ruck Márton, polgármester mindkét település-
részen szorgalmazta az érintettek körében, hogy 
éljenek a felkínált lehetőséggel, saját belátásuk sze-
rint igényeljenek konyhakerti zöldségmagokat, ve-
tőmag krumplit és aprójószágokat, esetleg vemhes 
kecskét. A rászorulók igénybejelentéseiket a pol-
gármesteri hivatal titkárságán ügyfélfogadási idő-
ben megtehetik.

A tájékozató fórumon több szülő is jelezte, hogy 
ez a lehetőség nagy segítség számukra. 

Volt, aki az akcióban rejlő pedagógiai célt emelte 
ki: lehet együtt veteményezni, gyomlálni a gyerme-
kekkel és megmutatni nekik, hogy melyik zöldség 
micsoda, hogyan fejlődik, mert előfordulhat, hogy 
lesz, aki most lát majd életében először ilyesmit.

Egy másik anyuka elmondta, hogy nyolcadikos 
ballagásra készülnek, amihez jól jön a levesbe való!

B. I.

Tájékoztatás a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadási 
idejének változásáról

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 

2011. április 11-től
megváltozik a Polgármesteri Hivatal ügy-

félfogadási ideje az alábbiak szerint:

Ügyfélfogadási idő:

hétfő, szerda 
08.00 - 16.00 óráig
csütörtök, péntek 

08.00 - 12.00 óráig
Kedden egész nap és csütörtök délután

az ügyfélfogadás szünetel!

Az új ügyfélfogadási rendre történő 
áttéréséhez portaszolgálat 

nyújt segítséget. 

Gácsér Béla, jegyző

A városi önkormányzat segítséget kí-
nál a medgyesegyházi és bánkúti ál-
láskeresőknek!

Azok a helyi lakosok, akik dolgoz-
ni szeretnének, ingyenesen kínálhat-
ják szabad munkaerő kapacitásukat 
Medgyesegyháza honlapján a

 „MUNKA-VÁLLALOM” 
rovatban.

Amennyiben élni kíván ezzel a lehető-
séggel, és hozzájárul ahhoz, hogy adatai 
elérhetőek legyenek a munkáltatók szá-
mára, kérjük adminisztráció céljából, je-
lentkezzen ügyfélfogadási időben a Pol-
gármesteri hivatal titkárságán.

MUNKA-HELYBEN- GONDOLKODIK?
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Véradás
Medgyesegyházán évente négyszer szervezünk 

véradást. Idén, március 9-én az elvárt 45 fő helyett 
többen, 59-en jelentek meg a véradáson. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy több véradó először szánta 
rá magát erre a nemes cselekedetre. Egy hölgy a 
szomszédasszonyát beszélte rá, hogy elkísérje, egy 
fiatal lány, pedig a barátját győzte meg, hogy jöjjön 
el, hiszen egy donor három beteg emberen segít. 
Mindenki vásárlási utalványt, ásványvizet, csoko-
ládét kapott. A Medgyesegyházi Vöröskereszt most 
is, mint általában teával, üdítővel, édes és sós süte-
ménnyel kedveskedett a megjelenteknek. Költsége-
inket, az önkormányzattól kapott támogatásból fe-
dezzük, melyet ezúton is szeretnék megköszönni.

A véradók régi vágya teljesült, amikor az idén elő-
ször nem csak egy vidéki fürdőbe kaptak személyre 
szóló belépőt, hanem a helyi uszodába is, ahova az 
egész család ellátogathat egy alkalommal.

Kérem azokat a 18 és 65 év közötti felnőtteket, akik 
egészségesnek érzik magukat, jöjjenek el a követke-
ző véradásainkra és segítsenek azoknak a beteg em-
bereknek, akiknek így az életüket menthetjük meg. 
A véradások időpontjairól tájékozódhatnak a ká-
beltelevízióból, valamint a városban kifüggesztett 
plakátokról.

Knapcsikné Király Gyöngyi

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

ADÓJA 1%-ÁVAL
KÉRJÜK, TÁMOGASSA 

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETÉT

A kedvezményezett neve:
MAGYAR VÖRÖSKERESZT BÉKÉS 

MEGYEI SZERVEZETE
A kedvezményezett adószáma:

19053161-2-04
Fontos, hogy a borítékra írja rá:

NEVÉT, LAKCÍMÉT, ADÓAZONOSÍTÓ 
JELÉT!

Köszönettel:
MAGYAR VÖRÖSKERESZT 

BÉKÉS MEGYEI 
SZERVEZETE

A Művelődési Ház és Könyvtár 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kíván 
Medgyesegyháza - Bánkút
valamennyi lakosának.

KÖSZÖNET
Medgyesegyháza város virágba borul.
A közterületek szépítéséhez
Uhrin András helyi vállalkozó
400 db rózsatövet
adományozott. 

Köszönjük a lakosság nevében!
A virágok már ki is kerültek
a település központjába,
közcélú foglalkoztatottak 
gondoskodtak az ültetésről.

A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 
Pályázati tevékenységekkel bővítette 

szolgáltatási körét, vállalják pályázatok 
megírását, lebonyolítását. 

A közelmúltban informális tájékoztató 
fórumra várták a helyi vállalkozókat, 
melynek keretében a 2011-ben kiírt pá-

lyázatokkal kapcsolatban 
tartottak megbeszélést.

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍ-
VÁN A PAPÍR- ÍRÓSZER-
NYOMTATVÁNY- JÁTÉK - 
AJÁNDÉK  ÜZLET

Folyamatos kedvezményekkel, 
szeretettel várjuk
Kedves Vásárlóinkat 
Medgyesegyházán 
a Dózsa Gy. u. 8. sz. alatt 
/Rendőrséggel szemben/

Hétfő: zárva 
Kedd-péntek: 8: 00- 17: 00
Szombat: 8: 00- 13: 00
Vasárnap: zárva

Tel.: +36-68/440-440

FÓRUM A VÁLLALKOZÓKNAK
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Részletek a Medgyesegyházi PolgáRMesteR naPlójából…
2011. április 13.

Az elmúlt egy hónapra visszagondol-
va, azt kell megállapítanom, hogy életem 
egyik legnehezebb időszaka után vagyok. 
Miért is?

Márciusban fogadta el a képviselőtestület 
a költségvetést, amely számos egyeztetés és 
vita után zárult le, és alakult ki a jelenlegi 
formában. Nagyon nehéz döntéseket kellett 
meghozni annak érdekében, hogy a város 
költségvetése egyensúlyba kerüljön. 

Az első körben összeállított költségvetés-
ben 118 millió forintos hiány mutatkozott, 
ami hirtelen kezelhetetlennek tűnt. Őszin-
tén szólva felmerült mindenkiben, nyilván 
bennem is, hogy városunk olyan helyzetbe 
kerülhet, amelynek beláthatatlan következ-
ményei lesznek, félő volt, hogy gazdasági-
lag teljesen tönkre megy városunk. 

Súlyos megszorításokat kellett a terve-
zéskor beépíteni, és ezt nem egyszerű elfo-
gadtatni az emberekkel, mert adott esetben 
munkahelyek megszűnéséről van szó, ami 
családok megélhetését érinti.

Azt érzékeltem, hogy a képviselőtestületi 
üléseken is sokan megjelentek, kíváncsiak 
voltak miként fog alakulni településünk je-
lene és jövője. Rengetegen megállítottak az 
utcán, bejöttek hozzám a hivatalba, és min-
denki arra volt kíváncsi van- e megoldás? 

Az önkormányzat dolgozói is aggódva fi-
gyelték a fejleményeket. Én úgy gondolom 
sikerült megtalálni azt az megoldást, amely 
lehetőséget fog biztosítani ahhoz, hogy az 
önkormányzat gazdálkodása a jövőben 
helyreálljon, és újra fejlődhessen lakóhe-
lyünk. Jelenleg 21 millió forint működési hi-
ánya van betervezve az önkormányzatnak a 
költségvetésbe, amely hitelfelvétellel pótol-
ható, de nem szeretnénk ezt a hitelt felvenni. 
Azon fáradozunk, hogy megleljük azokat a 
bevételi forrásokat, amelyekkel ezt a hiányt 
pótolni tudjuk. Ehhez nagyon sok intézke-

dést kell még meghozni, úgy az intézmé-
nyek átalakítása, mint a beruházások tekin-
tetében. Jelenleg is folynak a munkálatok a 
Báthory, Baross, Szabadság és József Attila 
utcákban, most készülnek az új járdák, majd 
ezt követően rákerül az utakra az utolsó 
aszfalt, a kopóréteg. Hamarosan elkezdődik 
a városközpont fejlesztése is, amelynek ke-
retében a Gárdonyi utcában a vasút melletti 
terület parkosítása, valamint a Művelődési 
ház külső felújítása fog megvalósulni. 

Nagyon jó dolognak tartom a most indu-
ló „Minden gyerek lakjon jól” programot, 
melynek keretében a rászoruló családok ve-
tőmagot és kisállatokat kapnak, így a hoz-
záadott munkájukkal biztosíthatják önma-
guknak a szükséges zöldségfélét és húst. 
Igazán hasznosnak vélem ezt az országos 
kezdeményezést, amelyről Simonka György 
országgyűlési képviselő tájékoztatott és egy-
ben segített abban, hogy Medgyesegyházára 
és Bánkútra is eljuthasson. Nagyon jó érzés 
volt látni az emberek arcán mennyire örül-
tek ennek a segítségnek, bízom benne, hogy 
a jövőben is lesz lehetőségünk lesz hasonló 
programokat megvalósítani. Itt van a tavasz, 
ilyenkor kell környezetünket virágokkal 
széppé tenni, a parkokat rendbe tenni, a vá-
rosban ezek a munkák most folynak, és eh-
hez még segítséget is kaptunk, hiszen több 
mint 400 db rózsát tudtunk a város központ-
jában kiültetni, amelyet Uhrin András aján-
lott fel a városnak. Természetesen nagyon 
örültem ennek a nagylelkű felajánlásnak, 
és ezúton is szeretném megköszönni. Ezek 
ismét olyan dolgok, melyek bizonyítják szá-
momra, hogy az embereket érdekli a város-
unk sorsa, jövője, vagyis úgy érzik az embe-
rek, hogy nem csak itt laknak, hanem ez az 
otthonuk.

Hamarosan itt van Húsvét, szeretnék min-
den kinek nagyon kellemes ünnepeket kí-
vánni!
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„163 éve történt. 1848. március 15. Ettől a nap-
tól számítódik a magyar történelem talán legfé-
nyesebb és legromantikusabb korszaka.” – kezdték 
az idei év ünnepi műsorát a 6. a osztály tanulói, 
kiegészülve néhány 5.b-s és 6.b-s lánnyal. Osztály-
főnökükkel, Fodor Ildikóval és énektanárnőjükkel, 
Seres Melindával már hosszú hetek óta készültek 
rendhagyó produkciójukkal.

Az előadás alapötlete a látvány, a mozgás, a zenés 
dramatizálás volt, amely a gyerekek számára érthe-
tőbbé és könnyedebbé, a felnőttek számára, pedig 
változatosabbá teszi ünnepségeinket. Produkciójuk 
látványát nagyban segítették a Dr. Várszegi Tamás 
által festett díszletek, melyek már-már műalkotások-
ként mutatták be a forradalom helyszíneit: a Pilvax 
kávéházat, a Nemzeti Múzeumot és a Táncsicsot fog-
va tartó börtönt. A forradalom képei mellett a szabad-
ságharc és a fegyverletétel is megjelenítésre került. A 
színen harc folyt, karddal, erővel, forgáccsal, komoly 
összecsapás. Majd a háború elkerülhetetlen velejáró-
ja: halál. A nézőtéri fények elaludtak, a színpadon le-
tarolt csatamező, lélekharang zúgása. Minden katona 
meghalt, nemzetiségétől függetlenül, hiszen egy há-
borúnak nem lehetnek győztesei, kizárólag vesztesei. 
Ebben a dermedt csöndben szavalta el Juhász Dávid 
tanulónk Dutka Ákos Március 15. című versét, mely 
bennünket, szereplőket is mélyen megérintett, hiába 
hallgattuk meg már számos alkalommal.

Az előadás záró jelenetében felhangzott a Nox 
együttes Nézz fel című dala, mely lágy dallamával 
minden néző lelkét megérintette. A nézőtér oldalá-

ban felállított vetítővásznon egy angyal jelent meg, 
majd a zene dallamára váltakozó, szövegére illeszke-
dő képsor kápráztatta a nézőket. A válogatott képek 
és a dal szövegéből kiemelt sokatmondó sorok iga-
zán a szívünkbe surrantak, hogy ott találjon helyet 
az előadás fő üzenete: örülj a békének és óvd azt!

A vetítővásznon lévő angyallal egyidőben szín-
padra lépett egy „igazi” angyal, aki a csatamezőn 
lehajolt katonáinkhoz, megérintette őket, s ettől 
azok feltámadtak.

Hiszen ők nem haltak meg, bennünk, örökösök-
ben élnek tovább, s a megemlékezések alkalmával 
újra és újra megerősíthetjük lelkünkben a béke sze-
retetét, megbecsülését és hálánkat irántuk, a forra-
dalom és a szabadságharc hősei iránt. A megható, 
korosztálytól függetlenül érthető és emlékezetes 
produkciót három alkalommal mutatták be a gyer-
mekek. Köszönjük munkájukat!

Seres Melinda

Így IS LEHET!?

Tehetségek Napja
Két felvonásban valósították meg „önkifejezésü-

ket” a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 
tanulói és felkészítő pedagógusai a Bemutatkozik 
iskolánk rendezvényen. Színes kavalkád fogadta a 
Művelődési házba ellátogatókat. Március 26-án a 
táncé volt a főszerep. Vidám gyermekarcokat láthat-
tunk ötletesebbnél-ötletesebb jelmezbe bújva (csi-
bék, mazsorett, country, boszorkák, tündérek tánca). 
A következő szombaton a táncok mellett (csiribiri, 
matrózok, marionett és modern tánc illetve táncpár-
baj) a színpadi jelenetek is előkerültek a tarsolyból. 
Így a humor is részévé vált a programnak. 

Intézményünk kis óvodásai is lelkesen táncoltak a 
színpadon. 

Minden produkcióból kiderült, hogy sok fáradsá-
gos munka van mögötte. Köszönjük a szülők, pe-

dagógusok és a gyerekek közös munkáját! A gyü-
mölcsét már learattuk mi jelenlévők az élmények 
átélésével és befogadásával. Ők pedig egy-egy cso-
kit vehettek át a „DÖK kosarából”. 

Pataky László
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„A hagyomány kötelez…”

Március 28-án megrendezésre került a 
mezőkovácsházi Hunyadi János Gimnázium angol 
nyelvi versenye, ahol iskolánkat 5 csapat képviselte.

I. helyezést ért el: Csizmadia Bettina, Héja Alex, 
Székely Dávid és Tarr Evelin

II. helyezést ért el: Kardos Tamás, Kotroczó József, 
Magony Gergő és Veres-Ravai Ákos

Felkészítő tanárok:
 Fodor Ildikó és Nagy Gabriella

SPORTEREDMÉNYEK
A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ-

ban évek óta egy kis ünnepség keretében köszöntik 
a női kollégákat a férfi pedagógusok. 

Az idén is a vers és a hangszeres zene üde színfolt-
ja jelezte a megbecsülést és a szeretetet a tantestü-
letben. Köszönjük Polgármester Úr kedves szavai 
mellett a szép virágokat is!

2011. január 27-én iskolánk tanulói (1-5. osztály) 
Mezőhegyesen játékos sportvetélkedőn vettek részt. 
Csapatunk 2 ponttal maradt le a dobogó legfelső fo-
káról, így 2. helyezést értek el.

2011. február 2-án Mezőhegyesen iskolánk csapa-
ta fiú kézilabda körzeti versenyen 4. korcsoportban 
2. helyen végzett.

2011. március 4-én Lökösházán a román nyelvet 
oktató iskolák számára rendezett teremfocitornán 
iskolánk csapata az első helyen végzett.

A csapat tagjai: Magony Gergő, Pór Tamás, Szi-
getvári József, Bojtos András, Kalocsai Dávid, Rálik 
Szilárd, Holecz Kornél, Megyeri Gábor

Gratulálunk Temesvári Csaba tanár bácsinak is a 
szép eredményért!

2011. március 17-én Medgyesegyházán leány di-
ákolimpia kézilabda körzeti versenyen az 5-6. osz-
tályos lányokból álló csapatunk a 3. helyen zárt.

2011. március 25-én Mezőhegyesen mezei futó-
verseny körzeti fordulóján a következő eredmé-
nyek születtek.

Csapatverseny: 600 m 1. korcsoport. Fiú 2. hely: 
Szűcs Zsolt, Tassi Csaba, Lados László, Szabó Szi-
lárd, Tóth Roland 2. hely egyéni

Lány 2. hely: Juhász Enikő, Szekeres Kata, Bene 
Viktória, Fehér Virág, Nagy Panna 3. hely egyéni

1000 m 2. korcsoport Fiú 1. hely: Kakuszi Zoltán, 
Rálik Medárd, Szarka Roland, Pap Csanád, 

Agócs Dávid 3. hely egyéni
Lány 1. hely: Lehoczki Réka, Kraller Cintia, Szi-

getvári Viktória, Gajdács Anita, Abai Éva, Horváth 
Amália, Gajdács Nikolett 3. hely egyéni

1600 m 3. korcsoport Fiú 2. hely: Kalocsai Dávid, 
Rálik Szilárd, Megyeri Gábor, Mocsári Pál, Pór Ta-
más, Bojtos András 3. hely egyéni 

Lány 2. hely: Buzsik Bernadett, Liszkai Pálma, 
Debreczeni Alexandra, Sallai Tímea, Szentesi Noé-
mi, Nagy Csenge, 

Szatmári Katalin 1. hely egyéni
2000 m 4. korcsoport Fiú 3. hely: Kardos Tamás, 

Rálik Balázs, Brindás Péter, Tánczos László, Fórizs 
Dániel, Urbán János

Lány 3. hely: Kovács Katalin, Szatmári Réka, Fara-
gó Adrienn, Horváth Orsolya, Bácsi Szimonetta 

Gratulálunk a felkészítő tanároknak: 
Zsadány-Fekete Gabriella, Kovács Viktor

A mezőberényi Könyvtárpártoló Alapítvány 
az OPSKK Könyvtárával együttműködve „Me-
sélj nekem!” címmel indít programsorozatot. 
A rendezvény célja a 3-10 éves kisgyermekek 
körében a mesék megszerettetése, a meseiro-
dalom és az olvasás népszerűsítése, s a helyi 
közvélemény figyelmét is felhívni arra, hogy a 
mesék milyen fontos szerepet játszanak az ol-
vasás és íráskészség kialakításában, a szemé-
lyiség formálásában.

Akik mesélnek: 2011. április 29-én Sikló-
si István, Mezőberény polgármestere, 2011. 
május 13-án Štefan Daňo, a Szlovák Köztársa-
ság békéscsabai főkonzulja, 2011. május 30-án 
Lackfi János író, költő, műfordító, szerkesztő.

A felolvasások minden alkalommal 16 óra-
kor kezdődnek.

Helyszín: Orlai Petrics Soma Kulturális Köz-
pont Könyvtára, Mezőberény, Fő út 4. sz.

ANgOl vERSENY

HÍREK A SCHÉNER OKTATÁSI KÖZPONTBÓL
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Az óvoda gyermekeinek nagy örömben 
volt részük. A Jótékonysági bál az óvodás és 
bölcsődés gyermekekért rendezvény bevéte-
léből a nagycsoport új asztalokat és székeket 
kapott. A régi bútordarabok már igazán cse-
rére szorultak, mert több generációt kiszol-
gáltak és elavultak voltak. Ezzel szemben az 
újak kényelmesek, biztonságosak és esztéti-
kusak. A nagycsoportos gyerekek egyébként 
is bőven kivették részüket a jótékonysági bál-
ban a szereplésükkel, így főleg megérdemel-
ten használhatják iskolába indulásuk előtt.

Az óvoda udvarára felszerelt hintákat vi-
szont minden gyermek birtokba vehette a 
jó idő beköszöntével. Ezekre az udvari já-
tékokra is nagy szükség volt, hisz a régiek 
már balesetveszélyesekké váltak. 

A hintákat szintén a jótékonysági bál be-
vételéből sikerült megvásárolnunk.

Ezúton ismét meg szeretnénk köszönni 
mindazok segítségét, akik bármilyen mó-
don támogatták és hozzájárultak a bál sike-
res lebonyolításában. 

Az óvoda gyermekei, dolgozói és SZMK

Tisztelt medgyesegyházi polgárok!
Az előző lapszámban hiányosan jelent meg a 

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 
Óvodája és Bölcsődéje által szervezett Jótékony-
sági bál táncosainak névsora. Most szeretnénk 
közzétenni a teljes névsort, elnézést kérve mind-
azoktól, akik lemaradtak.

Hankó Anita, Hankó Tímea, Herczeg Gyön-
gyi Holeczné Kovács Noémi, Isztin Péterné, 
Isztin Péter, Isztin Rita, Kotroczóné Holecz Edit, 
Kucsera Kitti, Mochnács Éva, Oláh Nikolett, 
Oravecz Gábor, Rálikné Megyeri Elvira, Szabó 
István, Számelné Kovács Adrienn, Sztán Erzsébet, 
Verbainé Megyeri Éva, Zahorán Csaba, Zöllner 
József, Zsilik János Mihály, Zsilik Jánosné.

Az Óvoda és Bölcsőde dolgozói, Nagycsopor-
tos óvodások.

HÍREK A SCHÉNER OKTATÁSI KÖZPONTBÓL
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Harangszó
                        Krisztusban Szeretett Testvérek!

Szívünk mélyén örömök, sírások, vágyak és kér-
dések élnek. A természetfeletti kincseink, Isten-hi-
tünk, halhatatlan lelkünk, örök boldogságra való 
teremtettségünk gondolatával mérhetetlenül gaz-
dagok vagyunk lelkileg, szellemileg. 

Így a természetfeletti, Istenhez való kötöttségünk 
által boldog az életünk. (Az Isten nélküli élet ijesz-
tően szegény és aggodalmas.)

Életünk gazdagságát, megújulását Jézus Krisz-
tusnak köszönhetjük. Ő a mi Isten-emberi Megvál-
tónk. 

Megigazulásunkért, üdvösségünkért értünk és 
helyettünk szenvedett és meghalt a keresztfán. Sze-
retetből tette. Ilyen értékesek, fontosak vagyunk Is-
tennek. 

Jézus megváltó kereszt- halála által nyertünk 
megbocsátást, békességet. Ez a békesség akkor 
a miénk, ha a szívünkbe fogadjuk a bűnbánat és 
megbocsátás által. 

Szabaduljunk meg bűneink terhétől, és rossz 
emlékeinktől. A kiengesztelődés szentsége, azaz a 
szentgyónás által semmisíti meg irgalmas Istenünk 
bűneinket. 

A rossz emlékektől imádság által szabadulha-
tunk meg. (A bűn, a rossz emlék, a harag, a bosszú 
súlyos lelki teher és beteggé tesz lelkileg, testileg.) 

Az Úr Jézus a múltnak, jelennek és jövőnek az 
ura. Orvosolni tudja lelki sebeinket. Forduljunk 
hozzá imában. 

Gondoljunk a fájó, kellemetlen, rossz esemény-
re, amely még ma is fáj. A körülmények felidézése 
után gondoljunk arra, hogy Isten mindég és min-
denütt jelen van; a fájó események közepette is.

Azt kéri, várja tőlünk, hogy amit rosszul tettünk 
megbánjuk, és a mások sértését szívből megbocsás-
suk. 

Ne legyen semmilyen neheztelés, harag bennünk 
mások iránt. Bízzuk fájdalmunkat, igazságtalan 
megítélésünket, bűnünket Jézusra, aki értünk meg-
halt. Hálát adunk Jézusnak szeretetéért és gyógyító 
erejéért.

Csendben imádkozva eltölti lelkünket a békesség 
Istene. 

Kegyelemteljes Húsvéti Ünnepeket Kívánok!

Kémenes Csaba, plébános

Dinnyés Jóska nélkül…
Nálunk alig ért véget egy dinnyeszezon, már 

a következőt kezdtük el tervezni. Évtizedek óta 
így volt ez. Mint a legtöbb medgyesi család, a 
miénk is sokat beszélt a témáról, hisz a dinnye 
okot adott mindenre. Okot adott örömre, okot 
adott bánatra, de mindenekelőtt összetartásra. 

Tavaly ősszel is készült leltár, elfogadható év 
volt. Gondoltuk persze, hogy az idén jobb lesz, 
hisz a gazda már csak ilyen, mindig jobbat re-
mél!

Csak, egyre nem gondolt senki! 
Arra, hogy az idén már Jóska nélkül dinnyé-

zünk. Hirtelen hagyott itt bennünket, el sem 
akartuk hinni, hogy ez velünk történik. Elbú-
csúztunk tőle, a temetőben sokan elkísérték 
utolsó útjára. Mindenkinek meg sem tudtuk kö-
szönni a részvétet. 

Így, pár hónap elteltével is gyakran érezzük, 
milyen sokan szerették Őt.  Köszönjük!

Most újból dinnyeszezon előtt állunk. A család 
folytatja, Dinnyés Jóska nélkül. Tudjuk, hogy 
velünk lesz és sokszor halljuk majd fülünkbe, 
ahogy mindig mondta: a medgyesi dinnyének 
nincs párja!

Felesége: Pötyi

Ünnepi alkalmak az evangélikus 
egyházközségben

Április 20. (szerda) 16. 30. Passió a templom-
ban – a Hittudományi  Egyetem hallgatóinak 
passiójátéka.

Április 21-én, Nagycsütörtökön 17 órától úrva-
csorás Istentisztelet az imateremben.

Április 22-én, Passióolvasás 17 órától az imate-
remben.

Húsvét vasárnap és hétfőn ünnepi Istentisztelet 
a templomban.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Áldott feltámadási ünnepet kíván:
Veres R. Csaba Endre, lelkész
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A leggyakoribb hazai kullancsfajta, az Ixodes ri-
cinus, szinte minden hazai lomos erdőben, füves, 
bokros területen, városi parkban, kertekben elő-
fordul. Leggyakrabban a Borreliákat (agyhártya-
gyulladást okoz) hordozzák. Az emberi fertőzés a 
kullancs bőrbe fúródását követően általában a vér-
szívással egyidejűleg kezdődhet, és annál nagyobb 
a kockázat, minél később távolítják el a kullancsot. 

A bőrbe fúródott kullancs eltávolítás nem orvosi 
feladat, de a beteg fordulhat az egészségügyi ellá-
tórendszerhez. A kullancs kiemelhető a bőrből jól 
záró csipesszel, kés hegyével vagy kullancseltávolí-
tó kanállal. A csipeszt a bőrhöz minél közelebb fog-
juk meg, majd finoman, egyenletes húzással kiemel-
jük a kullancsot. (Alkalmatlan eszköz a szemöldök 
csipesz, mert levágja a kullancs potrohát a fejéről.) 
Ha eltávolítás közben a kullancs rágószerve benne 
szakad nem ajánlott a kivételével foglalkozni, mert 
a szigonyszerű szájszerv csak szilánkonként szed-
hető ki. Eközben elkerülhetetlenül fertőződik a csí-
pés helye, aminek bőrgyulladás, esetleg orbánc lesz 
a következménye. 

Nem indokolt: 
- a bennszakadt kullancs sebészeti kimetszése,
- kullancscsípés után TAN adása (Tetanusz),
- kullancscsípés után megelőzésként antibioti-

kum kezelés,
- a kullancs mikrobiológia vizsgálatra küldése.

Indokolt:
- Kullancsencephalitis elleni emlékeztető oldás 

adása, ha a beteg 3 évnél régebben kapott vé-
dőoltást.

A kullancsok által terjesztett betegségek többsé-
ge 2 héten belül jelentkezik. 

Tünetek: 
- láz, 
- fejfájás 
- bőrpír 
- nyirokmirigy-duzzanat. 

A kullancsok okozhatnak: 
- Lyme kórt 
- Agy-, agyhártyagyulladást 
- Nyúlpestist
- Kullancs-paralízist

A betegség felismerése és a kullancs időben tör-
ténő eltávolítása a tünetek gyors visszafejlődését és 
gyógyulását eredményezi.

Dr. Hargel Ahmad, gyermekorvos

Március 18-án iskolánk egyik osztályfőnöke tu-
domást szerzett arról, hogy az osztályába járó 
egyik tanuló valószínűleg kábítószert fogyasztott 
az iskola területén kívül. Gondoskodásának és 
odafigyelésének köszönhetően a rendőrség tetten 
is érte a fogyasztókat, illetve a feltételezett terjesz-
tőket. Az iskola igazgatójához fordultunk kérdé-
sünkkel:

- Igazgató Úr, hogyan érintette Önt ez a hír, és mit 
cselekedett, hiszen a sajtóból tudjuk már, hogy az iskola 
néhány diákja kábítószert fogyaszt?

- Megdöbbenéssel fogadtam a hírt, saját hatás-
körömben azonnal intézkedtem. Az eset felhívja a 
figyelmet arra, hogy ezt a problémát kezelni kell. 

- Miben látja a megoldást?
- A megoldás az összefogásban van, a megelőzés 

területén kell lépni: önkormányzat, iskolán belül 
osztályfőnöki órák keretében kisfilmek vetítése, 
megbeszélés, továbbá a Békés Megyei Rendőrka-
pitányság Bűnmegelőzési Osztályának előadása, 
melyet a diákok mellett a szülők figyelmének és 
a felelősségtudatának felkeltését célozza meg. 
Továbbá szeretnénk a DADA programot újra fel-
éleszteni.

Megkérdeztük az osztályfőnököt is, aki figyelemmel 
kísérte az eseményeket, hogy őt hogyan érintette, hogy 
az osztályából néhány tanuló valószínűsíthetően kábító-
szert fogyasztott? 

- Az első érzésem a döbbenet volt! Nem gondol-
tam volna, hogy pont az én osztályomban követ-
kezik be ilyen esemény. Tehetetlenség, és vívódás 
kísért az elkövetkezendő napokban. Úgy érzem, 
hogy cselekedetem helyes volt, annál is inkább, 
mert én is szülő vagyok, és a jövő nemzedékének 
érdekében tenni és cselekedni kell!

- Miben látja megoldást?
- Az együttműködésben. 
A rendkívüli szülői értekezletet követően meg-

kérdeztünk egy szülőt, is hogy mi a véleménye a 
történtekkel kapcsolatosan, aki szintén megdöbbe-
nését fejezte ki, és több megoldandó problémára 
hívta fel a figyelmet, a jövőre való tekintettel.

A megnyilvánulásokból kiolvashatóan mindany-
nyian aggodalommal tekintünk a jövő felé, és a 
megoldást közösen, a rendelkezésünkre álló esz-
közökkel tudjuk elérni.

VERA

DROGSTOPKullancsok által 
terjesztett betegségek
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…errre sajnos csak legtöbbször akkor döbbenünk 
rá amikor elveszítjük! Régóta készülök arra, hogy 
gondolataimat megosszam az itt élő emberekkel. 
Három éve gyermekemnél leukémiát diagnoszti-
záltak. Hálás vagyok érte, hogy meggyógyult és 
egészséges! Szeretném, ha az ezzel járó lelki és testi 
kínokat senki sem ismerné meg! 

Először az ütött szöget a fejemben, amikor Szege-
den megkérdezték tőlem, hogy mi van nálunk Bé-
kés megyében, hogy ennyi a rákos beteg? Valóban 
sok ilyen típusú megbetegedés van a környékün-
kön, és ez elgondolkodtató. Mi az amit rosszul csi-
nálunk? Van olyan dolog, amin tudunk változtatni? 
Milyen okokra lehet visszavezetni a daganatos 
megbetegedéseket? Szervezetünkben folyamato-
san képződnek új sejtek. Ilyenkor sejtosztódásnál a 
kromoszómaszámok rosszul kapcsolódhatnak ösz-
sze. Ilyen hibák esetén a szervezet ezen új sejtből 
999-et képes kijavítani. Az az egy, amit nem ké-
pes korrigálni, lesz a probléma forrása. Számít az 
életkor, vagy egyéb körülmény? Igen! Ez a másik 
dolog, amit figyelembe kell venni a daganatok kap-
csán, hogy képződésük valószínűsége időfüggő, 
korfüggő. Általában azt szokták mondani, hogy 40 
év fölött emelkedik meg ugrásszerűen, de sajnos 
van egyórás daganatos gyermek is. Hogy milyen 
okokra lehet visszavezetni a daganatot? Nincs 
egységes ok! Léteznek hormonális és nem hormo-
nális daganatok. Kémiai anyagok is idézhetnek elő 
daganatokat, és sajnos ez nagyon valós probléma. 
Ezeket úgynevezett exogén anyagoknak nevezzük, 
amelyek a szervezetbe kívülről kerülnek be és indít-
ják el a DNS-  sérülést. Ezek az anyagok kétféle úton 
kerülhetnek szervezetünkbe: táplálkozás révén és/
vagy környezetszennyeződésből adódóan, légzés-
sel, esetleg bőrfelületeken keresztül is. 

Tehát tudatosabb, magasabb fokú környezet-
védelmi szemlélettel, előírásokkal csökkenteni 
lehetne a daganatos megbetegedéseket? Igen. 
Döntő szerepe lenne az „igazi”, tudatos környezet-
védelemnek, hogy környezetben jelen lévő, ismert 
daganatkeltő anyagok mennyiségét csökkentsük. 
Ezek közül csak néhányat szeretnék kiemelni, amin 
az itt élő emberek is tudnának változtatni. Az egyik 
ismert daganatkeltő anyag a gépjárművek kipufo-
gógázaiban, a kipufogott koromhoz kötve jelenik 
meg. 

Városunk nem túl nagy, ezért nincsenek távol-
ságok. Ezeket nyugodtan megtehetjük gyalogosan 

vagy kerékpárral. Sajnos el vagyunk kényelme-
sedve. Látom, hogy a gyerekek nagy részét autó-
val hordják iskolába, óvodába. A másik alapvető 
probléma a levegőben lévő nitrogén-oxidok, ame-
lyek szénerőművek által, égés útján, háztartásokból 
kerülnek a levegőbe. Különösen veszélyes, ha pél-
dául a PVC műanyag maradékot együtt égetik fa 
termékkel. Sajnos környezetünkben nagyon sokan 
tüzelnek csöpögtetővel, fóliával, ami azután a tü-
dőnkben köt ki. Testünkbe kémiai anyag az ivóvíz-
zel is bejuthat. Az ivóvíz a talajvízből születik a víz-
művekben.  Tudjuk, Medgyesegyházán az emberek 
többsége mezőgazdaságból él. Ezrét nagyon meg 
kell gondolni, hogy milyen műtrágyákat és növény-
védő szereket használunk, hiszen ez veszélyeztet-
heti az ivóvízbázisunkat. Különösen veszélyesek az 
egyes gyomirtók, hiszen a földben nagyon nehezen 
bomlanak le. Könnyebben belekerülhetnek a táplá-
lékláncunkba. A növények a vegyszert felszívják, a 
növényeket megeszik az emberek, az állatok, majd 
az állatokat is megeszik az emberek és így tovább. 
A rizikófaktorok összeadódnak és sok-sok ténye-
ző vezet el egy kórképhez, amit daganatnak neve-
zünk.

Itt a tavasz kezdődik a dinnyeültetés. Kérem, min-
denki gondolja meg, mit tehet annak érdekében, 
hogy még sokáig és egészségesebben élhessünk 
szeretett városunkban, Medgyesegyházán! 

Varga Jánosné 

Az egészségünk a 
legnagyobb kincsünk!

A Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
tisztelettel kéri és várja személyi 

jövedelemadójuk 1%-nak felajánlását célja-
ink megvalósításának érdekében.
Adószámunk: 18386657-1-04

Köszönettel, 
Madari Imréné egyesületi elnök

személyi jövedelemadójuk 1%-nak
felajánlását a 0035 technikai számra.

Köszönjük, hogy támogat bennünket! 
Erős vár a mi Istenünk!

A Magyarországi
 Evangélikus Egyház

 szeretettel várja 
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Ebben az évben folytatódott a BIBUCZI Gyer-
mekszínház öt foglalkozásból álló előadássorozata, 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Új Magyarország 
Fejlesztési Terv, TÁMOP-3.2.11/10/1. számon meg-
hirdetett, „Az a csodálatos zene, azok a csodálatos 
hangszerek” című nyertes pályázatuknak köszön-
hetően. 

A tanév első felében lebonyolított két színházi elő-
adást (Nagyotmondó Tóbiás, Póruljárt krampusz) 
és az azt követő beszélgetést, valamint a fafúvós és 
rézfúvós hangszereket bemutató interaktív koncer-
teket most két újabb foglalkozás követte. 

A Hangszerbemutató második részében újabb fú-
vós, pengetős, húros hangszerekkel találkozhattak 
a gyermekek, vidám dalokon keresztül bemutatva 
és kipróbálva azokat. 

A mesejátékok sora a korábbi szerzők: a BIBUCZI 
együttes -Pete László legújabb darabjával, a „Snufi, 
a művész-bűvész” című foglalkozásával folytató-
dott. 

A gyermekek fülig érő szájjal veszik tudomásul, 
hogy a mesében szerencsére minden jóra fordul, az 
igazság és az ész győzedelmeskedik az igazságta-
lanság és gonoszság felett. 

A cirkuszi, vásári színes forgatagot, a mese zene-
szerzői színes, a zenei stílusok sokféleségét felsora-
koztató dalokkal igyekeznek érzékeltetni.

A pályázatnak köszönhetően a BIBUCZI Gyer-
mekszínház összesen 220, az általános iskolai és 
óvodai ének-zene oktatást kiegészítő előadást, 
szakköri foglalkozás tarthat meg a tanév folya-
mán. Hasonló lehetőségekre nagy szükség lenne 
a későbbiekben is. 

Projektünk olyan foglalkoztatást segítő szolgáltatást 
nyújt, amely több településen, a kistérség térségi elren-
dezkedése alapján felállított rendszerben valósítja meg 
tevékenységét. A Szolgálat fő feladata a személyközpontú 
megvalósítás, melyre alapozva sikeresebb a megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkoztathatóvá tétele, 
a nyílt munkaerő-piacra történő fokozatos bevezetése, a 
munkában tartása, s ezzel a térség rendkívül alacsony fog-
lalkoztatási szintjének emelése. 

Programunk általános célja: a Mezőkovácsházi kis-
térségben a foglalkoztatás nem hagyományos formáiban 
rejlő foglalkoztatási potenciál kihasználásával, az itt élő 
munkaerő-piacon kívül lévő, hátrányos helyzetű emberek 
flexibilis foglalkoztatásának elősegítése, személyközpon-
tú támogatása.

Amit eddig elértünk: a projektindítást követően több-
féle módszerrel kerestük fel a megváltozott munkaképes-
ségű személyeket. Csoportos tájékoztatót tartottunk két 
kisebb településen, szórólapokat helyeztünk ki a boltok-
ban és plakátokat a hirdetőtáblákon, valamint a térség 
Polgármesteri Hivatalaiban. A mezőkovácsházi kistérség 
4 településén, 4 ügyfélfogadó irodában jelenleg is zajlik a 
toborzás. Az érdeklődők tájékoztatást kapnak a program 
szolgáltatásairól, és kialakított kapcsolatainkról, ami kiter-
jed mind a képző intézményekre, mind munkáltatói kap-
csolatainkra, valamint mentoraink személyre szabott szol-
gáltatást nyújtanak minden regisztrált ügyfelünk részére. 
A program speciális eszközeivel elért, egészségügyi és 
munkaerő-piaci szempontból felmért megváltozott mun-
kaképességű személyek száma: 121 fő. Medgyesegyházán 
5 fő került látókörünkbe. A városban a Kossuth tér 13. sz. 
alatt (áfész épület) pénteki napokon de. 9 -12 óráig tar-
tunk ügyfélfogadást. A lehetőséget ÖNRE bízzuk!

Dél- Alföldi Innovációs Tanári Egyesület
5666 Medgyesegyháza, Rákóczi u. 1. sz. 
Adószám: 18472125-1-04

Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat –
Ellátási és szolgáltatási struktúrabővítés a

foglalkoztatás növelésével
TÁMOP-5. 1. 1.-09/7- 2009-0016

Snufi, a művész-bűvész
A BIBUCZI Gyermekszínház 

bemutatója


