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 a 250 tanítási órát és/vagy a szakmacsoportos elméleti és 

gyakorlati oktatás tanítási óráinak 20-20 %-át 
 és/vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át, és emiatt 

a tanuló „teljesítménye tanítási év közben nem volt 
érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem 
minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 
osztályozó vizsgát tegyen”.

Az osztályozó vizsgát akkor lehet megtagadni, ha a tanuló 
„igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai 
foglalkozást”, és az iskola az értesítési kötelezettségének eleget 
tett.
„Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, 
tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

„VAGYIS JAVÍTÓVIZSGÁT SEM TEHET!”
 
Végül felhívom a szülők figyelmét, hogy tartsák rendszeresen a 
kapcsolatot a gyermekeik oktatási intézményeivel, főként az 
osztályfőnökökkel. Jelezzék, ha gyermekük beteg, vagy ha más 
egyéb okból hiányzik. A szülők közreműködésével szolgálatunk 
reméli, hogy az idei tanévben kevesebb jelzés érkezik igazolatlan 
hiányzással kapcsolatban.

Eredményes tanévet kívánunk mindenkinek!

Pongráczné Hegedűs Adrienn, családgondozó

A TERMELŐI PIAC HÍREI
Ma már - egyébként legnagyobb örömünkre - úgy a 
helybeliek, mint a környékbeliek "felfedezték" a település 
legújabb létesítményét. Mondhatni, hogy a kezdeti pangás 
után beindult az élet! Egyre több árus és természetesen 
kereskedő is igénybe veszi a Termelői Piac lehetőségeit, 
szolgáltatásait. Már mostanra teljességgel beigazolódott a 
„gondolat”, de még inkább a cselekedet helyessége! 
Vannak ugyan kisebb morgolódások, de tudjuk, hogy a 
változás mindig ezzel jár, s azt is tudjuk, hogy mindenben van 
„tanulóév”. Ez nyilván itt is így van.
A működtetés finomhangolása természetesen folyamatosan 
megvalósul, igyekszünk minél jobban kiszolgálni 
„közönségünket”. További erőt ad abbéli hitünkben, hogy 
sikerült az új feladatot jól megoldani az ÁNTSZ minapi 
ellenőrzése, melynek során érdemi kifogást nem emeltek a 
működtetéssel kapcsolatban.
Továbbra is várva az eladókat, na és persze a vevőket is, 
tisztelettel:

Nadabán János, ügyvezető igazgató

augusztus

A MULASZTÁS KÖVETKEZMÉNYEI 

Tisztelt Szülők és Gyermekek!

Az elmúlt évben, 27 esetben érkezett jelzés a gyermekjóléti 
szolgálatunkhoz igazolatlan hiányzással kapcsolatban 
különböző oktatási intézményektől. Sajnos több esetben került 
sor szabálysértési bírság kiszabására a mulasztások miatt, és 
előfordult az is, hogy szüneteltetésre került az iskoláztatási 
támogatás folyósítása.
Közeleg az új tanév. A gyermekjóléti szolgálat szeretné a szülők 
és a gyermekek figyelmét felhívni az igazolatlan mulasztások 
következményeire. Fontos, hogy az iskolai házirendben foglalt 
határidőn belül az igazolt hiányzásokról szóló dokumentum is 
bemutatásra kerüljön, ellenkező esetben a hiányzás 
igazolatlanná válik.

1 igazolatlan óra - a szülő értesítését vonja maga után! 

2 igazolatlan óra - a gyermekjóléti szolgálat értesítésére, és 
kollégistánál a kollégium értesítésére is sor kerül! 

10 igazolatlan óra - a gyámhivatal (aki elsőfokú 
gyámhatósági jogkörben jár el) és a gyermekjóléti szolgálat 
(ismételt) értesítése válik esedékessé!

30 igazolatlan óra - az általános szabálysértési hatóság 
(kormányhivatal) és a gyermekjóléti szolgálat ismételt 
(harmadszori) értesítése is bekövetkezik!
A 30 igazolatlan óra szabálysértésnek minősül, ezért a 
szabálysértési hatóság pénzbírságot róhat ki a szülőre, és 
minden iskolai dokumentumba bekerül a következő záradék: 
„A tanuló ismételt, … óra igazolatlan mulasztása miatt a szülő 
ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztem.”

50 igazolatlan óra - a gyámhivatal és a kormányhivatal 
ismételt értesítésére kerül sor, „haladéktalanul”!
A gyámhivatal elrendeli a 16. életévét be nem töltött gyermek 
védelembe vételét (ha addig még nem történt meg), és 
szünetelteti az iskoláztatási támogatást (családi pótlékot), amit 
csak akkor kapnak vissza a szülők, ha a tanuló a felülvizsgálati 
időszak alatt öt óránál nem  mulaszt többet igazolatlanul. 

Mi történik akkor, ha nem tanköteles gyermek 
mulaszt igazolatlanul?

Nem tanköteles,
- aki a 2012/2013-as tanévben először kezdte a 9. évfolyamot a 
16. életéve betöltése után 
- aki korábban kezdte először a 9. évfolyamot a 18. életéve 
betöltését követő szeptember 1-jétől
A 10. igazolatlan óra után a szülő értesítése hivatalos levélben (+ 
kollégium)!
Újabb igazolatlan mulasztás a szülő 2. értesítése válik 
szükségessé hivatalos levélben!
31. igazolatlan óránál a tanulói jogviszony a törvény erejénél 
fogva megszűnik (feltéve, ha a szülőt kétszer értesítette az 
iskola)!
Fontos tudni azt is, hogy a magas számú igazolt iskolai 
hiányzásoknak is lehetnek következményei. 

„Nem osztályozható”: 
Ha tanuló igazolt és igazolatlan mulasztásainak száma 
meghaladja
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Városunk rendezvény naptárában lassan két évtizede 
foglal el előkelő helyet a Dinnyefesztivál. Idén 19. 
alkalommal rendeztük meg augusztus 02-04. között. Azon 
túl, hogy az esemény közelebb hozta egymáshoz az itt élő 
embereket és megadta a közösséghez tartozás élményét, 
ide vonzott számos közéleti szereplőt is.
A megyei, térségi elöljárók mellett a helyi román nemzetiségi ön-

kormányzat meghí-

vására szívesen és 

gyakran jönnek 

rendezvényeinkre 

országos diplomá-

ciai testületek kép-

viselői is. 

A nagy melegben 

mindenkinek jól 

esett Simonka György, országgyűlési képviselőnk kedveskedése 

a medgyesikenek, hogy saját maga is beállt koktélt készíteni és 

személyesen kí-

nálta a hűsítő ne-

dűt a rendezvény 

közönségének. 

Több ezer fő láto-

gatott el hozzánk, 

akik jó hírét viszik 

a dinnyés Med-

gyesegyházának. 

Köszönet a KÉSZ Kft-nek a program, lebonyolításért, Varga 
Márknak a szervezésért, derekas helytállásért  és valamennyi 
anonim és megnevezett támogatónak: Cseh György, 
Engelhardt János, Id. Faraga János és családja, Göcző Mátyás 
és családja, Haladás Plus Kft., Holecz Zoltán, Horváth András, 
Kotroczó József, Kovács Zoltán, Dr. Nagy Valéria Réka, Marosi 
Mihályné és családja, Maulis Ilona, Oravecz Tamás, Oravecz 
Gergely, Simonka György, Verbai Zsolt, Virágos Edit, 
Medgyesegyházi Kínai Bolt, Mihaiescu János és családja, 
Szabóné Icu-Flavin7  terméktanácsadó, Kevermes és Vidéke 
Takarékszövetkezet, Zsíros Mihály villanyszerelő és családja, 
Zsíros János és családja, Zsíros Jánosné és családja, Szatyi 
Stage Team, Szamosi Tüzép, Sjáli Kávé, Sc Group Kft., Pepsi, 
Major Húsbolt, Gold Irodaszer Kft., Körös Volán ZRT., Grand 
Tours 2000 Kft., Il Camino Pizzéria, Békés Megyei Hírlap, 
AVON, PaintballAlföldön.hu, Visual Project Kft., Szamosi 
Iparcikk Kft., Stangli Sütöde, COOP, Áfész, MedgyesSecurity, 
Bohus BT., Madari Attila, Alföldi Mérlegtechnika kft., Já-KO 
Kft.
Bővebb leírások, képgaléria elérhető a www.dinnyefesztival.hu 
vagy a https://hu-hu.facebook.com/ portálokon. 

Ruck Márton, polgármester

SIKERES VOLT A XIX. MEDGYESEGYHÁZI DINNYEFESZTIVÁL

TÁJÉKOZTATÓ HÁZIORVOSI ELLÁTÁSRÓL

2013. szeptember 1. napjától kezdődően a II. számú felnőtt 
háziorvosi körzet vonatkozásában a háziorvosi alapellátást 
a Gondozási Központ biztosítja.  
A Gondozási Központ a háziorvosi feladatellátást megbízási 
szerződés szerint helyettesítéssel Dr. Molnár Katalin, 
háziorvossal látja el. A rendelési idő munkanapokon 

00 00
8 órától 12 óráig tart. 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szolgáltató változással 
együtt járó informatikai hálózat karbantartás miatt, a II. 
számú felnőtt körzetben 2013. szeptember 02. napján a 
rendelés szünetel, kizárólag sürgősségi ellátás történik! 
Megértésüket köszönjük!

Mészárosné Hrubák Mária, intézményvezető 

AUGUSZTUS 20-a emlékére
A Szent István dicsértessék, menny és földön tiszteltessék,

De főképpen nálunk ma, mint magyarok istápja,
Kérünk, mint apostolunkat, és az első királyunkat,

Szent István nézz mennyből le, a szép magyar népedre,

Boldogságos Szűzanyánknak, mint magyarok 
asszonyának,

Feláldoztad hazánkat, szentelted koronánkat,
Kérünk, mint apostolunkat, és az első királyunkat,

Szent István nézz mennyből le, a szép magyar népedre.

Sok sánta vette járását, sok vak vette meg látását,
Némák kezdtek szólani, siketek es hallani,

Kérünk, mint apostolunkat, és az első királyunkat,
Szent István nézz mennyből le, a szép magyar népedre,

Még a gyenge gyermekségben csoda vala a szentségben,
Örömére mennyeknek, csodájára népeknek,

Kérünk, mint apostolunkat, és az első királyunkat,
Szent István nézz mennyből le, a szép magyar népedre.

 /népdal/
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TÁJÉKOZTATÁS

Medgyesegyháza futball csapata ismét részese a Megye 
III. osztály, „A” csoport - 2013/2014 Bajnoki 
programjának! A hazai mérkőzéseket ingyenesen 
látogathatja a közönség az idei évadban. Szeretettel 
várjuk a szurkolókat, sportbarátokat!

/A szakosztályvezetés/

1. forduló. Augusztus 18., vasárnap, 17.00:
Békéssámsoni SK–Medgyesegyháza SE
Eredmény:1:2, Gólszerző: Varga G. (2)
Ifjúsági mérkőzés:0:1, Gólszerző:Kiss J.(1)

2. forduló. Augusztus 25., vasárnap, 17.00:
Medgyesegyháza SE - Medgyesbodzás-Gábortelep SE

3. forduló. Szeptember 01., vasárnap, 17.00:
Magyarbánhegyesi FC–Medgyesegyháza SE

4. forduló. Szeptember 07., szombat, 16.30:
Medgyesegyháza SE–Atletico Békéscsaba 

5. forduló. Szeptember 14., szombat, 16.30:
Kaszaper FC–Medgyesegyháza SE

6. forduló. Szeptember 21., szombat, 16.00:
Medgyesegyháza SE–Mezőmegyer SE

7. forduló. Szeptember 28., szombat, 16.00:
Okány KSK–Medgyesegyháza SE

8. forduló. Október 05., szombat, 15.00:
Medgyesegyháza SE–Sarkadkeresztúri SE

9. forduló. Október 12., szombat, 15.00:
Köröstarcsa KSK–Medgyesegyháza SE

10. forduló. Október 20., vasárnap, 14.30:
Szabadnapos: Medgyesegyháza SE

11. forduló. Október 26., szombat, 14.30:
Medgyesegyháza SE–Duna Aszfalt-Gerlai SE

12. forduló. November 02., szombat, 13.30:
Nagybánhegyesi RSE–Medgyesegyháza SE

13. forduló. November 09., szombat, 13.30:
Medgyesegyháza SE–Kunágota TE

14. forduló. November 16., szombat, 13.00:
Dombegyház NSE–Medgyesegyháza SE

15. forduló. November 23., szombat, 13.00:
Medgyesegyháza SE–Zsadányi SE

16. forduló. November 30., szombat, 13.00:
Medgyesegyháza SE–Békéssámsoni SK

-előadások a testi-lelki egészség jegyében, közös 
szervezésben a helyi KÉSZ Kft-vel-

Helyszín: Medgyesegyháza, Művelődési Ház
Időpont: 2013. október 08-tól minden kedden és szombaton 

este 18 órai kezdettel

1. Gyógyszerfogyasztó társadalom. Mitől leszünk 
egészségesek?[Bicskei Róbert életmód-tanácsadó]
2013. október 8. kedd, 18 óra

2. Sorsod génjeidbe lenne vésve? [Dr. Demény János orvos]
2013. október 12. szombat, 18 óra

3. Betegségek megelőzése helyes táplálkozással 
[Bicskei Róbert életmód-tanácsadó]
2013. október 15. kedd, 18 óra

4. A 21. század pestise [Dr. Demény János orvos]
2013. október 19. szombat, 18 óra

5. Az optimális testsúly megőrzése
[Bicskei Róbert életmód-tanácsadó]
2013. október 22. kedd, 18 óra

6. Paradigmaváltás az orvostudományban
[Dr. Demény János orvos]
2013. október 26. szombat, 18 óra

7. Természetes gyógymódok a XXI. században. Kuruzslás 
vagy tudomány? [Somogyi Lehel életmód-tanácsadó]
2013. október 29. kedd, 18 óra

8. Két jó szokás, amely meghosszabbítja életedet 
[Dr. Demény János orvos]
2013. november 2. szombat, 18 óra

9. A vízgyógyászat újra felfedezése – gyakorlati bemutatóval 
[Somogyi Lehel életmód-tanácsadó]
2013. november 5. kedd, 18 óra

10. A betegségek lelki okai [Bicskei Róbert életmód-tanácsadó]
2013. november 9. szombat, 18 óra

A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény rendelkezései alapján a település jegyzője, mint a helyi választási iroda 
vezetője első alkalommal 2013. július 31-ig alakítja ki a szavazóköröket. Medgyesegyházán a korábbi 5 szavazókör helyett, a 
központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma alapján 4 szavazókört alakítottam ki. Változás történt a 
szavazóhelyiségek címeiben is:

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok részére a 002. szavazókör került kijelölésre, mely szavazóhelyiség 
akadálymentesített. A jövőben a választással kapcsolatos aktuális információk a medgyesegyhaza.hu honlapon „VÁLASZTÁSOK”  
menüpont alatt tekinthetők meg.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit, Helyi Választási Iroda vezető

szavazókör sorszáma:  cím:  választópolgárok száma: 
001. szavazókör Medgyesegyháza, Dózsa u. 26. 

Haladás Plusz Kft. étterem 
1010 

002. szavazókör Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 
Művelődési Ház 

862 

003. szavazókör Medgyesegyháza, Szondy u. 1.  
Medvíz Kft. telephely

901 

004. szavazókör Medgyesegyháza-Bánkút, Petőfi u. 42. 
Kastély

 
297  

ÚJRA A PÁLYÁN

AZ ÉLETMÓD ÉS AZ EGÉSZSÉG KAPCSOLATA
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KÉSZÜLŐDÉS AZ ÚJABB TANÉVRE

augusztus

Ez a nyár is gyorsan elröppent, pár nap és vége a szünidőnek. A 
Varázserdő  Óvodában nincs pihenés, aki él és mozog az 
intézmény szépítésén dolgozik. A háromhetes takarítási szünet 
alatt kell elvégezni a nyári karbantartási munkálatokat, a festést – 
mázolást. A segítséget most is megkaptuk a Városi 
Önkormányzattól, amelyet nagyon szépen köszönünk!

Az óvodában minden mosdó és mellékhelyiség fertőtlenítve lett, 
valamint az öltözők, előterek és egy csoportszoba festése is 
megtörtént. Hálával tartozunk Abai Antalnak, hiszen a munkák 
nagy részét ő és a segítői végezték. 

A Varázserdő lakói szeptemberben tiszta, esztétikus 
környezetben kezdhetik meg az újabb tanévet. 

Nagyon sokat dolgoznak a dajka nénik és a mosogatósaink is a 
nyár végének közeledtével. Sokan a szekrények, polcok 
letörlését, ablak, szőnyegtisztítást, függönymosást hiszik 
nagytakarításnak, de ennél sokkal időigényesebb a játékok 
mosása és fertőtlenítése. Ilyenkor a babák, plüssállatok, építő-, és 

Amint azt városunk lakosai is tudják, tapasztalják - 
hiszen jelentős számban tevékeny részt vevői is a 
programnak - a március 01-től elkezdődött 
értékteremtő munkaprogram töretlenül folyik. 

Már kora tavasszal beindult - egyébként évtizedes elmaradásokat 
pótolva - az elhanyagolt (szétcsúszott, elsüllyedt, összetö-
redezett) járdaszakaszok pótlásos helyreállítása (pl. Moravszki, 
Deák F. és még számos utca egy-egy szakaszán).

Ezzel párhuzamosan elkezdtük gyártani az új beton járdalapokat, 
valamint járdaszegélyeket. Mára több ezer lap készült el, jó 
minőségben, s a szegélyelemek száma is több százra rúg. 
Ezeket az új betonelemeket - egyszerre több helyszínen - járdák 
felújításához, szélesítéséhez, új járdaszakaszok építéséhez 
használjuk fel. Ma már olyan utcákban, mint például a Deák F. 
utca is 2-3 soros, kétoldali szegéllyel ellátott új járdaszakasz 
készült el, ahol korábban gyakorlatilag gyalogosan nem lehetett 
közlekedni. 

Ide kívánkozik a program Bánkúton megkezdett, illetve 
folytatott része, melynek keretében végre elkészült a Kossuth 
utcától a temetőig a kétoldali szegéllyel ellátott 2 soros új 
járdaszakasz. Így ma már méltó módon lehet eljutni e rész 
lakóházaihoz, s nem utolsó sorban a temetőhöz. A program év 
végéig folytatódik - reményeim szerint a folytatásra a jövő évben 
is lesz lehetőség - s bízvást hiszem, hogy ez által jelentősen 
javulnak a településen a gyalogos közlekedés feltételei.

Meg kell még említsem a program harmadik "pillérét" is, jelesül 
az ún. utcabútorok (padok, asztalok, szemétgyűjtők) gyártását, 
mely feladat jelenleg az előkészítő fázisban van (a faanyag 
leszabása, szárítása). Az év utolsó harmadában készülnek el a 
bútorok, illetve kerülnek ki a közterületekre, elsősorban 
Bánkúton.

Ahány ember annyi ötlet, vélemény. Így van ez e tevékenységgel 
kapcsolatban is. Minden esetre néhány kritikától eltekintve 

konstrukciós játékok elemenkénti tisztítása is megtörténik. 
Egyszóval minden, ami az óvodában található, ami nem kis 
feladat!

A gyermekek számára az új udvari játékokon kívül egy másik 
meglepetéssel is készülünk. Az óvoda első udvarán nagy erővel 
dolgoznak egy gyermek KRESZ pálya kialakításán. Köszönjük 
nekik, hiszen nagy részben hozzájárulnak ahhoz, hogy minden 
feltétel adott legyen a kiegyensúlyozott és harmonikus 
évkezdethez: Nagy János, Simó György, Biri Mihály, Zahorán 
András, Gera Lajos, Veselicz László.

2013. augusztus 30-án tanévnyitó 
értekezlet miatt az óvoda zárva tart!

Első óvodai nap 2013. szeptember 2-a!

Varga Jánosné, óvodavezető

meggyőződéssel és jól eső érzéssel nyugtázhatjuk hogy a 
lakosság zöme örül a változásoknak és kimondva is elismeri a 
város vezetésének ez irányú jó szándékát, egyben munkánk 
eredményességét. 

Abban a reményben, hogy mielőbb minél több utcába 
"eljuthat" a járdafelújítás, -építés programja, mi töretlenül 
végezzük munkánkat, melyhez továbbra is kérjük szíves 
türelmüket, támogatásukat.               

Tisztelettel: Nadabán János, ügyvezető igazgató

KÁBELTÉVÉ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
IRODA ÉS PÉNZTÁR NYITVA TARTÁSA

KTV ügyfélszolgálat: hétfő-péntek
de. 8-12 óra, délután 13-17 óra.

Pénztár (számlafizetés): Hétfő: 13-17 óra,
Kedd: 8-12 óra, Szerda: 8-12 óra,

Csütörtök 13-17 óra, Péntek: 13-17 óra.

Az előfizetésekről külön díjesedékességi 
értesítést („számlát”) nem kézbesítünk!

A személyes befizetések időpontja minden 
hónap 05-15. között, a pénztár nyitva tartási 

ideje.

Kérjük azokat az ügyfeleket, akik még nem 
kötöttek szerződést a szolgáltatásra, ugyancsak 

keressék fel irodánkat a művelődési ház 
földszintjén.

Köszönettel: KÉSZ Kft.

A START-2013. MUNKAPROGRAM!



Gyönyörű pólókat festettünk sablonfestés technikájával, 
készítettünk fényképtartót, az édesanyáknak fakanáltartót 
dekupázs díszítéssel, fűztünk virágokat gyöngyből, és idén sem 
maradhatott el a vasalós gyöngy, az örök sláger, melyből 
különféle állatok, virágok készültek. Tavaly foglalkoztunk 
először a viaszfestéssel, már akkor sikeres volt, de most is nagyon 
szívesen kísérletezett mindenki ezzel a különleges technikával. 
Egy héten 2 alkalommal ellátogattunk a gyopárosi standra is. 
Ezeket a délutánokat nagyon sok anyuka, apuka is velünk 
töltötte, ami külön öröm számunkra, hisz családi programmá 
váltak ezek az együttlétek. 

A hét legizgalmasabb programja most is a péntek esti 
bátorságpróba volt. Mindenki izgalommal várta ezt az estét. A 
próba most sem volt nehéz, „csak” a kastély épületét kellett 
megkerülni. Igaz, sötét volt és mindenféle „hangok” kísérték a 
bátor próbálkozókat, de hősiesen helytállt minden táborlakó. Ki 
egyedül, ki a barátjával megerősítve, de mindenki végigment az 
kijelölt úton. Az első tábori hétnek volt még egy különlegessége. 
Ez az év volt a 20., amikor kézműves tábort tartottunk. 

Hatalmas tortával ünnepeltük ezt az évfordulót, és reméljük, 
hogy még nagyon sok gyermeknek szerzünk boldog táboros 
élményeket!

Immár hagyomány, hogy a medgyesegyházi román nemze-
tiségi önkormányzat nyaranta nyelvi- és népismereti tábort 
szervez Romániába, a román nyelvet tanuló diákoknak és ér-
deklődőknek. Az idén is Moneasa (Menyháza) volt az úti cél. 

Az anyanyelvi környezetben történő nyelvgyakorlás, kulturális 
ismeretszerzés mellett fontos volt az egészséges életmód 
szerepének hangsúlyozása is, ami túrázások, sportprogramok, 
fürdőzés formájában öltött testet. 

A helyi román nem-
ze t i ség i  önkor-
mányzat évek óta jó 
kapcsolatot ápol 
Csabaszabadi szlo-
vák nemzetiségi ön-
kormányzatával,  
akik a közelmúlt-
ban meghívták őket 
is a lakóhelyük ön-
állóságának 20. év-
fordulója alakalmából rendezett Almanapra. 

A rendezvény keretében Kesjár Mátyás, az ottani szlovák és 
Negrea C. Dániel, helyi román elnökök együttműködési 
megállapodást írtak alá, mely az alábbi tevékenységekre terjed 
ki: anyanyelv megtartása, a román és a szlovák kultúra és 
hagyomány ápolása, kulturális tevékenység, kulturális örökség 
megóvása.

Továbbá, a két nemzetiségi önkormányzat meghívás alapján 
részt vesz egymás rendezvényein, igény szerint a szervezésben és 
a lebonyolításban is segítséget nyújtanak.

                                   S. M. M. 

Az első hét táborozói a saját maguk által festett pólókban

Köszönet a táboroztató pedagógusoknak: Fodor Ildikó, Emenet 
Adrienn, Szigetvári Józsefné, Likerné Buzás Edit, Gácsér 
Béláné, akik évek óta szereznek vidám, szórakoztató tábori 
élményeket a táborozóknak. Külön köszönet Kocsis Sándorné, 
Ici néninek a lángosért, a KÉSZ Kft-nek, hogy kint lehettünk, a 
Haladás Plus Kft-nek a tejért, a Szamosi Tüzépnek a 
gázpalackért, Medgyesegyháza város képviselő-testületének az 
anyagi támogatásért!

Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök
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TÁBOROK BÁNKÚTON
Alapítványunk szervezésében az idei évben is két 
turnusban táborozhattak Bánkúton a kézművesség 
iránt érdeklődő gyermekek. A két hét alatt 50 gyermek 
(közülük 10-en az alapítvány jóvoltából ingyen) gyakorolhatta a hagyományos 
és modern kézműves technikákat. Volt gyertyamártogatás, gyöngyfűzés, gyöngy-
szövés, kosárfonás. 

TÖRTÉNÉSEK A ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÁZA TÁJÁN
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A népesség számának alakulása
 

időszak 1980 1990 2001 2011 

állandó népesség 5 170 4 676 4 193 3 863 

lakónépesség 4 944 4 340 4 098 3 698 

A népesség korcsoport és nemek szerint, 2011
 

-14 15-39 40-59 60-69 70- 

összesen férfi nő 

éves  

535 1 100 1 029 494 540 3 698 1 755 1 943 

 

A 18 évesnél fiatalabb népesség kor szerint, a kormegoszlás főbb mutatószámai, 2011
 

-2 3-5 6-14 15-17 

összesen 

Száz aktív korúra jutó 

Száz gyermekkorúra 
jutó időskorú  

éves gyermekkorú időskorú 
gyermek és 

időskorú 

83 104 348 102 637 25 49 74 193 

A Központi Statisztikai Hivatal 2011 októberében hajtotta végre Magyarország 15. népszámlálását. Az eredmények közzététele 

2013. március 28-án megkezdődött. A Medgyesegyházára vonatkozó főbb adatokat a következő táblázatok foglalják össze:

 

 

A 15 éves és idősebb népesség családi állapot szerint, 2011 

Nőtlen,  
hajadon 

Házas Özvegy Elvált Összesen 
Közülük: élettársi  

kapcsolatban él 

931 1 385 464 383 3 163 398 

A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai 
végzettség szerint, 2011

 

Általános iskola Középfokú
iskola 

érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevéllel 

Érettségi 

Egyetem,
főiskola 

stb. 
oklevéllel 

Össze- 
sen első 

évfolyamát
sem végezte 

el 

1-7. 8. 

54 460 1 061 797 871 249 3 492 

A népesség gazdasági aktivitás szerint, 2011
 

Foglalkoz
tatott 

Mun
kanél
küli 

Inaktív 
kereső 

Eltartott Összesen 

Foglalkoz
tatott 

Munkanélküli
Inaktív 
kereső 

Eltartott Összesen

megoszlás, százalék 

1 249 236 1 334 879 3 698 33,8 6,4 36,1 23,8 100 

A népesség nemzetiség szerint, 2011  

magyar arab 
cigány 

(romani, 
beás) 

görög horvát lengyel német örmény román szlovák
uk-
rán 

hazai 
nemzetiségek 

együtt 
egyéb 

3 410 4 16 - - - 9 - 81 109 6 226 9 

TÁJÉKOZTATÓ A 2011-es NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAIRÓL

(folytatjuk)
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