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ÉLMÉNYEK A SZUPERMARATONRÓL
Mi a közös egy sportolói és egy önkéntes csapat sikerében? A cél ami lehet hosszú távú, de lehet egy rendezvény erejéig tartó. S mi az 
ami tettrekészségre motiválja mindkét felet? Van akit az aranyérem, van akit csak a saját korlátainak ledöntése, a határok feszegetése, 
közösségben töltött idő, a testi szellemi egészség megőrzése, és van akit ez külső szemlélőként önt el adrenalinnal, lelkesedéssel az hogy 
segíthet odaadóan megvalósítani a körülményeket a célhoz.
A Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaraton évek óta egy ilyen rendezvény! Ahol az összefogás, a csapatmunka ereje, az a rengeteg 
energia amit belefektetnek a sport szeretetéért, a sportolókért.
Mindkét fél fontos, aki végig dobolja, tapsolja, valamilyen formában biztatja a maratoni távot meg tévő embereket, és aki mosolyogva 
fogadja a biztatást! Mert mindkét fél érzi azt a belső bizsergést amit ez az élmény kelt. Aki ezt átélte már, alig várja a következő alkalmat.
Köszönjük minden önkéntesnek a szervezett munkát, és minden medgyesegyházi résztvevőnek, hogy sikeresen végig tekerték, 
futották a maratoni távot. Büszkék vagyunk rátok!

TÁMOGATÓK és ÖNKÉNTESEK: Medgyesegyháza Város Önkormányzat, Művelődési Ház és Könyvtár, Településüzemeltető Kft., Szivárvány 
Aqua Kft., Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak egyesülete, Haladás Plusz Kft. Major József, Stangli Sütöde, Gondozási Központ, 
Varázserdő  Alapítvány, Schéner Mihály Általános Iskola, Medgyesegyházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Román Nemzetiségi Önkormányzat, 
Románság Hagyományaiért és Jövőéjéért Egyesület, Önkormányzat közmunkásai, Zöldség - Gyümölcs Csizmadija Tibor, Gácsér Béláné, 
Gácsér Béla, Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány, Kétegyházi Masszőr csoport,  László Ferenc masszőr, Medgyesegyházi Sport 
Egyesület, Balogné Süli Beáta, Hegedűs Vendéglő, Medgyesegyháza és Bánkút Áfész, Polgármesteri Hivatal dolgozói, István Éva, Sütő 
Mária Márta, Nemzeti Dohánybolt, Medgyesegyházi Rendőrőrs, Réti Norbert, Molnár Zoltán, Ifj. Molnár Zoltán

Tisztelettel: Farkas Gyula
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TÁJÉKOZTATÁS
A 2018. évi nyári szünidei gyermekfelügyelettel 

kapcsolatosan

Tisztelt Szülők!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzata a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997. évi XXXI. tv. 
41. §-a alapján az iskoláskorú gyermekek nyári gyermek-
felügyeletét 2018. 07. 01. napjától 2018. 08. 31. napjáig a 
Medgyesegyháza, Jókai utca 5. szám alatti épületben (volt 
óvoda épülete) biztosítja, minden hétköznap reggel 8:00 
órától 16:00 óráig.

Azok a gyermekek, akik jogosultak nyári gyermekétkeztetés-
re (2H-s, 3H-s körbe tartoznak) és korábban jelezték, hogy 
igényt tartanak a nyári gyermekétkeztetésre, ingyen kapják a 
napi egyszeri meleg étkeztetést. Akik nem jogosultak az ellá-
tásra, önállóan kell gondoskodjanak a gyermekeik étkezteté-
séről. 

A nyári gyermekfelügyelet igénylésének helye: 

a Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal szociális ügyinté-
zések irodája, Dancsikné Mile Rita szociális ügyintézőnél.  

Az ellátással kapcsolatos, további tájékoztatás is itt kérhető.

dr.  Kormányos László
jegyző

FELHÍVÁS INGYENES SZÜNIDEI 
GYERMEKÉTKEZÉS 
IGÉNYBEVÉTELÉRE

Értesítem a tisztelt Szülőket és Törvényes Képviselő-
ket, hogy Medgyesegyháza Képviselő-testülete kérelemre, 
a Nyári  szünet (2018. június 16.-2018. szeptember 02.) 
idejére ingyenes ebédet biztosít a hátrányos helyzetű és a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermeknek.

AZ IGÉNYBEVÉTEL MÓDJA,  IDEJE: Az ebédet el-
vitellel biztosítjuk, amelyet Medgyesegyházán a Napközi 
Konyhán 11 – 13 óra között, Bánkúton az Óvodában 11.30 
– 12.00 óra között vehetnek át, itt kérjük előzetesen csere 
ételhordó leadását.

Az óvodásoknak az óvoda zárva tartása alatt munkanapokon, 
az iskolásoknak a nyári  szünet alatt munkanapokon biztosít-
juk az ebédet.

AZ ÉTKEZÉS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES:  nyilat-
kozat kitöltése gyermekenként 1-1 példányban, majd annak 
leadása a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél 
(Dancsikné Mile Rita Tel: 68/440074 111-s mellék). Bővebb 
tájékoztatás, segítségkérés, a szociális ügyintézőnél, és a 
Családsegítő és Gondozási Központban.

KÉREM, VEGYE IGÉNYBE AZ INGYENES ÉTKEZÉST!

                          Tisztelettel: dr. Nagy Béla György
Polgármester

START 
KÖZMUNKAPROGRAM

2018. év május hónapban közmunkaprogramok keretében szá-
mos feladatot végeztek el a dolgozók:

Útpadkákkal ellátott úttestek karbantartása. Heti rendszeresség-
gel takarítás, az árkok, lefolyók tisztítása, belógó gallyak eltávo-
lítása, a parkokban, sétáló utakon gereblyézést, sepregetést, taka-
rítást végeztek. A virágágyak rendszeres kapálása, locsolása. A 
kb. 4000 tő rózsa folyamatos metszése, ápolása. Külterületeken 
az Önkormányzati tulajdonú utak folyamatos karbantartása. 

Belterületi utcák aszfalt javítása, intézményekben, sétányon és 
parkokban sövény vágása.

A Dózsa utcaszakasz térkő lerakását folyamatosan végzik, Ba-
ross utca utcarészének járdabetonozása.

A térkő gyártógép gép beállítása ,szegők készítése betonból.

A település közterületein és Bánkúton helyszínenként napon-
ta folyamatos a fűnyírás. Bánkúton, talajmunkák, csepegtető, 

fólia húzása, paprika ültetése kapálása, locsolását végezték el. 
Medgyesegyházán sátrakban, Tv paprika ültetését, kapálását, lo-
csolását végezték el.

A műhelyben és a telephely területén végezték a gépek, szer-
számok karbantartását, kerékpártárolók festése, intézményeknél 
csatorna takarítása, esővíz elvezetése.

Az asztalosműhelyben fapadok javítása. A játszótéri játékokon 
szükség szerint karbantartást végeznek.

A Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaraton rendezvényen 
sátrak összeállítása, szállítása, padok kihordása, elpakolása, virá-
gok ültetése a településen, nemzeti jelképek kihelyezése.

 A Vasútállomás tisztántartásának, takarításának felügyelete, va-
lamint a fűnyírás, melynek egy részét gépekkel végezték el.

Balázs Lívia
 koordinátor
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SIKERES PÁLYÁZATOK
A Művelődési Ház és Könyvtár sikeresen megnyerte az Ön-
kormányzatok „Érdekeltségnövelő támogatását”. A 185.804 
forintos összeget, könyv állománygyarapításra fordította.

A beszerzések folyamatban vannak. Rendeléseink között 
az informatikát, a matematikát, a főzést kedvelők is vá-
logathatnak. De bestsellerek és mesekönyvekhez is hoz-
zájuthatnak a látogatók. Megérkeztek a „Digitális Jólét 
Program Pontok fejlesztése” elnevezésű pályázat keretein 
belül az eszközök. Nyertes intézményünkben beszerelésre 
kerültek a wifik, a router. Megtanulható lesz a laptopok, 
táblagépek és okos telefonok használata, igény esetén a 
könyvtárban tartunk erről tájékoztatást.

Immáron hetedik éve érkeznek hozzánk a Márai-program 
keretein belül kulturális támogatásból térítésmentesen a 
könyvek. Az idén 239. 987 ezer forint, értékben érkezett 
98 darab könyv. Népi gyógyászattól a nyelvi kommuni-
kációig próbáltunk minden területet lefedni, hogy min-
denki találjon számára érdekes olvasmány. Új Bibliát is 
rendeltünk, az érettségizőknek is segítséget nyújtanak a 
tételeket összefoglaló tanulmányok.

ÉRTESÍTÉS!
Kedves Egyesületi Tagok!
Mint más években is, Gyopárosfürdői látogatásra lesz lehető-
ségünk
2018. július hó 21-én (szombaton).
Egyesületünk tagjainak ingyenes, egyéb résztvevők számára 
2.5OO.-ft/fő, melyben a busz és a fürdő belépő is benne fog-
laltatik.
Indulás: reggel 8.30 órakor, vissza várhatóan: 18.00 óra körül.
Jelentkezni: kizárólag csak személyesen 2018. július hó 4-én 
(szerdán) de. 9-11 óra között irodánkban.
Köszönettel: Szabó Györgyné elnök
Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete

TISZTELT SPORTBARÁTOK!
 
Befejeződtek minden korosztályban a bajnokságok a 
2017/2018-as kiírásban. 
Az edzők  javaslata alapján megjutalmaztunk  minden kor-
osztályban egy labdarúgót aki mind a mérkőzéseken mind az 
edzéseken példamutatóan részt vett:

 
U-7 Petruzsán Zsombor 
U-9 Máris Martin 
U-11 Zsók Richárd  
U-13 Grósz László 
U-14 Anderkó László 
U-16 Uhrin Pál Máté 
U-19 Fodor Róbert

 
Gratulálunk labdarúgóinknak az egész éves jó szereplésért, 
köszönjük a szülők támogatását. 
Gratulálunk a ballagó diákjainknak és sikeres középiskolai 
éveket ,minden labdarúgónknak kellemes nyarat jó pihenést 
kívánunk!

Sportbaráti Tisztelettel: 
Uhrin Pál Labdarúgó Szakosztályvezető
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GYERMEKNAP 2018

Az EFOP-1.2.1-15-2016-00231 a Védőháló a családokért 
program megvalósítása a Medgyesegyházi Nebulókért Ala-
pítványnál pályázat keretében nagy sikerű Családi napot 
tartottunk a Gyermeknapon. Rengeteg színes programmal, 
gyermekkoncerttel, bábelőadással vártuk a családokat a nap 
folyamán. 

Köszönjük szépen:
- a Schéner Mihály Általános Iskolának, Vermes Rita intéz-
ményvezető asszonynak, hogy az iskolában tarthattuk a ren-
dezvényt.

- a Schéner Mihály Általános Iskola minden pedagógusának 
és dolgozóinak, hogy munkájukkal segítették a rendezvény 
sikerét.

- A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda dolgozóinak, hogy 
vidám arcfestéssel örvendeztették meg a gyermekeket.

- a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítványnak, hogy biztosí-
tották az arcfestéket.

- a Művelődési Ház és Könyvtárnak, hogy két mozi előadás-
sal szórakoztatták az érdeklődőket.

- a Művelődési Ház és Könyvtárnak köszönjük a padokat és 
asztalokat is.

- a Medgyesegyháza Településüzemeltető Kft-nek, hogy el-
hozták nekünk a padokat, asztalokat és a színpadot.

- A Medgyes KFT-nek, hogy mogyorót tehettünk a gyerme-
kek csomagjaiba.

- a TESCO Global Gyulai Áruházának, Liker Csaba igazgató 
úrnak, hogy édességek is kerülhettek a csomagokba.

- A Happy Tej Kft-nek, hogy túró rudit is tehettünk a csoma-
gokba.

- A Boldog Otthon Alapítványnak, hogy elhozták nekünk a 
Városi nyúl tévedése című báb előadást.

- A Medgyesegyháza SE vezetőségének, Baloghné Süli Beá-
tának, Futaki Jánosnak, Uhrin Pálnak, hogy versenyek lebo-
nyolításával tették emlékezetessé ezt a napot.

- A Medgyesegyháza SE tagjainak is jár a köszönet, akik az 
uszodában segédkeztek.

- A Haladás Plusz Kft-nek a finom tejet köszönjük!

És végül jár a köszönet a Medgyesegyházi Nebulókért Alapít-
vány kuratóriumi tagjainak, akik megszervezték és lebonyo-
lították ezt a napot!

                                                                                                        
Gácsér Béláné                                                                                                         

Kuratóriumi elnök

FELHÍVÁS

Hivatkozva a Képviselő testület 10/2001. 
(III.28) Ök. rendeletére, javaslatokat kérek a 
Képviselő testület tagjaitól, bizottságaitól, tár-
sadalmi szervezetek, egyházak képviselőitől, 
az intézmények vezetőitől, a jegyzőtől a

„Medgyesegyháza Díszpolgára”
„Medgyesegyházáért Emlékérem”
„Az Év Pedagógusa”
„Az Év Köztisztviselője”
„Az Év Közalkalmazottja”
„Az Év Sportolója”

kitüntető címekre érdemes tartott szemé-
lyekre.
Javaslataikat - indokolással ellátva - írás-
ban, 2018. július 31-ig szíveskedjenek el-
juttatni a Polgármesteri Hivatal Titkárságá-
ra, illetve a nagy.bela@medgyesegyhaza.hu 
címre.
Fáradozásaikat, együttműködésüket előre is 
köszönöm!

Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György
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MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP IMPRESSZUM
Medgyesegyháza Önkormányzatának helyi, közérdekű,tájékoztató lapja  

Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban 
Kiadja: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár  

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.  
Felelős kiadó: Dr. Kormányos László   |  Szerkesztőség címe:  5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.  |  Megjelenik: havonta  - Terjesztése 
ingyenes   Nyomtatás és nyomdai előkészítés:  

Topbalaton Kft. 1015 Budapest, Batthyány u. 51. fsz.2. 
Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993

NEBULÓKÉRT 
DÍJAK ÁTADÁSA

    „Ez a legtöbb az életben: hogy marad utánunk valami, 
amiből haszna van a világnak, az embereknek.”

/Márai Sándor/

Alapítványunk 2018.június 16-án, az iskolai ballagás napján, 
Nebulókért díj elismerésben részesítette az alapítványunk 
három kuratóriumi tagját. Barecz Zsuzsanna, Hürkeczné 
Fűri Szilvia, Sas Szilvia hosszú évek óta dolgozott a Sché-
ner Mihály Általános Iskola gyermekeiért. Az alapítványban 
dolgozók nem közszereplők. Nem szerepelnek az újságok 
címlapján, a fő hírek között. Csendben, legtöbbször láthatat-
lanul teszik a dolgukat. Szabadidejüket nem sajnálva azon fá-
radoznak, hogy a gyermekeknek jobb legyen. Ha kell, prog-
ramokat szerveznek, pakolnak, zsíros kenyeret kennek, sebet 
kötöznek, kézműves foglalkozást vezetnek, támogatókat, se-
gítőket keresnek. 

A gyermekek nevében köszönjük áldozatos munkáju-
kat, s további sikeres, boldog életet kívánunk nekik.     

       Barecz Zsuzsanna               Hürkeczné Fűri Szilvia                   Sas Szilvia

FELKÉRÉS A DINNYEFESZTIVÁL TÁMOGATÁSÁRA!

Kérjük a lakosságot, vállalkozókat, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten 
szíveskedjenek támogatni a Dinnyefesztivált! Támogatásukat számla el-
lenében a Művelődési Ház irodájában tehetik meg.

A Dinnyefesztivál érdekében segítségüket előre is köszönjük!

JELMEZVERSENY: Akar jó hangulatot a fesztiválon? Teremtsük meg 
közösen fesztiválunk karneváli hangulatát! Öltözzünk jelmezbe, ez-
zel is színesítve dinnyetermesztő életmódunkat népszerűsítő Dinny-
efesztiválunkat! Mi sem adhat vidámabb hangulatot rendezvényünk 
kezdéséhez, minthogy jelmezesek jelenítsék meg a dinnyetermesztés 
mindennapjait. Legyen az akár a dinnye, a tök,a napszámos,a Dinny-
elovag. Természetesen emellett más témájú jelmezeseket is szívesen foga-
dunk. A karneváli hangulathoz Ön is, Te is kellesz! Várunk mindenkit 
2018.augusztus 4-én 09 órára új helyszínünkhöz, a Stangli Pékséghez.

Ne feledjék a három legjobb felvonultatott jelmezt jutalomban részesít-
jük, ám az élmény mindenkinek megmarad!

Idén is lesz, Ínyencverseny a Dinnyefesztiválon! Kérjük az ínyencversenyen 
részt venni kívánókat, hogy részvételi szándékukat 2018.augusztus.2-án 
16 óráig jelezzék a Művelődési Ház irodájában!

Verseny a “LEGTÖKÖSEBB DINNYÉS” címért, melyet külön díjazunk! 
Ki hozza be a legnagyobb is legnehezebb dinnyét a Művelődési Ház 
előcsarnokába: 2018. augusztus 4-én (szombat) 12:00 óráig.

A dinnye minőségét is ellenőrizni fogjuk.

Dinnyefigura készítő verseny: Dinnyéből ötletes, mulatságos figurát kell 
készíteni. Segédanyagokat, kiegészítőket (pl: kés,szalma, száraz virág,stb.)
mindenki hozzon magával!

Új versenyszámunk: az aszfaltrajz verseny! A versenyzőknek dinnyével 
kapcsolatos rajzot kell készíteniük.

Lehetőség lesz az idén is Graffiti rajz készítésére, mobil táblákon!

JÁTÉKOS VETÉLKEDŐK Helyszín: PARK

1. helyszín: DINNYEPAKOLÓ VERSENY 

Feladat: időre 20 db. dinnye megadott távolságra való áthordása, felpa-
kolása utánfutóra, és vissza.

Egyszerre maximum 2 db dinnye vihető. Minden összetört dinnye 
plusz 10 másodpercet jelent.

2. helyszín: DINNYEDOBOZOLÓ VERSENY 

Feladat: időre raklapra, öt dobozba 30 db dinnyét kell elhelyezni Mind-
en összetört dinnye plusz 10 másodpercet jelent. 

3. helyszín: DINNYEEVŐ VERSENY 

Feladat: időre egy-egy negyed dinnyét kell asztalról, hátratett kézzel 
megenni.

A csoportonkénti győztesek külön lesznek díjazva.

4. helyszín: DINNYESACCOLÓ VERSENY 

Feladat: ki tudja legpontosabban megsaccolni egy adott dinnye súlyát?

5. helyszín: ZSONGLŐR VERSENYDINNYEFESZTIVÁL 

Feladat: a versenyzőket padon és billenő palán kell egyensúlyozniuk 
a vállukon átvetett rúddal időre,  melynek két végén egy-egy vödörbe 
dinnye van.

A VERSENYSZÁMOKAT EBBEN AZ ÉVBEN IS KÜLÖN HIRDET-
JÜK MEG A 14 ÉVEN ALULI ÉS 14 ÉVEN FELÜLI KOROSZTÁLY-
BAN.


