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TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNK  
GÚTA 50 ÉVE VÁROS

Testvértelepülésünk Gúta 2017. novem-
ber 10-én ünnepelte várossá nyilvánításának 
50. évfordulóját. Az ünnep alkalmából szín-
vonalas programra került sor, amelyre Ön-
kormányzatunkat is meghívták a rendezők és 
szervezők. Medgyesegyháza Város képviselő 
testületét, annak küldöttségét dr. Nagy Béla 
György Polgármester, Farkas Gyula Képvise-
lő, a Képviselő testület Szociális- és Oktatási 
Bizottságának Elnöke, Nagy Attila Képviselő, 
a Képviselő testület Szoci-
ális- és Oktatási Bizottsá-
gának tagja képviselték. 
Az ünnepi rendezvény-

sorozat első eseménye az „50 év a Városban” elne-
vezésű fotókiállítás megnyitója volt. Ezt követte az 
„Emléktábla avatás”, a Városháza épületénél. Délután 
került megtartásra „Ünnepi nyilvános Képviselő testü-
leti ülés” a Művelődési Házban, amelynek keretében 
a Város polgármestere Horváth Árpád, és a korábbi 
polgármesterek emlékeztek Gúta elmúlt 50 évére. Az 
ünnepi képviselő testületi ülésen került sor Gúta Város 
Díjának az átadására is. Az ünnepi ülés után a Város 
polgármestere, a meghívott vendégeket – köztük kül-
döttségünket is - és a kitüntetetteket „Ünnepi Vacsorá-
ra” hívta a helyi Leonor Szálló Éttermébe.

Az 50. évforduló ünnepi programja a „Duna Mű-
vészegyüttes (BM. Duna Palota Budapest) „Ünnep” 
című nagysikerű táncszínházi díszelőadásával zárult. A 
díszelőadás után a Horváth Árpád polgármesterrel, a 
Képviselő testület tagjaival és a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóival még hosszasan beszélgettünk közös múl-
tunkról, jelenünk, és reményeink szerint közös jövőnk 
terveiről.

2017. november 11-én délelőtt képviselő társaim-
mal egy sétát tettünk a helyi Parkban, amely a hajdani 
Temető helyén van. A volt Temetőben, kitelepített őse-
ink emlékművénél Medgyesegyháza Város nevében 
elhelyeztük a kegyelet, a visszaemlékezés, az utódok 
hálájának koszorúját. Nyugodjanak békében!

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester
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I. Medgyesegyházi Sportbál 
Az I. Medgyesegyházi Sportbál gondolata a sportot szerető, sportos közösségbe 
tartozók körében már évek óta jelen volt, de ennek megtestesülése a 2017. janu-
ár 14-ei sportegyesületi Közgyűlésen valósult meg, amikor is bejelentésre került, 
hogy 2017. évben a Sportegyesület megszervezi a bált. Majd ezt követően az el-
nökség kitűzte a bál napját és ezen esemény bekerült a civil szervezetek esemény-
naptárába is. 

A bál időpontjának közeledtével az elnökség megpróbálta prognosztizálni a lét-
számot, és kiválasztani a megfelelő helyszínt. Az egyik legfőbb célkitűzés az volt, 
hogy valami újat, valami mást mutassunk a medgyesegyházi lakosoknak, és a más 
településekről érkező vendégeinknek

A nagy nap közeledtével megszaporodtak az elnökség tagjai közti telefonbeszél-
getések, egyeztetések, plusz elnökségi ülést tartottunk, hogy lehetőség szerint 
mindent részt lefedjünk. 

A rendezvényt megelőző napon –pénteken- már a segítőktől volt hangos a sport-
csarnok. Szombaton délután már érkeztek a vendégek, és fokozódott a hangulat. 

A bálunk egyik célja az volt, hogy az egyesületben dolgozó szakágak bemutatkoz-
zanak, hogy a nagyérdemű bele lásson a munkásságunkba.

Az I. Medgyesegyházi Sportbált Dr. Nagy Béla György Polgármester Úr nyitotta 
meg, a Magyar Nemzeti Himnuszt követően. Az ünnepélyes megnyitó után a ren-
dezvény hangulatát a Spárta Taekwon-do Team alapozta meg. A szakág tanítvá-
nyai már az elején bemutatták, hogy milyen összhangban tudnak együtt dolgozni. 
A Spárta Taekwon-do Team tagjai közül először a ,,B” csoport azaz a kezdők mu-
tatkoztak be, mely elnyerte a közönség tetszését. 

A stafétát a taekwon-dosok az Úszó és Uszonyos Szakágnak adták át. Ők egy 
színes mindenre kiterjedő Power Point-os bemutatkozással készültek, ahol megta-
nulhattuk mi a különbség a versenyzők által használt légzőpipa és az átlagos lég-
zőpipa közt. Számos rekordidő megismerésével bővülhetett az ismeretünk, illetve 
fényképekkel illusztrálták a szakágban folyó komoly edzésmunkát. Baloghné Süli 
Beáta szakosztályvezetőnek és Pesics Zoltán edzőnek nagyon nehéz dolguk volt, 
hiszen egy vízhez köthető sportágat kellett a szárazföldön megismertetniük a ven-
dégeinkkel, de úgy gondolom sikeresen vették az akadályt, melyet a közönség 
tapssal jutalmazott.

Ezt követően a Labdarúgó Szakosztály bemutatkozása következett volna, de idő-
közben megérkezett a vacsora, így egy huszárvágással cseréltünk, és felszolgálás-
ra került a Hegedűs Vendéglő által elkészítetett leves és sertéspörkölt. 

Immár jóllakottan várhatták a vendégeink a labdarúgók bemutatkozását. Uhrin 
Pál szakosztályvezető szintén Power Point-os bemutatóval készült, melynek ke-
retében fényképfelvételeken mutatta be a szakág múltját, és jelenét, a szakág által 
elért eredményeket, és az ott sportoló labdarúgókat. Ezen bemutatkozás eredmé-
nyeképpen megismerhettük azon fiatalokat, akik hétvégenként a különböző baj-
nokságokban magukra húzzák Medgyesegyháza mezét és a pályán a mi színeinket 
képviselik. 

A Labdarúgó szakosztály bemutatkozását követően a Spárta Taekwon-do Team,,A” 
csoportjának bemutatója következett. Itt lépett fel a ,,kemény mag”. A magas öves 
tanítványok és a mesterek kitettek magukért, a közönség pedig teljesen ráhangoló-
dott a bemutatóra. A bemutató számokat a teljes csapat bevonulója zárta, melynek 
során Kiss Klaudia 7 éves kislány az emberek fölé magasodva Medgyesegyháza 
zászlaját lobogtatta, itt viszont többen meghatódottságukban elsírták magukat. 

A taekwon-dos csapat búcsúzóját követően Lukács Róbert zenész barátunk csapott 
a billentyűk közzé, és mulatós dalaival csalta táncolni az embereket. 

Ezt követően megkezdtük a várva várt tombola húzást, melyet követően kezdetét 
vette a mulatság, megtelt a tánctér, először csak a bátrabbak táncoltak, majd szé-
pen csatlakoztak a félénkebbek is. 

A rendezvény után természetesen össze ült az elnökség, levonta a konzekvenciát, 
mi az amit jól csináltunk, mi az amin változtatni kell a jövőben, azért, hogy leg-
közelebb még pontosabban, még jobban tudjuk a közönség kedvére tenni. Min-
dentől függetlenül legjobban azzal tudnám összefoglalni a rendezvényünket, amit 
a bemutatók végén Dr. Nagy Béla György Polgármester Úr mondott: ,, új korszak 
kezdődött a Sportegyesület életében!”

Végezetül, de nem utolsó sorban a Medgyesegyházi Sportegyesület elnöksége, va-
lamint valamennyi tagja nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani valamennyi 
támogatónknak, most szándékosan nem nevesítve őket, hiszen valaki anyagiakkal 
támogatta a rendezvényt, de volt aki a munkájával, az idejével, a tanácsaival stb. 
járult hozzá a rendezvény sikeréhez. Úgy gondolom, minden egyes támogató egy kis 
eleme a kirakónak, és ezen segítségeket jól felhasználva a gondos kezek kirakják a 
képet, amelyen a Medgyesegyházi Sportegyesület kék-fehér címere látható!

Rusz István

Medgyesegyházi Sportegyesület elnök

DIÁKOK I.T.F.  
TAEKWON-DO OLIMPIÁJA

MEDGYESEGYHÁZÁN

2017. november 11-én szombaton került megrendezésre a Magyar I.T.F. 
Taekwon-do Szövetség egyik kiemelt eseménye a Diákok I.T.F. Ta-
ekwon-do Olimpiája Medgyesegyházán a Schéner Mihály Általános Is-
kola Sportcsarnokában.

A kiemelt versenyre az ország minden pontjáról érkeztek. A versenyen 23 
klub 160 versenyzője indult el a formagyakorlat és a küzdelmi verseny-
számokban. 

Békés megyét a Békéscsabai Lakótelepi SE Taekwon-do Szakosztálya, 
az Orosházi TÉT SE, a Battonyai Barátság SE, a Kétegyházi Dragon Ta-
ekwon-do Klub, a Békéscsabai Viharsarok Budo SE, a Magyarbánhegyesi 
Corvin Taekwon-do Klub és a hazai Medgyesegyházi Spárta Taekwon-do 
Team versenyzői képviseleték.

A rendezvényt Sütő Mária Márta alpolgármester Asszony nyitotta meg. 
A verseny pörgősen, óraműpontossággal zajlott, mely köszönhető volt a 
szervezett bírói munkának, a szervezőknek illetve a fegyelmezett és sport-
szerű közönségnek. 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a Magyar I.T.F. Taekwon-do Szö-
vetség két alelnöke Máté Zoltán VI. dan és Fülpesi Tibor VI. dan meste-
rek. 

Az alábbi hazai eredmények születtek:

Medgyesegyháza Spárta Taekwon-do Team /mester Rusz István IV.dan/

Pap Eszter: formagyakorlat 9-8-7. gup serdülő leány III. hely

Tóth Roland: ifjúsági fiú formagyakorlat I-III. dan III.hely, ifjúsági fiú 
küzdelem -68 kg II. hely

Tripon Iringó: serdülő leány küzdelem -35 kg-ban I. hely

Tánczos László: felnőtt férfi – 70 kg-ban II. hely

Lipták-Galló Gréta: formagyakorlat 9-8-7. gup II. hely, gyermek leány 
küzdelem -30 kg III. hely

Kiss Félix: formagyakorlat 9-8-7.gup III. hely, gyermek fiú küzdelem -33 
kg II. hely

Bartolák Ildikó: serdülő leány -35 kg III. hely

Szabó Vivien: serdülő leány +50 kg III.hely

Bacsai Milán: formagyakorlat ifjúsági fiú 9-8-7. gup III. hely

Milecz Marcell: formagyakorlat serdülő fiú 9-8-7. gup III. hely, küzdelem 
serdülő fiú -48 kg II.hely

Kiss Klaudia: gyermek leány küzdelem -25 kg-ban III. hely

Kiss Imre Zsombor: serdülő fiú küzdelem + 50 kg-ban III. hely

Pápai Patrik: formagyakorlat ifjúsági fiú I-III.dan II. hely

Hack Pálma: serdülő lány küzdelem -40 kg-ban I.hely

Hack Dániel ifjúsági fiú -56 kg-ban I. hely, illetve -62 kg-ban III.hely

Szép Lea serdülő leány formagyakorlat 9-8-7. gup II. hely

Az ünnepélyes eredményhirdetést után Rusz István IV. dan mester a Spár-
ta Taekwon-do Team vezetője köszönetét fejezte ki a kluboknak a részt-
vételért, illetve a külön köszönet illette rendezvény támogatóit: Medgyes-
egyháza Város Önkormányzata, Schéner Mihály Általános Iskola Intéz-
ményvezetője, Békés Megyei Össz-Harcművészeti Szövetség, Barátság 
SE, Nebulókért Alapítvány, Icuka Cukrászda, Csipke Csemege, Tripon 
György és Katona Endre munkatárs. 

Rusz István

Medgyesegyházi Sportegyesület elnök
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MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT 
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE

PROJEKTAZONOSÍTÓ: 
EFOP-1.3.5-16-2016-00800 - „MOZGÁSBA HOZVA” 

MEDGYESEGYHÁZA-ALMÁSKAMRÁS-DÉL-BÉKÉS

PROJEKTNYITÓ 

FALUNAP-ALMÁSKAMARÁS

CSALÁDI DÉLUTÁN-BÁNKÚT 

UNOKÁS STRAND 

PILLANATKÉPEK- I. MÉRFÖLDKŐ
IDŐSEK NAPJA - MEDGYES-ALMÁS                                          KIMOZDULÓ –ALMÁSKAMARÁS

ESÉLYTEREMTÉS-TRÉNINGEK DÉL-
BÉKÉS: ALMÁSKAMARÁS-NAGYKAMARÁS-

MAGYARBÁNHEGYES-MEZŐHEGYES-
DOMBEGYHÁZ-BATTONYA SOKASODÓ TEENDŐK

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület megalakulása 
óta gesztorszervezete a Medgyesi Civil Kerekasztal-nak. Sütő Mária 
Márta, egyesületi elnök lapunknak elmondta, hogy a közelmúltban 
az év végi sokasodó programok, teendők miatt ült össze a 
kerekasztal. 

-Településünkön nagyon magas hozzáadott értéket képvisel a civil 
közösségek tevékenysége a helyi programok megvalósításában. 
A hagyományos adventi rendezvény sorozat mellett alapítványi, 
egyesületi és városi szintű kezdeményezések is lesznek év végéig. 
Az iskolabál és egy országos sportrendezvény már lezajlik, amire a 
lapszám megjelenik, de az óvoda családi délutánja és a december 
10-re tervezett Nemzetiségi Nap több száz főt fog megmozgatni. Ez 
utóbbiból a románság is jelentősen kiveszi a részét. 

Következő kerekasztali ülésünket év elején hagyományosan 
hívjuk össze, hogy a 2018-as programtervet közösen egyeztessük- 
tájékoztatott Sütő Mária Márta. (x)

 
A románság programjai az                                támogatásával valósulnak meg.
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HATÉKONY MUNKÁVAL A MEDGYESEGYHÁZIAKÉRT.

Egyenként is több százmilliós fejlesztések indulnak Medgyesegyházán, 
a település vezetésének és Dél-Békés országgyűlési képviselőjének közös 
munkájával eredményesen léptek fel a helyiek életkörülményeinek 
javításáért. A Simonka György által óriási támadások kereszttüzében 
kiharcolt, lehatárolt keretnek köszönhetően több területen fejlődik a 
település. Zöld város kialakítása, iparterület fejlesztése, egészségügyi, 
óvodai, iskolai beruházások, szociális intézmény felújítása, szociális 
bérlakás és szociális városrehabilitáció, emellett új piactér, úthálózat-
fejlesztés, valamint műfüves pálya, és korcsolyapálya, szabadtéri 
kondi parkok építik, szépítik Medgyesegyházát, ahol történelmi 
előrelépések indulnak el. Dr. Nagy Béla polgármester szerint, ha 
nincs ilyen agilis, fáradhatatlan képviselője a medgyesegyháziaknak, 
mint Simonka György, akkor semmilyen téren nem jutnának előre. 
Az országgyűlési képviselő megerősíti, bármilyen feladatot kap, mint 
ez idáig, teljesíteni fogja. Ha kell minden követ megmozgat, hogy 
kilobbizza az itt élők érdekeit, úgy fogalmaz: „ÉN EHHEZ ÉRTEK!”

Medgyesegyháza jövőjéért több milliárd forintból fejlesztik a várost
A fejlődés útjára lépett az elmúlt időszakban Medgyesegyháza, ahol 
jelentős beruházások valósultak meg, legyen szó járdaépítésről, az idősek 
otthona felújításáról, a Deák utca aszfaltozásáról, vagy a vasúti átjáró 
kiépítéséről stb., azonban az igazi áttörés a következő időszakban jön: 
elindulnak azok a fejlesztések, melyek által még biztonságosabb, stabilabb 
és élhetőbb lesz a település. 

– Személy szerint minden fejlesztésre, amely településünkön 
megvalósul, büszke vagyok, azonban leginkább az ipari park 
kialakítására. Önkormányzatunk számos lépést tett már az ipartelepítés 
fogadóképességének javítása érdekében, most pedig végre lesz egy olyan 
iparterületünk, amit fel tudunk ajánlani olyan vállalkozásoknak, amelyek 
itt akarnak letelepedni. Ez nagyon régi vágyunk már, ösztönözve új 
munkahelyek létrejöttét, a már meglévő munkahelyeknél pedig a magasabb 
bért – hangsúlyozza a 450 millió forintos beruházás fontosságát dr. Nagy 
Béla polgármester, aki hasonlóan vélekedik a zöld város kialakítására 
vonatkozó projektjükről is. 
– A 220 millió forintból létrejövő zöld város kialakítása is nagy öröm 
számunkra. Még kedvedzőbb irányba indul el településünk, az itt élő 
embereknek komfortosabb életkörülményeket tudunk biztosítani. 
Medgyesegyháza polgármestere már itt kiemeli, hogy csak a Simonka 
György által vezetett dél-békési összefogásnak lehetett ez az eredménye, 
egyedül nem tudnák érdekeiket ilyen szinten érvényesíteni. 

Térségi összefogásban 
– Ismerve a megye többi körzetét, az ország további régióit, bátran 
kijelenthetem, hogy ez a fajta együttműködés, mely Simonka György 
országgyűlési képviselő vezetésével jött létre Dél-Békésben, országos 
szinten is példaértékű. Az utóbbi években ide érkező források bizonyítják 
ezt a legjobban – mondja a településvezető. 
– Rengeteg munka van mögöttünk, nagyon sokszor támadások 
kereszttüzében kellett dolgoznunk, szó szerint harcolnunk nap, mint nap 
azért, hogy ide érkezzenek ezek a fejlesztési források – ezt már Simonka 

György teszi hozzá, aki úgy véli, a mintegy 200 szakember munkája által 
kidolgozott térségfejlesztési koncepció – a Calendula Terv – meghozza az 
évtizedek óta várt áttörést Dél-Békésnek.
– A Calendula Terv legfőbb célja, hogy fiataljainknak biztos jövőt 

nyújtsunk, és minden 
generáció számára 
élhető, biztonságos 
legyen a körzetünk. 
Közös összefogásban 
és rengeteg munkával 
elértük azt, hogy 
több tízmilliárd 
forint érkezzen Dél-
Békés településeinek 
építésére, szépítésére. 
Emlékezzenek csak 

vissza, honnan indult az ország és azon belül Dél-Békés 2010-ben. Ma 
már egyértelműen látszik, hogy hazánk fejlődő pályára állt, a magyar 
modell működik, és körzetünkben is olyan történelmi fejlődés indult el, 
amely minden itt élőknek jobb életkörülményeket nyújt. Folytatnunk kell 
a kitartó munkát, hogy az eredményeinket megerősítsük, megőrizzük, 
mert egy rossz forgatókönyv esetén a kiharcolt sikereink nagy részét 
akár el is veszíthetjük. Az első körben kitűzött célokat megvalósítottuk, 
de nem engedünk a továbbiakból sem, még akkor sem, ha ez sokak 
számára - akiknek nem Dél-Békés fejlődése az érdeke -, nem tetszik. 
Személy szerint, ha kell, buldogként küzdök Dél-Békésért, és a 
medgyesegyháziak érdekéért, mert nekünk, itt élőknek is jár az, ami a 
fejlettebb országrészekben élőknek – mondja az országgyűlési képviselő.

Tovább dolgozva a medgyesiekért
Medgyesegyháza vezetése a rövidesen induló fejlesztések mellett már 
további terveket is kidolgozott, hogy élhetőbbé tegyék a települést. 
Több ezer négyzetméter új járda épül, a díszburkolatot is a dolgozók 
készítették el, de jelentős lépéseket tesznek a külterületi utak fejlesztése 
vonatkozásában is. 
– Emellett bölcsődét szeretnénk létesíteni. Szerencsére sok a gyermek 
a településünkön, és 
egyre magasabb a jó 
munkaerőre vonatkozó 
igény is. A fejlesztéssel 
azoknak az anyukáknak 
tudnánk segítő kezet 
nyújtani, akik a munkába 
állás mellett döntenek. 
Ehhez a tervünkhöz és a 
helyi piac fejlesztéséhez 
is kértem már képviselő 
úr támogatását, hiszen 
biztos vagyok abban, 
hogy ha nincs ilyen agilis, fáradhatatlan képviselője Dél-Békésnek, 
mint Simonka György, aki küzd a térség érdekeiért, akkor nem jutunk 
előre – mondja dr. Nagy Béla, aki a „Calendula Szövetség” alelnökeként 
arról is tájékoztat, hogy készül a minden dél-békési számára ingyenesen 
igényelhető Calendula Kártya.

Calendula Kártya kedvezményekkel
– Az ország egyik legjobb térségi kártyáját vezetjük be, mellyel a 
medgyesegyháziak is olcsóbban vásárolhatnak majd a boltokban, sőt, 
a szolgáltatóknál is kedvezményekhez juthatnak, míg a kapcsolódó 
vállalkozások ugyancsak komoly előnyökhöz jutnak – egészíti ki Simonka 
György.
Az ingyenesen igényelhető Calendula Kártya bevezetése 2018 tavaszán 
várható, első körben térségi szinten mintegy 20 ezer kártyát biztosítanak a 
körzetben élők számára. 
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START KÖZMUNKAPROGRAM
2017. év augusztus közepétől, 2017. év október végéig 
közmunkaprogramok keretében következő feladatokat végezték el a 
dolgozók:
A Hunyadi utcán, a teljes utca hossz járdalerakása elkészült. A 
Rákóczi utcában a járdabetonozását folyamatosan végzik a dolgozók, 
már több mint 600 méteres járdaszakaszt lebetonoztak. A Kossuth 
téren a térkő lerakása befejeződött, a munkát folytatják a Dózsa utcán, 
ahol folyamatosan rakják a térköveket ameddig az időjárás engedi.
A Dózsa utcai szolgálati lakás, járólap lerakása, fugázása, verébléc 
lefestése, csatornázás, kültéri fal festése és a lábazat lekenése is 
befejeződött. A Szociális Otthonnál a kerítést javították, és a járdát 
betonozták még szeptemberben. 
Medgyesegyházán folyamatos a tíz sátor Tv paprika gazolása és 
kordonozása, gatyázása, szedése. 
A parkokban fa hordása, gallyak pakolása és folyamatos a levelek 
szedése és hordása. 

Az Önkormányzat udvarán a fák vágását és 
pakolását a téli időszakban is folyamatosan 
végzik a dolgozók, a mozi udvar takarítását is 
elvégezték. Óvodába teraszhoz a burkolókat 
elszállították és lepakolták. A műhelyben 
és a telephely területén végezték a gépek, 

szerszámok karbantartását. A Művelődési háznak a lapos tető 
javításában segítettek a dolgozók. A szelektív hulladék kukákat 
8 napon keresztül osztották Bánkúton és Medgyesegyházán az 
adminisztrátorok. 
A régi disznóátvevő piacnál a kőhordást fejezték be, a markoló hetekig 
dolgozott a munkaterületen. A tél beállta előtt folyamatosan takarítják 
az intézmények ereszcsatornáit. Az iskolai ebédlőt kitakarították 
a dolgozók és lefestették az ablakokat is. Havonta kihordják 
dolgozóink a Medgyesegyházi Hírlapot Bánkúton, Lászlótelepen és 
Medgyesegyházán is.
A település közterületein és Bánkúton helyszínenként naponta 
folyamatos a fűnyírás. A közterületeken, parkokban, intézményekben, 
sétányon lévő sövények nyírására is rendszeresen sor kerül valamint a 
vihar által lehullott gallyak elszállítását is végezzük.
Útpadkákkal ellátott úttestek karbantartása: heti rendszerességgel 
takarítjuk az árkokat, lefolyókat, a belógó gallyakat eltávolítjuk, 
a parkokban, sétáló utakon gereblyézést, sepregetést, takarítást 
végzünk. A virágágyak rendszeres kapálása, locsolása a sétányon és 
a Dózsa utcán lévő rózsák folyamatos kapálása metszése, ápolása és 
a téli időszakra való takarást is elvégezték a növényeken dolgozóink. 
Külterületeken és belterületi utcáknál, az Önkormányzati tulajdonú 
utak folyamatos karbantartása, gléderezéde történik. Utak kátyúzása 
befejeződött a Petőfi-, Hunyadi-,Virág-, Sport-, Rákóczi utcában.
Bánkúton, az almapaprika palánta kapálását, tápoldatozását, 
permetezését végezték el, valamint  leszedték a termést is.  A 
Bánkúti a focipályát újra lekaszálták. A játszótéri játékokon szükség 
szerint karbantartást végeztünk valamint Domesztoszos vízzel, heti 
rendszerességgel fertőtlenítésre került sor. A sétányon az összetört 
padok javítását a parkban a padok festését fejezték be. A Vasútállomás 
tisztántartásának, takarításának felügyeletét, valamint a fűnyírást, 
melynek egy részét gépekkel végezték el. A közterületen kihelyezett 
virágok folyamatos locsolása minden reggel megtörtént. A negyedik 
és a rendkívüli ötödik ütemben, befejeződött a beütemezett parlagfű 
irtása belterületen és külterületen egyaránt, valamint a településen is 
megtartották a szemét szedő programot.

Balázs Lívia koordinátor

A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA ALKALMÁBÓL 
KÖSZÖNTÖTTÜK A SZOCIÁLIS TERÜLETEN  

DOLGOZÓ MUNKATÁRSAINKAT

Az Országgyűlés 2016. decemberében hozott határozatot arról, hogy 
minden év november 12-t a Szociális Munka Napját munkaszüneti nappá 
nyilvánítja. Ebből az alkalomból a Civilek Házában köszöntöttük a 
Medgyesegyházán a szociális ágazat területén dolgozó munkatársainkat.

Ezen a napon ráirányítottuk a figyelmet azokra a szakemberekre, 
akik az év minden napján segítik, gondozzák segítségre szoruló 
medgyesegyházi polgártársainkat. Medgyesegyházán közel 40 
fő dolgozik ezen a kiemelten fontos munkaterületen, munkájukat 
nehéz körülmények között, fáradtságot nem ismerve végzik. A 
rászorultak, az elesettek, sokszor kiszolgáltatott helyzetben lévők 
segítségére egyre nagyobb szükség van. 

A megjelenteket az Önkormányzat és a Képviselő testület nevében 
a Polgármester köszöntötte és köszönetet mondott munkájukért, 
meghozott áldozataikért. A köszöntő után a Schéner Mihály Általános 
Iskola tanulói adtak színvonalas ünnepi műsort.

Kívánom, hogy a szociális védelem területén dolgozók a 
jövőben egyre nagyobb tiszteletben, elismerésben és társadalmi 
megbecsülésben részesüljenek!  

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester
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ISKOLABÁL 2017
Vannak ügyek, melyeket érdemes támogatni. Márpedig a Schéner Mihály 
Általános Iskola jótékonysági bálja ilyen eseménynek minősül.
Mikor 14 évvel ezelőtt a Schéner Mihály Általános Iskolában elindítottuk az 
I. Jótékonysági Bál rendezvény szervezését, talán még mi, szervezők sem 
gondoltuk, hogy lassan nagykorúvá váló rendezvényt indítunk útjára.  
Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói 
állnak ki egyetlen cél érdekében, de van, hogy csak egy kisebb csoport 
akarja megmutatni, mire képesek. Ezen társulások tagjai azok, akik nem a 
világ/ország megváltását tűzték ki célul maguk elé, hanem csak a közvetlen 
környezetüknek szeretnének hasznára lenni, gyermekeik intézményeiben 
folyó munka szervezésében szeretnének részt venni.
Ilyen összefogásnak voltunk 
részesei 2017.november 18-
án. Szerencsére azon már 
évek óta nem kell izgulnunk, 
hogy megtelik-e a nézőtér, 
hiszen évek óta 5-6 nap alatt 
elfogy a jegyek zöme. Ma 
már inkább az az izgalom 
tárgya, hogy tudunk-e helyet 
biztosítani mindenkinek, aki 
el szeretne jönni. 
A csütörtöktől vasárnapig 
tartó időszak a pedagógusok, 
szülők és gyerekek közös 
munkájáról szól. Ilyenkor 
egy kicsit közelebb kerülnek 
egymáshoz a segíteni akaró 
emberek, hisz közös a cél. 
Nagy lelkesedéssel készültek 
a bálra a műsorban szereplők is. Ők már hónapokkal ezelőtt elkezdték a 
gyakorlást. A csütörtöki, pénteki próbák még feszültséggel teliek ugyan, 
de érezni lehet a magas színvonalú műsor ízét. Az idei évben a szülők és 
pedagógusok egy keleti tánccal és egy fergeteges rocky eltáncolásával 
kápráztatták el a közönséget. Négy lelkes fiatalember a „moszkvai balett 
„különleges bemutatóját hozták el hozzánk. A gyermekek is képviseltették 
magukat. Az 5. a-b egy csoportja és a 7.b köszönte meg táncával a segítők , 
támogatók munkáját. 
Hatalmas értéket teremt az a közösség minden évben, aki ilyenkor együtt 
dolgozik. Talán nem is gondolnak rá, amikor a pihenés, a család helyett a 
szervezés, a táncolás nem könnyű feladatát vállalják, hogy milyen sokat 
tesznek a gyermekekért.
Hiszen a cél, amiért együtt voltunk, nem más, mint, hogy olyan feltételeket 
teremtsünk iskolánk tanulóinak, melyek segítenek megfelelni a XXI. század 
elvárásainak. A tavalyi év bevételéből, a modern oktatást segítő tableteket, 
oktató programokat, fényképezőgépet vásároltunk, s ezt szeretnénk folytatni 
az idén laptopok, projektorok vásárlásával abból az 1.500 000,- Ft-ból is, mely 
az idei bál tiszta bevétele lett.
A bál főszervezői: Likerné Buzás Edit, Szigetvári Józsefné, Katona Ilona, 
Piják Andrásné, Vermes Rita, Gácsér Béláné
A táncprodukciók betanítói: Hegedűs Kitti, Emenet Adrienn, Gácsér 
Béláné, Nagyné Papp Erika 
A táncosok: Balázs Katalin,Biriné Gellény Mária,Borbás Imréné , Futaki 
János, Harmati Éva, Hegedűs Kitti, Himlerné Harmati Éva, Horváth 
Diána, László Máté, Liszkai Beáta, Mihály Krisztina, Megyeriné Roik 
Katalin, Molnár Hajnalka, Nagyházi Dezső, Nagyné Papp Erika, Nyári 
István, Oláhné Ádám Edit Katalin, Pleskonics Zsuzsanna, Sallai Mónika, 
Schmidtné Becsei Edit, Stefanik Anita, Striffelné Csernok Emese, Zubán 
Beáta
TÁMOGATÓINK: Áfész Dorogi Imre, Alföldi Tej Kft, Autós Bolt Herczeg 
Zoltánné, Baukóné Horváth Julianna és családja, Bondár Attila, Bora Kft, 
Borsos Cukrászda, Csemetekert Futaki Jánosné, Csicsely és társa, Csizmadia 
Tibor, dr. Engelhardt Gábor, dr. Hargel Ahmad, dr. Nagy Béla György, dr. 
Nagy Emese és Vozár Tamás, Dusik János képviselő, Elizabeth Szépségszalon 
Marosiné  Erzsike, Engelhardt János, Engelhardtné Pápai Éva, EURO-
CENTERLINE KFT, Gácsér Béla, Gácsér Béláné, Góg Zsolt és családja, 
Gold Irodaszer Ruck Róbert, Goods Market, Gulyás Sándor, Gyivicsán 
András és neje, Haladás Plusz Kft, Hegedűs Vendéglő, Holecz Zoltán, 
Horváth András és családja, Hrubák Andor, Hubertusz Vadásztársaság, id 

Faraga János,ifj.Faraga András és családja , Katona Ilona, Kémenes Csaba, 
Király Gyöngyi, Kissné Tárnok Ágnes , Kolarovszkiné  László Henrietta, 
Kotroczóné Holecz Edit, Kovács és Kovács Bt Kunágota, Kovács Jánosné 
KOLA, Kovács Julianna, Kovács Kornélia &Kovács Zoltán, Laukó Tünde, 
Lehóczki János, Lückl Attila, M&S Soluttion Kft Dorogi Norbert, Machnicz 
Endre és Endréné, Machnicz Zsolt, Madari Imre és Imréné, Major József, 
Marosi Mariann és Tarnóczi Dániel, Maus Kft, Medgyes Kft, Medgyesegyházi 
Nebulókért Alapítvány, Medgyesegyházi Település-Üzemeltetési Nonprofit 
Kft dolgozói, Metaker, Mezőker Kft, Mimi kozmetika, Moldován Gábor, 
Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Művelődési 

Ház és Könyvtár, Műv Bár 
Varga Márkó, Nagy Géza 
és családja, Petruzsán 
Attila és családja, Piják 
Andrásné, Platán Patika , 
Puri-Med Kft Fehér Lóránt 
,Román Nemzetiségi 
Önkormányzat, Rőfös 
bolt Jámbor Rudolf, Rusz 
Istvánné, Simonka Görgy, 
Stangli Sütöde Szöllősi 
György, Sütő Mária 
Márta , Szamosi Iparcikk 
Ifj. Szamosi Mihály, 
Szamosi Tüzép  Szamosi 
Zoltán, Szél Kálmán, 
Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat, Tesco-Global Liker Csaba, Tóthné Krisán Zenóbia, 
Vaderstad Kápolnásnyék, Varga Gáborné, Varga Jánosné Edit, Vermes 
Rita, Zöld Kuckó Tóthné Kotroczó Edit
KÖSZÖNJÜK A SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 
MINDEN PEDAGÓGUSÁNAK, DOLGOZÓJÁNAK, AZ ISKOLAI 
SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAINAK, A KÖZREMŰKÖDŐ 8. 
OSZTÁLYOS TANULÓKNAK, ÉS A SOK-SOK SZÜLŐNEK, AKIK 
MUNKÁJUKKAL JÁRULTAK HOZZÁ A BÁL SIKERÉHEZ!  
   Vermes Rita intézményvezető


