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FÉNYES SIKEREK AZ ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIÁN
Történelmi visszatekintésekből tudjuk, hogy Spárta az ókori Görögország egyik legnagyobb és legjelentősebb, a szigoráról és 
katonaságáról nevezetes városállama volt. Ennek a polisznak a nevét viseli a helyi sportegyesület Taekwon-Do Szakosztálya, 
amely Medgyesegyházára szervezte meg március végén a 2012. évi I.T.F. TAEKWON-DO DIÁKOLIMPIÁT. Az országos ren-
dezvényen taroltak a mieink, 6 arany, 5 ezüst és 10 bronzérmet akasztottak a nyakukba sportcsarnokunkban. 

Rusz István III.dan mester, szakosztályvezető azóta is sze-
rényen gyűjti az elismeréseket a rendezvény szervezéséért, le-
bonyolításáért. 

– Ez egy igazi csapatmunka volt, e-mailek sora érkezik még 
most is hozzám, hogy a városunk überelte több, nagy múltú 
rendezvény színvonalát, volt, aki azt jelezte vissza, hogy 10 
éve nem volt ilyen jól szervezett eseményen. Harmat László 
VIII. danos nagymester (a sportág hazai alapítója) bizalmát is 
élvezhetjük. Itt köszönöm meg Ruck Márton, polgármester, a 
város képviselő-testülete, a Schéner Mihály Nevelési és Ok-
tatási Központ dolgozói, Kalcsó Istvánné, Nedreu Vazul, az Il 
Camino Pizzéria, a FOSTER Alkusz BT., a STANGLI Sütöde, 
Bukor István, egyéni vállalkozó, a BOLDOG Pékség, a szülők, 
és a nevük mellőzését kérő önzetlen támogatók mindennemű 
segítségét!

– Hogyan vitte ilyen sikerre ezt a sportágat? - kérdeztem a 
hétköznapokon nyomozóként dolgozó mestert.  

– Magam 20 éve foglalkozom harcművészetekkel, 3 évig 
kyokushin karatéztam, ezt követően jött a mostani tevékenység. 
Az előéletem Kétegyházához köt, de ahogy Medgyesegyházára 
költöztünk, rögtön nekifogtam egy önálló klub megalapozá-
sához. Maximalista vagyok, tudtam, hogy sikerülni fog! A ta-
nítványaimat is kitartásra és tiszteletre nevelem. Mindez 3 éve 
volt, az akkori iskolaigazgató, Nagy Attila partner volt a kez-
deményezésben. Az első fellángolás mindig nagy, ahogy lenni 
szokott, de idővel alábbhagy a lelkesedés. A 40 fős érdeklődés 
25-30 főre realizálódott, ami így is igen szép létszám. Nem vé-
letlenül választottam, a csapat nevének a Spártát! Az itt zajló 

edzések valóban nagyon kemények, mind fizikálisan, mind pe-
dig pszichésen. A katonai-fegyelem pedig magára a Taekwon-
dora is  jellemző. Az edzésekre hét éves kortól jöhetnek fiúk, 
lányok egyaránt, nincs felső korhatár. Az edzések két órásak, 
szerdán 16. 30-kor, pénteken 16 órakor kezdődnek. Eleken is 
működik egy csoportom, ők is a medgyesi szakosztályhoz tar-
toznak.  Olyanok vagyunk, mintegy nagycsalád és ez a család 
nagyon összetartó, és a tagjai segítik egymást. 

Talán pont ezek a dolgok azok, amik a kemény edzések mel-
lett ilyen erőssé teszik a csapatomat, így könnyedén felvesszük 
a versenyt a több évtizedes múltú klubokkal. 

– Mit nyújt a Taekwon-do?
– A sportág önfejlesztő, nevelő hatású. Kitartásra, önuralom-

ra, fegyelemre, udvariasságra, becsületességre tanít. Növeli az 
összetartozás igényét és erősíti azt. 

– A diákolimpiára 22 csapat 170 versenyzője jött el megmé-
rettetni magát az ország minden részéből. Tervek?

– Jövő ősszel egy nemzetközi kupaverseny megrendezése 
Medgyesegyházán!       B. I. 

A Diákolimpián a Spárta Taekwon-Do Team harco-
sai az alábbi eredményeket érték el:

Aranyérmesek: 
Verbai Zsolt ifjúsági fiú küzdelem – 60 kg, Faragó Adri-

enn ifjúsági lány küzdelem – 60 kg, Dudaszeg Márk ifjúsági 
fiú küzdelem – 55 kg, Orestyák Gergely formagyakorlat C 
csoport, Nedreu Péter serdülő fiú küzdelem – 30 kg, Nedreu 
Péter serdülő fiú C csoport.

Ezüstérmesek: 
Orestyák Gergely felnőtt férfi küzdelem + 82 kg, Rálik 

Balázs ifjúsági fiú küzdelem – 55 kg (saját csapattársával 
mérkőzött), Kozák Richárd felnőtt férfi küzdelem -59 kg, 
Kucsera Róbert felnőtt férfi formagyakorlat C csoport, 
Kucsera Róbert felnőtt férfi küzdelem - 82 kg.      

Bronzérmesek:
Formagyakorlat: Dancsik Petra ifjúsági lány B csoport,
Serdülő fiú küzdelem: Tóth Roland – 35 kg, Karsai Er-

vin – 45 kg, Hevesi András – 30 kg, Almási Levente – 35 kg, 
Pápai Patrik – 40 kg, Albrecht Gábor – 45 kg, Holecz István 
– 50 kg, Lőrincz Balázs – 55 kg

Ifjúsági fiú küzdelem, Grósz Mihály +70 kg.
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2012. április 23.
Ahogy a naplóm sorai fölött tűnődöm, egyre csak 

az jár a fejemben, mennyi menyi erőforrás, közös-
ségi összetartás van a mi kisvárosunkban. Az elmúlt 
Medgyesegyházi Hírlap a szokásos nyolcoldalas kiadás 
helyett kettővel bővebbre sikeredett és még így is kima-
radtak belőle dolgok. Ez is mutatja, sok minden történik 
lakóhelyünkön. 

Magam részéről el tudtam engedni a naplórészletem 
megjelenését, de arra álmomban sem gondoltam, hogy 
ez sok embernek annyira fog hiányozni, hogy felhívnak, 
megállítanak az utcán, odajönnek hozzám a piacon, bolt-
ban és számon kérik – az ezek szerint már megszokott for-
mátumú – írásomat.   

Szívből örülök a település dolgai iránt tanúsított nagy-
fokú érdeklődésnek, ezért igyekszem megfelelni így, a la-
pon keresztül is a nyilvánosság igényének.   

Nagyon jó dolgok történtek a közelmúltban! 
Medgyesegyházán Országos Taekwon-Do Diákolimpia 

zajlott 21 csapat több mint 170 versenyzője részvételével. 
Az eseményt Rusz István, a helyi szakosztály vezetője és 
segítő csapata szervezte, amiért minden elismerésünk! 

A nézőknek és a résztvevőknek is nagyon tetszett a 
medgyesegyházi szervezés, nem győzték hangoztatni, 
hogy szívesen jönnének máskor is hozzánk. Minket, pedig 
az tölt el büszkeséggel, hogy a hazaiak kimagasló teljesít-
ményt nyújtottak. Gratulálunk!

A hagyományos Tehetségek napja rendezvény két alka-
lommal került megrendezésre a művelődési házban, mert 
annyi általános iskolás résztvevője volt, hogy egy hétvé-
gén nem lehetett volna lebonyolítani. 

A Bozsik program keretében térségi futball verseny 
volt településünkön, ahol ugyancsak sok gyermekünk vett 
részt. A sikeres rendezvény lebonyolítása Nagy Attila, pe-
dagógus, mint főszervező és segítői munkáját dicséri. 

Nemrég két medgyesegyházi szépkorú polgártársamat, 
Hojecska Mihálynét és Özv. Medovarszki Mátyásnét 
köszönthettem otthonukban, akik most töltötték be 90. 
évüket.

Látogatásom során süteménnyel vendégeltek meg. 
Mindketten jó egészségnek örvendnek, még most is aktí-

vak, hiszen a házkörüli teendőkből is kiveszik a részüket. 
Jó volt látni, hogy a családtagok mellett a szomszédok is 
milyen segítőkészek velük, hiszen a hétköznapokban be-
beugranak hozzájuk, figyelnek rájuk. 

Az önkormányzat háza táján ugyancsak pozitív törté-
nések zajlanak. Áprilisban megkezdődtek az energetikai 
beruházások, az óvodánál már felszerelésre kerültek a 
napkollektorok, az uszodánál, a konyhánál, és a szociális 
otthonnál folyamatban van a munka. 

Ennek köszönhetően ezekben az épületekben nap-
energia felhasználásával történhet a használati melegvíz 
előállítása, így jelentős pénzeket lehet majd megtakaríta-
ni. A kivitelezés költsége közel 60 millió forint, melyet 
a nemrég megnyert pályázati forrásokból tudunk megfi-
nanszírozni. 

Terveink között szerepel, hogy a jövőben az önkor-
mányzati intézményeknél még több olyan beruházást va-
lósítsunk meg, amelyeknek köszönhetően jelentősen tud-
juk csökkenteni az energiaköltségeket. Várhatóan lehető-
ségünk lesz ilyen beruházásokhoz is pályázati forrásokat 
igénybe venni, de ezekről bővebben elhamarkodott lenne 
nyilatkozni.

Jó hír, hogy a START munkaprogram keretében be tud-
tuk indítani a betonelem-gyártást, így hamarosan elkez-
dődhet az utcában a járdák, az intézményeknél kerítések 
építése. 

Jól halad az asztalos üzem épületének építése is, hama-
rosan a végéhez is ér, és, ha minden jól megy, májusban 
elkezdődhet az utcai bútorok gyártása, melyek a közterü-
leten lesznek elhelyezve.

Április 30-án, Nyárváró családi majálisra hívunk min-
denkit, hogy újra együtt legyen a lakosság egy sokszínű 
programon, ahol a kikapcsolódás, szórakozás, nosztalgia 
kap főszerepet!   

Májusban nálunk lesz a 15. SZUPERMARATON má-
sodik napi megállóhelye, mint közönségdíjas településen. 
Ebben is bizonyítottuk az elmúlt években, hogy mi vol-
tunk a legjobbak. Idén sem adjuk alább! Mutassuk meg 
együtt, hogy mire képes MEDGYESEGYHÁZA! 

Ruck Márton

Részletek a Medgyesegyházi Polgármester naplójából…
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Tisztelt Olvasók!

Magam, és a város képviselő-testülete sajnálattal fogadta 
a gyászhírt, hogy április elején elhunyt Karsai Mihály, tele-
pülésünk díszpolgára. Örök nyugalomba helyezésének napja: 
2012. április 28-a, de 11 óra az evangélikus temetőben.

A halál mindig fájdalmas, a veszteség utáni üresség fel-
dolgozása nehéz. 

Az éppen 105. életévében járó Miska bácsi halála nem 
csak családja, de Medgyesegyháza vesztesége is. Egy olyan 
közéleti személyiség távozik közülünk, akinek emléke örök-
re beíródott Medgyesegyháza történelmébe. 

Tudjuk róla, hogy ősei községalapítók voltak, hogy fe-
lesége életműve elválaszthatatlan az övétől, együtt vitték 
sikerre településünkön a kultúrát, a város első moziját ők 
indították be,  és még hosszasan lehetne sorolni mi minden 
fűződik a Karsai névhez. 

Közel 20 éve, 1993-ban, a nagyközség fennállásának 100. 
évfordulóján ünnepi falugyűlés keretében vette át díszpol-
gári címét. Útravalót, pedig Mi, medgyesiek kaptunk tőle 
bőven, adni a tiszteletünket tudjuk halála után is!

Ruck Márton, polgármester

Mi mindig búcsúzunk
Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk. 

Az éjtől reggel, a nappaltól este. 
A színektől, ha szürke por belepte,  
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,  
A hangtól, mikor csendbe halkul el,. 

Minden szótól, amit kimond a szánk,  
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,  

Minden sebtől, mely fájt és égetett,  
Minden képtől, mely belénk mélyedett,  

Az álmainktól, mik nem teljesültek, 
A lángjainktól, mik lassan kihűltek,  
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, 

A kemény rögtől, min megállt a lábunk. 
Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz, 

Mert minden csönd más, – minden könny, vigasz.  
Elfut a perc, az örök Idő várja, 

Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,  
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.  

Hidegen hagy az elhagyott táj, 
– Hogy eltemettük: róla nem tudunk.  

És mégis mondom néktek: 
Valamitől mi mindig búcsúzunk.

(Reményik Sándor)

BÚCSÚZUNK KARSAI MIHÁLYTÓL, 
MEDGYESEGYHÁZA DÍSZPOLGÁRÁTÓL

Karsai Mihály

Született 1907. augusztus 30-án, Medgyesegyházán. 
Elemi iskoláit Medgyesen, majd a gimnáziumot Szar-
vason és Békéscsabán járta. Kolozsváron, Kiskunfél-
egyházán járt tanítóképzőbe, a tanári diplomát Pécsett 
szerezte földrajz-biológia szakon. Nagyon szeretett vol-
na orvos lenni, de a háború ezt sajnos megakadályozta. 
Mint tanító, Erdélyben is tanított 3 évet, szlovák isko-
lában. Több nyelven beszélt, 

Ő volt, aki Medgyesen 1947-ben megszervezte a 
szlovák tagozatot. Hangszeres tudása a kisiskolások 
zenei képzését segítette. Nagyon szerette a természetet, 
kirándulásokat, az ő nevéhez fűződik az iskolai gyakor-
lókert, amit „micsurin kert”-nek is hívtak. A sportot 
sem hagyta ki, háború után az iskola röplabdacsapata 
jelentős sikereket ért el. Bábelőadásokat, tudományos 
előadásokat tartott. Nagyon szerette a történelmet, ér-
dekelték a helyi dolgok, események, melyeknek részese 
volt. 

Hat könyvet is írt Medgyes történetéből. Különösen 
érdekelte Petőfi, Attila titokzatos élete, a rovásírás meg-
fejtése, a nagyszentmiklósi kincs. Tanítványai és a köz-
ség szinte minden lakója ismerte, tisztelte, Medgyesen 
is és Budapesten is.

Felesége, Ilonka halála után Budapesten, nyaranta 
Medgyesegyházán tartózkodott, ahol igen sokan meg-
látogatták. Nagyon szeretett mesélni, és szinte minden-
kinek a családját ismerte, mindenre vissza tudott em-
lékezni. Tanítványai minden találkozóra meghívták, 
kollégáira is mindig szertettel emlékezett, meg azokra 
az ünnepekre, előadásokra, amiknek Ő is közvetlen 
szereplője volt.

Elhunyt 2012. április 06-án.



       Medgyesegyházi hírlap  4 április

SZERETETTEL ÉS ALÁZATTAL
Idén március elsejétől Vermes Ritát nevezte ki a képviselő-

testület a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ élére. 
Az új igazgató ajtaja nyitva áll mindenki előtt, s ahogy mondja 
egyre többen lépnek be rajta hozzá a szülők és a kollégák kö-
réből egyaránt. Ő, pedig keresi az utat mindazokhoz az elkép-
zelésekhez, melyeket az intézmény dolgozóinak kell összhang-
ban megvalósítaniuk. 

– Egy biztos, sok a munka, ezernyi a teendő, most a fő célom 
a valós és akár a klasszikus értelemben vett iskolavezetés. Nem 
vagyok született medgyesi, öt éve élek a településen. Ennek min-
den előnye és hátránya visszaköszön igazgatói munkám kezde-
tén, amire számítottam is. A több évtizedes pedagógus múltam, a 
tanításban szerzett gyakorlatom, – benne értve nemcsak a gyere-
kek, de a felnőttképzés szerteágazó területét is – rengeteg támaszt 
nyújtanak a „katedrán” túli pozíció sikeres betöltéséhez. 

– Mi mindenben testesülhet meg a siker?
– A kompetencia alapú oktatásban, melynek lényegét min-

den kollégámnak fel kell ismernie, bensővé kell tennie. Diva-
tos is manapság ez a szó, de fel kell vennünk a versenyt a kor 
kihívásaival szemben. Több mint 52 alkalmazottal dolgozom 
együtt. Nekünk egytől egyig el kell fogadnunk, hogy a peda-
gógus már régen nem tantárgyat tanít, hanem a diákot, az ál-
tal, hogy szemléletet ad át, utat mutat ahhoz, hogy mire képes 
egy-egy tanuló. Ez csak akkor megy, ha szeretettel és alázattal 
fordulunk a gyermekek felé. A szülők csiszolatlan gyémántokat 
adnak a kezünkbe, a formázás a mi feladatunk, ami egyfajta 
nevelés, hisz az intézményünk neve is ezt a küldetést hordozza: 
nevelési és oktatási központ. 

– Melyek lesznek az igazán érezhető változtatások?
– Kis lépésekben haladunk, mert nincs az a világ, hogy öt évre 

előre tervezzünk. Az adott kihívásokra kell gyorsan reagálnunk, 
amit viszont tökéletesen lehet látni egy-egy tanév vonatkozásában. 

Anatómia sajátosság a gyermekek idegrendszeri fejlődésé-
nek üteme, nyolcéves korukig olyan a kis agyuk, mint a szi-
vacs, „mindent be tudnak szívni”. Erre kell alapoznunk és a 
lehető legtöbb ingert közvetíteni feléjük. Ezért szeptembertől 
az óvodában és az alsó tagozaton kiemelt szerepet kap a vízhez 
szoktatás, táncismertetés, az idegen nyelv hallgatása és után-
zása. Kiaknázatlan lehetőségeket látok a testnevelés területén, 

a sportolók utánpótlás nevelésében, a művészeti orientálásban, 
amihez partnerséget ajánlottak a kollégák. 

A felső tagozatosok tehetséggondozása, a szlovák és román 
nyelvtanulás erősítése be kell, hogy váltsa a hozzáfűzött remé-
nyeket.

– Ön szerint, mi a legfontosabb ma abban a medgyesi in-
tézményben, ahol bölcsődések, óvodások, általános iskolások, 
helyiek és vidékiek töltik napjaik jelentős részét?  

– Röviden az, hogy a gyereknek legyen jó! Kicsit bővebben 
kifejtve ismét odalyukadok ki, hogy a pedagógus személyisége, 
kielégítő motiváltsága, hogy azok a felnőttek, akik a gyerekek-
kel foglalkoznak rendelkezzenek önismerettel, ne legyenek ki-
égve, képesek legyenek a folyamatos megújulásra. 

Szent-Györgyi Albert írja egy helyütt:„Az iskola dolga, 
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkelt-
se a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a 
jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy meg-
tanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni 
azt, amit szeretünk csinálni.”  

Szeretném, ha ilyen lenne a Schéner Mihály Nevelési és Ok-
tatási Központ!         B.I. 

Pályázat üzlethelyiségek bérbeadására
Medgyesegyháza Város Önkormányzata a tulajdonában álló 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 23. szám alatti ingatlanban található 
140 m2 alapterületű, valamint a Medgyesegyháza, Kossuth tér 22. 
szám alatti ingatlanban található 17 m2 alapterületű üzlethelyiségek 
bérbeadás útján történő hasznosítás céljából pályázatot hirdet.

A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a 
www.medgyesegyhaza.hu honlapon, 

illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán 
(Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 06/440-000).

A pályázatok benyújtási határideje: 2012. május 21.

FIGYELEM
A jogszabályi változások, díjemelés indokolttá teszi, hogy a 

fogyasztók megfontolják a csatornahálózatra való rákötés le-
hetőségét. A megvalósítás egyszeri beruházást jelent, melyet a 
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. önköltségi áron vállal 
kivitelezni.

A díj egyedi felmérés alapján kerül meghatározásra. A D 
110 mm-es műanyag szennyvízvezeték komplett kiépítése: 
3500 Ft/fm+Áfa. Fordító- és vagy tisztítóakna komplett meg-
építése: 14.000 Ft/db+Áfa. ( Az ajánlat az épület szennyvíz ki-
törési pontjától a hálózatra való csatlakozási helyiség építendő 
szennyvízvezeték, illetve az ezen szakaszon szükségessé váló 
aknák megépítésére szól.)  

A rákötést követően a fogyasztó szennyvízdíjat köteles fizet-
ni, melynek összege az új díjtételeket figyelembe véve (alapdíj 
+ fogyasztási díj) 5 m3 vízfogyasztást figyelembe véve bruttó 
2.686 Ft/hó összeg. 

1 m3 víz után fizetendő talajterhelési díj: 3 600 Ft, 
1 m3 víz után fizetendő szennyvízelvezetési díj bruttó: 499 Ft. 
Kérem a lakosságot, hogy költségeik csökkentése érdeké-

ben, anyagi lehetőségeik függvényében minél előbb valósítsák 
meg a beruházást, kössenek rá a szennyvízhálózatra! 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit, jegyző
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HARANGSZÓ – HARANGSZÓ – HARANGSZÓ – HARANGSZÓ
Húsvéti tojásvadászat az evangélikusoknál

Vidám gyermekzsivaj töltötte meg a húsvét előtti nap, nagy-
szombat délutánján az evangélikus templomkertet. 

A gyülekezet új presbitereinek kezdeményezéseként meg-
szervezett Tojásvadászaton kicsik és nagyok együtt kutattak 
bokrok tövében, fűcsomók ölelésében, vakondtúrások árnyéká-
ban megbújt apró finomságok után, amelyeket a „Nyuszi” cse-
lesen oda rejtett.

A vadászat megkezdése előtt az ügyesebbek már szert 
tehettek némi „előzsákmányra”, hiszen az ünnep örömüze-
netét, Jézus Krisztus feltámadásának történetét kérdések for-
májában elevenítette fel Zsíros András lelkész a gyermekek 
számára, akik helyes válaszért jutalmul már kaptak is egy-
egy édességet.

Időközben három kis nyuszi is érkezett az udvarba, így a 
megtalált finomságokat egy kis simogatással rögtön meg is le-
hetett nekik hálálni.

Az imaházban ezután az alkotókedv vette át a főszerepet: 
tojástartók és más húsvéti díszek készítésében, és természete-
sen tojásfestésben mutatkozott meg a résztvevők tehetsége és 
szépérzéke. 

A gyerekek fáradhatatlan lelkesedésének bizonyítéka volt az 
a nyolcvan tojás, amely mind egy szálig elfogyott a kis festők 
munkája nyomán.

Az alapanyagok fogytával pihenésként még egy húsvéti 
nyusziról szóló mesefilmet is megnézhettek azok, akik a dél-
után végéig együtt maradtak.

Hamarosan jön! 

VIII. TelepülésI Gyermeknap!2012. május 20.
 9.00–13.00 Játszóház
 9.30–13.00 Arcfestés, hennafestés
 10.00–12.00 Jjátékos- és sportfeladatok, akadálypálya
 10.30–11.30 Bohóc műsor lufi hajtogatással
 10.00–13.00 Chip-es tájékozódási futóverseny
 10.00–15.00 Kalandpark
 11.00–12.00 „Legerősebb család” és „Legerősebb emberpalánta” verseny
 12.00–13.00 Kerékpáros és görkorcsolya versenyek
 13.00–19.00 Ingyenes uszoda használat
 15.00–17.00 Ingyenes filmvetítés a kicsiknek
 17.00–19.00 Ingyenes filmvetítés nagyobb korosztálynak
 10.00–16.00 ÚJRA! Ingyenes ugrálóvár és Eurobungy trambulin

VÁRUNK MINDEN BÖLCSŐDÉST, ÓVODÁST ÉS ISKOLÁST SZERETETTEL! 
A RENDEZVÉNYEK A LUTHER UTCAI ISKOLA UDVARÁN ÉS A PARKBAN LESZNEK! 

MINDEN PROGRAM INGYENES!
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90. SZÜLETÉSNAP
Születésnapodon, nem kívánunk egyebet, csendes lépte-

idet kísérje szeretet. Szívedben béke, lelkedben nyugalom, 
légy nagyon boldog ezen a szép napon. Szívünk szeret, ezt ne 
feledd, a legtöbb mit adhatunk; A családi szeretet.

2012. 03. 23-án ünnepelte 90. születésnapját özv. 
Medovarszki Mátyásné. Ez alkalomból szeretettel köszöntötte 
népes családja, 4 gyermeke, 10 unokája, 13 dédunokája, 1 ük-
unokája és a rokonság.

FELHíváS! 
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési 
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és 
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az 
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető 
a hiperaktivitás témájában.

Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben 
visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális 
zaklatás, bántalmazás, stb.), írja meg panaszát az 
alábbi címre:

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-63-55

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

15. SZUPERMARATON

Tóth Sándornak, a rendező szervezet ügyvezető igaz-
gatójának e-mailen tettünk fel néhány villámkérdést a 
városunkat is érintő nagy múltú rendezvény kapcsán. 

– Mi teszi egyedivé a 15. Szupermaratont?
– Az a tény, hogy a klubunk ilyen gazdasági helyzet-

ben, ilyen személyi feltételekkel még mindig képes magas 
színvonalon megszervezni. Partnereinknek köszönet – ez-
úton is – hiszen ők is hasonló feltételekkel küszködnek.

– Mitől biztonságosabb a romániai szakasz, mint a ko-
rábbi években?

– Ettől az évtől biztonságosabb. Az eddigi nagyon 
forgalmas Nagylaki főutat nem veszi a mezőny igénybe. 
Turnuban Varjas–Kisvarjas felé haladnak és Aradon is na-
gyobb biztosítást kapunk.

– Hogyan sikerült a közös felkészülés április 15-én?
– Sokan eljöttek a 33 éve rendezett versenyünkre, futot-

tak, jól érezték magukat, ami biztos hasznos lesz.
– Kiknek ajánlható a részvétel, mennyire kell rá ké-

szülni?

– Amatőröknek a váltófutásban és a kerékpártúrában 
ajánlom a részvételt. Az ajánlatunk korosztály nélküli, hi-
szen 81 éves résztvevőnk is lesz, aki évről-évre teljesítette 
a távot. 

Rendszeres, legalább heti 2–4 sportmozgással eltöltött 
1–2 órát javasolok, utána jöhet a kihívás. 

– Ki szavazta meg és mi alapján Medgyesegyházának 
a közönségdíjat?

– Résztvevők és a vezető versenybírók. Könnyű volt 
eldönteni, mert Medgyes volt a legjobb.

– Mit várnak a településtől, miben kell segíteni, mi-
lyen az együttműködés?

– Útbiztosítás, pihenőhely-biztosítás, frissítő biztosítás. 
Jó hangulat, programok, stb.

– Esetleg egyéb fontos információk!
– Ha nincs váltócsapat, a második nap, az utolsó szakasz 

félmaraton. A rendszeresen futók részére egy jó megméret-
tetés és így részesei lehetnek a „NAGY CSATÁNAK”! 

B. I. 

a Buda-Cash 
Békéscsabai Atlétikai 
Club rendezésében
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TÁJÉKOZTATÓ A CSALÁDSEGÍTŐ 
SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL

A településen 1998. óta működik családsegítés. 2001. ja-
nuár 1-től a Családsegítő Szolgálat a Gondozási Központ 
keretein belül nyújt szolgáltatást. A családsegítés a szociális 
vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzetek 
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen 
helyzet kialakulásához vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás.

Intézményünk által biztosított 
szolgáltatások, tevékenységek:

– folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő la-
kosság szociális helyzetét

– családgondozói feladatokat látunk el
– közreműködünk az igénylő család gondjainak rendezésé-

ben, az életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában il-
letve megszüntetésében, mentális problémáinak megoldásában

– veszélyeztetettséget, krízishelyzetet észlelő és jelző rend-
szer működtetünk

– szolgáltatásokat illetve ellátásokat közvetítünk
– szervező tevékenységet illetve tanácsadást végzünk
– tájékoztatjuk ügyfeleinket: a különböző támogatások for-

máiról, igénybevételük módjáról, az ellátásokhoz való hozzáju-
tás lehetőségeiről, jogokról, érdekképviselet fórumairól 

– hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtunk
– szociális információs szolgáltatást működtetünk
– folyamatosan kapcsolatot tartunk módszertani intézmé-

nyekkel, szociális és egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási in-
tézményekkel, gyermekjóléti szolgáltatókkal illetve társadalmi 
szervezetekkel

– a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen szabadidős progra-
mokat szervezünk, használt ruhákat gyűjtünk, melyeket szét-
osztunk a rászoruló családok részére

– részt veszünk az esetmegbeszéléseken 
– intézményünk együttműködésre kijelölt szervként végzi, 

a jegyző által határozattal megállapított rendszeres szociális se-
gélyezettek (RSZS) nyilvántartásba vételét, valamint beillesz-
kedésüket segítő programjának elkészítését.

A szolgáltatás önkéntesen és ingyenes vehető igénybe!
2012. május 01.-től esti ügyfélfogadás kerül bevezetésre 

azon segítségre szorulók számára, akik munkahelyi elfoglaltsá-
guk vagy egyéb okok miatt nap közben nem tudják felkeresni a 
családgondozót

Intézményünknél 2011. március 1. napjától új családgondo-
zó várja az ügyfeleket Varga Anita személyében, akitől segít-
ség felvilágosítás az alábbi elérhetőségen kérhető: Gondozási 
Központ Családsegítő Szolgálat, Medgyesegyháza, Luther u. 
1., Tel.: 68/440-000/129

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 7.30–12.00, Esti ügyelet: 16.00–17.30

Kedd: 13.00–16.00, Szerda: 7.30–12.00
Csütörtök: 13.00–16.00, Péntek: 7.30–13.00

SZERETETTEL VÁRUNK 
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT!

Árukínálatunk: 
NAPTÁR AKCIÓ!

Papír-írószer, Zebra írószerek, 
Nyomtatványok, Permetezési napló, Játék, 

Ajándék, Kreatív anyagok, Bélyegzőkészítés, 
Iskolai termékek, Nyomtató toner és 
tintapatron, Névjegykártya készítés,

Egyedi dekortáblák, matricák készítése, 
Egyedi ajándékok készítése,

Házszám tábla, és még sok más.

                               

Tel.: (68) 440-440 
Medgyesegyháza Dózsa Gy. u. 8. sz. 

(rendőrséggel szemben)

TUJA ÉS DÍSZNÖVÉNY 
VÁSÁR

VIRÁGZÓ ÉS ÖRÖKZÖLD CSERJÉK
450–850 Ft, MINI TUJÁK 550–1200 Ft

ÉVELŐK 250–350 Ft
CIPRUSOK, BORÓKÁK, JUNIPERUSOK 850 Ft

ÖRÖKZÖLD KÚSZÓK KÚSZÓBORÓKÁK 750–1200 Ft
SMARAGDTUJÁK KIÁRUSÍTÁSA! 950–2200 Ft

ARANYTUJÁK, STRICTÁK 2200 Ft
FENYŐFÉLÉK AKCIÓS ÁRON! 750–1200 Ft

FUTÓNÖVÉNYEK: 
CLEMATIS, VADSZŐLŐ, LILAAKÁC, 

TROMBITAFOLYONDÁR, TÉLI JÁZMIN 650–850 Ft

TÉLÁLLÓ MEDITERRÁN CSERJÉK:
MAGNÓLIÁK, AZÁLEÁK, CITYSUSOK KAPHATÓK!

DÍSZFAISKOLA 
MEZŐKOVÁCSHÁZA, NYÍRFA U. 35. sz.,

TEL.: 06 30 3222-710
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HÍREK A SCHÉNER MIHÁLY NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONTBÓL
Iskolánk az idei évben is megszervezte a már hagyományosnak mondható kistérségi versenyeit. Az alsó tagozaton matematika 
tantárgyból a 4. évfolyamos gyermekek számára, felső tagozaton angol tantárgyból az 5-8. évfolyamon tanulók számára. Rekord 
számú versenyző nevezett. Matematika tantárgyból 8 település 34 tanulója, angolból 6 település 84 tanulója vállalkozott a 
megmérettetésre, így a kísérőkkel együtt 140 vendéget fogadott intézményünk.

Matematikából egyéni verseny zajlott. A bátor vállalkozóknak 
14 gondolkodtató feladattal kellett megbirkózni. A matematika 
nem könnyű tantárgy, a feladatok sem voltak egyszerűek, 
mégis elmondhatjuk, hogy sokan nagyon jó eredményt értek el. 
Közülük a legjobbak:

Toldi Patrik, Újkígyós I. 
(felkészítő Stuber Ildikó)
Judik Péter, Újkígyós II. 
(felkészítő: Nagy Tiborné)
Zsiros Ádám, Medgyesegyháza III. 
(felkészítő: Halász Tiborné)
Kapusi Anna,  Kevermes  IV. 
(felkészítő Katona Lászlóné)
Sipka Róbert Richárd, Újkígyós V. 

              (felkészítő: Nagy Tiborné)
Veszpi Gergő, Újkígyós  VI. 
(felkészítő: Stuber Ildikó)

Az egyéni verseny mellett csapat eredményeket is hirdettünk. 
Összesítettük az egyéni versenyben elért pontszámokat, s ez 
alapján:

I. Újkígyós I. csapata (felkészítő: Nagy Tiborné)
II. Újkígyós II. csapata (felkészítő: Stuber Ildikó)
III. Medgyesegyháza I. csapata (felkészítő: Szigetvári 

Józsefné)
IV. Medgyesegyháza II. csapata (felkészítő: Halász Tiborné).

Angolból négy évfolyamon folyt a verseny, 3 fős csapatok 
mérhették össze tudásukat nagyon sok érdekes, kreatív feladat 
megoldásával. Az angol sem könnyű tantárgy, ám játékos 
formában nagyon jó meg lehet szerettetni. Ez a verseny erre 
nagyon jó példa volt. 

A csapatversenyek eredménye:

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam

I. 
he

ly
ez

et
t Mezőkovácsháza

Gyurik Zita
Gál Szabolcs
Turcsán László
(felkészítő: Gyurik Diána)

Mezőkovácsháza
Czerman Gréta
Gonda Barbara
Mészáros Alexandra
(felkészítő: Gyurik Diána)

Újkígyós
Szabó Lili
Tóth Nikoletta
Szőke László
(felkészítő:Lenhardt Enikő)

Medgyesegyháza
Mocsári Evelin
Pór Tamás
Szamosi Zoltán
(felkészítő:Fodor Ildikó)

II
. h

el
ye

ze
tt Újkígyós

Tóth Réka
Zsótér Klaudia
Szamosvári Bence
(felkészítő: Nagyné Kovács Valéria)

Medgyesegyháza
Debreczeni Alexandra
Tanner Márk
Törőcsik Henrietta
(felkészítő: Hrabovszki Tünde)

Medgyesegyháza
Nagy Csenge
Leczkési Fanni
Rálik Szilárd
(felkészítő: Fodor Ildikó)

Újkígyós
Harangozó Gréta
Krucsai Attila
Varga Csilla
(felkészítő: Zemó Lászlóné

II
I. 

he
ly

ez
et

t Mezőkovácsháza
Almási Dóra
Tóth Petra
Tóth Máté
(felkészítő: Tokovics Tímea)

Újkígyós
Botos Alíz
Mátó Richárd
Vida Réka
(felkészítő: Bohus Mariann)

Csanádapáca
Bogár Szabina
Aszalós Regina
Farkas András
(felkészítő: Farkas András)

Medgyesegyháza
Kardos Tamás
Kotroczó József
Magony Gergő
(felkészítő: 
Csomósné Nagy Gabriella)

A versenyek lebonyolításáért köszönet Csomósné Nagy Gabriella, Emenet Adrienn, Fodor Ildikó, Gácsér Béláné, Hrabovszki Tünde, Oláh Imréné 
pedagógusoknak. A versenyzők jutalmazása és a vendéglátás a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány anyagi támogatásával valósult meg.  

2012. március 31. – SNI-s tanulók országos szépíróversenye Békés megyei döntő Csorvás
Résztvevő tanulók: II. korcsoport: Krisztof Bence 3.b, Lakatos Zsolt 4.b, Keresztesi Dzsenifer 4.a
III. korcsoport: Dajka Kitti 5.b, Peres Patrícia 5.b
Kategóriánként az első hat versenyző nevét ismertették. Helyezések: II. korcsoport 6. hely Lakatos Zsolt 4.b, 3. hely Keresztesi Dzsenifer 4.a
Az országos döntőbe jutott Keresztesi Dzsenifer 4. a Felkészítő tanárok a tanító nénik és a gyógypedagógusok
Közlekedési rajzpályázat: Gajdács Nikoletta 4. a, különdíj, Zsibók Gyöngyi 3. b, 3. helyezés.
Felkészítők: Szigetvári Józsefné, Gácsér Béláné

Tavasz az óvodában
Végre elérkezett a tavasz az óvodás gyermekek nagy örömére. Járt nálunk a húsvéti nyuszi, aki gazdagon telepakolta az előkészített fészkeket. 

A fiúk meglocsolták és verssel köszöntötték a lányokat, ők pedig maguk festette tojással kedveskedtek nekik. Elveteményeztünk a kiskertünkbe, 
folyamatosan gondozzuk, és izgalommal várjuk, hogy elfogyaszthassuk a termést. Élményszerző sétákat teszünk és megcsodáljuk a szebbnél szebb 
virágokat, fákat, s meg is örökítjük különböző technikákkal. Már láttunk egy-egy korán érkező fecskét és a malom tetején lévő kéményen a fészkü-
ket javítgató gólyákat is.  Igaz, néha hűvösebbek a napok, és esik az eső is, de egyre többet tudunk játszani, mozogni a friss levegőn.

Az óvoda dolgozói
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HÍREK A SCHÉNER MIHÁLY NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONTBÓL

2012. március hónapja a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ diákjainak egy különleges lehetőség volt a bennük 
rejtőző sokoldalú tehetség megmutatására. „A tehetség mögött köznapi szavak rejlenek: szorgalom, szeretet, szerencse, de 
mindenekelőtt a kitartás.”

A szöveges beszámoló helyett inkább beszéljenek a képek!

Mezei futóverseny megyei döntő
2012. március 29. Orosháza

I. kcs. lány csapat: Juhász Enikő, István Lili, Kotroczó Evelin, 
Voják AlexandraKrajcsi Izabella
II. kcs. fiú csapat: Nagy Renátó, István Erik, Fodor Róbert, 
Körömi Zoltán, Roik Martin
Tisztes helytállás a megmérettetésen.

Egyéniben: Kórógyi Szabolcs 3. hely, Gajdács Nikolett 22. hely

Kézilabda diákolimpia nagykörzeti verseny
IV. kcs. lányok 4. hely, III. kcs. lányok 3. hely, IV. kcs. fiúk 1. 
hely

Labdarúgás diákolimpia
IV. kcs. fiúk 2. hely, I. kcs. fiúk 2. hely, III.kcs. fiúk 2. hely, 
II.kcs. fiúk 1. hely

Felkészítő tanárok: 
Zsadány-Fekete Gabriella, Nagy Attila, Szabó András

VERSENYEREDMÉNYEK – VERSENYEREDMÉNYEK – VERSENYEREDMÉNYEK

„Megemlékezés…”

Intézményünk falát régóta díszíti egy emléktábla. Kemény Károly 1915. április 12-én hősi halált 
halt állami népi tanítónak, tartalékos tisztnek állították elődeink. A
„Tisztelet a Hősöknek” hagyományőrző társaság megkeresésére 2012. április 13-án megemlé-
keztünk mi is a hazájához hű pedagógusról.
„…a rög alatt most megmozdul a mag, és a szív alatt az örök gondolat” 
Remélem, a diákoknak a helyi példaképek szerepe felértékelődik a jövőben. 
Köszönjük Vargáné Virágos Edit koszorú adományát is. Pataky László



április  10     Medgyesegyházi hírlap

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP IMPRESSZUM
Medgyesegyháza Önkormányzatának helyi, közérdekű, tájékoztató lapja

Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban  Felelős kiadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit
A szerkesztőség címe: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. E-mail: baukoildiko@medgyesegyhaza.hu

Kiadja Medgyesegyháza Város Önkormányzata Megjelenik: havonta – Terjesztése ingyenes 
Nyomtatás: Kolorprint Kft., Békéscsaba Példányszám: 1.800 db Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993


