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Az 1956-os FORRADALOM és  
SZABADSÁGHARC 55. évfordulóján

Wass Albert tollából való az üzenet: 
,,Magatok sorsát magatokban hordozzátok, magyarok.”

Az 1956-os forradalom nemcsak hazánk népének, de a 20. 
századi magyar történelemnek is az egyik legmeghatározóbb 
eseménye volt.

Nagy Imre, miniszterelnök úgy vélte, hogy a nemzet történel-
me során talán még soha nem volt olyan egységes, mint akkor.

Mindszenty József, esztergomi érsek rádióbeszédében a 
következőket mondta: „1945-től egy vesztett és számunk-
ra céltalan háború után erőszakkal épült ki az itteni rendszer.  
A rendszert az egész magyar nép söpörte el. A világon páratlan 
szabadságharc volt ez, fiatal nemzedékkel népünk élén. 

A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akart 
dönteni arról, hogy miképpen éljen.”

Ez az 55 évvel ezelőtti sztálinista diktatúra elleni forradalom, 
a szovjet meg szállás ellen folytatott szabadságharc elbukott. 

De ez a bukás honfitársaink számára a forradalom dicsősé-
ges bukása volt, amely egyrészt az idők során hozzájárult az 
elnyomás enyhítéséhez, másrészt erőt adott az alávetettség el-
viseléséhez, és nem utolsósorban olyan nemzetközi elismerést 
szerzett a magyarság számára, amilyenben az 1848-as forrada-
lom óta nem volt része.

A titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 
a harcokban 2.652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. 

A forradalom következményeként körülbelül negyedmillió 
magyar hagyta el az országot, nyugatra menekülve.

Erről beszélni kell!
A forradalom leverését követő évtizedekben Magyarorszá-

gon tilos volt erről az időszakról nyilvánosan szólni, az esemé-
nyeket ellenforradalomnak bélyegezték. 

1989. október 23. óta viszont ez a jeles nap kettős nemze-
ti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének 
napja és az 1989-es Magyar Köztársaság kikiáltásának apja.

Egy nemzeti ünnep soha nem önmagáért való. 
1956 hármas üzenete ma is a szabadságvágy, a függetlenség 

megléte és a hazaszeretet hangsúlyozása. 
Emellett ugyanilyen fontos a nemzet egysége, amire napja-

inkban újra nagy szükség van. S, csak akkor tudunk egységesek 
lenni, ha vállaljuk közös múltunkat, értékeinket, önmagunkat. 

Az 1956-os forradalom szellemisége kötelez, s emlékeztet 
arra, hogy minden mástól függetlenül, elsősorban valamennyi-
en magyarok vagyunk, egy nemzet. 

Úgy, ahogy Wass Albert mondta: „Magatok sorsát maga-
tokban hordozzátok, magyarok.”

Ruck Márton, polgármester

Rendhagyó Október 6. 
Október 6-án ünnepeltük az Aradi vértanúk napját.  Ezen 

a napon intézményünk egy merőben más formáját választotta 
a megemlékezésnek, mint a korábbi esztendőkben. Az ünnepi 
pillanatokhoz társítottuk az évente megrendezésre kerülő isko-
lai kirándulást. 

Az egész suli az Ottlakai Vadaspark és Állatsimoga-
tóba látogatott el. Kerékpárral vágtunk neki a határnak. 
Miután megérkeztünk, rendhagyó módon, külső helyszínen 
ünnepeltünk.

Az emlékműsort a 6.a és a 6.b osztály adta elő. A megemlé-
kezést változatos vetélkedő követte. 

Ekkor az alsó és a felső osztályok külön rendezték meg a 
maguk versenyszámait.   

A fordulatos feladványokról alsó tagozaton Gácsér Béláné, 
a felső tagozaton Zsadány-Fekete Gabriella, Nyári István és 
Kovács Viktor gondoskodott. 

A népszerű feladatok közé tartozott például a gránátdobá-
lás, a gólyalábakon való lépkedés, totó, találós kérdések, íjá-
szat stb. 

A sikeres megvalósításban természetesen minden pedagó-
gus komoly részt vállalt.

Köszönet érte!
Lehetőségünk nyílt a programok után állatsimogatásra és 

minden osztály kocsikázhatott is.  A változatos rendezvény  vé-
geztével kerékpárral indultunk haza. 

Bereczkiné Bujdosó Anita
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2011. október 23. 

… Megint úgy tűnik, hogy nagyon 
gyorsan telik az idő. Olyan, mintha 
egy hete írtam volna a naplóm utolsó 
fejezetét, pedig több mint egy hónapja 
is van annak már. Napjaimat a hétköz-
napi feladatok megoldásával töltöm, 
gondolom, hasonlóan más települések 
polgármestereihez, mégis azt érzem, 
hogy nem puszta hétköznapokról van 
szó, amikor hétről hétre az önkor-
mányzat stabil működésének biztosí-
tása jelenti a legnagyobb kihívást. 

Sajnos még egy évvel az ön-
kormányzat átvétele után is olyan 
feladatokkal és problémákkal kell 
szembesülni, melyek minden esetben 
azonnali intézkedéseket követelnek. 
Elsősorban a pályázati támogatással 
megvalósuló beruházásokra gondo-
lok, amikre összességében az jellem-
ző, hogy az előkészítésük nem volt 
kellően körültekintő, és ezért ezek 
megvalósítása a szokásoshoz képest 
kétszer annyi odafigyelést és energiát 
követel tőlem és a hivatal munkatár-
saitól. 

Jelenleg zajlik a településközpont 
fejlesztési beruházásának elszámolá-
sa, aminek során a Gárdonyi utcában 
parképítés, a Művelődési Házban pe-
dig nyílászárók cseréje valósult meg. 
A kivitelezés helyszíni ellenőrzése-
kor derült ki, hogy egyes építési té-
telek nem szabályosan lettek a pályá-
zatban meghatározva, ezért 5 millió 
forint támogatás kifizetése került ve-
szélybe. Ebben az ügyben is meg kell 
keresnem az illetékeseket, és megol-
dást kell kieszközölni arra, hogy ez 
az összeg kifizetésre kerüljön, más-
különben a költségvetést terheli meg 
ez a tétel, és ezzel a kiadással nyilván 
nem számolt a Képviselő-testület. 
Jelen helyzetben az ilyen felesleges 
kiadások, de az ennél kisebb össze-
gek is az önkormányzat működését, 
pénzügyi stabilitását veszélyeztetik. 
Mindezekkel együtt pillanatnyilag 
az önkormányzat költségvetése a 

terveknek megfelelően alakul, amit 
természetesen csak szigorú gaz-
dálkodással érhetünk el, tarthatunk 
fenn. Bízom benne, hogy a nehézsé-
gek ellenére sikerül elérnünk, hogy a 
költségvetésben tervezett 21 millió 
forint működési hitel felvételét nem 
kell meglépnünk. 

Tudom, hogy az idén bevezetett, 
olykor népszerűtlen intézkedéseket 
mindenki megérzi, de azt is tudom, 
hogy a város elöljárói, a polgármes-
teri hivatal dolgozói, önkormányzati 
intézmények vezetői felelősséggel 
gondolkodnak Medgyesegyháza jö-
vőjét illetően.

Ezúton is köszönöm mindenkinek 
a megértését, mert mindnyájunknak 
érdeke, hogy egy stabilan működő 
városban éljünk, hiszen ha nem ezt 
tesszük, emberek és családok meg-
élhetését veszélyeztetjük, és lehetet-
lenné tesszük saját jövőnket. Nem 
helyezhető előtérbe semmilyen olyan 
egyéni érdek, ami a közösség érde-
keit sérti. Olykor-olykor előfordul, 
hogy a munkával kapcsolatos dönté-
seink konfliktusokkal járnak, de azo-
kat nekem és a Képviselő-testületnek 
is vállalnunk kell.

Szeptember végén tartottuk ha-
gyományos települési ünnepünket, 
a Medgyesegyházi Napokat. Jó volt 
látni, hogy például a futóversenyen 
milyen sokan vettek részt, milyen 
lelkesek voltak a gyerekek és a fel-
nőttek is. Én nem mertem bevállal-
ni a futást, mert mostanában nagyon 
keveset mozgok, de ígéretet tettem, 
hogy jövőre felkészülök és elindu-
lok. A vasárnap megrendezésre ke-
rülő főzőversenyen is szép számmal 
indultak csapatok és finomabbnál 
finomabb ételeket készítettek, me-
lyek jórészét meg is kóstoltam, már 
ameddig bírtam, mert nagyon jóllak-
tam. Mindenképp fontos ilyen közös-
ségerősítő programokat szervezni, 
hiszen ezek jó alkalmak arra, hogy 
a mindennapi rohanást megszakítva 
tudjunk egymásra is időt és figyelmet 

fordítani, tudjunk kötetlenül beszél-
getni.

Ma éppen az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 55. évfordulójára 
emlékezünk. Felfigyeltem Boross 
Péter, volt miniszterelnöknek a Mű-
egyetem rakpartján lévő emlékszo-
bornál elhangzott mondataira. Így 
fogalmazott: „Azért maradt meg ez a 
nemzet évszázadokon keresztül ezen 
a földön, és hangzik még magyar szó, 
mert évszázadonként egyszer mindig 
fellángolt a szabadságvágy, amely 
nem számolt a realitásokkal, hanem 
áldozatvállaló módon tanúságot tett 
a nemzet szabadsága mellett.”.

Mostani századunkban is igaz: ál-
dozathozatal nélkül nincs előrejutás. 

Közeledik Mindenszentek és ha-
lottak napja, az elhunytakra való em-
lékezés ünnepe. Közösségi alkalom 
ez is, a legkisebb közösségeké, első-
sorban a családoké. Ilyenkor bené-
pesülnek a temetők, virágok borítják 
be a sírokat, gyertyákat gyújtanak 
a távolra szakadt hozzátartozók is. 
Kívánom, teljenek békében ezek a 
napok, az őseink iránt érzett szeretet-
ből, tiszteletből tudjunk merítkezni, 
tudjunk építkezni. 

A mondás is úgy tartja, hogy aki 
fát ültet, az gondol a jövőre. Még az 
idén szeretnénk a közterületeinket 
megújítani, széppé tenni, ami már 
elkezdődött a Gárdonyi utcai park 
kialakításával, valamint a város köz-
pontjában rózsák ültetésével. Most 
ősszel 1.500 tő rózsát telepítünk, 
tavasszal további 1.500 tövet, és ezt 
folytatni is fogjuk mindaddig, amíg 
betelepítésre nem kerülnek a virágok-
nak szánt területek. Hamarosan fákat 
is fogunk telepíteni a közterületekre, 
hiszen sok olyan rész van Medgyesen 
és Bánkúton is, amit ily módon szeb-
bé tudunk tenni. Én szeretném, ha a 
fásítás folyamatos lenne, és minden 
évben ültetnénk újabbakat, aminek 
mi is, de főleg gyermekeink fogják a 
hasznát élvezni.

Ruck Márton

Részletek  a Medgyesegyházi Polgármester naplójából …
„– Egy ilyen nevezetes eseményen az első szó a köszönet 

lehet. Köszönet, hogy itt vagyunk, hogy ezt megélhettük, hogy 
a nehézségekkel, küzdelmekkel teli hétköznapjainkban van-
nak ilyen kimagasló pillanatok, amikor örömmel megpihen-
hetünk, számba vehetjük munkánk eredményeit, széles nyil-
vánosság előtt is elismerhetjük a közösségért tevékenykedő 
polgártársaink fáradozásait. 

Tisztelt Medgyesegyháziak! Van mit ünnepelnünk! S, 
ezzel együtt érdemes emlékezni is mindenre! Emlékezni, mert 
elért eredményeinket, jelenlegi helyzetünket csak akkor tudjuk 
értékelni, ha nem felejtjük el, hogy honnan indultunk, milyen 
anyagi és szellemi erőfeszítések és áldozatok árán jutottunk el 
a mai Medgyesegyházához.

Települési ünnepünk jó alkalom felidézni múltunk isme-
retét, mert gyökereink és hagyományaink megvédhetnek 
minket a mai világ mesterségesen gerjesztett kihívásaitól.  

Községalapítóink egészséges, józan hite, munkaszeretete, kö-
telességtudása, tisztessége, egymás és a mások iránti tisztelete, 
olyan példa és útmutatás lehet számunkra, amit át kell mente-
nünk gyermekeinknek, unokáinknak. 

Gárdonyi Géza írja: hogy „Az embernek csak az arcát lehet 
ismerni, s az arca nem ő. Ő, az arca mögött van. Láthatatlan.” 

Medgyesegyházán sok, a közösségért tevékenykedő, a 
mindennapokban szinte láthatatlan embertársunkra büsz-
kék lehetünk, akikről talán nem is gondoljuk, hogy mennyi 
mindent tesznek azért, hogy valamiben jobb legyen nekünk, 
medgyesieknek. 

Sőt, Ők maguk sem tartják úgy, hogy ezt valaminek a fe-
jében vállalják. Egyszerűen csak vannak, teszik a dolgukat a 
maguk egyszerűségében, természetesen. 

Észre kell vennünk ezeket az embereket, meg kell ismerni és 
el kell ismerni tevékenységüket, hogy legyenek példaképeink, le-
gyen előttünk olyan minta, amit érdemes követni, hogy fiataljaink 
a közösségért tenni akaró és tenni tudó felnőttekké váljanak. 

Felelősség is ez egyben, a MI felelősségünk! 
Egy közösség az egyének sokszínűségéből táplálkozik és 

erősödik meg. Az igazi közösség az élet legnagyobb értékeit 
képes adni: az időtálló, bizalmon alapuló emberi kapcsolato-
kat, amelyeket áthat a tettekben megnyilvánuló szeretet, a szo-
lidaritás.  

Medgyesegyháza múltját, jelenét, jövőjét meghatározza az 
a szellemi örökség, ami a hétköznapokon segít bennünket felül-
emelkedni a napi gondokon, ami példát és erőt ad a folytonos 
megújulásra, és hitet, optimizmust az elkövetkező időkre.”    

Városi ünnepi képviselő-testületi ülés
– Idézet a polgármesteri köszöntőből

Jánovszki Andrásné

1963. augusztus 1-én kezdte meg munkáját a helyi Általános 
Gimnáziumban, mint fizika–kémia szakos tanár. 1966-tól 
a középiskola igazgatóhelyettese volt, majd a gimnázium 
megszűnése után általános iskolai igazgatóhelyettesként 
dolgozott 1994-ig. Az 1994/1995-ös tanévben megbízott 
igazgató volt nyugdíjba vonulásáig.

A felnőttoktatásban, mint tagozatvezető tevékenykedett, 
szaktanárként 1993 óta tanított kémiát és fizikát. Odaadó 
munkájának köszönhetően több száz felnőtt szerzett érettségit 
2010-ig.

Az általános iskolától nyugdíjas korában sem szakadt el, 
több évig dolgozott óraadónként.

Idézet munkájának értékeléséből: „Kitűnően képzett 
szaktanár, ennek megfelelően átlagon felüli teljesítményt nyújt 
a tanítási órán.  Mind munkatársaihoz, mind tanítványaihoz 
jóindulatú, de következetesen szigorú. Nagy hangsúlyt fektet 
az ismeretek gyakorlati alkalmazására. Mint igazgatóhelyettes 
jó áttekintő képességgel rendelkezik az iskola nevelő-oktató 
munkájáról.  Az eredmények és hiányosságok feltárása alapján 
tűzi ki a feladatokat.” Mai napig sem szakadt el intézménytől, 
tanácsaival, szakértelmével segíti az oktató-nevelőmunkát.

Major József

1941. május 4-én Battonyán született, az általános iskolát 
Kevermesen és Medgyesegyházán végezte. Középiskolai 
tanulmányait Szegeden folytatta, itt technikumot végzett. 
A technikum elvégzése után Budapesten a Könnyűipari 
Gépgyárban dolgozott, majd 1964-től Medgyesegyházán a 
Vas- és Faipari Szövetkezetben.

1971-től a szövetkezet elnöke, egészen 1986-ig töltötte be 
ezt a funkciót, betegsége nem engedte tovább dolgozni.

Közéleti tevékenysége kiemelkedő volt, támogatta a 
Vöröskeresztet, a település kulturális életét, nagyon szerette a 
sportot, különösen a labdarúgást.

Emberi tartása tiszteletet érdemlő volt, az emberekhez való 
viszonyát a megértés és a segíteni akarás jellemezte, pozícióját 
a közösség érdekeinek rendelte alá.

2007. szeptember 27-én hunyt el.
Életében nem sok hivatalos elismerésben részesült – 

mint például megyei kitüntetést kapott településfejlesztő 
társadalmi munkájáért –, és ezt az űrt betöltendő 
adományozta Neki a képviselő-testület, posztumusz a 
„Medgyesegyházáért Emlékérmet” munkásságának és 
életútjának elismeréséül. 

MEGTARTOTTUK A XIX. MEDGYESEGYHÁZI NAPOKAT

MEDGYESEGYHÁZÁÉRT EMLÉKÉRMEK
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AZ ÉV PEDAGÓGUSA
Futaki János
Futaki János 2002 augusztusában kezdett dolgozni a 

medgyesegyházi Általános Iskola és Óvoda intézményében, 
majd 2007. augusztus 13-án kapott határozatlan idejű közal-
kalmazotti kinevezést. Általános iskolai tanulmányait ebben az 
iskolában végezte el. Gimnáziumi tanulmányai után alapdip-
lomáját a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán 
kapta meg. A tanulást fontosnak tartva folytatta az önképzést. 
2007-ben sikeres államvizsga után kapta kezébe a számítás-
technika szakos tanári diplomáját.

Iskolánkban évek óta az informatika tantárgyat tanítja példa-
értékű lelkesedéssel, a tanulók és szülők nagy megelégedésére. 
Tanóráit a felkészülés, céltudatosság, eredményesség jellemzi. 
A jó hangulat mellett a tanulók érdeklődését felkeltve és fenn-
tartva éri el a kitűzött célokat. A tanórai és szakköri tevékeny-
ségével hatékonyan segíti az informatika iránt érdeklődő ta-
nulók ECDL vizsgadokumentumhoz jutását. Területi, országos 
versenyekre nevezi be tanulóit a tehetséggondozás jegyében. 
Az idei tanévben sikeresen bonyolította le a helyi kistérségi 
informatikai versenyt. 

Osztályfőnöki teendőit magas színvonalon, lelkiismerete-
sen végezte az elmúlt tanévekben.

Futaki János 2009 szeptembere óta a felső tagozatos mun-
kaközösség-vezetői feladatait is ellátja. Munkaközösség-veze-
tőként lendületével, a problémák szakmai megoldásával mutat 
példát környezetének. Vidám természetével jó hangulatot vará-

zsol a néha fáradságtól borús nevelői szobába. Munkatársaival 
igyekszik a közvetlen, a munkavégzés szempontjából hatékony 
kapcsolat kialakítására. Ötleteivel, véleményalkotásával, kriti-
kai észrevételeivel nagyban segíti az iskolavezetés munkáját. 

AZ ÉV SPORTOLÓJA
Almási Levente
Almási Levente teljesítette a Határon-Túra 2011. kerék-

páros túrát augusztus 13. és 20. között, amely nyolc nap alatt 
Gyimesbükktől – az ezeréves határtól – Budapestig tartott.

A túra több mint 850 km-en keresztül, közel 100 települést 
érintett.

A túrát 150 kerékpáros teljesítette Almási Leventével együtt, 
aki ezzel a kiváló sportteljesítménnyel Medgyesegyháza jó hír-
nevéhez is hozzájárult.

Példát mutatott az ifjúság számára is sportszeretetével és 
kitartásával.

Rendkívül sokat tesz a kerékpáros sport népszerűsítéséért a 
településen évek óta másokkal együtt.

Bizonyítja ezt az egyre növekvő létszámú részvétel a ke-
rékpáros rendezvényeken, például a Békéscsaba–Arad Szuper-
mara tonon.

Ezzel az elismeréssel nemcsak az országos szinten kiváló 
teljesítményt nyújtó sportembert díjazzuk, hanem ösztönzünk 
mindenkit a sport és az egészséges életmód iránti figyelemre és 
ennek követésére.

MEGTARTOTTUK A XIX. MEDGYESEGYHÁZI NAPOKAT MEGTARTOTTUK A XIX. MEDGYESEGYHÁZI NAPOKAT

RENDEZETT UTCAKÉP DÍJAK

Helyezés Név Utca, házszám

1. Ifj. Szamosi Mihályné Tanya 29.

2. Süli Pálné Rákóczi u. 12.

3. Varga Ferencné Rákóczi u. 12/a.

Oklevél Csernik Éva Moravszki u. 18.

Oklevél Fűri Gáborné Petőfi u. 39.

Oklevél Holecz Zoltán Moravszki u. 24.

Oklevél Horváthné Németh Erzsébet Szabadság u. 5.

Oklevél Knapcsikné Király Gyöngyi Luther u. 10/a.

Oklevél Lohner Józsefné Rákóczi u. 24.

Oklevél Ifj. Marosi Mihály Fáy u. 4/a

Oklevél Ifj. Szamosi Mihály József A. u. 3/a.

Oklevél Varga Vincéné Moravszki u. 26.

Oklevél Verbai Gáborné Dózsa u. 39.
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AZ ELHÍVÁS ISTEN FELŐL JÖTT

Határozott küldetéstudattal érkezett Medgyesegyházára 
családjával, az ugyancsak lelkész feleségével és kétéves Sára 
lányukkal idén ősszel Zsíros András, evangélikus lelkész, akit 
a napokban iktatnak be hivatalába. A krisztusi korban lévő 
fiatalember előrebocsátja, hogy városunkban komoly elvárá-
soknak kell megfelelni a gyülekezet élén. 

– A meghívás az emberektől érkezett, de Isten munkálkodá-
sa van e mögött. Az utóbbi időben többször is éreztem, hogy 
nekem dolgom lesz még a szülőföldemen, hiszen a gyökereim 
itt vannak, a településhez való kötődésem sosem szakadt meg. 

/képforrás:http://www.evangelikus.hu/ifjusag/szelrozsauto
2011/zsiros-andras-tartott-ahitatot/

Gyerekként kerültem el innen, de nagyszüleimhez és édes-
apámhoz rendszeresen hazalátogattam. Sőt, a medgyesi evan-
gélikus gyülekezettől sem távolodtam el! 

Volt, hogy élménybeszámolót tartani jöttem hozzájuk egy 
dél-afrikai cserediák program kapcsán - osztja meg beszélgető-
társam, akit terveiről is faggatok.        

– Óriási a templomunk, nagy a parókiánk, van saját teme-
tőnk. Ez mind arról árulkodik, hogy valaha hihetetlenül nagy 
gyülekezeti élet nyomaira bukkantunk. Tudjuk azt is, hogy a 
szlovák hagyományok, kötődések nagyon erősek, hogy milyen 
sokat jelentenek az egyházközség életében. 

Óvatos becslések szerint jelenleg olyan 200 fő alatti a 
medgyesi gyülekezet, de szerintem ez a létszám növelhető. 

Legfontosabb teendőim között említem a gyülekezet tagsá-
gának közelebbről való megismerését, a családok megszólítá-
sát, az emberek elérését. 

Programjaink, gyülekezeti alkalmaink nyitottak, kicsiktől a 
nagyokig mindenkit szeretettel látunk. 

A mai világban hihetetlenül fontos a misszió. Felgyorsult 
világunkban megnőtt az emberek igénye a spiritualitás iránt, 
sokan keresnek valami magyarázatot létükre, utat a boldogu-
láshoz, vágyakoznak valahová tartozni. 

Sajnos, gyakran rossz helyen kutakodnak és rövidebb- hosz-
szabb idő után rájönnek, mégsem választottak jól, hamis ígére-
teknek estek áldozatul. 

Nekik is adni szeretnénk valamit. Az jelentené a legnagyobb 
örömet, ha az evangélikusok még jobban bekapcsolódnának a 
város vérkeringésébe, még jobban jelen lennének a hétköznap-
okban, a közéletben. 

Bízom benne, hogy október 31-én, a Reformáció ünnepén 
egyházunk is megújul, új fejezet nyílik a gyülekezet életében. 

Az általános iskolában folyik a hittanoktatás, jövőre az óvo-
dában is tervezzük, de ifjúsági órákat is fogunk tartani valamint 
útjára indítjuk a Geocachingot is, ami egy szabadidős tevé-
kenység, a kincskeresés ősi szenvedélyére alapozva egyesíti a 
modern technikát (GPS, Internet) a természetjárással, ismeret-
terjesztéssel- árulja el a fotózást és csillagászatot is kedvelő új 
lelkész. 

Az év végi ünnepkörről beszélgetve búcsúzunk. Megtudom, 
hogy Advent jegyében szeretnének majd családi programot kí-
nálni a lakosság egészének.

Zsíros András nem győzi hangsúlyozni a család fontos-
ságát, a családi szerepek megerősítését, amire a legnagyobb 
szükség van ma Magyarországon, amihez segítséget nyújthat 
egy befogadó közösség, akár a medgyesegyházi evangélikus 
gyülekezet.

Baukó Ildikó

„Nem ti választottatok engem...” 
(Jn 15,16) 

 
A Medgyesegyházai Evangélikus Egyházközség 

szeretettel vár mindenkit 

2011. október 31-én, 
Reformáció ünnepén 

délelőtt 10 órakor kezdődő 
ünnepi istentiszteletére, amelyen

 

Kondor Péter, 
a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye esperese 

beiktatja hivatalába
 

Zsíros Andrást, 
a gyülekezet megválasztott lelkészét, 

valamint felszenteli a felújított lelkészlakást. 

Az ünnepi alkalomra 
és az azt követő állófogadásra  

szeretettel vár mindenkit a gyülekezet vezetősége

HARANGSZÓ – HARANGSZÓ – HARANGSZÓ – HARANGSZÓ ISKOLAÉRETTSÉG, ISKOLAVÁLASZTÁS
Nagycsoport vagy első osztály?
Az iskolakezdés előtt két nagy döntést kell meghoznia a szülőknek. Vajon 
iskolai életre alkalmas-e a tankötelessé vált gyermekem? Ha igen melyik 
iskola lesz a legjobb a gyermekem számára?

Iskolaérettség feltételei
Ahhoz, hogy gyermek az iskolai tanulásra érett legyen, biológiai és pszicho-
lógiai szempontból egyaránt 
– testileg,
– értelmileg, 
– érzelmileg életkorának megfelelően fejlettnek kell lennie. Általában 5 és 

7 éves koruk között jutnak el az iskolaérettségre, de nagyok az egyéni kü-
lönbségek.

Fizikai alkalmasság
– A gyermek elérte a 110 cm magasságot és a 18 kilogrammos testsúlyt
– Túl van az első alakváltozáson
– Megkezdődött a fogváltás
– Megfelelő az általános egészségi állapot és fizikai erőnléte
– Mozgása harmonikus, koordinációja megfelelő
– Kezessége kialakult
– Finommozgása megfelelően fejlett – pl. tud cipőt kötni, rajza felismerhető, 

fest, gyurmázik

Értelmi alkalmasság
– Érdekli a világ működése, ok-okozati összefüggéseket megért
– Képes legalább 20 percig egy dologra koncentrálni, kitartóan tevékeny-

kedni
– Képes önmagát összetett mondatokban kifejezni, könnyedén megtanul ver-

set, mondókát
– Bizonyos számfogalma és mennyiségfogalma kialakult (1-10-ig eligazodik 

a számokban, ismeri a kisebb, nagyobb, több-, kevesebb fogalmát)

Pszichológiai feltételek
– A gyermek várja az iskolát és ez játékban, tevékenységben is megjelenik
– Képes várni, a vágyait késleltetni
– A rábízott feladatokat elvégzi, tevékenységeit nem hagyja félbe
– Képes kapcsolatokat kialakítani és fenntartani a társaival és a felnőttekkel
– Be tud illeszkedni a csoportba.

Az éretlen gyermek jellemzői
– A Figyelem fáradékonysága
– Kevéssé terhelhető

– Gondolkodása nem a lényeget ragadja meg, hanem a számára érzelmileg 
fontosat

– Általános tájékozottsága, ismeretanyaga hiányos.
– Hiányzik a feladattudata, állandóan serkenteni, bíztatni kell

Iskolaérettségi vizsgálat
– Nevelési tanácsadóban -iskolaérettségi tesztbatériával. 
A tesztek között szerepelnek pl.:
– Logikai feladatok: sorminták folytatása, arányok felismerése, stb.
– Globális átlátás: pl. a lakóterük lerajzolása
– Beszéd, összefüggések értése: pl: Képek alapján kell elmondani a történe-

tet, folyamatosan.
– Általános ismeretek: anyjáról, apjáról kialakult-e már stabil ismerete, fog-

lalkozása, hol lakik stb.
Megfigyelések:
– Tud-e a gyerek hosszú ideig figyelni, nyugton maradni?
– Milyen a feladattudata?
– Együttműködik-e?
– Érzelmileg milyen állapotú?

Ha a vizsgálat nem sikerül
Ha éretlen a gyerek nem szabad a beiskoláztatást sürgetni!
Még egy év az óvodában: 
– nagyobb lesz az önfegyelmük
– munkatempójuk is gyorsulhat 
– kitartóbb lesz a figyelmük 
– szókincsük és beszédük gazdagabbá válhat 
„A jó kezdet fél siker”
Ha értelmileg elmaradott további vizsgálat szükséges
– Lakóhely szerinti Tanulás Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitá-
ciós Bizottságnál

Milyen iskola
– A gyermek nem iskolásként, hanem óvodásként kerül az iskolába!
– Az iskola akkor tudja a gyermeket megfelelően tanítani, ha továbbviszi 

az óvoda pedagógiai szemléletét, azaz a játékosságot, a tapasztalat útján 
történő tanulást.

– A gyermek egészséges érzelmi fejlődéséhez meg kellene őrizni azt az érzel-
mi biztonságot, amelyet az óvoda oldott, kötetlen légköre jelentett.

– Az a gyerek, aki kisiskolásként játékos, az óvoda világát idéző légkörben 
tanulhat a saját fejlődési ritmusa szerint, az a sokkal biztosabb érzelmi és 
tárgyi alapokra építve a későbbiekben is jobban tud majd teljesíteni.

Dr. Ahmad Hargel, gyermekorvos

FELHÍVÁS
A medgyesegyházi Román Kisebbségi Önkormányzat kitüntetési sza-
bályzata értelmében, ezúton javaslattételi felhívást tesz közzé „A Med-
gyes egyházi Román Kisebbségért” elismerés odaítélése céljából. A ja-
vaslatok leadási határideje idén, 2011. november 30., helye a kisebbségi 
önkormányzat székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. sz.

Szemelvények a Kitüntetési szabályzatból

Medgyesegyháza város Román Kisebbségi Önkormányzata a Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségek Jogairól szóló 1993. évi LXXVII. Törvény 27.§ (2) b 
pontjának felhatalmazása alapján a következő szabályzatot hozza:

1.§
1.1. Medgyesegyháza város Román Kisebbségi Önkormányzata „A Med-
gyes egyházi Román Kisebbségért” kitüntetést alapít.
1.3. A kitüntetéssel pénz vagy tárgyjutalom járhat. Ennek mértéke bruttó 
50.000 Ft, azaz ötvenezer forint lehet.
1.4. Évente legfeljebb egy kitüntetés adható.

2.§
1.1. A kitüntetés azon magánszemélyeknek vagy közösségeknek adományoz-
ható, akik Medgyesegyháza város románságáért maradandót alkottak, illetve 
huzamosabb időn keresztül kiemelkedő tevékenységet végeztek.

1.2. „ A Medgyesegyházi Román Kisebbségért” kitüntetést egy személy vagy 
közösség életében csak egyszer kaphatja meg.

3.§
1.1. A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
– Medgyesegyháza Román kisebbségi önkormányzatának képviselői
– Román önszerveződések
– Román Ortodox Egyház
– Magánszemélyek
1.2 A javaslatnak tartalmaznia kell:
 – Az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait.
 – Az adományozás alapjául szolgáló tevékenység, alkotás részletes ismerte-
tését és méltatását.

4.§
1.2. A kitüntetést évenként a Nemzetiségek Napján rendezett ünnepségen az 
önkormányzat elnöke adja át.

3. Díszoklevél
3.1.Medgyesegyháza Román Kisebbségi Önkormányzata azoknak a magán-
személyeknek, illetve közösségeknek, akik Medgyesegyháza románságáért 
hosszantartó eredményes munkát végeztek, díszoklevelet adományozhat.
3.2. Évente legfeljebb három díszoklevél adományozható.
3.3. A díszoklevéllel pénz- vagy tárgyjutalom adományozható.

Román Kisebbségi Önkormányzat
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HÍREI
Idén tavasszal pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil 

Alapprogramhoz az Önkéntesség éve jegyében zajló progra-
mok támogatására, melyen 

292.875 Ft-ot nyertünk, hozzátéve 70.000 Ft önerőt és több 
száz óra társadalmi munkát. A projekt keretében a nyár folya-
mán minden hónapban játszóházi és könyvtári foglalkozások, 
strandlátogatások, filmvetítések tették változatossá a gyerme-
kek szabadidős programjait. Szeptember 17-én kerékpáros 
kirándulásra mentünk a pusztaottlakai állatsimogatóhoz. Ez a 
rendezvény az alapítvány hagyományos szülő-gyermek közös 
kerékpáros kirándulása volt. Nagyon jó időnk lett, ennek kö-
szönhetően 218-an vettünk részt a majdnem egésznapos prog-
ramon. 

Volt itt minden: lovaglás pónin és lovon, lovaskocsikázás, 
ugrálóvár, trambulin. A hagyományos népi játékok közül kipró-
bálhattuk a gólyalábon járást és a gyepsít is. A vállalkozó ked-
vűek chip-es tájékozódási futóversenyen vehettek részt. (Több 
mint 60-an indultak ezen a versenyen. Sok gyermekkel együtt 
versenyeztek a szüleik is, sőt volt olyan felnőtt, aki önállóan is 
megpróbálkozott jó eredményt elérni.) Akinek pedig nem volt 
elegendő a kerékpározás oda és vissza, azok a rendőrség által 
felállított akadálypályán mérhették össze ügyességüket. Köz-
ben volt játék, focimeccs apukák és fiaik között. Délre elké-
szült a finom bográcsgulyás is. A szakács nagy örömére nem-
igen maradt belőle semmi. Mielőtt hazaindultunk a versenyek 
győzteseit is kihirdettük.

A nap sikeréért köszönet:
– a Pusztaottlaka Fejlődéséért Közhasznú Alapítványnak, mert 

fogadtak bennünket, és gondoskodtak rólunk,
– Zana Mihály tanár bácsinak, mert megfőzte nekünk az ebédet,
– Nagy Gézánénak, mert segített a szállításban és a főzésben,

– Holecz Zoltánnak és Cseh Györgynek, mert a főzéshez alap-
anyagot adtak,

– Id. Szamosi Mihálynak, mert gázpalackot adott, hogy meg-
főzhessük az ebédet, 

– a Viharsarok AMSE-nek az ugrálóvárért és a trambulinért,
– Verbai Zsoltnak és családjának, mert kihozták a kicsiknek az 

ugrálóvárat és a trambulint,
– Hrubák Andornak, mert vigyázott ránk, hogy az ugrálóvárban 

és a trambulinon ne legyen baleset,
– Almási Leventének és István Róbertnek, mert megszervezték 

a kerékpáros ügyességi versenyt,
– a CSIPA Sportegyesület tagjainak, akik a tájékozódási futó-

versenyt lebonyolították,
– és végül, de nem utolsósorban a Nemzeti Civil Alapprogram-

nak és a pályázatok kezelőszervezetének, a Wekerle Sándor 
Alapkezelőnek, amelyek a rendezvények lebonyolításához 
anyagi támogatást nyújtottak. 

Támogatónk:

Programjainkról képek a www.medgyesinebulokert .hu honlapon találhatók!

HULLADÉKGYŰJTÉS

Vasgyűjtés eredménye

átlag

2.b 1.150 kg 44,23 I.

2.a 840 kg 30 II.

1.b 545,5 kg 20,98 III.

átlag

5.a 1.537 kg 73,19 I.

7.a 1.363 kg 54,52 II.

5.b 547 kg 24,86 III.

Papírgyűjtés eredménye

átlag

4.a  3.063 kg 113,44 I.

1.a 2.019,2 kg 80,76 II.

2.b 2.046,5 kg 78,71 III.

átlag

7.a 3.153 kg 126,12 I.

5.b 2.582 kg 117,36 II.

5.a 1.756 kg 83,61 III.


