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2012. január 22. 

Beléptünk a 2012-es esztendőbe, 
amiről természetesen előre tudha-
tó volt, hogy újabb kihívásokat fog 
hozni számunkra. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint az elmúlt három hét, 
amikor elkezdődött az önkormány-
zat költségvetésének tervezése is. 
Már most látszik, hogy az idén sem 
lesz könnyebb dolgunk, mint 2011-
ben, az önkormányzati bevételek és 
kiadások egyensúlyban tartása to-
vábbra is igen szigorú gazdálkodást 
követel meg tőlünk. 

Sajnos, hogy ezt kell mondjam, de 
ebben az évben is, csakúgy, mint ta-
valy, működési hiánnyal kell kalku-
lálnunk. Gazdálkodásunkban termé-
szetesen elsődleges szempont marad, 
hogy az intézményrendszerünket 
fenn tudjuk tartani, és lehetőleg ne 
kelljen elbocsátásokról döntenünk. 
Bízom benne, hogy ezt meg is tudjuk 
oldani!

Jó hír, hogy hamarosan elindul a 
START munkaprogram, amely 200 
fő foglalkoztatását teszi lehetővé, 
ami ebben a gazdasági helyzetben 
óriási eredmény. A program kereté-
ben olyan értékteremtő munkákat 
kell megcsinálnunk, melyek a vá-
rosunk sok problémájára jelentenek 
megoldást. A tervek szerint a telepü-
lés járdáinak felújítása, rendbetétele 
lesz az egyik legfontosabb feladat. 

Az elmúlt év végén megvásárol-
tuk az ehhez szükséges gépeket és 
alapanyagokat, valamint a régi mozi 
épületét kialakítottuk úgy, hogy ott 
betonelemeket tudjunk gyártani. 
Így, amint elindul a START prog-
ram, azonnal elkezdhető a gyártás, és 

amint jó idő lesz, neki tudunk fogni a 
járdaépítéseknek. 

Létrehozunk egy asztalosüzemet 
is, amihez a gépeket már szintén 
megvásároltuk. Itt elsősorban utcai 
bútorok gyártására lesz lehetőség, 
melyeket településünk közterülete-
in, valamint a temetőkben kívánunk 
majd kihelyezni, ezzel szebbé, ottho-
nosabbá, tesszük lakóhelyünket.

Januárban értesítést kaptunk több 
pozitív elbírálásban részesült pályá-
zatunkról, és ezek mind nagyon fon-
tosak számunkra. Az egyik pályázat 
keretében az uszoda, óvoda, szociális 
otthon és a napközi konyha épületén 
napkollektorokat fogunk elhelyezni, 
melynek célja, hogy a használati me-
leg vizet állítsák elő. Ez a beruházás 
60 millió forint értékű, melyhez 85% 
támogatást nyert az önkormányzat.  
A beruházást szeretnénk április vé-
géig megvalósítani, amitől azt re-
méljük, hogy jelentősen csökkenteni 
fogják az energiafelhasználást, és ez-
zel együtt az önkormányzati kiadá-
sokat is. 

Az ivóvízjavító programra benyúj-
tott pályázattal kapcsolatban is öröm-
mel vettük, hogy 372 millió forintos 
támogatást nyert Medgyesegyháza 
városa. A megvalósítást a közbeszer-
zési eljárást követően kezdhetjük 
meg, aminek keretében kell majd ki-
választani a beruházás kivitelezőjét. 
Elkötelezettje vagyok, hogy minél 
több medgyesi embernek tudjunk 
munkát biztosítani ebben a beruhá-
zásban, ezért ennek megfelelően kell 
majd a közbeszerzési pályázatokat 
kiírni.

Várható, hogy hamarosan a 
szennyvízberuházásra benyújtott pá-

lyázattal kapcsolatban is megkapjuk 
a kedvező értesítést, ami 650 millió 
forint értékű, a szennyvíztelep bő-
vítését, valamint a szennyvízhálózat 
teljes kiépítését foglalja magában. 
Ezt az óriási beruházást is majd meg 
kell versenyeztetni, és ennél is az 
ivóvízjavító programhoz hasonló 
szempontokat kell érvényesíteni. 

Ezeket a nagy horderejű munká-
kat 2014-ig kell befejezni, így ad-
dig az időig, reményeim szerint sok 
medgyesegyházi embernek tudunk 
jövedelmet biztosítani.

Összességében elmondható, hogy 
amennyiben ezek a beruházások az 
elképzeléseimnek megfelelőnek va-
lósulnak meg, akkor azon túl, hogy 
városunk fejlődni fog, sok családnak  
bevételt, megélhetést tudunk nyúj-
tani erre az időszakra. Ezek óriási 
kihívások, és csakis együtt tudjuk 
megoldani!

A napokban zajlik a szomszé-
dos Szerbiában, Újvidéken a férfi 
kézilabda Európa-bajnokság, ahol 
Mocsai Lajos szövetségi kapitány 
alakulata a csoportmeccseit játssza. 
A válogatott keretben medgyesi fi-
atalembert is pályára lép, Szöllősi 
Szabolcs személyében, aki egyéb-
ként a csurgói KK beállós játékosa. 
Büszkék vagyunk rá, szurkolunk a 
magyaroknak!

Várom már a februári jótékonysági 
estet, melyet a szervezők a medgyesi 
lurkók javára rendeznek meg. Remé-
lem, sokukkal találkozom majd és 
személyesen is válthatunk pár szót, 
nem csak az újságon keresztül!  
  

Ruck Márton

Részletek  a Medgyesegyházi Polgármester naplójából …



január  3     Medgyesegyházi hírlap

BÉKEMENET MAGYARORSZÁGÉRT
Az ország melletti kiállásnak értékelte Orbán a békemenetet

Különleges aktualitást kapnak ezek a szavak ma, amikor so-
kan szerte a világban össztűz alá vették hazánkat – fogalmaz 
írásában Székely János esztergom–budapesti segédpüspök. Mi 
ennek a gyűlöletnek az oka?

A valódi ok az, hogy hazánk olyan alapvető emberi érté-
kek mellé állt oda, melyeket ma sokan lerombolni szeretnének.  
A magyar parlament olyan alkotmányt adott az országnak, 
amely Isten nevével kezdődik (Preambulum), amely azt állítja, 
hogy a magzat életét védelem illeti meg a fogantatástól kezdve 
(Szabadság és felelősség II), hogy Magyarország védi a házas-
ság intézményét, mint férfi és nő között létrejött életszövetsé-
get (Alapvetés L). Az alkotmány azt is kijelenti, hogy a család 
a nemzet fennmaradásának alapja, és hogy az adó mértékét a 
gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megálla-
pítani (Szabadság és felelősség XXX). 

Nyilván sokan vannak a világon, akiknek nem tetszik ezek-
nek az emberi alapértékeknek ez a határozott megfogalmazása. 
Mi több, a magyar kormány átmeneti külön adót vetett ki a ban-
kokra. Ez pedig természetesen aggodalommal tölti el a pénzvi-
lág urait, nehogy a példa ragadós legyen.

A hazánkat érő támadások oka alapvetően ez. Természete-
sen ezeket az okokat nem nevezik néven, helyette más, kisebb 
jelentőségű vádpontokat említenek. Az egyik ilyen vádpont 
az egyházakról szóló törvény. Ennek a törvénynek az a célja, 
hogy az úgynevezett business egyházaktól megvonja az egy-
házi státuszt. Magyarországon ugyanis, szemben nagyon sok 
európai állammal, az egyházi oktatási, egészségügyi és szoci-
ális intézmények azonos állami finanszírozásban részesülnek, 
mint a hasonló állami intézmények, hiszen ugyanolyan adó-
fizető polgárok számára nyújtják a nevelés, vagy a gyógyítás 
szolgálatát. Hazánkban ezért számos olyan ál-egyház jött létre, 
amelyeknek a legfőbb célja az állami támogatás megszerzése 

volt. Az új egyházi törvény ezen a helyzeten változtat. Ponto-
sabban körülírja a feltételeket, amelyek alapján egy közösség 
elnyerheti az egyházi státuszt (legalább ezer tag; legalább 20 
éves jelenlét az országban stb.). Azok a közösségek, amelyek 
nem kapják meg az egyházi státuszt, nyugodtan folytathatják a 
működésüket, csak az intézményeik állami finanszírozását nem 
fogják megkapni.

Természetesen a magyar parlament és a kormány követett 
el hibákat is a munkája során. Ilyenek voltak a médiatörvény 
egyes – később meg is változtatott – pontjai, vagy a jegybank-
törvény esetében néhány, talán szükségtelen módosítás, amely 
támadásokra adott alkalmat. Ugyanígy helyesebb lett volna a 
bankokkal való megállapodást a végtörlesztés rendelkezéseinek 
kibocsátása előtt megkötni. A hazánkat érő támadás oka azon-
ban nem ez, hanem azok az alapértékek, amelyeket Magyar-
ország jelenleg képvisel. A jelen parlamentnek felelősen élnie 
kellett azzal a kétharmados többséggel, amellyel a választók a 
cselekvésre felhatalmazták. Ezt a nagy felelősséget és lehető-
séget alázattal, körültekintéssel kell hordoznia, tettekre válta-
nia. A külső támadásokat, pedig higgadtan, adott esetben kellő 
ügyességgel kell megpróbálnia kivédeni. Hazánk jegybankjá-
nak valutatartaléka a jelen államadósságunk csaknem felét teszi 
ki, amelyet szükség esetén a jegybank fel is fog használni az 
adósságszolgálat finanszírozására. Ez azt is jelenti, hogy az or-
szág valamennyi ideig ki tud tartani ebben az erős ellenszélben 
is. Gyakran megtörténik a történelemben, hogy ha feltűnik a 
világosság, akkor megjelenik vele szemben a sötétség hatalma 
is. Kívánom mindnyájunknak, hogy legyünk a Világosság fiai, 
egy igazabb, emberibb világ építői.

Székely János, esztergom–budapesti segédpüspök 
Forrás: Magyar Kurír

Székely János püspök a hazánkat érő támadások okairól
Krisztus mondta: ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt nálatok (Jn. 15, 18).

A 2012. január 21-ei, budapesti Békemenet medgyesi résztvevőinek fotói

Videoüzenetben mondott köszöne-
tet a miniszterelnök a Békemenet Ma-
gyarországért nevű szombati megmoz-
dulás résztvevőinek. Orbán Viktor a 
Facebookon kedden közzétett videóban 
azt mondta, a demonstráció óriási kiállás 
volt Magyarország mellett.

A kormányfő kifejtette, azért vállalko-
zott a felvételre, mert szombaton olyasmi 
történt, amire „emberemlékezet óta nem 

volt példa”. „Én személyesen részt vehet-
tem (...) a rendszerváltás minden nagy tö-
meg-megmozdulásában. Sokan voltunk ott 
is, a legtöbben talán az 1956-os forradalom 
áldozatainak újratemetésén gyűltünk össze.  
Lehettünk úgy 200 ezren” – idézte fel, 
majd hangsúlyozta, most szombaton 
„legalább kétszer ennyien, de talán még 
annál is többen voltunk”, ami óriási kiál-
lás Magyarország mellett. 

Orbán Viktor köszönetet mondott 
mindenkinek, aki részt vett a megmoz-
duláson, „aki kiállt Magyarország mel-
lett, és aki bátorítást, biztatást adott a 
számunkra és nekem személy szerint is, 
hogy a következő hetekben jól végezhes-
sük a munkánkat, és eredményesen tár-
gyalhassunk az Európai Unióval és más 
nemzetközi szervezetekkel is”. 

Forrás: http://www.origo.hu/itthon/
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Medgyesegyházán a ’80-as évektől működik 
házi segítségnyújtás a településen élő idős, segít-
ségre szoruló lakosok önálló életvitelének elősegí-
tése érdekében. A szolgáltatás több mint 10 éve a 
Gondozási Központ integrált intézmény keretein 
belül folyik.  

A házi segítségnyújtás keretén belül igényelhető 
szolgáltatások a következők:
– orvos előírása szerinti alapvető gondozási-ápolási 

feladatok ellátása (pl.: sebkötözés, gyógyszerada-
golás, mobilizálás, vérnyomásmérés, stb.),

– segítségnyújtás a személyi- és a lakókörnyezeti hi-
giénia megtartásában (pl.: mosdatás, mosás, takarí-
tás, járdák tisztán tartása, stb.),

– gondozott háztartásának életvitelében való közre-
működés (bevásárlás, gyógyszeríratás, hivatalos 
ügyek intézésben való segítségnyújtás, csekkfize-
tés, stb.),

– segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának meg-
előzésében, a kialakult krízishelyzet elhárításában,

– az ellátást igénybevevő segítése a számára szüksé-
ges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.
A fenti szolgáltatásokat elsősorban a gondozókkal 

kialakított segítő kapcsolat útján biztosítjuk. A házi 
segítségnyújtást 4 gondozási körzetben, 4 gondozó al-
kalmazásával látjuk el Medgyesegyházán és a bánkúti 
településrészen. 

A szolgáltatásban dolgozó gondozók valamennyi-
en szakképzettek, szociális gondozó- és ápoló szak-

képesítéssel, valamint sokéves szakmai gyakorlattal 
rendelkeznek az idős emberek gondozása, ápolása te-
rületén. Munkatársaink helyi lakosok, így nagyon jól 
ismerik a településen élő idős emberek problémáit és 
szükségleteit. 

Mivel intézményünk fenntartója az önkormányzat, 
így ellátottjaink szükségleteit, ellátási igényeit folya-
matosan tudjuk közvetíteni a város vezetése felé.  

A házi segítségnyújtás keretében biztosított szol-
gáltatások rendszerességét, gyakoriságát, a szolgálta-
tások formáját az ellátottal közösen elkészített gon-
dozási tervben foglaltak szerint a vezető gondozó 
állapítja meg. 

A szolgáltatásban dolgozó gondozók, az igénybe-
vevő idős ember szükségleteinek minél teljesebb körű 
kielégítése érdekében jó szakmai kapcsolatot ápolnak 
a helyi háziorvo sokkal, más szociális szolgáltatókkal 
(családsegítő szolgálat, önkormányzati szociális iro-
da), helyi civil szervezetekkel.  

A nyújtott szolgáltatások dokumentálása a gondozási 
naplóban történik. A gondozási naplóban kerülnek rög-
zítésre a gondozó látogatásai, valamint mindazok a te-
vékenységek, melyeket a gondozó az ellátott érdekében 
tesz. A szolgáltatást igénybe vevő idős ember a gondozó 
által végzett tevékenységeket, a tevékenység elvégzésé-
nek napján aláírásával igazolja a gondozási naplóban.  
A szolgáltatást igénybevevőknek térítési díjat jelen-
leg nem kell fizetniük, a szolgáltatás ingyenes.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, vagy 
törvényes képviselője az intézményvezetőnél benyúj-
tott írásbeli, vagy szóban előterjesztett kérelem alap-
ján igényelheti. A kérelemhez jövedelem nyilatkozat 
kitöltése, valamint orvosi igazolás szükséges. 

A szolgáltatással kapcsolatban információ kérhető 
Leczkési Ervinné, klubvezetőnél a 68/440-863 telefon-
számon, vagy személyesen az Idősek Klubjában (Lu-
ther u. 9. sz.).

Mészárosné Hrubák Mária, intézményvezető

SZERETETTEL VÁRUNK 
MINDEN  

KEDVES VÁSÁRLÓT!
ÁRUKíNÁLATUNK: 

Papír- írószer, nyomtatvány, játék, ajándék, krea-
tív anyagok, bélyegzőkészítés, iskolai termékek, 
nyomtató-tóner és tintapatron, névjegykártyakészítés, 
egyedi dekortáblák, matricák készítése, házszám-táb-
la, és még sok más.

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

Dinnyések 
figyelem!

Mercedes 1117 tehergépkocsi nagy,  
fix platós jó állapotban eladó.

Érdeklődni: 20/771-7015

FÓKUSZBAN A GONDOZÁSI KÖZPONT
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Tájékoztatjuk Medgyesegyháza polgárait, hogy Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2011. decemberi ülésén a 27/2011. (XII. 21.) számú rendeletében meghatározta a nevelési és oktatási intézmények 
2012. február 01-től alkalmazandó étkezési térítési díjait, valamint a bölcsődei ellátás szintén 2012. február 01-től 
alkalmazandó intézményi térítési díját, az alábbiak szerint:

    

HÍREI

Alapítványunk a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma ál-

tal gyermek és ifjúsági közösségek programjainak támoga-

tására kiírt pályázatán az IFJ-GY-11-A-864 pályázatával 

310.397 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A pá-

lyázati program keretében többek között tartunk játszóházi 

foglalkozásokat, támogatjuk a háztartástan szakkör műkö-

dését, lesz filmvetítés. A pályázati támogatás jóvoltából 

2011. december 13-án délelőtt az óvodások és az első és 

második osztályos tanulók megtekintették  a Békés Me-

gyei Napsugár Bábszínház Jaj, de jó itt mindenütt című 

előadását.

December 17-én 80 fő óvodás és iskolás gyermekeket 

láttunk vendégül.

A program keretében a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársai palacsintával és kakaóval várták a 

Művelődési Ház aulájába érkező meghívottakat. 10 órától 

egy filmet tekinthettek meg  a gyermekek a Művelődési 

Ház és a Közösség a jövőért Közhasznú Egyesület tagja-

inak jóvoltából. Ezután közös ebéden vettünk részt, majd 

az alapítvány az ebéd mellé egy kis ajándékkal kedveske-

dett a résztvevő gyermekeknek.

Támogatóink: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-

lat, Művelődési Ház és Könyvtár, Közösség a jövőért Köz-

hasznú Egyesület, Haladás Pluss Kft., Hegedűs Vendéglő, 

Medgyes Kft.

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ VÁLTOZÁSOK

Nettó étkezési térítési díjak, melyekre 
+ 27% áfát kell fizetni 

Iskolás háromszori étkezés
   (tízórai+ebéd+uzsonna) 401 Ft
Iskolás kétszeri étkezés
   (tízórai+ebéd) 307 Ft
Iskolás egyszeri étkezés 
   (ebéd) 214 Ft
Óvodás háromszori étkezés 
   (tízórai+ebéd+uzsonna) 289 Ft
Óvodás egyszeri étkezés 
   (ebéd) 201 Ft
Bölcsődei ellátás négyszeri étkezéssel 419 Ft

Polgármesteri Hivatal

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
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– HARANGSZÓ – HARANGSZÓ – HARANGSZÓ –
Az evangélikus egyházközség hírei

A legtöbbször allergiás alapon kialakuló asztma 
nem más, mint a hörgők krónikus gyulladása. Miért is 
veszélyes ez? 

Mindannyian tudjuk, hogy sejtjeinknek oxigénre 
van szüksége a működéshez. Az oxigén a légutakon ha-
lad végig, amelyek utolsó állomásaként a hörgőcskéken 
található több millió tüdőhólyagocskákba érkezik. Ez-
után „átszáll” a tüdőhólyagocskákhoz kapcsolódó erek-
be, s azokban „utazik” tovább. Ugyanezen a csomópon-
ton válnak meg a már elhasznált levegőt szállító erek a 
széndioxid molekuláktól, amelyek a légutakon keresztül 
elhagyják testünket. Ha a levegő útját „torlódás” akadá-
lyozza, akkor az oxigén nem jut el a sejtekbe, a széndioxid 
pedig nem jut ki a szervezetből.

Márpedig az asztma tüneteiként jelentkező ziháló lég-
zés, a főként éjszaka, fizikai terheléskor, sírás illetve neve-
tés esetén jelentkező száraz köhögés, vagy éppen a mellkas 
szorító érzése pontosan a levegő akadályozott haladásáról 
tudósít; a panaszokat ugyanis a hörgőizmok görcse, a hör-
gőkben lévő nagymennyiségű váladék, a hörgők falának 
megvastagodása idézi elő. A gyulladás kialakulásában 
genetikai és környezeti tényezők egyaránt szerepet játsza-
nak, ami azt jelenti, hogy a környezet tudatos alakításá-
val – például, az allergének minimálisra redukálásával 
– rengeteget tehetünk a tünetek mérséklése érdekében, 
sőt terápiával, melynek a gyógyszeres kezelés képezi alap-
ját, a tünetek teljes meghátrálásra késztethetőek. Egyetlen 
percre sem szabad megfeledkezni arról, hogy a gyulladás 
nem csupán akkor van jelen a szervezetben, amikor a pa-
naszok jelentkeznek, hanem – sajnos – állandóan. A tünet-

mentesség tehát nem gyógyulást jelent. Ha egy jéghegy-
hez hasonlítjuk az asztmát, akkor a tünet a jéghegy csúcsa, 
ami a felszínen látszik.

Gyulladás akkor is van a légutakban, amikor erre nem 
utalnak asztmás panaszok. Ha megfelelő gyógyszert sze-
dünk, és ha a betegséggel kapcsolatos információk birto-
kában sikerül megfelelő életmódot kialakítanunk, akkor 
gátat vethetünk az asztma fellángolásának. 

Mindenképpen figyeljünk oda a helyes táplálkozásra és 
a rendszeres testmozgásra, hiszen egyes tápanyagok, pél-
dául az omega 3-zsírsavak gyulladáscsökkentő hatású-
ak lehetnek, a testmozgás pedig megedzi a tüdőt, javítja 
az ott zajló gázcsere hatásfokát, növeli a vér oxigénszállító 
képességét.

Természetesen, nem mindegy, milyen sportot válasz-
tunk; fontos, hogy mozgás közben, szükség szerint pihe-
nőt tarthassunk, s hogy szervezetünket ne hajszoljuk túl. 
Mindkét feltétel teljesül az úszás, a biciklizés, a jógázás, 
vagy éppen a taposógépen végzett edzés esetében. Lehe-
tőség szerint olyan környezetben sportoljunk, ahol nem 
kell tartanunk allergénektől, ezért nem javasolt például a 
lehullott falevelek között mozogni, a nedves avar ugyanis 
ideális körülményeket biztosít az egyik gyakori allergén, 
a penészgomba szaporodásához.

Gondolkodjunk, cselekedjünk tudatosan, működjünk 
együtt orvosunkkal, ne feledkezzünk meg a gyulladás-
csökkentő gyógyszer folyamatos szedéséről; ha így te-
szünk, panaszainknak nem csupán egy rövid időszakra 
inthetünk búcsút! Forrás: M. O. 

Dr. Hargel Ahmad, Gyermekorvos 

Aranyszabály asztmásoknak

A Medgyesegyházai Evangélikus Egyházközség presbi-
tériuma 2012. január 19-én tartott ülésén elfogadta a 2011. 
év zárszámadását és a 2012. év költségvetését. A bevételek 
és kiadások megtervezésével együtt az idei évi egyházfenn-
tartói járulék minimális összegét nyugdíjasok számára 2500 
Ft-ban, aktív keresők számára 5000 Ft-ban állapította meg. 
Az egyházfenntartás befizetése a szokásos módon, kedden 
és pénteken délelőtt 9–11 óráig történhet a gyülekezet Lu-
ther u. 3. szám alatti Gondnoki Hivatalában.

A 2012. évben esedékessé válik az általános tisztújítás, 
tisztségviselőink és presbitereink mandátuma lejár. Az új 
választást két fordulóban, vasárnapi istentiszteleteket kö-
vető közgyűlések alkalmával bonyolítjuk le. Az első for-
dulóra (jelölő közgyűlés) március 04-én, a második for-
dulóra (választó közgyűlés) március 18-án kerül sor. A 
megválasztott új presbitereket és tisztségviselőket március 
25-én ünnepi istentisztelet keretében iktatjuk be.

A jelölő közgyűlést megelőzően egy hónap áll ren-
delkezésére gyülekezetünk tagjainak, hogy jelöléseikkel, 

ajánlásaikkal megkeressék a jelölőbizottság tagjainak va-
lamelyikét, akik a jelöléseket összesítik, és ez alapján ál-
lítják össze a jelölő közgyűlésen elfogadandó jelöltlistát. 
A bizottság tagjai: Gajdács Pálné, Dr. Horváth Győző és 
Oravecz Mátyás. A jelölőbizottság tagjai más tisztségre is 
jelölhetők. 

Mivel az új törvényi szabályozás szerint a tisztségvi-
selők nem tagjai automatikusan a presbitériumnak, ezért 
ajánláskor kérjük, külön jelezzék, jelölik-e az illetőt pres-
biternek is! 

A betöltendő tisztségek a következők: felügyelő, szám-
vevőszéki elnök, számvevőszéki tag, gondnok, pénztáros 
(hivatalvezető), egyházmegyei küldött, jegyző, kántor. 

Választó- és választhatósági joga az egyházköz-
ség választói névjegyzékében szereplőknek van, amely 
kifüggesztve megtalálható a Gondnoki Hivatalban. 

A névsorban azok a nagykorú, konfirmált egyháztagok 
szerepelnek, akik a tavalyi vagy az idei évben egyházfenn-
tartói járulékot fizettek gyülekezetünkben.
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VÉGLEG ELMENT EGY „KISNAGYEMBER”
„Amikor meghal egy nagy ember, sokszor maga a tör-
ténés híre is képes túlnőni az illető nagyságán, de ha 
egy kis ember tér végső nyugalomra, csak kevesek ér-
tesülnek róla. Talán nem is tudjuk mindig, hogy köz-
tünk, hétköznapi halandók között is járnak-kelnek 
„kisnagyemberek”, akár észrevétlen is, mint az angya-
lok.” – mondja Oravecz Mátyásné, aki Mészár Tamás 
halála kapcsán emlékezik egy tiszteletreméltó munkás-
ságra, emberközelből.

– Személyesen ismertem Tamás nagyszüleit, szülei la-
kodalmán pedig ott is voltam. Hol közelebbről, hol távo-
labbról végig tudtam kísérni életútját. Be kell vallani, több 
okból sem volt rózsás gyermekkora, de jó képességei hoz-
zásegítették szakmai helytállásához. 

A Démásznál dolgozott, amikor huszonévesen munka-
helyi baleset érte, visszafordíthatatlan folyamat. 

Más ember ilyenkor még inkább nekikeseredik, össze-
roppan, magányba fordul, de Ő valami egészen más utat 
választott. Elfogadta a sors csapását, alkalmazkodott új 
élethelyzetéhez, és rögtön azon fáradozott, hogy mások-
ba is lelket öntsön, sorstársain segítsen. Ebben volt az Ő 
nagysága!

Hátralévő életét teljesen karitatív tevékenységnek szen-
telte.  

Azon túl, hogy annak idején alapító tagja volt a gyulai 
mozgáskorlátozottak egyesületének, helyben is felépítette 
a több mint 150 fős tagságot számláló szervezetet. Azért, 
hogy sorstársainak a legszakszerűbb és leghatékonyabb 
segítséget tudja nyújtani, nem volt rest folyamatosan ta-
nulni, továbbképzésekre járni. 

Medgyesen és Bánkúton sokan köszönhetik neki a 
lakásátalakítási támogatás, a gépjármű vagy éppen a ke-
rekesszék és egyéb segédeszközök kiutalásában való köz-
benjárást.

Magam tizenéve járok az egyesületbe, találkozóinkat az 
Idősek Klubjában tartjuk. Bizonyára sokszor fogjuk még 
felidézni Tamás emlékét, a kirándulásokat, a karácsonyi 
évzáró bálokat, nőnapokat. Biztos, hogy eszünkbe jut, ha 
folytatjuk a virág- és faültetés hagyományát. Tőle tanultuk 
azt is, hogy mindig vannak nálunk betegebbek és eleset-
tebbek, ezért nem adjuk fel!

Isten Áldja emlékét!
Lejegyezte: Baukó Ildikó

MÉSZÁR TAMÁS EMLÉKÉRE

Született: 1951. május 09. 
Balesete: 1978. május 09. – a DÉMÁSZ dolgo-
zójaként súlyos, maradandó károsodást szenvedett 
(épp születésnapján).
A testi, lelki  összetörés után kereste a kiutat, a to-
vábbi megoldásokat. 
Magyarországon és Békés megyében akkor alakult 
a Mozgáskorlátozottak szervezete. Megkereste a 
sorstársait és Gyulán 1991-ben alapító tagként az 
elsők között csatlakozott az ottani egyesülethez. 
Minden vágya az volt, hogy Medgyesegyházán is 
összefogja a mozgásukban sérült társait.
1998-ban elérkezett az idő és 10 fővel megalakí-
totta a Medgyesegyháza-Bánkút mozgássérült 
csoportot, ami a gyulai egyesülethez tartozott.  
A kis csoportból hamarosan, pár év múlva 150 fő 
fetti taglétszám lett. 
A „Segítő kezek” támogatásával  felejthetetlen ösz-
szejöveteleket hívott életre: teadélutánokat, nőnapi 
ünnepségeket, kirándulásokat. A csoport országos 
rendezvényeket látogatott meg, amit egyébként 
egyénenként lehetetlen lett volna megvalósítani.
Álma volt még egy kézműves-foglalkoztatás bein-
dítása a csökkent munkaképességűek számára. Eh-
hez már nem adatott neki idő. 
Sok sorstársának segített ereje felett is. 
Orvos-beteg találkozókat szervezett, akadálymente-
sítési támogatásokban működött közre, fogadóórá-
kon szívesen beszélgetett el az éppen problémákkal 
küszködőkkel. Faültetésekkel részt vállalt a telepü-
lés szépítésében, a Csanád Vezér Emlékparkban a 
csoport fennállásának 10. évfordulójára kopjafát 
állítottunk.
A MEOSZ (Mozgáskorlátozottak Egyesületei-
nek Országos Szövetsége) mozgalomban orszá-
gos elismerést kapott, az EMBERÉRT tett mun-
kásságáért bronz fokozatot, a mozgalom 20., 25., 
30. évfordulóján is , mint alapító tag.
Ereje lassan fogyatkozott, az utóbbi 2-3 évben be-
tegsége mindinkább gyengítette.
Élete utolsó időszakában sok meg nem értéssel is 
szembe találkozott.
Egyenes tartással, méltósággal küzdött élete végig.
Elhunyt: 2012. január 03-án. 
Sorstársai, a medgyesi lakosok szeretettel és tiszte-
lettel emlékeznek rá. 

Fehér Györgyné
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Meciarék egyszer megvétózták,  
Gútán most újra próbálkoznak

A parlamenti választásokkal egyidőben, március 10-
én népszavazást tartanak a felvidéki Gútán és Pereden 
a települések magyar névhasználatáért. így szeretnék 
visszakapni településeik történelmi nevét. Szlovákul 
ugyanis mindkét helységet olyan szlovák szellemi nagy-
ságról nevezték el, akiknek semmi közük nincs és nem 
is volt a magyar többségű településekhez. 

A második világháború után nevezték át Gútát, Kolárovo 
lett Ján Kollár szlovák költő neve alapján. A gútaiak azon-
ban azt szeretnék, ha ismét, szlovákul is Gúta lenne a tele-
pülés neve. Ezért tartanak népszavazást. 

Horváth Árpád, Gúta polgármestere elmondta: több 
száz éves névről van szó. Én is úgy gondolom, hogy min-
denképpen vissza kéne, hogy kapja a város ezt a Gúta 
nevet. 

Pered alig negyven kilométerre fekszik Gútától. Ezt a 
települést szintén átnevezték. Jelenleg Tešedíkovorának 
hívják Tessedik Sámuel, szlovák származású lelkész-pe-
dagógus neve alapján. 

Mindkét településen tartottak már népszavazást erről a 
kilencvenes évek elején. A Mečiar-kormány azonban nem 
vette figyelembe az eredményt, így mindkét helyen maradt 
a szlovák elnevezés. 

A felvidéki Pereden és Gútán március 10-én, az előre-
hozott parlamenti választások napján tartják a népszava-
zást. Ha ez eredményes lesz és győznek az igenek, még 
az sem garantálja a biztos sikert, hiszen nem tudni, hogy 
a tavasszal felálló új kormány hogy viszonyul majd a kér-
déshez. 

Forrás:http://www.hirado.hu/Hirek/2012/01/04/18/

HALÁSZ BÉLA  
A GÚTAI NÉPSZAVAZÁSRÓL

A dél-szlovákiai Gútán (Kolárovo) népszavazást 
tartanak a település történelmi nevének hivatalos visz-
szaállításáról.

A népszavazás kiírásáról hétfőn döntött a városi önkor-
mányzat – közölte Halász Béla, a dél-szlovákiai település 
történelmi nevének visszaállításáért aláírásokat gyűjtő pe-
tíciós bizottság elnöke.

„Az aláírásokat egy hónapja kezdtük el gyűjteni. Cé-
lunk az volt és ma is az, hogy szüntessék meg a Kolárovo 
nevet és szlovákul és magyarul is kizárólag a Gúta név 
legyen használatos” – jelentette ki Halász. Elmondta: az 
évszázadok folyamán – 1268-tól egészen 1948-ig – a tör-
ténelmi dokumentumokban a település mindig Gúta néven 
szerepel, olykor jelzővel kiegészítve.

A petíciós bizottság egy hónap alatt kétezer aláírást 
gyűjtött össze, s az önkormányzat délután döntött a nép-
szavazás kiírásáról. 

A városi tanács ülésen jelenlévő 18 képviselő közül 17-
en támogatták a kezdeményezést, egy ellene volt” – álla-
pította meg Halász.

A város történelmi nevének visszaállításáról a lakosság 
március 10-én, az idő előtti szlovákiai parlamenti válasz-
tás napján mondhat véleményt.

Halász emlékeztetett: 1991-ben már lezajlott egy nép-
szavazás a Gúta városnév visszaállításáról. Bár a részt-
vevők több mint 90 százaléka igent mondott rá, az akkori 
belügyminisztérium nem tartotta tiszteletben a lakosság 
véleményét, és a változást elutasította. „Szeretném hang-
súlyozni, hogy csak a történelmi hibát szeretnénk jóvá-
tenni, s egyáltalán nem érdekünk az amúgy is feszült 
szlovák-magyar kapcsolatok kiélezése” – húzta alá az 
aktivista.

A mintegy 11 ezer lakosú Gútán a magyarok aránya 80 
százalék körül van. „Érdekes, hogy bár a várost állítólag 
Ján Kollár költőről nevezték el, hivatalnoki hiba folytán a 
név Kolárovo lett, s nem Kollárovo” – jegyezte meg Ha-
lász.

Dél-Szlovákiában több tucatnyi olyan magyarok lakta 
település van, amelyek 1948 után szlovák történelmi sze-
mélyiségekről kapták nevüket. Az 1989-es rendszervál-
tás után több településnek – Safárikovóból például újra 
Tornalja lett – már sikerült visszaszereznie történelmi el-
nevezését.

Forrás:http://ujszo.com/online/regio/2011/12/19/
halasz-bela-a-gutai-nepszavazasrol

NÉPSZAVAZÁST TARTANAK A SZLOVÁKIAI GÚTÁN


