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MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJAT 
KAPOTT BAROSS LÁSZLÓ

Baross László, „a bánkúti búzák atyja”, Magyar Örökség Díjat ka-
pott idén szeptemberben.  Az elismerés azoknak a tevékenységeknek, 
nagy történéseknek, embereknek adathat meg, akik a múltban és a 
jelenben hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erősítéséhez, gazdagítá-
sához – nyilatkozta ki Hámori József, a Magyar Örökség díj Bírálóbi-
zottság elnöke megnyitó beszédében. 

Az elismerést Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a Ma-
gyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke, Molnár Dénes, az 
MTA martonvásári Agrártudományi Kutatóközpontjának tudomá-
nyos főmunkatársa és Ruck Márton, Medgyesegyháza polgármes-
tere vette át.

Laudációt dr. Estók János, történész mondott, melyből részleteket 
adunk közre a 3. oldalon.

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT
1956. október 23. történései Magyarország népének a sztáli-

nista diktatúra elleni forradalmát és a szovjet megszállás ellen 
folytatott szabadságharcát jelentik, ami egyben a 20. századi ma-
gyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye a mai napig. 

Az 56. évfordulón Medgyesegyházán is megemlékezést tar-
tunk, csakúgy, mint hazánkban és a világon sokfelé. A kedden 16 
órakor kezdődő ünnepi programnak a művelődési ház nagyterme 
ad otthont, ahol a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 
8. osztályos tanulói adnak műsort. Az ünnepi beszédet követően 
koszorúzásra kerül sor a Kossuth téri emlékműnél a parkban. 

Baross László

MEGTARTOTTUK 
A 20. MEDGYESEGYHÁZI 

NAPOKAT
Képes összeállításunk a 4–5. oldalon található

KÖSZÖNTŐ 
IDŐSEK VILÁGNAPJÁRA

„Száguldva vágtat, rohan az idő, 
Sorra váltják egymást föl a hetek,

Minden nyár gyorsabb, mint az előző,
Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…”

/Zsoldos Imre/

Október elseje az Idősek világnapja. Ez alkalomból ma-
gam és a képviselő-testület nevében jó egészséget, tartal-
mas, boldog életet kívánok minden idős embertársunknak!

Ruck Márton, polgármester
Köszöntöttük Medgyesegyháza legfiatalabb és legidősebb 
polgárát
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2012. október 15.
Az elmúlt hetek napjai sorra egyeztetésekről, tárgyalá-

sokról szóltak, hiszen az önkormányzati rendszer és a köz-
igazgatás jelentős változásokon megy keresztül. A telepü-
lés elöljárósága támogatásával minden követ megmozgat-
tam azért, hogy ezek a változások a lehető legkedvezőbben 
befolyásolják a helyi történéseket.

Jövő év január 1-től megalakulnak a járások, melyek köz-
igazgatási tevékenységeket fognak ellátni, ami jelentősen 
kihat az önkormányzatok működésére is, hiszen sok felada-
tot átvesznek tőlünk. Ami nekünk, medgyesieknek nagyon 
fontos, hogy városunkban ettől az időponttól járási kiren-
deltség lesz, így a lakosság az átvett feladatokkal összefüg-
gő ügyes-bajos dolgait helyben tudja elintézni, és senkinek 
nem kell elutaznia Mezőkovácsházára a járásközpontba. 

A 2013-as változást követően, 2014-ig a járási kirendelt-
ség mellett kormányablak is nyílik Medgyesegyházán, 
ami a polgárok számára további előnyökkel jár, mert olyan 
ügyekben, amiket eddig ugyancsak Mezőkovácsházán 
tudtak elintézni (pl.: tulajdoni lap, személyigazolvány, 
gépjármű-ügyintézés stb.), arra a jövőben itthon lesz mód 
és lehetőség. 

Az elképzelések szerint a járási kirendeltség és a kor-
mányablak is helyileg a polgármesteri hivatal épületében 
kerül kialakításra, ami igazán ügyfélbarát megoldás, hi-
szen az emberek minden ügyet egy épületen belül tudnak 
majd a jövőben elintézni. 

Ahhoz, hogy ez így lehessen, még mindig szükség van 
további egyeztetésekre, de számos tárgyalás lefolytatásán 
már túl vagyunk a Békés Megyei Kormányhivatallal, 
valamint a  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
ummal. Én azt gondolom, hogy ezzel a „reformmal” je-
lentősen városiasodik településünk, hiszen nagyon kevés 
olyan ügyintézés lesz a jövőben, ami miatt el kell majd 
utaznunk bárhová.

A hónap elején, egészen pontosan október elsején na-
gyon fontos, mindnyájunkat érintő esemény történt lakó-
helyünkön, hiszen az egészségházban megkezdte műkö-
dését az elsősegélynyújtó hely. Talán mindenki emlék-
szik arra, hogy év elején az orvosi ügyelet működését, az 
ÁNTSZ határozata alapján meg kellett szüntetnie a szol-
gáltatónak, akivel szerződéses kapcsolatban állt az ön-
kormányzat. A dolog mindenki számára előnytelen volt, 
hiszen az orvosi ügyeletet a kunágotai központ látta el, 
ami többek véleménye alapján nagyon sok esetben hagyott 
kívánnivalót maga után. 

Számomra az is elfogadhatatlan volt, hogy a medgyesi 
ügyelet bezárásáról semmilyen értesítést nem kaptam, 
így még esélyem sem volt, hogy bármit is tehessek ellene.  
A bezárást követően tájékoztattak arról, hogy 2009-ben 
már felhívták az akkori önkormányzat figyelmét, hogy 
az ügyelet nem felel meg a törvényi előírásoknak, és ha 
ezeket a szabálytalanságokat nem szüntetik meg, a bezá-
rására fog sor kerülni. Ennek ellenére, ezzel kapcsolatban 
semmilyen intézkedés nem történt, és így jogszerűen be is 
zárta az ÁNTSZ a medgyesi ügyeletet. 

Nagyon hosszú tárgyalási folyamat kezdődött el még év 
elején annak érdekében, hogy ismét lehessen valamilyen 
ügyeleti forma nálunk. Most már a medgyesiek igénybe ve-
hetik a helyi elsősegélynyújtó helyet, továbbá a kunágotai 
ügyeletet is. Bízom benne, hogy a jövőben nem lesznek ez-
zel a szolgáltatással kapcsolatban problémák és a lakosság 
megelégedésére fog működni.

Végül, de nem utolsósorban szeretnék szólni a mö-
göttünk hagyott és előttünk álló ünnepeinkről. Szep-
tember végén immár 20. alkalommal került megren-
dezésre a hagyományos Medgyesegyházi Napok.  
A rendezvénynek több felemelő pillanata is emlékezetes 
marad számomra, mint Baross László „Magyar Örök-
ség” díja, a településünk legfiatalabb és legidősebb pol-
gárának köszöntése, Dr. Gácser József, díszpolgárunk 
felszólalása.

Az együtt ünneplésről szólt a szombaton megrendezett 
főzőverseny is, melyen olyan sokan voltunk, hogy megtelt 
velünk a Kossuth tér. 

Sokat beszélgettünk, jókat ettünk, egyszerűen csak 
jól éreztük magunkat, ettől volt olyan igazi medgyesi az 
együttlét. 

A szervezők tábora minden rendezvényünkön egyre 
csak duzzad, ami arról árulkodik, hogy civilként is sokunk 
számára fontos Medgyesegyháza jelene és jövője, melyhez 
természetesen erőt merítünk a múltból is. Köszönet érte, 
mindenkinek!

A 20. századi magyar történelem egyik legmeghatáro-
zóbb eseményének, az 1956-os forradalom évfordulójának 
méltó megünneplésére készülnek a magyarok országszerte 
és határainkon túl 2012. október 23-án.  

Kívánom valamennyiünknek, hogy az emlékezés adjon 
elég erőt, hitet, a magyar nemzet összetartozásának meg-
élésére, bárhol is legyünk a világban!

Ruck Márton  

Részletek a Medgyesegyházi Polgármester naplójából…
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LAUDÁCIÓ /részletek/ – BELLUSI BAROSS LÁSZLÓ (1865–1938)
„Amióta a Magyar Örökség-díj Bírálóbizottságának megtisztelő 

felkérését megkaptam, hogy hazánk legsikeresebb búzanemesítőjéről, 
Baross Lászlóról laudációt mondjak, nem tudok kiverni a fejemből 
egy kopottas fényképet. Az 1925-ben készült fotón, egy búzatábla 
szélén a Növényfajta-minősítő Bizottság tagjai állnak: a bal oldalon 
a magyarországi növénynemesítés ösztönzője, Grábner Emil, a jobb 
oldalon Baross László. Közöttük Székács Elemér, Legány Ödön és 
Fleischmann Rudolf. Vajon gondolták-e a képen látható agrárszak-
emberek, hogy egy évtized elteltével munkásságuk – mindenekelőtt 
Baross búzanemesítése révén – gyökeresen átalakítja a magyarországi 
gabonatermesztést? Én azt hiszem, igen.

Magyarország gabonatermelőinek az Osztrák–Magyar Monarchia 
biztos felvevőpiacának elvesztése után szembe kellett nézniük azzal a 
ténnyel, hogy a korábbi évtizedekben leromlott minőségű hazai búza 
valóságos piaci körülmények között nem versenyképes az Európát 
elárasztó tengerentúli gabonával. Lázas munka kezdődött a magyar 
búza tulajdonságainak javítása érdekében. A magyar búzanemesítés 
a két világháború között a világ élvonalába emelkedett és nemzetközi 
elismerést vívott ki magának. A vizsgált tengerentúli búzák közül a 
Kanadában nagy területen vetett Marquis búza különösen jónak bizo-
nyult. Ezt a tavaszi búzát tette a faggyal szemben ellenállóvá, őszi ve-
tésre alkalmassá Baross László. A Marquis búzát az általa a tiszavidéki 
tájfajtából szelektálással előállított Bánkúti 5-tel keresztezte. Ennek 
eredményeként születtek meg Baross korán érő őszi búzái, köztük a 
világhírű Bánkúti 1201-es.

A kanadai Reginában 1933-ban megrendezett búza-világkiállítá-
son a világ legjobb búzájának a Bánkúti 1201-et minősítették. Ennek 
a kiváló tulajdonságokkal bíró búzafajtának a nemesítője és névadója 
Baross László volt. A díjazott magyar őszi búza és nemesítője nagy 
utat járt be a nemzetközi elismerésig.

Baross László felvidéki középbirtokos nemesi családban született 
Felsőzsemberen 1865. október 16-án. Elemi- és középiskolai tanul-
mányait Körmöcbányán és Nagyszombatban folytatta. A növényter-
mesztéssel kapcsolatos ismereteket az óvári m. kir. gazdasági akadé-
mia nagyhírű professzorától, Cserháti Sándortól tanulta. 

Az akadémia elvégzése után 1887-ben József főherceg alcsúti ura-
dalmában helyezkedett el. 

1895-ben a főherceg bánkúti uradalmának intézője, azután jószág-
felügyelője lett. 

Baross növénynemesítő munkásságának nagy eredménye, hogy 
fajtái a köztermesztésbe kerültek. Ebben jelentős szerepet vállalt a 
Földművelésügyi Minisztérium, amely támogatta a hazai vetőmag-
termelést. Baross három búzafajtája (Bánkúti 1014, 1201 és 1205) 
kapta meg az „államilag törzskönyvezett” minősítést. A szaktárca ál-
tal a búza minőségi javítását célzó 1931-ben indított vetőmagakció-
ban az állam több mint 1 millió mázsa nemesített vetőmagot osztott 
szét. Így 1938-ra a vetésterület 70%-án, mintegy 2 millió kat. holdon 
már nemesített búzát termeltek. Baross fajtái lettek a meghatározóak:  
a kiosztott vetőmagnak a Bánkúti 1201 tette ki a 94%-át. Búzái évti-
zedekig a köztermesztésben maradtak. Búzaföldjeink közel 60%-án 
bánkúti búza ringott még az 1950-es évek végén is.

Milyen ember volt Baross László? Kortársai nagy munkabírású, 
kitartó, szigorú, rendszerető, véleménye mellett kiálló embernek is-
merték. Egyszerűen élt. Szerény ember volt, aki az általa nemesített 
kukorica- vagy búzafajtákat sem magáról, hanem arról a helyről ne-
vezte el, ahol dolgozott: Bánkútról. Búzanemesítőként elért világra-
szóló sikere ellenére sem kereste a nyilvánosságot. Az agrárszakmai 
közéletben csak visszafogottan vállalt szerepet: tagja volt az OMGE 
igazgatóválasztmányának és társelnöke az egyesület növénynemesítő 
bizottságának. Életében gazdasági főtanácsosi címmel és a II. osztá-
lyú Magyar Érdemkereszttel tüntették ki. Munkásságát elismerésben 
részesítette a Magyar Tudományos Akadémia.

Munka közben, 1938. június 3-án Bánkút-pusztán érte a halál. 
Temetésén ott volt József főherceg is, és beszédet mondott a „ma-
gyar búzacsata” hőséről Purgly Emil egykori földművelésügyi mi-
niszter, az OMGE alelnöke. Egyszerű, fekete obeliszkkel jelölt sírja a 
Medgyesegyházához tartozó bánkúti sírkertben található.

A Magyar Tudományos Akadémia Martonvásári Mezőgazdasági 
Kutatóintézetének munkatársai biokémiai, fehérjekémiai és molekulá-
ris biológiai vizsgálatokkal elkülönítették a Bánkúti 1201-es búzafajta 
kiváló minőségét biztosító génjét. Ez lehetőséget teremt arra, hogy jó 
tulajdonságai átvihetők legyenek az új búzafajtákba. A Bánkúti 1201 
magyar minőségi etalonnak számít.”

Dr. Estók János, történész

DOBOGÓS HELYEN
A pusztaottlakai székhelyű Purdi Mihály Román Kulturális 

Egyesület, a helyi román kisebbségi önkormányzattal közösen 
harmadik alkalommal rendezte meg a közelmúltban a névadójuk 
tiszteletére életre hívott román mesemondó versenyt. Ez évben első 
alkalommal került sor szavalóverseny megrendezésére is a helyi 

születésű Krizsán Anna, nyugdíjas matematika szakos tanárnő ver-
ses köteteiből. 

A versenyen a román nyelvet tanító iskolák között Medgyesegyháza 
is képviseltette magát Gyula, Battonya, Méhkerék, Kétegyháza diák-
jai mellett.

Misur György, a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 
8. osztályos tanulója Eminescu: Álmos madarak című versét mondta 
el, mellyel 3. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Negrea C. Dániel. 
Gratulálunk!

 Alapítványunk az adózó állampolgá-
rok 1%-os felajánlásaiból 2012. évben 317. 000 Ft támo-
gatásban részesült. Bár ez kevesebb, mint az előző évek-
ben, de ehhez még érkezhetnek év végéig felajánlások, 
mi pedig a gyermekek nevében köszönjük mindenkinek, 
aki támogatja céljaink megvalósítását!

Az összeg felhasználásáról az alapítvány kuratóriuma 
januári ülésén dönt.
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SZEPTEmbER VéGéN MEGTARTOTTUK 
„Mi, medgyesegyháziak tudjuk azt, hogy mindenkinek a maga területén 
a legjobb tudása és képessége szerint kell tennie a dolgát, mert csak ak-
kor sikerülhet helyben egyénileg és közösségben egyaránt kiteljesedni. 
Számtalanszor bizonyítottuk, hogy bennünk megvan mindehhez a kellő el-
szántság, erő és bátorság. Magam bizakodó vagyok, bízok a bánkútiakban, 
medgyesiekben, magunkban, az eredményeinkben, a sikereinkben. Abban, 
hogy reálisan tudjuk nézni és látni magunkat, nem kevesebbeknek és nem 
többeknek, mint akik vagyunk. Ettől még inkább lokálpatrióták tudunk 
lenni, és képesek leszünk továbbra is a közjó érdekében cselekedni.”  

(Részlet Ruck Márton, polgármester ünnepi köszöntőjéből)

ELISMERÉSEK
Medgyesegyháza város képviselő-testülete alkalmazottjai közül több 

éves kiemelkedő munkájáért elismerésben és tárgyjutalomban részesítet-
te a Gondozási Központ intézményvezetője, Mészárosné Hrubák Mária 
javaslatára Rálikné Gutta Györgyit, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 
javaslatára Simonka Jánosnét, a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, Nadabán János javaslatára Mitykó Mihályt.

A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ kollektívája, Vermes 
Rita Igazgató vezetésével szintén jutalmazásban részesült: egy egynapos 
kirándulás Budapestre. A program a Parlament megtekintése, közös ebéd 
és sétahajózás a Dunán, melynek időpontja 2012. október 15. 

A friss nyugdíjasok emléklapot kaptak. A polgármesteri hivatal-
ból Kocsó Józsefné és Szabó Istvánné, a Schéner Mihály Nevelési 
és Oktatási Központból Oláh Imréné, Dr. Laduver Józsefné és Zana 
Mihály, a Művelődési Ház és Könyvtárból Szabó Rozália. 

Köszöntöttük Medgyesegyháza legidősebb és legfiatalabb lakosát is. 
A „Legfiatalabb polgár” Bereczki Áron Zoltán, született: 2012. 08. 25-én. 
Édesanyja Bereczkiné Bujdosó Anita, édesapja Bereczki Zoltán. 

A „Legidősebb polgár” Papp Zoltán, született: 1913. január 15-én. 
„Rendezett utcakép” verseny 
Oklevelek (10 díjazott): Ifj. Marosi Mihály, Fáy u. 3/a, Munkácsi 

János, Fáy u. 49., Brezovszki Mátyás, Dózsa u. 45., Hürkecz Ferenc, 
Bercsényi u. 19., Zalatnai János, Dózsa u. 44., Pribojszki András, Dam-
janich u. 58., Megyeri Mihály, Vécsey u. 8., Lohner Józsefné, Rákóczi 
u. 24., Zsíros Jánosné, Baross u. 1., Kovács Anna, Báthory u. 10. 

Helyezettek, akik hagyományteremtő szándékkal egy kis emlék-
táblát is kaptak, melyet ingatlanuk falára, kapujára jól látható helyre 
kihelyezhetnek. 

I. hely: Szamosi Mihály, Jókai u. 2.  
II. hely megosztott a társasház tulajdonosai között: Varga Ferenc, 

Rákóczi u. 12/a és Süli Pál, Rákóczi u. 12/a
III. hely: Szamosi Mihályné, Tanya 29.

Vermes Rita, Rálikné Gutta Györgyi, Simonka Jánosné, Mitykó Mihály

A főzőverseny sikere töretlen

ÖKVÖS ANDRÁS alkotásaiból nyílt tárlat a művelődési ház aulájában

Forró hangulatban
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A 20. MEDGYESEGYHÁZI NAPOKAT
FIATALOKÉRT FUTÁS, 

SPORT- és EGÉSZSÉGNAP
Szeptember 29-én reggel egyre hangosabb gyermekzsivaj 

töltötte be az orvosi rendelő előtti utcaszakaszt, majd egy-
re inkább a templomkertet is. A Fiatalokért Futás rajtjára 
sportos öltözékben várakozók az előző napok borús időjárása 
után kellemes, napos időnek örülhettek. Épp megfelelő egy 
olyan napra, amely a mozgás és az egészség jegyében telik!  
A kezdeti adminisztráció lebonyolítása után Uhrin Tamás, 
szervező kezében végre megszólalt az első, rajtot jelző kürt-
szó. Az öt korosztályban, korosztályonként egyre hosszabb táv 
megtétele után hamarosan következett is az eredményhirdetés, 
ahol kiderült, kik lettek a dobogós helyezettek, akik érmet, 
pólót, valamint az osztályok közötti részvételi arány alapján 
tanulmányi kirándulásra fordítható pénzjutalmat nyertek.  
A díjazottakat külön cikkben soroljuk fel.

A futás mellett azonban más is várta azokat, akik aznap el-
látogattak a templomhoz. Az udvarban felállított sátrak alatt 
Számel János gyógyszerész vezetésével egészségi állapot fel-

mérésre (vérnyomás-, vércukor-, koleszterinszint- és testzsír-
mérésre), Szélné Emma masszőr kezei alatt egy kis felfrissülés-
re, Moka Tünde segítségével, pedig önismereti teszt elvégzésére 
és életmód-tanácsadásra is ingyenes lehetőség nyílt. Ezúton is 
köszönjük nekik önzetlen vállalásukat!

A délután folyamán az új templomkerti épület szolgált hely-
színéül a további programoknak. Szkander- és ping-pong asztal 
várta az e sportágakban megmérkőzni bátrakat, ahol a dobogó-
sok szintén érmeket kaptak jutalmul. 

A szkander-bajnokság helyezettjei:
1. Balogh Károly, 2. Sajben Pál, 3. Borbás Zoltán. 
A ping-pong bajnokság helyezettjei a gyermekek csoportjá-

ban: 1. Szabó Alex, 2. Karsai Ervin, 3. Tanner Márk; a felnőttek 
csoportjában: 1. Gál László, 2. Uhrin Tamás, 3. Nyári István. 

Gratulálunk nekik!

Az egész nap alaphangulatát Potocska és Kardos Norbert le-
mezlovasok biztosították, akik a DJ-pult mögött fáradhatatlanul 
keverték a zenéket.

Mire a délután is eltelt, sokan megfordultak a progra-
mok helyszínén. Két látogatóról is kiderült, hogy magas a 
vércukor-szintje, nekik talán egy komolyabb betegség ki-
alakulását sikerülhet megakadályozni a probléma korai ki-
szűrésével és felismerésével. Ha csak ennyi eredménye lett 
volna a rendezvénynek, már megérte! Ennél azonban jóval 
többeknek okozott vidám, felfrissítő, tagjait megmozgató 
pillanatokat, és remélhetőleg sokaknak felhívta figyelmét 
a sportolásra és az egészséges életmódra! Az egész napos 
programot talán így foglalhatnánk össze a legtalálóbban: 
egészségünkre váljon!

Zsíros András

KÖSZÖNET
Ezúton mond köszönetet 

a Fiatalokért futás megrendezéséhez  
nyújtott támogatásért: 

Zsíros Jánosnak, 
Bali Péternek, 

Cseh Györgynek, 
Ifj. Számel Pálnak, 

Kovács Zoltánnak és 
Göcző Mátyásnak 

Uhrin Tamás, főszervező, aki örömmel osztotta meg 
a felnőtt kategóriában megélt tapasztalatait. Meglátása 
szerint, egyre több a női versenyző, családos anyukák is 
rajthoz állnak. Ráadásul az idén már kialakult egy igazi 
sportos küzdelem is a résztvevők között, míg az előző 
években inkább csak a táv teljesítésén volt a hangsúly. 
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NéVADÓ bULI AZ ÓVODÁbAN
2012. 10. 02-án, a medgyesegyházi óvodában névadó ünnepséget tartottunk. Intézményünk 

a Varázserdő óvoda nevet választotta. Nagy fejtörést okozott nekünk, milyen nevet válasszunk 
magunknak. Szeretnénk a gyermekeket egy csodás világba bevezetni, ahol varázslatos mesékkel, 
versekkel, énekkel, tánccal – játékosan és észrevétlenül tanulunk, készülünk az iskolára, a nagy-
betűs ÉLETRE.

A mese az óvodai nevelésünk nagyon fontos része, érzelemmel teli, megnyitja a képzelet határ-
talan világát, fejleszti a gyermekek személyiségét. Segít a gyermekeknek, hogy átlássák a nagyon 
egyszerű emberi kapcsolatokat, szimpatizáljanak a hősökkel és felismerjék a rosszakarókat.

A mesét hallgatva átélhetik a szereplőkkel történt veszélyt és örömöt, féltést és a megszabadu-
lást. Megmászhatják a Csillaghegyet, átúszhatják az Óperenciás tengert is akár. A bonyodalmakkal 
teli cselekmény során maga is a történet részesévé válik, együtt nevet a manókkal és együtt sír az 
eltévedt mókusokkal, miközben tudja, hogy a mese végén minden jóra fordul. A bátor elnyeri méltó 
jutalmát, a gonosz pedig meglakol.

A mese tehát erkölcsi tanulságként is szolgál. Csemetéink így tanulhatnak meg később kiállni 
gyengébb társaikért és így harcolhatják ki a saját jogaikat is egy-egy konfliktus során. Egy életre 
szóló magatartásmintát kapnak, melyek mögött ott lapul az örök igazság: a jó végül elnyeri jutal-
mát. Kívánom, hogy az a tiszta mesevilág mutasson utat gyerekeinknek a világban való eligazo-
dáshoz és szivárogjon be minden felnőtt lelkébe is. Hogy lássuk meg újra a szépet és a jót magunk 
körül, s a saját valós életünkbe is engedjük a jót győzedelmeskedni!

A Varázserdő lakói a gyerekek, akik a következő neveket választották csoportjuknak: őzike, 
törpike, manó, maci, süni, méhecske, katica, pillangó. Erre az ünnepségre minden csoport készült 
valamilyen verssel vagy énekkel, ami a nevükhöz kapcsolódik.

Ruck Márton, polgármester és az intézmény vezetője, Vermes Rita kedves szavakkal köszön-
tötte a gyerekeket, s a megjelenteket. A Városi Önkormányzattól mindenki kapott egy-egy csoko-
ládét, ami nagy örömöt okozott. Forgó Pálné ez alkalomra varrt nekünk egy Micimackós gobleint, 
ami az óvoda falát díszíti. Ezúton is köszönjük!

A szülők bográcsban főztek krumplipaprikást, sőt meglepetéssel is kedveskedtek, csörögét 
sütöttek. Köszönjük szépen minden kedves szülő munkáját! A gyerekek ugrálhattak a légvárban, 
trambulinon, és aki kérte, részt vehetett arcfestésben is. Ezekkel a játékos és vidám programokkal 
szerettük volna emlékezetessé tenni ezt a napot a gyermekek számára. A következő évben készü-
lünk egy hivatalos névadóval is, amelyen szeretnénk felavatni az új logónkat és névtáblánkat. Erre 
a rendezvényre várjuk szeretettel a szülőket és minden kedves érdeklődőt.

Varga Jánosné, óvodavezető

KÖZÖSSÉGI 
TÉR

Közösségi térré válik az 
evangélikus templomkert.  
A nyár utolsó heteiben elkez-
dődött építkezési munkálatok 
sokak figyelmét irányították 
a Luther utcát járva az evan-
gélikus templom udvarába: 
vajon mi készülhet ott? 

A kíváncsiabbak be is 
merészkedtek, hogy köze-
lebbről is szemügyre vegyék 
a nagy betonfelületet, a rajta 
emelkedő, majd lassan tető 
alá kerülő gerendákat, végül 
az elkészült udvari épületet, 
amely 70 m²-es alapterületé-
vel akkora nyitott teret hozott 
létre, mint egy ház. 

A beruházás kivitelezése 
Kun Pál, építési vállalkozó 
vezetésével, közel 5 millió 
forint uniós támogatásból 
jött létre. 

Az evangélikus egyház-
község szándéka az, hogy ne 
csupán a gyülekezet „mag-
jának” számító, tősgyökeres 
tagjait, hanem időseket és fi-
atalokat egyaránt, a családok 
és az itt lakók minél szélesebb 
körét megszólítsa, és kitárja 
előtte kapuit. 

Többek között ennek a cél-
nak az eléréséhez kínál szá-
mos új lehetőséget az udvari 
közösségi épület, amely még 
jóformán el sem készült telje-
sen, máris sor kerülhetett a fő-
próbájára a Medgyesegyházi 
Napok keretében megrende-
zett egészség- és sportnap al-
kalmával.

Zsíros András,
evangélikus lelkész
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ÚTON A ROMÁN EGYESÜLETTEL
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület az idén immár ötödik alkalommal szer-

vezett kirándulást Romániába. Az elmúlt években a Bánátban, Arad megyében jártunk, az idén 
szeptemberben Bihar megyét látogattuk meg. 

Igaz, hogy nem volt az eredeti programban, de a Medve-barlangba is elmentünk néhány részt-
vevő kedvéért. Aki már nem először járt itt, az is új felfedezést tehetett a varázslatosan szép, több 
millió éves cseppkövek között. A Bihari-hegység ezer méternél is magasabb híres településén, 
Biharfüreden szálltunk meg. Mindenki jól pihent a minden igényt kielégítő felújított szállodában. 
Ugyanitt bőséges reggelinket is elfogyasztottuk, majd a Csodaforráshoz sétáltunk el. Néhány remek 
fotó után a Boga-völgye felé vettük az irányt. Útközben nem győztük csodálni a szebbnél szebb 
panorámát. Több helyen is megálltunk megörökíteni a tájat, s benne magunkat. 

A Pádis-fennsíkra is feljutottunk, ahonnan feledhetetlen kilátás nyílt a vidékre. Hazafelé 
Félixfürdőn pihentünk egy keveset, majd Nagyvárad látnivalóival ismerkedtünk. Vidám, 51 fős 
csapatunk ismét örök élményű napokat töltött együtt, s összetartásunk tovább erősödött ezzel a 
közös úttal. Hazafelé jövet már a jövő évi kirándulásunkat is tervezgettük. Vannak, akik a Retyezáti 
Nemzeti Parkra tették le a voksukat, s vannak, akik inkább a Fogarasi-havasokba utaznának. Bár-
melyiket választjuk majd, a siker garantált lesz! 

Sütő Mária Márta, egyesületi elnök

SZERETETTEL VÁRUNK mINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT!
NAPTÁR AKCIÓ!

Árukínálatunk: Papír-írószer, számlák, nyugták, pénztárgép szalagok. 
Iskolatáskák, tolltartók, mese könyvek, kötelező olvasmányok. 
JÁTÉK, ajándék, kreatív anyagok. Bélyegzőkészítés, névnapos, születésnapos 
borok, házszámtábla, bőr pénztárcák. 

                

MEDGYESEGYHÁZA, Dózsa Gy. u. 8. sz. (a rendőrséggel szemben)

Tel.: 68/440-440

MEDGYESEGYHÁZI 
HÍRLAP IMPRESSZUM
Medgyesegyháza Önkormányzatának 

helyi, közérdekű, tájékoztató lapja
Alapította: Medgyesegyháza 

Önkormányzata 1993-ban
Kiadja: Medgyesegyházi KÉSZ 

Nonprofit Kft. 
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős kiadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit

Szerkesztőség címe: 
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

Felelős szerkesztő: Baukó Ildikó 
Megjelenik: havonta 
Terjesztése ingyenes

Nyomtatás és nyomdai előkészítés: 
Kolorprint Kft., 5600 Békéscsaba, 

Teleki u. 6. Felelős vezető: Knyihár János 
Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993

ÜLTESSEN
VELEm!

A KÉK IBOLYA KERTÉSZET ÉS 
DÍSZFAISKOLA ŐSZI AJÁNLATA 

 
ŐSZI VIRÁGZÓ ÉVELŐK 250–350 Ft.

GYÓGY-, ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK 450 Ft.
PÁFRÁNYOK 550 Ft.

FŰFÉLÉK (PAMPAFŰ, ZEBRAFŰ STB.)
550–850 Ft.

ÖRÖKZÖLD ÉS VIRÁGZÓ 
DÍSZCSERJÉK 650 Ft-tól.

TÉLÁLLÓ MEDITERRÁN NÖVÉNYEK: 
MAGNÓLIÁK, RHODODENDRONOK, 

VIBURNUMOK, BABÉROK, AZÁLEÁK, 
FUTÓ- ÉS KÚSZÓCSERJÉK: 

LILA AKÁC, VADSZŐLŐ, 
TARKA BOROSTYÁN.

FÖLDLABDÁS 
ÖRÖKZÖLD DÍSZNÖVÉNYEK: 

CIPRUSOK, GÖMBÖK, 
SMARAGDOK, KÚSZÓ BORÓKÁK,

KÜLÖNLEGES SZIKLAKERTI 
MINITUJÁK 1250 Ft-tól.

FENYŐFÉLÉK: 
TÖRPE, FEKETE, PÁFRÁNY, 
VÖRÖS ÉS SELYEMFENYŐK

KARÁCSONYFÁNAK KONTÉNERES 
EZÜST ÉS LUCFENYŐK.

OKT. 25-TÓL SZABADGYÖKERŰ GYÜ-
MÖLCSFÁK, BOGYÓSGYÜMÖLCSŰEK, 

SZŐLŐOLTVÁNYOK
SZÉLES FAJ- ÉS FAJTAVÁLASZTÉKBAN, 
RÓZSATÖVEK (BOKOR, FUTÓ, SÖVÉNY)

SOK SZÍNBEN, DÍSZFÁK,
SÖVÉNYNÖVÉNYEK KAPHATÓK

MEZŐKOVÁCSHÁZÁN MÁR 2 HELYEN!

A SZOKOTT HELYEN: NYÍRFA U. 35. sz.
TEL.: 06-30/6064-600

AZ ÚJ HELYEN: OROSHÁZI ÚT 22.  
TEL.: 06-30/3222-710
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Immár három év tapasztalata, rémálma miatt ragadok tol-
lat, mert úgy gondolom, hogy a város közterületein kialakult 
állapotokat a legszélesebb nyilvánosság elé kell tárni, melyről 
kora tavasszal a helyi TV adta lehetőséggel élve – az egyik 
képviselő-testületi ülésen – már szóltam. Kértem a jóérzésű, 
szépre fogékony medgyesegyházi lakosok segítségét abban, 
hogy közösen akadályozzuk meg annak – meggyőződésem 
szerint egy-két tucat emberről lehet szó – a „körnek” a kárte-
véseit, amely semmibe veszi a közösségi érdekeket, értékeket, 
semmibe veszi a józan ész kívánta, de ki merem jelenteni, hogy 
még a törvények szabta kereteket is. Miről is van szó?

A város vezetése társaságunk aktív közreműködésével év-
ről-évre arra törekszik, hogy köztereink egész évben rendezet-
tek, tiszták, s lehetőleg minél esztétikusabbak legyenek. E ne-
mes cél érekében minden évben tavasszal és ősszel, elsősorban 
a városközpontban és a települést átszelő közutak mentén je-
lentős mennyiségű virág kerül kiültetésre. Az egynyáriak meny-
nyisége meghaladja az évi 12.000 db-ot, míg a tavaly elkezdett 
rózsásítási-program keretében, három ütemben, immár több 
mint 2.000 tő lett telepítve. Ez év tavaszán – hála az ajándéko-
zóknak – több helyen ültethettünk ki fákat, cserjéket, örökzöl-
deket is. Úgy gondolom, sőt a településre érkezők jelentős ré-
szének véleményét megismerve állítom, hogy Medgyesegyháza 
egyre jobban szépül, arculata egyre inkább kiteljesedik. Mond-
hatnám, hogy mindannyiunk legnagyobb örömére, megelége-
dettségére. De sajnos nem mondhatom, illetve csak keserédes 
szájízzel, mert sajnos vannak olyan emberek is, akiknek a ki-
ültetett virágok, s más növények nem esztétikai élményt jelen-
tenek, hanem a randalírozás, a tolvajlás „terepét”. Az egynyá-
ri virágokból minden évben több százat kitipornak, ellopnak, 
2012-ben ez megközelítette a 600-at. Még a városközponti vil-
lanyoszlopokon elhelyezett futómuskátlikat sem kímélik, pedig 
azokat – mivel magasan vannak elhelyezve – csak „segédesz-
közzel” (pl. platós gépkocsi) lehet elérni, mégis ellopják, vagy 
„csak” éppen leverik. Az ősszel kiültetett 1.500 bokorrózsából 
körülbelül 400 db-ot vittek el, nagyságrenddel többet, mint ami 
nem fakadt meg! A legutóbbi „nagy akció” a júniusban kiülte-
tett mintegy 180 tő rózsa – egy helyi rózsakertész ajándékozta 
települése szépítésére – megdézsmálása volt, alig maradt belőle 
40-50 tő. Sajnos nem kímélik a fákat, cserjéket, de a virágok 
öntözését biztosító csőrendszert sem.

A tavasszal kiültetett csemetéket nem csak a rendkívüli 
hőség és szárazság tizedelte, de nem tétlenkedtek a már em-

legetett „emberek” sem. Többet elloptak, vagy csak kihúzták, 
majd pár méterrel arrébb eldobták, vagy egyszerűen derékba 
törték. Úgy tűnik, egy a lényeg: a károkozás! De ha már a tö-
résnél tartok, említést kell tennem arról is, hogy a köztéri pa-
dok deszkázatát is lopják, de gyakran „csak” összetörik. Hogy 
miért? Ki tudja!

Észérveket elég nehéz lenne rá találni, mint ahogy arra is, 
miért vágják össze a műanyag locsolócsöveinket a parkokban. 
Legutóbb már nem keresztben – úgy még toldható lenne –, ha-
nem hosszában tették mindezt, ezáltal is garantálva a biztos, 
maradandó károkozást. Itt azért már jócskán tetten érhető az 
előre megfontolt szándékosság esete.

Bár kissé eltér a virágosítás és az ahhoz kapcsolódó téma-
körtől, de valahogy mégis ide kívánkozik, hogy mennyi bosz-
szúságot, na meg jelentős kárt is okoznak azok, akik eltulajdo-
nítják közterületi műtárgyainkat: (aknák) acéllemez, öntöttvas 
fedlapjait. Továbbá, ellopják a közterületi surjázás során kivá-
gott vastagabb fákat, a felszedett és újrahasznosításra váró be-
ton járdalapokat, de már az is előfordult, hogy vízműtelepünkről 
(bekerített!) tűzifát loptak.

Sajnos még hosszasan sorolhatnám a sérelmeket, károkat, 
de talán ezzel is meggyőztem a város tisztességes és jogkövető 
polgárait, hogy sürgősen tenni kell valamit!

Össze kell fognunk, és meg kell akadályozzuk annak a – 
meggyőződésem szerint – mindössze néhány tucat embernek 
a garázdálkodását, kártevését, akik túl a bosszúságon előbb-
utóbb településünk jó hírét is veszélybe sodorhatják! Le kell 
fogjuk ezeket a kezeket, mindenáron meg kell előzzük ezeket a 
nemkívánatos eseményeket!

Éppen ezért most minden tisztességes, a szépet szerető, a kö-
zösség értékeit is becsülő polgárhoz fordulva, arra kérem Önö-
ket, hogy több odafigyeléssel, bátrabb fellépéssel óvjuk meg 
köztereink értékeit, védjük meg esztétikai szépségeit, s ne en-
gedjük meg, hogy néhány felelőtlen gaztevő szétrombolja, amit 
közösen, s nem kevés munkával, költséggel létrehoztunk!

Ha kell, bátran nevezzük meg az elkövetőket, s ha kell ál-
lítsuk pellengérre is mindazokat, akik a közösség vagyonát 
tönkreteszik. Abban a reményben, hogy az előttünk álló őszi 
virágosítás eredményeit összefogva, mindannyiunk örömére az 
eddiginél jobban sikerül majd megőrizni, megóvni.

Tisztelettel: Nadabán János,
ügyvezető igazgató

AZ ŐSZI VIRÁGOSÍTÁS ELé…
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  JUTALOMKIRÁNDULÁS
Alapítványunk a tavalyi év őszén hagyományteremtő céllal 
egy új jutalmazási formát hívott életre: egynapos kirándulásra 
viszi az iskolánkba járó legszorgalmasabb gyermekeket, akik 
kitűnő tanulmányi eredményt értek el az előző tanévben.

Az idei évben 47 gyermek érte el a kitűnő eredményt, így 
szeptember 25-én ők vehettek részt ezen a kiránduláson. Az 
úti cél a Gyopárosi strand meglátogatása volt. Szerencsére 
strandoló idő lett erre a napra, ezért a délutáni hazaérkezésre 
mindenki kellemesen elfáradt. Reméljük, hogy jövőre még több 
gyermeknek ajándékozhatunk ilyen napot!

Mint minden évben, az idén is szeretnénk, ha 
a gyermekek minél nagyobb köre venne részt 
színházlátogatáson, ezért azoknak az óvodás és 
alsó tagozatos gyermekeknek, akiknek szülei 
számára nehézséget okoz a színházbérletek 

megvásárlása, támogatást nyújtottunk, így 48 halmozottan 
hátrányos helyzetű és 25 rászoruló gyermek az idei színházi 
évad 3 előadását tekintheti meg ingyenesen. 

A HPV (human papilloma vírus) okozza a méhnyakrákot 
és egyéb daganatos betegségeket is. A HPV-t világszerte a 
leggyakoribb szexuális úton terjedő kórokozójának tartják. 
Az összes emberi daganatos megbetegedés 6,7%-nak kiala-
kulásáért tehető felelőssé. Nőkben nagyságrendben nagyobb 
a HPV okozta daganatos betegség teher, mint a férfiakban.  
A HPV-nek közel 100 alaptípusa van, ezek közül 15-nek ma-
gas kockázatú rákkeltő hatása van.

A HPV és a méhnyakrák kapcsolata:
Külön kiemelkedő a HPV és a méhnyakrák kapcsolata, mi-

vel minden esetben ez a vírus tehető felelőssé a méhnyakrák 
folyamatainak kialakulásáért, továbbá a fiatal és középkorú 
női populációt érintő megbetegedés, annak sajátosságaiból 
fakadóan, midig is laikus és szakmai érdeklődés középpont-
jában állt. A HPV-k a vaginadaganatok mintegy 73%-ának, a 
vulvadaganatok 40%-ának kialakulásáért felelősek. Férfiakban 
a pénisz daganatok 50%-át okozza, a garat- és a szájüregrákok 
kialakulásában pedig világszerte 15-20%-ban felelős.

Előfordulása:
A méhnyakrák világviszonylatban és hazánkban is a máso-

dik leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedés a 45 
év alatti nők körében az emlőrák után. Magyarországon évente 
kb. 1.000 új esetet regisztrálnak, és évi 400 beteg hal meg a 
betegség következtében. Évente kb. 10.000 műtétet végeznek 
rákmegelőző állapotok miatt. A HPV-fertőzés inkább a fiatal 
korosztályt érinti. Magyarországon a megjelentek között kor-
csoportokra vetítve a 15–25 év közötti korosztályban volt a 
legmagasabb a fertőzöttség (62,9%). Átlagos esetben a HPV 
70%-a a fertőzéstől számított 1 éven belül, 90%-a két éven be-

lül már nem kimutatható a szervezetből, tehát a fertőzések nagy 
része átmeneti.

Vakcináció: 
Bár a betegségek prevenciójában szerepelnek az onkoló-

giai szűrések és kolposzkópos vizsgálatok, de ezek mellett a 
méhnyakrák elleni védőoltásnak is szerepe van. A vakcináció 
több szempontból is áttörést jelent a méhnyakrák primer 
prvenciójában. Néhány jelentős körülményt meg kell említenünk, 
amely érthetővé teszi, miért szükséges égetően a HPV elleni vé-
dekezés hatékony formájára. Egyrészt az óvszer nem véd elegen-
dő mértékben a vírus átvitelétől, mivel a bőr-bőr kontaktussal 
való terjedés lehetővé teszi a behatolás nélküli átvételt is. Más-
részt a méhnyakrákok egy része elhelyezkedése miatt nehezen 
diagnosztizálható szűréssel, a betegség egyre gyakrabban a fiata-
labb korosztályt érinti. Harmadrészt HPV-fertőzés nem alakít ki 
egy olyan elégséges mértékű immunválaszt, amely egy későbbi 
HPV-fertőzéssel szemben védettséget jelentene. A HPV a végbél 
környéki rosszindulatú daganatok legfőbb kiváltó oka, a végbél 
rákok kb. 75%-áért felelős. A férfiakkal szexuális viszonyt foly-
tató férfiak körében az átlagnál nagyobb az anális HPV-fertőzés 
kockázata. A méhnyakrák elleni vakcináció a serdülőkorú lányok 
mellett a szexuálisan aktív nőknek ajánlott, mivel minden nemi 
életet élő nő ki van téve a megbetegedés veszélyének. 

Következtetések:
Fontos megemlíteni, hogy a védőoltás alkalmazása nem he-

lyettesíti az évenkénti esedékes rendszeres tumorcitológiai szű-
rést, mivel a vírus ritkábban előforduló, magas rizikójú típusai 
is kialakíthatnak megbetegedéseket. 

Dr. Hargel Ahmad, gyermekorvos

HPV-FERTŐZéS éS A DAGANATOS bETEGSéGEK, 
A mEGELŐZéS LEHETŐSéGEI

A GYŰJTéS 
FOLYTATÓDIK!

Alapítványunk az idei évben is 
folytatja a PET-palackok és az 

alumíniumdobozok gyűjtését. Kérünk mindenkit, hogy 
senki ne dobja vagy égesse el, hanem zsákokba gyűjtve 
hozza el a Jókai utcai iskola épületéhez. A gyűjtés iskolai 
szinten történik. A bevételt a 2013-as Gyermeknap 
megrendezésénél használjuk fel. Az előző évi gyűjtésből 
származó 45.000 Ft-ot a 2012-es Gyermeknap sikeres 
lebonyolítására fordítottuk.

Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök
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Még látszanak az udvari tető alatt a ping-pong bajnokság 
nyomai, az evangélikus gyülekezet máris újabb alkalom szerve-
zésével készül: az egyházközség ugyanis idén ősszel ünnepli meg-
alakulásának 120-dik évfordulóját. A jeles születésnap apropóján 
olyan programok szolgálják majd az eltelt időért való hálaadást, 
amellyel visszatekinthetünk a gyülekezet gyökerét jelentő szlovák 
hagyományokra, és előretekinthetünk a megújulás, a jövő re-
ménységének biztató ígéretére. Az eseményre ezért kerítünk sort 
a Reformáció ünnepéhez (október 31.) legközelebb eső hétvégén, 
október 27-én és 28-án.

A szombati napon először is a gyermekek számára készülünk 
egy vidám játszóházzal, amire a város tökfaragó-versenyével és 
Halloween-programjával közösen, a Művelődési Házban ke-
rül majd sor. Azontúl, hogy ez az angolszász eredetű, magyarul 
Mindenszentek Éjszakájának nevezhető ünnep szintén október 
31-re esik, sok más közös vonása is van a Reformáció ünnepével.  
A halloween-játszóház egyik részében ezért mi az evangélikus 
történelmi hagyományokra fogunk majd hangsúlyt fektetni a gye-
rekekkel, többek között az egyházunk jelképéül szolgáló Luther-
rózsát, reformátorunk egykori családi címerét készítjük el például 
hűtőmágesnek, illetve a természet megújulásá-
nak felkészülésére emlékeztető őszi termésekből 
fogunk figurákat alkotni.

A gyermekprogram után a templomba várjuk 
majd azokat, akik velünk szeretnének ünnepelni. 
A sort Szemerei Márton orgonaművész 17 óra-
kor kezdődő koncertje nyitja, amely zenés áhí-
tatként szolgálja majd az ünnepre hangolódást. 
A közel egyórás orgonahangversenyt követően 
a templom bejáratánál felvonjuk a gyülekezet új 
zászlaját. A zászlón mutatjuk be ünnepélyesen az 
egyházközségnek erre az alkalomra elkészült új 
emblémáját, amelyet attól a naptól fogva minden 
hivatalos megjelenés során alkalmazni fogunk. 
Az emblémát gyülekezetünk felügyelőjének lá-
nya, Maulis Ilona grafikus tervezte.

A zászló bemutatása után a templomkert hát-
só részében az új udvari épület felszentelésére és 
ünnepélyes átadására kerül sor, amelynek szol-
gálatát Kondor Péter, a Kelet-Békési Evangéli-
kus Egyházmegye esperese végzi. Ezt követően 
pedig egy igazi látványosságra készülünk: a mö-
göttünk lévő 120 esztendő emlékére 120 darab, a 
Luther-rózsa színeiben pompázó (sőt, ha sikerül, 
akkor még az alakját is felvevő!), világító lufit 
engedünk fel az égre, hogy a sötét éjszakában 
messzire ragyogjanak, és hirdessék a gyülekezet 
tagjainak háláját! A lufik eregetésében számítunk 
a résztvevők segítségére, akik majd egy-egy kí-
vánságot, üzenetet vagy nevet is írhatnak majd a 
lufikra, hogy azzal bocsássuk őket égi útjukra.

Bent, a gyülekezeti teremben ezután meg-
nyitjuk A nagybánhegyesi evangélikus szlovák-
ság tárgyi emlékei című kiállítást, amelyet erre 
az alkalomra rendez a Nagybánhegyesi Szlovák 
Hagyományörző Egyesület. A kerti helyiségben 
pedig Nyári István zenekara, majd Hegedűs Kit-
ti táncháza alakítja a programok sorát. Mindezt 
a Medgyesegyházi Szlovák Nemzetiségi Önkor-

mányzat jóvoltából az udvaron sütött csöröge, és a gyülekezet 
tagjai által bográcsban készített pörkölt tetőzi be, amelyre minden 
résztvevőt szeretettel látunk vendégül!

Az ünnep azonban nem ér véget a nap végén! A szlovák ha-
gyományokat elevenítjük fel másnap, vasárnap reggel is, amikor 
is 9 órakor, a megszokott istentisztelet helyett ezúttal egy igazi 
szlovák istentiszteletre várjuk a gyökerekre szívesen emlékezőket. 
Az alkalom teljes szövege az énekektől kezdve az imádságokon át 
a prédikációig igazi tót nyelven szól majd, amelynek megértésé-
hez segítséget kívánunk nyújtani azoknak is, akiknek már esetleg 
megkopott a nyelv ismerete. Az istentisztelet teljes menetét „fel-
iratozzuk”: kivetítőn követhető lesz az elhangzottak magyar meg-
felelője. A szolgálatot Aradi András Péter, békéscsabai nyugdíjas 
lelkész végzi.

Mindenkit várunk tehát nagyon sok szeretettel most is és a jö-
vőben is az evangélikus templomba és annak kertjébe, bízva abban, 
hogy igazi, közösségi hellyé tudjuk formálni a gyülekezet otthonát, 
és így az mindannyiunk közös otthonává válik. Ezzel a reménnyel 
indulunk neki a következő 120 évnek.

Zsíros András, lelkész

AZ EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET SZÜLETÉSNAPJA


