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Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök

Városunkban május 24-én került 
megrendezésre a 

MedgyesegyháziK1,Grappling, 
edzőmérkőzések és Regionális MMA 

Bajnokság
MMA Bajnokság Eredményeink: Fuji Total  

Fight Team
I.hely: Hegedűs Zoltán, könnyűsúlyú Bajnoki Cím 

II.hely: Egeresi Gergő   
könnyűsúly + legtechnikásabb versenyző, Csóti 

István középsúly III.hely:Tóth Andor könnyűsúly, 
Micura Róbert középsúly, Micura Albert      

nehézsúly
 A regionális versenyen Békéscsaba, Szeged, Gyula, 
Vésztő, Medgyesegyháza és Kétegyháza harcosai 
küzdöttek a K1 és Grappling edzőmérkőzéseken 
illetve az MMA Bajnokságon. Minden dicséret 
megilleti a harcosokat, akik testi épségüket sem 
kímélve színvonalas küzdelmeket mutattak be.
Gratulálok a Fuji Team harcosainak, illetve minden 
klubnak, és sportolónak, akik a versenyünkön részt 
vettek és külön dicséret a bajnokoknak!

Nagy László, 4.dan  Fuji Team vezető mester

GRATULÁLUNK!!!

Medgyesegyháza rendezvény naptárában 20. éve foglal el előkelő helyet a 
Dinnyefesztivál. A jubileumi eseményt 2014. augusztus 1-3 között tartjuk. A 
szervezők most is olyan szakmai, kulturális kavalkáddal hívogatják a 
közönséget, melyen keresztül megőrizhetők a mezőgazdaság meghatározó 
értékei az utókor számára, ugyanakkor az érdeklődők nívós szórakoztató 
programok keretében kapcsolódhatnak ki. 

A megyeszékhelyen a programtervezetbe immár hagyományosan „belekóstolhattak” a 
júniusi Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé látogatói, akiknek sárga és görögdinnye 
finomságokkal körítve kínálták a Kész Kft. munkatársai a  3 nap eseményeit.  

Kedves medgyesegyházi, bánkúti nyugdíjasok, mozgáskorlátozott egyesületi 
tagok! Ezúton köszönöm meg a juniálison való részvételüket, ami egy 
kellemes, programokkal tarkított délután volt mintegy 170 fővel. 

Köszönöm a sok támogatást, segítséget! Külön köszönöm Ruck Márton, 
polgármesternek a termet, Szőllősi Gyurinak a pogácsát, a KÉSZ Nonprofit Kft.-nek a 
finom falatokat, a technikai szolgáltatást.
Kiemelem a magas színvonalú előadásokat, melyet köszönök Birki Erikának, Nyári 
István és barátainak, a Jarina Néptánccsoportnak, s vezetőjének Hegedüs Kittinek, az 
egyesület Dalkörének, Vigyikán Istvánnénak, Sütő Mária Mártának, Madariné Tóth 
Anikónak, Csatlós Imrénének.
Végezetül de nem utolsósorban az egyesület asszonyainak finom süteményeit, 
melyekkel elhalmozták a jelenlévőket!

 Szabó Györgyné, egyesületi elnök

A PROGRAMTERVEZETBE MÁR BELEKÓSTOLHATTAK

KÖSZÖNET AZ ELSŐ JUNIÁLISÉRT
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„Volt egy hős, kinek a szívében hazaszeretet tüze lángolt, Aki szerette az 
Életet.” – Dr. Karsai Ervin egyetemi tanár úr gondolatai vezették be a 2014. 
május 30-án, a Hősök napja alkalmából szervezett megemlékezést az 
evangélikus temetőben, amely az első világháború kirobbanásának 100. 
évfordulója is volt egyben. 

Liker János, Medgyes-
egyháza aljegyzője a 
Hősök nélkül nincs 
nemzet… visszaemlé-
kezésében, azokat az 
elődöket emelte ki, akik 
bátran vállalták akár 
életük feláldozása árán is 
a konfliktusokat. 
„Kötelességünk- emelte 
ki Ruck Márton, polgár-
mester - hőseink iránt 
való tiszteletünk kifeje-
zése, még akkor is, ha az 
elmúlt időkben el akar-
ták velünk ezt feled-
tetni”.
Lehoczki Réka tolmácsolásában hallhattuk és szívünkbe véshettük Ady Endre Imádság 
háború után c. versének örök érvényű gondolatait: „Békíts ki Magaddal s magammal, 
Hiszen te vagy a Béke.”
A Schéner iskola „művésztanárainak” (Seres Melinda, Hegedüs Kitti, Nyári István) 
énekszolgálata visszarepített térben és időben a - Kimegyek a doberdói harctérre, Hol 
vannak a katonák?- kezdetű dalokkal a háborús csatamezőkre.

…Kettő hobbim van: a bicikli és a virágok, gyerekkorom 
óta szeretem mindkettőt. Annak idején már az iskolába is 
bicajjal jártam, mivel tanyán laktunk, 5 kilométerre a 
sulitól. Azóta is sokat bringázom, szeretem róni az utakat. 
Sütő Marikától hallottam először a Békéscsaba-Arad-
Békéscsaba Szupermara-tonról, de azonnal úgy éreztem 
én is meg tudom csinálni. 
Így elkezdtem még többet kerekezni. Először úgy 15-20 
kilométert, majd egyre többet és többet. Békéscsaba, Gyula, 
Battonya oda-vissza, napi 60-80 kilométer különböző 
kombinációkban. Mindig egyre jobban élveztem, hogy ezt is 
megtettem, azt is megtettem. Olyan sikerélmény volt ez 
számomra! Másrészt vallom is, hogy a mozgás egészséges, főleg 
a jó levegőn!
Sok medgyesi társammal: Almási Levente és családjával, Göcző 
Mátyás és családjával, Ruck Róberttel és még más helybéli 
nevezőkkel én csak Békéscsabán találkoztam, de mindegyikük 
nagyon bíztatott és talán féltettek is, hogy nehogy valami bajom 
legyen 72 évesen. De minden sikerült!

Sütő Marikával haladtunk együtt és útközben nagyon sokan 
buzdítottak bennünket: hajrá, hajrá. Egy helyen még repülős 
puszit is dobtak a „néniknek”! Nagyon jól éreztük magunkat. Mi 
nem nyerni mentünk, csak szórakozni, ami igazán sikerült. 
Ajánlom mindenkinek, aki szeret bringázni, csatlakozzon 
hozzánk, egy kis edzéssel teljesíthető a két nap alatti közel 200 

kilométer. Én 2015-ben sem hagyom ki a maratont! Most 
hallottam, hogy őszre indul egy Alföld kerékpár túra is hasonló 
távval. 
A mai világban, amikor pár kilométert is autóval tesznek meg az 
emberek, öröm biciklivel eljutni Csabáról Aradra. Mostanában 
többektől hallom, hogy találkoznak velem Csaba vagy 
Kovácsháza között az utakon, ők kocsival, én kerékpárral. Igen, 
mert azóta is így közlekedek fontos dolgaimat intézni, s közben ki 
is kapcsolódom!                                           

                                            Matuska Györgyné   

HŐSÖK NÉLKÜL NINCS NEMZET…
/megemlékezés az I. világháború kirobbanásának 100. évfordulójáról/

HETVEN FELETT IS TELJESÍTHETŐ A SZUPERMARATON

A 2014-es csabai rajtvonalnál Matuskáné, Magdi néni is 
felsorakozott. Teljesítményéhez gratulálunk!

Képforrás:www.csabaimerleg.hu

A Tisztelet a hősöknek társaság 
legfiatalabb tagjai, Gera Andrea, 
Király Gabriella a megcsonkított 

történelmi Magyarországra 
emlékezve idézték a költő szavait: 
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy 
Hazában, Hiszek egy isteni örök 

igazságban, Hiszek Magyarország 
feltámadásában.”

Az ünnepi alkalmat a hősi emlékmű 
megkoszorúzása zárta.

Álljon itt e sorok végén a 
21 hős kőbe vésett neve örök 

emlékül: 
Brezovszky György, Névery Gyula, 
Barta Menyhért, Susán György, 
Gaál János, Német Imre, Zahorán 
Mihály, Obsuszt János, Zsilinszky 
Pál, Hojcska Ádám, Ismeretlen 
katona (2 fő), Rózsa Antal, 
Domokos Szabó József, Csermák 
Lajos, Gabnai Mihály, Monus 
András, Kokavecz Mihály, Maulis 
János, Ján Sajben, Uhrin András. 

„Tisztelet a hősöknek”
Pataky László 
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Nem tudom mások, hogy vannak vele, de nekem valahogy 
szélsebesen telik az idő, mindig úgy érzem számomra valamiért 
ebből van a legkevesebb. Nagyon sok a tennivaló folyamatosan 
és midig szűk az idő hozzá. 

Az önkormányzat életében a mostani nyár igazi kihívás lesz, 
hiszen nagyon sok feladat foglal el bennünket. Azon túl, hogy a 
közterületeket rendben tartjuk, az intézményeket működtetjük, 
számos beruházást kell megvalósítanunk. 

A művelődési ház kívül belül meg fog újulni, sokan 
tapasztalhatták, hogy a kivitelezés már folyik. A nagyteremben a 
színpad teljes fejújításra került, új hang-, és világítástechnika 
készült, az előtér és a lépcsőház is hamarosan rendben lesz, az 
udvaron viszont most még teljes a felfordulás, mert oda egy 
filagória épül, s ezzel egy újabb, használható közösségi teret 
fogunk kialakítani. Hamarosan elkezdődik a külső homlokzat 
felújítása, korszerű szigetelés és nemesvakolat fogja szebbé 
tenni az épületet. A lapostetős részen új hő-, és vízszigetelés 
készül, ezt követően napelemek kerülnek elhelyezésre, melyek 
villamos energiát fognak termelni, így az épület üzemeltetési 
költsége várhatóan jelentősen csökkeni fog. 

Ezeknek a munkálatoknak július végére be kell fejeződniük, 
hiszen augusztus elején a Dinnyefesztiválra mindennel kész kell 
lennünk!

Még ebben a hónapban több beruházást is elindíthatunk, mivel 
lezárultak a közbeszerzési eljárások, így megkötöttük, illetve 
még ebben a hónapban megköthetjük a kivitelezőkkel a 
szerződéseket. Önkormányzati épületek fognak megújulni, 
napelemes rendszerek lesznek telepítve, és a nagyon sokak által 
várt szennyvízberuházás is hamarosan elindulhat. Ez utóbbinak 
egy éve tart a közbeszerzése, ami nagyon hosszú idő, de sajnos 
ilyen kötelező előírásoknál nincs lehetőségünk, hogy az eljárást 
felgyorsítsuk. 

A szennyvízberuházás kivitelezőjével még ebben a hónapban 
megköthetjük a szerződést, és ezt követően a kivitelező feladata 
a tervek elkészítése, és a szükséges engedélyek beszerzése, és 
ezt követően kezdődhet a tényleges kivitelezés. Erről 
természetesen még lesznek egyeztetések, tájékoztatók, ahogy 
elkészülnek a tervek és az ütemezések, hogy mikor és melyik 
utcában fognak dolgozni a kivitelezők. Szeretnék mindenkit 
megnyugtatni abban a tekintetben, hogy a lakosság részéről a 
pénzbeli hozzájárulás mértéke, várhatóan nem lesz több mint a 
legutolsó szennyvízberuházáskor volt, erről még a képviselő-
testület nem döntött, de a költségvetés nem indokolja ez ettől 
nagyobb hozzájárulási mértéket.

Májusban elkezdődött a START munkaprogram, melynek 
keretében 80 fő foglalkoztatására van lehetőségünk, és nagy 
szükség is van a munkájukra, hiszen rendkívül sok a 
tennivalónk. Folytatjuk a járdaépítéseket, az asztalos üzemben 
utcai bútorokat gyártunk, padokat, asztalokat, szemétgyűjtőket 
és virágtartókat. Ez utóbbiakból már jó párat elhelyeztünk a 
közterületeken Bánkúton és Medgyesen egyaránt.

Folynak az előkészületek a nagy rendezvényeinkre, a 
Dinnyefesztiválra és a Medgyesi Napokra. Az idei évben lesz a 
Dinnyefesztivál húsz éves, éppen ezért szeretnénk ezt méltó 
módon megünnepelni. A KÉSZ Kft., a rendezvény főszervezője 

ehhez méltó programot állított össze, bízom benne mindenki 
megtalálja ezek közt a számára kedveset. 

A vízmű kft. sem marad ki a fesztivál tennivalóiból, hiszen 
augusztus elejére el kell végeznie azokat a kivitelezéseket, 
amelyek érintik a rendezvény területét, többek közt a 
művelődési ház udvarát rendbe tenni, és az ott készülő filagóriát 
befejezni. A rendezvényeink teljes lebonyolítását az előbb 
említett két önkormányzati cég dolgozói végzik, azért, hogy mi 
medgyesiek és az idelátogatók jól érezhessük magunkat. Az 
elmúlt években már bizonyították, hogy jól végzik dolgukat, 
biztos vagyok benne, hogy a jövőben is hasonló hozzáértéssel 
fogják ezt tenni. Szeretném minkét cég vezetőjének és összes 
dolgozójának ezt a munkát megköszönni!

A Medgyesegyházi Napok is különleges lesz az idén, ezen 
alkalomból több jelentős eseménynek lehetünk majd részesei. A 
Gárdonyi utcai parkban egy Schéner Mihályról készült szobrot 
fogunk felavatni. A tervek szerint erre a helyszínre olyan 
medgyesiekről fogunk majd a jövőben szobrokat készítetni, 
akik sokat tettek lakóhelyünkért, akikre méltán lehetünk 
büszkék. Nagyon fontos az, hogy gyermekeinkkel 
megismertessünk településünk múltját, hiszen múltunk 
ismerete nélkül nem lehetünk sikeresek a jövőben. 

Ennek a rendezvénynek a legnagyobb eseménye, az 1947-ben a 
felvidéki Gútáról Medgyesegyházára betelepített családok 
emlékére készülő emlékmű felavatása. Ennek az emlékműnek 
talán már sokkal korábban meg kellett volna valósulnia, de 
valamiért ez nem történt meg. Talán a régi beidegződések 
működtek, hogy olyan dolgokról, amik kényelmetlenek, vagy 
nagyon fájóak, ne is beszéljünk róla, majd elmúlik, majd 
elfelejtődik. Ez nem jó, igenis beszélni kell ezekről a dolgokról, 
már csak azért is, mert a felvidéki gútaiak, és mi medgyesiek, 
határoktól függetlenül egy nemzet részei vagyunk. 1947-ben 
csak magyarságuk miatt Gútáról, most Szlovákia területéről, 
több száz családot üldöztek el, s ezek közül a családok közül 98 
család itt Medgyesen talált új otthonra. A helyiek befogadók 
voltak, próbáltak segíteni az ide kerülő családoknak, hogy 
életüket újra tudják kezdeni, mert nagyon nehéz az újrakezdés, 
amikor minden vagyonukat (épületek, földek, eszközök) ott 
kellet hagyniuk Gútán.

Az akkor szerzett sebek a mai napig nem tudtak begyógyulni, 
hiszen családok szakadtak szét, életek mentek tönkre, akik 
Medgyesre kerültek a semmiből építették újjá életüket. A 
készülő emlékműnek küldetése lesz az emlékezés erre a 
szomorú eseményre, hogy gyermekeink se feledjék, és tegyenek 
meg mindent, hogy ilyen még egyszer ne fordulhasson elő!

Az emlékművet a vasútállomással szembeni buszforduló 
parkjában fogjuk elhelyezni, megvalósítása testvérvárosunkkal 
Gútával közösen történik.

Az elmúlt napokban, megkezdődött az ovisoknak, iskolásoknak 
a nyári szünet, mindkét intézményből elballagtak a „nagyok” és 
új kihívások elé fognak nézni ősztől az általános, illetve a 
középiskolában. Kívánok nekik nagyon sok sikert, és szüleiktől 
azt kérem, segítsék őket, hogy mire felnőnek legyenek 
sikeresek, hiszen az a mi sikerünk is lesz!

Ruck Márton

RÉSZLETEK A MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTER NAPLÓJÁBÓL
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Balog Zsolt Miklós, Köböl Marcell Ferenc, Rafael Nóra, Alb 
Mercédesz Laura, Balázs Szilvia Kinga, Benyó Nóra, Bódán 
Benedek, Czene Áron, Endrei Szabrina, Fodor Ninetta 
Tímea, Hrubák Anna, Isztojka Katalin Katica, Kormányos 
Dezső, Laczó Cintia Réka, Laczó Patrícia Petra, Leczkési 
Molli, Páger Laura, Rózsa Noémi, Stír Junior Raméro, 
Szűcs Klaudia Lilla, Verbai Gábor, Zsilák János, Balázs 
Levente Attila, Dragujlov Babett, Grósz Szimonetta Hanna, 
Mészáros Ádám, Moldován Dóra, Otrok Patrícia Alíz, 
Petruzsán Petra Sára, Potocska Milán, Temesvári Milán, 
Tóth Viktória.

A búcsú mindig fáj. Még akkor is, ha a folytatás is kellemes, új 
reményeket keltő. Valami mégis megszűnik, valaminek vége van. 
Számotokra vége van az óvodás éveknek, a gondtalan játéknak. 
Vár rátok a betűk számok világa, vár rátok az iskola, a tanulás- 
szólt a Varázserdő óvoda ballagóihoz Varga Jánosné, 
óvodavezető, aki reményét fejezte ki, hogy a gyermekek 
mindnyájan azon az úton haladnak, melyen megvalósíthatják 
majd álmaikat!

Az óvoda valamennyi dolgozójának munkája, a város 
elöljáróságának támogatása mellett a szülőknek is megköszönte, 
hogy együttműködésükkel, mai szóval élve partnerségükkel 
segítették nevelő-oktató munkájukat. Külön is köszönetet 
mondtak a szülői munkaközösség elnökének, Verbainé Megyeri 
Évának önzetlen munkájáért, hiszen ő irányította és fogta össze a 
szülőket. Ráadásul az idén, az utolsó oktatási hetekben a 
nagycsoportosok búcsúbuliját is megszervezte, mintegy kis 
bankettet. 

- Az iskolába induló óvodásokkal és szüleikkel egy igen megható 
és kedves meglepetéssel készültünk a ballagtató óvoda-
pedagógusoknak és dajkáknak. A könnyeket előcsaló műsorunk 
után megvendégeltük az óvoda dolgozóit és a gyermekeket 
paprikás krumplival és tortával. Végezetül ezt a sok kedvességet 
már-már estébe nyúlóan a Varázserdő dolgozói népi hagyomány 
őrző játékokkal és a csoportok jelét szimbolizáló kitűzőkkel 
köszönték meg - osztotta meg az eseményt az szmk-elnök. 

ELBALLAGTAK AZ ÓVODÁSOK

HEGYEK
A hegyek láttán sóvárogva néztem

Jaj de rég volt, mikor a kis tanyánkból
messze-messze néztem.

Ott a messzeségben a hegyek csalogattak 
engem.

Soha el nem érő vágyakozás láttán,
Úgy éreztem az ölelése álmaimmá vált. 

A kis tanyánkat elhagytam végleg,
Más faluba költözve éltem az életem. 

Emberek között, a házak sorra sorakoztak
Nem láttam a felkelő nappal,
Szívembe zárt hegyek ormát.

Ami mesze-messze van,
Egyre messzebb vágyaimban. 

Az élet úgy hozta a sorházakat elhagyva,
Kiköltöztem egy tanyára.

Oh de jó!
Megint látom a felkelő nap táján,

A hegyeknek lágy vonulatát.

Álmodozva néztem, nem akarok
Erről a földről elmenni,

Míg át nem karolom a napfelkelte hegyeket.

Egyszer aztán el is mentem,
Ő karolt át engem.
Néztem az ég felé,

Onnét néztem a kishazám felé, 
Hogy ezt a csodát megértem Én! 

Világosi hegyek köszöntelek téged!
KoLa

DAREH Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Tel.: 06 (68) 413-022/106, 06 (68) 413-022/135
Fax: 06 (68) 473-806
www.dareh.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Rekultiváció: elindultak a gépek
Kivitelezési szakaszba ért a Délkelet Alföld nagy környezetvédelmi beruházása, 
elindultak a munkagépek a bezárt települési szilárdhulladék-lerakókon. A következ� 
hónapokban a korábban bezárt szeméttelepek sorsát rendezi a Délkelet- Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás. 
A kivitelez�k a szabályoknak megfelel�en átvették a munkaterületeket. Els� lépésként minden 
telepen a növényzet irtására kerül sor. Ezután következhetnek a bontási munkák, aminek során az 
egyes hulladéklerakók esetében a funkciójukat vesztett létesítményeket, berendezéseket 
számolják fel. Szükség esetén a lerakó megközelítéséhez az út helyreállítására kerül sor, hogy a 
nehézgépjárm�vek akadály nélkül a helyszínre juthassanak. A hulladék rendezésének 
megkezdése el�tt rágcsálóirtás elvégzése, valamint a kiindulási állapot geodéziai felmérése, a 
hulladéktest pontos felmérése szükséges. A bozót- és gyomirtást követ�en a kit�zött rekultivációs 
sarokpontok által meghatározott területre (depónia) hordják be a hulladékot. A terület többi 
részén (azaz a tervezett depónia területén kívülre es�) szétszórt hulladékot összegy�jtik, és a 
kijelölt területre rendezik. Az esetlegesen felszínre kerül� veszélyes hulladékokat elkülönítik, és a 
megfelel� helyre szállítják.
Medgyesegyházán közel 17 ezer négyzetméternyi területet rekultiválnak. 
A megvalósítási id�szak vége: 2015. június 30.
 A Társulás a térségi szint� rekultivációs programban 71 település összesen 76 
hulladéklerakójának rekultivációját valósítja meg, teljes mértékben pályázati forrásból. Az I. 
ütemben 39 lerakó szerepel, a projekt bruttó összköltsége 5.257.944.681 Ft.
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Egy kis meglepetéssel és sok jószívű ember adományával 
érkezett Sütő Mária és Király Gyöngyi, valamint Ruck 
Márton, Szabó Györgyné és Simonka György június 
közepén a Fűri család medgyesegyházi otthonába. 

Az adománygyűjtő akció május elsején kezdődött, a 
szervezők, segítők azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy 
három kicsi gyermek számára megmentsék a leukémiában 
szenvedő anyukájukat, Fűriné Zubán Tündét. Az elmúlt 
másfél hónapban sokan vásároltak angyaltallért, és több 
vállalkozás is adományozott kisebb-nagyobb összeget arra, 
hogy Tünde szervezetét megfelelő módon felkészítsék a rá 
váró transzplantációra, valamint a lábadozáshoz szükséges 
körülményeket is meg tudják teremteni, amit a család 
önerőből már nem képes finanszírozni. 
Bár az adománygyűjtő akciót Simonka György, a térség 
országgyűlési képviselője indította el, a medgyesegyháziak 
a felhívására – Segítsen, hogy segíthessünk! – elsőként 
csatlakoztak a kezdeményezéshez. 
Így valamennyi medgyesegyházi program alkalmával 
árusítottak angyaltallért, sőt a Likefest Park rendezvényein 
is gyűjtötték az adományt. Most pedig örömmel nyújtottak 
át a háromgyermekes édesanyának az összegyűlt összeget. 
Sütő Mária Márta, önkormányzati képviselő, a helyi Fidesz 
csoport elnöke elmondta, a pusztaottlakai rendezvényen 
kívül, a medgyesi gyereknapon és a szupermaraton 
alkalmával is árultak angyaltallért. Fontosnak tartja, hogy 
egy ilyen nemes ügyért összefogjanak a medgyesiek, és 
tapasztalatai szerint a városban komoly összefogás alakult 
ki az ügy kapcsán. 
Király  Gyöngyi ,  önkormányzat i  képviselő ,  a  
Medgyesegyházi Vöröskereszt elnöke szerint rendkívül 
fontos, hogy segítsünk a bajba jutottakon, a rászorulókon. – 
Úgy tervezzük, a későbbiekben is, minden rendezvényen 
árulunk ilyen tallért, és folyamatosan támogatjuk a családot 
– fogalmazott a képviselő.
– A jövőben is szükség van az anyagi támogatásra, hogy a 
fiatal anyuka felépüljön, ezért Medgyesegyháza minden 
tőle telhetőt megtesz azért, hogy ezt az időszakot 
megkönnyítse a család számára – tette hozzá Ruck Márton, a 
város polgármestere.
Várhatóan egy hónapon belül Tündi megkaphatja 
testvérétől a csontvelőt, ami meghozhatja számára a teljes 
gyógyulást.                                                              KR-KA

ANGYALTALLÉRBÓL 
SEGÍTSÉG

A Medgyesegyháza Sport Egyesület szerette volna megjutalmazni az 
U-16-os csapatát az egészéves remek teljesítményéért. Ezért a 
vezetőség úgy döntött, hogy elmegyünk velük Debrecenbe 2014 05 
22-én, a Magyarország - Dánia válogatott labdarúgó mérkőzésre. 
Velünk tartott Ruck Márton polgármester úr is, aki egy pizzára meg is 
vendégelte a gyerekeket. Valamint pár szülő és Major József is, aki 
elnökségi tagságot vállalt az egyesületnél.

Reméljük maradandó élményt szereztünk a résztvevőknek. Az 
egyesület vezetése tervezi, hogy minden korosztályos csapatát  elviszi 
idén egy válogatott labdarúgó mérkőzésre.

 Sportbaráti tisztelettel: Uhrin Pál 

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda dolgozói május 23-án 
szakmai továbbképzésen vettek részt. Ellátogattunk Mező-
kovácsházára, ahol megtekinthettük az óvodákat és a 
bölcsődét. 
Betekintést nyertünk az intézmény gyakorlati munkájába, az 
óvodapedagógusok által vezetett dokumentumokba, megvitathattuk 
tapasztalatainkat szakmai kérdésekben. Nagyon hasznos volt 
számunkra ez az eszmecsere, hiszen a Négyévszak óvodában is 
tevékenységközpontú óvodai nevelés szerint dolgoznak. 
Közösségünk együttműködésre kész, kreatív szakemberekből tevődik 
össze. Az óvodapedagógusok szakmailag felkészültek, az új 
gyakorlati ismeretek iránt nyitottak. Jellemző az eredményes 
munkára, a módszertani kultúra fejlesztésére való törekvés.
A napot a gyopárosi sportcentrumban  folytattuk, ahol a sportolás 
mellett játékos csapatépítő feladatokat is megoldottunk.

Lehetőségünk nyílt „óvodai csapatunk” összekovácsolására, további 
erősítésére. Hiszem, hogy egy intézményben csak akkor lehet 
eredményesen dolgozni, ha egy egész csapat áll mögöttünk!                  

Varga Jánosné, óvodavezető

DEBRECENBEN JÁRTUNK

A VARÁZSERDEI CSAPAT
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A legtöbb kritika az ételek minőségét érte. Szó szerint az volt a 
széleskörű vélemény, hogy ehetetlen! 
Az önkormányzati  cég általi működtetésnek éppen ezért a 
legfontosabb célja első körben a minőség javítása volt, ezáltal 
az érintettek (szociális otthon lakói, óvodás, iskolás 
gyermekek, idősek) „szájízének” megváltoztatása. Mára 
beigazolódott, hogy jól döntöttünk, a kft. cégforma beváltotta 
a hozzá fűzött reményeket! 
A konyha által készített ételek minősége komoly változáson 
ment át, mindenki megelégedésére. 
Ennek legfőbb oka a megfelelő minőségű alapanyagok 
felhasználása, ami a legtöbb esetben -a képviselő testület 
törekvésének megfelelően- helyi termelőktől kerül 
beszállításra. Arról nem is beszélve, hogy sikerült megtartani a 
konyhán dolgozók munkahelyét, nem kellett senkit 
elbocsátani az átszervezés miatt, ami a pénzügyi mellett 
sokkal inkább humán szempont volt a döntéshozók számára - 
mondja Kraller József.  

CSAK A HELYI AKARATON 
MÚLIK

Lépten-nyomon azt hallani, hogy a konyha teljes gőzzel 
üzemel, a kötelező ellátási feladatai mellett nagyon sok helyi 
illetve vidéki megrendelést kap rendezvényekre, mint 
állófogadások, ballagások, baráti összejövetelek, termék-
bemutatók, egyebek. 
Király Gyöngyi 2012 nyarán lett az élelmezési részegység 
vezetője, aki önkormányzati képviselőként is a konyha 
egyszerű filozófiáját hozza fel működésük titkának. 
– Ez nem más, mint a kiváló minőségű alapanyag, helyi 
termelésből helyi beszállítás, hozzáadva a szakértő 
kollektívát- foglalja össze tömören. 

Városunkban komoly döntés született, amikor a képviselőtestület létrehozta a Kész Kft-t., mint nonprofit 
önkormányzati céget. – Annak idején sokat mérlegeltük, hogy melyek azok a települési feladatok, amelyek 
vállalkozási formában hatékonyabban láthatók el, mint addig. Ebbe a körbe beletartozott a konyha 
üzemeltetése is, mely korábbi működését tekintve nagyon sok negatív kritikát kapott- idézi fel Kraller 
József, önkormányzati képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke. 

Hiszem, hogy a mai gazdasági környezetben a verseny-
képesség kulcsa az a napi kommunikáció és rugalmasság, amit 
csak helyi beszállítókkal lehet folytatni, már csak a fizikális 
elérhetőség miatt is. 
Az, hogy az alapvető nyersanyagok, feldolgozott termékek, 
mint a hús- és hentes- valamint a pékárú, de a zöldségfélék, 
gyümölcsök szinte  teljes egészében „hazai” eredetűek 
garantálja a legjobb minőséget. 
Továbbá, a napi frissesség mellett olyan egyedi igényeink is 
kielégülhetnek, ha hirtelen kell utánrendelnünk, ha netán nem 
a megszokott időben van szükségünk valamire. Vagy az 
átlagosnál kisebb brióst szeretnénk az óvodába, akkor azt a 
Stangli Sütöde megcsinálja,  vagy 10 dekás kolbászt kérünk, 
akkor a Major Hús úgy gyártja le, és nem nekünk kell egy 
szálból ilyen mennyiségű darabokat vágni - sorolja Király 
Gyöngyi. 

AKI MINDENBEN 
LOKÁLPATRIÓTA

Major József, helyi vállalkozó a Major Hús cég tulajdonosa 
csak megerősíteni tudja a konyhával való jó együttműködést 
és külön hangsúlyozza a Kész kft-vel, illetve az önkormány-
zattal való konstruktív kapcsolattartást is.
- Talán többek nevében mondhatom, úgy érezzük, hogy 
vállalkozókként meg vagyunk becsülve a városban. A vezetés 
kikéri a véleményünket különféle közösségi ügyekben, 
településfejlesztési döntések előkészítésében, hivatalosak 
voltunk az idén először megrendezett Újévi fogadásra is- 
emeli ki az egyik főbeszállító, aki a kezdetektől (2012. 
szeptember) partnere a konyhának. 
Nekem, mint született medgyesinek, ezek is fontosak, 
csakúgy, mint az, hogy a lakosság és a konyha is elégedett 
legyen az általunk gyártott vagy forgalmazott húsokkal, 
húskészítményekkel. 
Nincs nagyobb öröm, mint azokat az embereket 
megelégedettségükre kiszolgálni, akikkel együtt élünk, a 
közétkeztetésben több száz helyi gyermek és felnőtt 
asztalához naponta biztosítani a friss, jó minőségű árút. 
Minden tekintetben munkacentrikus, maximalista és optimista 
vagyok- osztja meg hitvallását beszélgetőtársam, akit 
faggatok kicsit vállalkozásáról is. 
- Nem titok, hogy régóta családi gazdálkodás folyik nálunk, 
sertéshízlalás, szarvasmarha tartás. A szakmám is kötődik az 
állattenyésztéshez, technikumot végeztem, de valahogy 
mindig izgatott a hozzáadott érték, mint a feldolgozás, 
kereskedelem. 

KIVÁLÓ HELYI MINŐSÉG - 
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Egyre többet gondoltam arra, hogy kellene egy saját húsbolt, 
ahol finom, házias ízű készítményeket is kínálhatnánk. 
Gyakran fel-feljönnek még most is a régi, otthoni 
disznóvágások emlékei, melyet kisgyerekként is nagyon 
szerettem valamiért.

Számos üzletet, húsboltot 
végigjártam, ismerkedtem 
mások „kirakataival”, üzlet-
politikájával, aztán 2010. 
december elsején megnyílt az 
én üzletem is a főutcán (majd 
újabbak Gyulán, Eleken, leg-
utóbb Kunágotán), amit a 
nulláról kellett elkezdeni fel-
építeni, de ma már kicsinek is 
bizonyul, ezért gondolkodom a 
bővítésen. 

Az újítás, a megújulás elen-
gedhetetlen a mai versenyben, 
de ki merem jelenteni, álljuk a 
sarat! 
A közel tízféle kolbászunk 
mellett nemrég kezdtük el 
gyártani legújabb speciali-

tásunkat, a csemege szalámit, aminek nagyon jók a 
visszhangjai. Ez egy titkos recept alapján készülő ínyenc 
csemege, megfizethető áron- mondja Major József, akivel 
felemlegettük az idei Gyulai Kolbász- és Sódarmustrán elért 
szép eredményeiket is. 
A füstölt árúk versenyében sonka kategóriában és a 
szárazkolbászversenyen is első helyezést értek el. Termé-
szetesen, jövőre is neveznek. 

A Major Húsról azt is tudjuk, hogy számos helyi rendezvényt 
támogatnak, segítenek, ahol tudnak. Közéleti szerepvállalásra 
viszont nem sok ideje marad ennyi munka mellett a 
tulajdonosnak, de a helyi sportegyesületben elvállalta az 
elnökségi tagságot. Ezt sem maga miatt. Édesapja gyengéje 
volt inkább a futball, és ezzel az ő emlékének is kíván 
tisztelegni amellett, hogy szívesen áldoz minden tekintetben a 
medgyesi sportért. 

A MESTERSÉGET IS 
KITANULTA

Medgyesegyházán családi vállalkozásként indult még 1996-
ban a Stangli Sütöde, melyet a fiatalabb Szöllősi György vett 
át öt éve. Azt mondja szinte teljesen újból fel kellett építenie az 
egész működését. A cég ugyancsak rögtön főbeszállítója lett 
pékárujával az új struktúrában működő konyhának.

- Ha valaki, hát akkor én tudok hitelesen mesélni arról, hogy 
hogyan nem rúghatott labdába helyi vállalkozó korábban a 
konyha környékén. Egyenesen fájt és érthetetlen is volt 

GAZDASÁGOS HELYI KONYHA
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számomra a budapesti cég hozzáállása a kérdéshez. 

Személyesen is jártam náluk, a fővárosban, hogy 
meggyőzzem őket arról, sokkal ésszerűbb lenne helyi 
beszállítóval dolgozniuk. Ráadásul az áraikat sem titkolták, 
így én kedvezményesebb ajánlattal is tudtam élni, mint a 
battonyai partnerük- idézi fel Szöllősi György, aki nem rejti 
véka alá, hogy sokáig bántotta ez a dolog, mert úgy érzi, 
amikor csak lehetett, a „pestiek” idejében is mindig támogatott 
mindenkit, aki hozzá fordult, ő, pedig nem kapott lehetőséget a 
településén. 

-Soha nem tudnám megtagadni és nem is akarnám, hogy 
medgyesi vagyok! Igaz, hogy Orosházán lakok, de többet 
vagyok itt a műhelyben, mint ott. 

A pékség, az üzletvezetés megkívánja a folyamatos 
jelenlétemet. Megnyílt a Stangli Market, Dombegyházán, 
Kunágotán is van egy–egy bolt. 

Műszaki főiskolát végeztem, de kitanultam a pék szakmát is 
időközben, hogy még nagyobb rálátásom legyen az egész 
folyamatra, korszerű alapanyagokra, technikákra. Erre 
szükség is van, akár a konyhával történő együttműködésben is, 
mert ugye fordult a kocka és a Kész kft. igényt tartott a helyi  
beszállítókra, a Stanglira is!   

A közétkeztetésben számos elvárás van az egészséges 
táplálkozással kapcsolatban, aminek mi is igyekszünk 
megfelelni. Sütünk teljes kiőrlésű, durum, szénhidrát-
csökkentett termékeket.  
Próbájuk a konya mindennemű igényeit kiszolgálni akár 
mennyiségi, akár egy szeletelni való kalács formájáról, 
nagyságáról legyen szó. Korrekt, jó az együttműködésünk, 
napi kapcsolatban vagyunk, ami remélem sokáig így marad 
még! 

Mégiscsak egy Szöllősivel beszélek, ezért nem átallok meg 
rákérdezni a testvérek hogylétére, akiket köztudottan a 
sportkarrierük vitt el innen más vizekre. Köszönik jól vannak 
és ők is medgyesiek maradnak mindig!

Baukó Ildikó
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A jó idő beköszöntével, elhatároztuk klubtagjainkkal, 
hogy kirándulást teszünk a közelbe. Bánkútra esett a 
választás. A kastély és környéke szépen rendezett, csendes 
helyen van. Úgy döntöttünk, hogy az egész napot ott 
töltjük. Meghívtuk a Gondozási Központ dolgozóit is. 

Közösen kürtöskalácssütéssel 
kezdtük a napot. A meleg 
ellenére voltak jelentkezők a 
sütésre. Délben az ebédet a 
szabadban fogyasztották el, ami 
hatásosnak bizonyult, mindenki 
jobb étvággyal evett. A délután 
beszélgetéssel, kártyázással telt 
el. Sajnos nagyon hamar vége 
lett a napnak, hazafelé min-
denki csendes volt, és kelle-
mesen elfáradtnak érezte ma-
gát. Másnap megbeszéltük, ki, 
hogyan érezte magát. Arra a 
megállapodásra jutottunk, hogy 
a közeljövőben megismételjük 
a Bánkúti kirándulást.

A munkanapok mellett megállunk egy rövid időre, 
magunk között vagyunk együtt, egymásra figyelünk. A 
közös ünnep kellemes érzése remélem, majd tovább él a 
hétköznapokban, amely erősíti összetartozásunkat. 

Ezért is tartjuk meg minden évben hagyományszerűen a 
pedagógus napot. Ruck Márton polgármester úr kedves szavai 
után Bánki András, a Mezőkovácsházi Tankerület munkatársa 
négy kolléganőnek adta át elismerését kiváló munkájukért.

Emenet Adrienn, Gácsér Béláné, Czene Tiborné, Seres 
Melinda

Ebben az évben először adtám át a „Schéner- gyűrűt” a 
tantestület véleménye alapján Gácsér Béláné „Emma néninek”. 
A Schéner – gyűrűt minden évben olyan pedagógus kaphatja, aki 
a szűnni nem akaró változások időszakában képes átértékelni a 
régit és elsajátítani az újat. Követendő példát ad önzetlen 
emberségből, másokra figyelésből, őszinteségből, becsületes-
ségből. Aki élete példájával is tanított: szorgalmával, 
kötelességteljesítésével, igényességével, céltudatosságával, 
kollegialitásával. 
Kívánom, kedves kollégák, hogy mindennapjaitokat hassák át az 
apró örömök és sikerek! Naponta öleljenek át szerető 
gyermekkezek, nézzenek fel Rátok ragyogó, hálás gyermek-
szemek és kapjatok a szülőktől elismerő szavakat. Mert kell az 
elismerés, kell a szeretet, hogy meg tudjuk vívni a mindennapok 
csatáit.

Vermes Rita, intézményvezető

A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 2013. évi 
támogatására kérelmet nyújtott be Közöségi tér felújítása 
címmel. A tervezett fejlesztés a Művelődési Ház nagyterme 
belső felújítását foglalja magába. 
Ennek keretében megújult a színpad, kicserélésre került a 
színpadi elektromos hálózat, a hangtechnika, valamint a teljes 
függönyzet.
A beruházáshoz nettó 4 999 991 Ft támogatást nyert a Kft.
A kivitelezést a Medgyesegyházi Vízmű Közhasznú Nonprofit 
Kft., a Metaker Kft., és a PS Hangtechnika Kft. végezte.

A ma látható állapot megvalósulásához a pályázati forráson felül 
jelentős támogatást kaptunk az önkormányzattól, hiszen a 
színpad új padlózatához szükséges deszkázat, és a színpadi 
nagyfüggöny megvásárlásához a forrást a város költségvetéséből 
biztosította a polgármester úr. 
A beruházás folyamatát a közönség, közösség belülről is láthatta, 
hisz a felújítás alatt megtartásra kerültek a fontosabb 
rendezvények, de ma már “teljes" pompájában és funkciójában 
látható, illetve használható a nagyterem.

Horváth László, ügyvezető

KLUBTAGJAINK 
BÁNKÚTRA KIRÁNDULTAK

“Ma nem tanulni jöttünk. 
Ma szívünk ünnepel.”

KÉSZEN LETT A NAGYTEREM
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NEMZETKÖZI PROJEKT MEDGYSEGYHÁZI NŐKKEL 
Hírlapunkban már többször is olvashattak róla, hogy a városunkban telephelyet működtető „Az Egyéni és 
Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány” (ETF Alapítvány) több projektje megvalósításában is részt vesznek 
helyiek, közösségi- és szabadidős, ismeretterjesztő- és prevenciós programjaikra folyamatosan invitálják a 
lakosságot. Farkas Gyula, az alapítvány munkatársa tájékoztatott bennünket, hogy a European Network of Women 
from Rural Areas (Rövidített néven: ENWRA Projekt) Vidéki Nők Európai Hálózata  pályázatnak vannak 
medgyesegyházi érintettjei is, akik a közelmúltban Észak Írországban jártak tanulmányúton. 

Ciprus, Lengyelország, Észak Írország, Törökország, Spanyolország, Németország képviselői mellett Magyarországról  

a medgyesegyházi Urbánszki Andrea és Balázs Melinda is tagja volt a delegációnak 2014. június elején

– A Grundtvig Tanulási Kapcsolatok pályázati programon 
22.000,- EUR összeget nyertünk ennek a nemzetközi projektnek a 
megvalósítására, melynek célja, hogy hivatalossá tegye a 
kapcsolatokat a nők problémáinak kezelésével foglalkozó 
szervezetek között a leggyakoribb érdekek mentén: kulturális 
örökség megőrzése, a vidéken élő nők életformájának megőrzése, a 
házi receptek, kézművesség, kulturális értékek megőrzése. Túllépve 
a hagyomány és a kultúra területén, sok közös problémára 
kaphatunk választ, mint a nők számára biztosított munka-
körülmények és vállalkozói lehetőségek a vidéki területeken. 
Mindezt úgy valósítjuk meg projekttalálkozók keretében, hogy 
valamennyi projektgazda több fontos szempontból bemutatja a 
vidéki nők életét, annak változását a múltból a jelenig- foglalta össze 
a főbb tudnivalókat dr. Hammer Ágnes, az ETF Alapítvány 
kuratóriumi elnöke. 
Urbánszki Andrea nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy ő is a 
kiválasztottak között lehetett, amit aktív civil közéleti tevékeny-
ségével indokoltak a döntéshozók. – Óriási volt bennem a 
kíváncsiság azon témák iránt, melyek megfogalmazódtak a 
programban, mint a nők társadalmi és állampolgári szerepe a helyi 
közösségekben, az önkéntesség elősegítése és egyéb lehetőségek 
vagy a hozzáférés javítása az információs technológiákhoz és 
oktatási lehetőségekhez, hogy csak néhányat emeljek ki. Számos 
választ kaptam kérdéseimre, de legmarkánsabban azt szűrtem le a 
kint töltött idő alatt, hogy ott nagyon könnyen lehet vállalkozni, 
szinte alig van bürokrácia. Jártunk egy aranyműves, egy gyertyaöntő 
hölgynél, de a vállalkozás legegyszerűbb példáját talán a 
süteménykészítő vendéglátónk mutatta be. Kitalálta, hogy otthon, a 
saját konyhájában, a saját sütőjében süteményeket süt, amit 
becsomagol, felcímkéz saját logójával és beszállítja az üzleteknek. A 

hatóság kiment hozzá egy helyszíni szemlére és már indulhatott is a 
vállalkozás- sorolta beszélgetőtársam, aki fontosnak tartotta 
megemlíteni, hogy megismerkedett egy olyan civil központ 
vezetőjével is, akinek szervezete segít a külföldieknek beilleszkedni 
a helyi társadalomba, ingyenesen angol nyelvet tanítani, munkát 
keresni.
Balázs Melinda volt a másik szerencsés delegált, aki az Andreáéhoz 
hasonló tapasztalatokról számolt be. – Kint, aki boldogulni akar, az 
tud is, hagyják is!- szögezte le. Összehasonlítva az ottani nők 
helyzetével a miénket azt látom, hogy egy északír leszakadó térség is 
ezerszer fejlettebb, mint itt a dél-békési mélyszegény települések. 
Két helység között az utak mentén is olyan rendezettség, tisztaság 
van, hogy csak ámultam! Minden tekintetben két világ ez, de talán 
nekünk, itt élő nőknek is érdemes lenne  összefognunk, közösen 
kitalálnunk és végig vinnünk valamit, ami által boldogulhatnánk.    

Az „Első Lépések” nevű szervezet (FSWC) is így alakult 1998-ban, 
egy helyként a közösség mindkét részéből jövő nők számára, hogy 
járjanak össze beszélgetni és együtt részt venni különböző 
tevékenységekben. Azóta jelentős központtá fejlődött, ami mára 
több mint 300 féle tanfolyamot szervezett, köztük: stressz-kezelés, 
alternatív terápiák, digitális fotózás, könyvelés, alapfokú műveltség 
angolból és matekból. Hetente 110 gyerek számára nyújt 
gondoskodást egy gyermek-gondozási lehetőség keretében.

A tanulmányút mindkét résztvevője ezúton is invitálja a medgyesi-
eket, nőket, hogy az idei Dinnyefesztivál második napján fogadják a 
nemzetközi delegációt érdeklődéssel, vegyenek részt azokon a 
nyitott pogramokon, melyekre a vendégeket várják a projekt-
megvalósító országokból.   �

Baukó Ildikó
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Én nem haltam meg. Az, ami nektek voltam, még 
mindig vagyok. Nevezzetek a nevemen, beszéljetek 

hozzám olyan könnyen és egyszerűen, ahogy mindig. 
Nevessetek és gondoljatok rám, hiszen én itt vagyok 

veletek, csak én az út másik oldalán megyek!"

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
szeretett családtagunkat, özvegy Számel Pálné, 
született Kovács Veronika /Medgyesegyháza-Zsilinszki 
utcai lakost/ utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban 
osztoztak!

A gyászoló család

2014. június 4-én délelőtt az iskolagyűlésen emlékeztünk 
meg a 94 évvel ezelőtt történt igazságtalan trianoni 
békediktátumról és annak következményeiről.

A visszaemlékezés során a hatodikos diákok irodalmi művek 
/versek, korabeli feljegyzések/ tolmácsolásával felelevenítették a 
dicső nagy Magyarország megcsonkításának tényét, érzelmi 
hátterét.  Az akkori események átélésével képet alkothattunk a 
korabeli Magyarország fájdalmáról a Ne feledd Tianont! és 
Miatyánk című versek soraiból:

„Bocsásd meg a mi vétkeinket, megszenvedtünk értök.”  

„De míg népünket kínozzák odahaza, ne kívánd, Uram, hogy 
megbocsássunk a kínzóinknak!”

Nyári István és barátai (Seres Melinda, Hrubák Györgyné, 
Hrubák György) előadásában hallhattunk bíztató szavakat 
dalban megénekelve: „Ne hagyjátok soha, hogy nemzetetek 
kihaljon”

 A zenekari formáció által nyújtott színvonalas produkció már 
hagyományosan garantálja az iskolai rendezvények színvonalát.

A gyerekek Nyáriné Szlávik Mária, tanárnő segítségével színes, 
kollázs képeket készítettek a történelmi Magyarország 
térképéről, melyek nem csak dekorációként szolgáltak, hanem 
vizuálisan is megelevenítették az 1920. június 4-én történt 
szomorú eseményt.

Wass Albert: Üzenet haza című versében újragondolhattuk 
cselekedeteink következményeit is:

„És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:

s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,

de a kő marad.”

Napjainkban is el kell gondolkodnunk a nemzet másképpen 
történő egyesítéséről, a nemzeti összetartozásról.  Hogyan?  

A „Nem! Nem! Soha!”- kemény, de igaz gondolatának 
újraértelmezését élhetik át tanulóink a „Határtalanul” című 
pályázat által nyújtott kirándulásokon. 
A személyes családi, baráti kapcsolatok jó alkalmat kínálnak 
arra, hogy a lelkek a szeretet ereje által egyesüljenek.

A megemlékezés résztvevői, diákok, pedagógusok egyaránt 
szívükbe zárhatták azt a gondolatot, hogy mit jelent és miért jó 
magyarnak lenni:

„Magyar, legyen hited és lészen országod,
Minden nemzetek közt az első, az áldott,

Isten amit néked címeredbe vágott:
Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,

Ajkad ezt rebegje reggel, délben, estve,
Véreddé váljon az ige, az eszme:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában.”
(Sziklay Szeréna: Hitvallás)

                                                                   Pataky László

Nem! Nem! Soha!
(Versailles, 1920. június 4.)
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2014. május 29-én tartotta alapítványunk az idei 
projektversenyének döntőjét. A verseny az előző évi 
projektek folytatásaként legszűkebb környezetünkkel, 
Medgyesegyházával foglalkozott. A versenyre való 
felkészülés még tavaly elkezdődött, amikor a versenyző 
csapatok felkeresték a legnevezetesebb helyeket. A 
döntőig több feladat is várta a résztvevőket, melyek után 
a legjobb 7 csapat jutott a döntőbe.
Itt érdekes feladatok várták a legügyesebbeket. Számot kellett 
adni többek között gasztronómiai ismeretekről is. A csapatok 
power point programmal készített bemutatókat tartottak  Miért 
szeretjük  Medgyesegyházát? címmel.
A versenyt meglátogatta Varga Gusztáv a KLIK Mezőkovácsházi 
Tankerületének igazgatója, Fodor Istvánné és Bánki András a 
KLIK munkatársa. A zsűri elnöke most is Ruck Márton 
polgármester úr volt. A zsűri tagja volt Vermes Rita igazgató néni 
és Nagy Gabriella igazgatóhelyettes néni.
A verseny feladatait most is köszönjük Pataky László tanár 
bácsinak, az ételek elkészítésének  irányítását, pedig Nagyné 
Sebó Éva tanár néninek.

A verseny végeredménye :
I. helyezett az ANONYMUS csapat

Tagjai: FORRÁS NELLI, LIKER DÓRA, 
SZIGETVÁRI VIKTÓRIA  ( 7.b )

II. helyezett az I love MEDGYESEGYHÁZA csapat
Tagjai: GÖCZŐ PETRA, ILLÉS LUCA, 

ZSILÁK GYÖNGYI   ( 5.b )
III. helyezett az ŐSI MAGYAROK csapata

Tagjai: FEKETE-SZŰCS LIZA,KUCSA LAURA, 
ROIK CINTIA  ( 5.b )

A versenyeket minden év Gyermeknapján  megrendezzük. 
Az idei évben is 3 versenyszámban mérhették össze 
erejüket a versenyzők. „Rönkhajításban”, vízhordásban 
és íjászatban lehetett jeleskedni. 

A versenyzők korcsoportonként mérkőztek, s a következő 
eredmények születtek:

A „Legerősebb emberpalánta” verseny eredménye:
I. helyezett:Stir Junior, Turcsik Zsombor, Nadicsán Tamás, 

Krisztof Dávid
II. helyezett:ifj.Kalocsai András, Krisztof Bence, Sáfár Norbert

III. helyezett:Balázs Levente, Gulyás Raul, Abai Zsolt
A „Legerősebb család” verseny eredménye:
I. Kalocsai család (megvédték tavalyi címüket)

II. Otrok család, III. Gombos család

ALAPÍTVÁNYI HÍREK

„Lakóhelyünk, Medgyesegyháza”
verseny döntője

„Legerősebb emberpalánta” és
„Legerősebb család” 
versenyek eredményei

A Medgyesegyháza Sportegyesület Labdarúgó 
szakosztályának vezetése és játékosai nevében ezúton 

is szeretnék köszönetet mondani Ruck Márton, 
polgármester úrnak, valamint a város 

képviselőtestületének, hogy anyagi és erkölcsi 
támogatást biztosítottak ahhoz, hogy újra legyen 

Medgyesegyházán  labdarúgás szakosztályi szinten. 
Tisztelettel tartozunk ezért! 

Bízva a jövőbeni együtt működésben sportbaráti 
tisztelettel: 

Uhrin Pál, szakosztályvezető

A Gondozási Központ Gyermekjóléti 
Szolgálata az elmúlt évekhez hasonlóan, 
2014. nyarán is gyermekprogramokat szer-
vez a településen élő gyermekek részére.

A szórakozni vágyó gyermekeket az alábbi programokkal várjuk:

2014. 07.03. 9:30 - 11:00 Játékos vetélkedő, a végén 
meglepetés

2014. 07.10.       9:00 - 14:00 Kerékpártúra Pusztaottlakára
2014. 07.17. 9:30 - 11:00 Játszóház
2014. 07.24. 9:30 - 12:00 Kultúrák, szokások, 

hagyományok 
2014. 08.07. 9:30 - 12:00 Játékos akadályverseny – 

a volt Démász udvarában
2014. 08.14. 14:00 - 16:00 Családi nap - szalonnasütés

HA PROGRAMJAINKKAL FELKELTETTÜK 
ÉRDEKLŐDÉSEDET, AKKOR A MEGADOTT 

IDŐPONTOKBAN VÁRUNK A GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT IRODÁJÁBAN (LUTHER U. 1.), AHONNAN 
KÖZÖSEN INDULUNK A PROGRAMOK HELYSZÍNEIRE!

Mindenkit szeretettel várunk!
A Gondozási Központ dolgozói

KEDVES GYEREKEK!
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