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TISZTELT MEDGYESEGYHÁZI
ÉS BÁNKÚTI POLGÁRTÁRSAM!
Medgyesegyháza önkormányzata, képviselő-testülete és a
magam nevében áldott, békés, boldog Karácsonyt és sikeres
Újévet, kívánok Önnek és szeretteinek!

Tisztelettel:
dr. Nagy Béla György polgármester

Advent
2014

Minden kedves medgyesegyházinak, és szeretteiknek kívánok áldott karácsonyi ünnepeket, és békés,
boldog, Isten kegyelmében is gazdag új évet!
Krisztusi szeretettel: Kémenes Csaba plébános
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A lelkészgyereknek is lesz karácsonya, ugye?
Levél a padlásról
Ma meglátogatom Erzsike nénit – mondom a feleségemnek
a reggeli kávé mellett. Amikor odaérek, ugyanaz a nyikorgó
kapu fogad, amit gyermekkoromban oly sokszor két kézzel löktem be, rohanva fel a tornácra, az öreg tiszteletesékhez. Pali
bá régen meghalt. Van vagy harminc éve is.
A ház azóta megroggyant, a körtefák megöregedtek, kérgük
repedezett munkáskézre emlékeztet. Kopogok a fakózöld ajtón,
az ablakszem zörög. Erzsike néni hunyorogva nyit ajtót. Örömmel fogad. Rég látott, szégyellem is, hogy nincs időm gyakrabban jönni, messze innen a város. Leültet, megetet, megitat, mint
régen. A kedvencem ugyanaz, de minden megváltozott. A kávéscsésze hangosan csörömpöl a reszkető kézben. Bizonytalanul keresi az asztalt, megtalálja, óvatosan leteszi. Régi dolgokról
beszélünk, amitől az idő lelassul, akár a felhúzós játék, mikor a
rugó elfárad és a dallam is elhal.
Erzsike néni a padlásra küld. Elég felnőtt vagyok, hogy Pali
bá régi iratai közt kutakodjak, ő elég öreg, hogy megváljon a
régi iratoktól. Akad egy-két érdekes brossúra a háború idejéről.
A másik dobozban megsárgult, szálkás betűkkel írt prédikációk.
Külön teszem, talán használható gondolatébresztőnek, vázlatnak egy-két igehirdetéshez. Családi levelek a jegyzetek között.
Ezeket tapintatból nem fürkészem, félrerakom.
Az egyiken mégis megakad a szemem. Nagy, ákombákom betűkkel ez áll rajta: Jézusnak Ferikétől. Ferike Pali bá és Erzsike
néni harmadik gyermeke. ‘56-ban kiment Amerikába, megcsinálta a maga szerencséjét, sikeres vállalkozó, élete az amerikai
álom. Kamasz voltam, amikor utoljára láttam. Két-három évente
hazajárt, minden zsebében ajándék, de a szeme tele volt szomorúsággal. Pali bával fagyosan kerülgették egymást. Kimértek
voltak. A kimértségben ott feszült a menni vagy maradni kérdése, az itthon maradottak szemrehányása, a kivándoroltak hátat
fordítása. Benne volt az atyai szív fájdalma és dorgálása, a fiúi
lélek lázadása és elutasítottság-érzése.
A lelkiismeret-furdalás fölött győz a kíváncsiság. Kiveszem a
papírt a borítékból és mohón olvasni kezdem Ferike gyermeteg
és őszinte írását.
„Kedves Jézus! Megint jön a karácsony, ezért írok neked. Próbáltam jó gyerek lenni, ahogy apu kérte. Tudom, hogy sokszor
rosszalkodtam, múlt héten a Kiss Zsuzsi haját is meghúztam,
de nekem volt igazam, ő kezdte a csúfolkodást. Azért küldesz
ajándékot? Tavaly puskát kértem, de nem küldtél. Apu szerint az
nem való egy papgyereknek. Nem értem, miért. A Horváth Janinak is van, az ő papája tanár. Ha a tanár gyerekének lehet, miért
nem lehet a papgyereknek? Apu erre mérgesen csak azt mondta:
mert én azt mondtam! Azt hittem, Jézus, te mindenható vagy
és puskát is tudsz küldeni. Apu szerint mindenható vagy, még
sincs puska. Ezt nem értem. Apu azt mondta, olyat kérjek, amit
igazán szívből kívánok és nem haszontalanság. Először játékkatonákat akartam, de tudom, hogy apu szerint az haszontalanság, nem való az nekem. Sokat gondolkodtam, mit kérjek tőled
karácsonyra. Eszembe jutott valami, amiről tudom, hogy nem
haszontalanság és igazán szívből kívánom. Egy igazi karácsonyt
kérek tőled igazi apuval. Nálunk a karácsony nem igazi. Horváth
Jani meg a Gulyás Pisti is mindig azt mondja, hogy legjobban
a karácsonyt szeretik. Jönnek a rokonok, a távoli unokatestvé-

rek, akikkel egész nap játszanak. Későn kelnek fel, párnával dobálóznak. A Kiss Zsuzsiék még rádiót is vettek, azt hallgatják
ilyenkor egész nap. Nálunk a karácsony nem igazi ünnep. Korán
kell kelni, mert templomba megyünk. Ilyenkor nagyon fázom.
Apu azt mondja, a Szentlélek felmelegít. Lehet, hogy igaza van,
de akkor miért jönnek vastag bundában a nénik? És miért fázom? És miért nincs ott a többi gyerek, ha nekem ott kell lennem? Ez nem igazság! Néha a lábam is reszket a hidegtől, rá
kell könyököljek, különben templom után apu megbüntet, nem
ehetek bejglit, mert doboltam a lábammal. Hiába mondom, hogy
fázom és azért dobol a lábam, mert remeg a hidegtől. Mi sose
utazunk el, mert ünnepkor templomba kell menni. A legátust
sem szeretem. Mindig a kamrában kell aludnom, mert ő kapja
meg az ágyamat. Az sem tetszik, hogy Zsófi nővéremmel viccel,
Zsófi meg idétlenül vihog. Még csak most ment gimnáziumba
és úgy csinál, mintha felnőtt lenne! Igazi karácsonyt szeretnék,
ahol nincs hideg templom, nem kell felkelni, nincs legátus, aki
az ágyamban aludna. És ahol nem kell karácsonykor verset mondani. Apu mindig a legnehezebbet adja nekem. Ha hibázok, akkor nagyon mérges, pedig a Nagy Tibi mindig elrontja, őt mégis
megdicsérik a presbiter bácsik. Az apukája meg kézen fogva
megy vele haza a templomból. Igazi karácsonyt kérek, ahol apu
nem állandóan az irodában ül, mert készül és nem jön játszani.
Vagy ideges a legátus miatt, mert késik vagy mert előtte rendetlenkedünk és attól fél, hogy kibeszélik a teológián a Jónás papékat. Kedves Jézus! Tudom, hogy mindenható vagy, mert apu azt
mondja. Ha tényleg mindent meg tudsz tenni, adj nekem igazi
karácsonyt igazi apuval. Ígérem, jó leszek. Jónás Ferike”
A szememet dörzsölöm. Biztos belement a por, amit felkevertem. Magam sem tudom, miért, lemegyek Erzsike nénihez és
kezébe nyomom a levelet. Csodálkozva rám néz, aztán olvasni
kezd. Egyre jobban összegörnyed amúgy is görbe háta. Végül
könnyes szemmel odabotorkál a szekrényhez, nehezen kinyitja.
Lehajol és kotorászni kezd egy dobozban. Elővesz egy zörgő papírba csomagolt játékpuskát.
„Mondtam Pali bátyádnak, hogy adjuk oda. Meg is vettem, de
ő nem engedte, mert Ferikét a lehető legjobban akarta nevelni.
Papnak szánta a kisebbik fiát. Nem akarta, hogy a puska bűnös
gondolatokat ébresszen benne. Amikor kiment Amerikába, az
apjában valami eltört. Talán ha odaadjuk, akkor lett volna egy
igazi karácsonya az én Ferikémnek. Akkor talán nem megy ki,
talán tényleg pap lett volna belőle.” Arcát kezébe rejtve, hang
nélkül, rázkódva zokog.
Halkan zárom be az ajtót. Este nehezen megyek haza. Nem
tudok igazán a gyermekeim szemébe nézni, amikor a nyakamba
ugranak. Mindegyikben ott látom Jónás Ferikét, ahogy izzadó
tenyérrel, a papír fölé hajolva körmöl. Ott látom Frank Jonah-t,
ahogy hatalmas amerikai háza tizenkilencedik századi stílusú
dolgozószobájában, méregdrága öltönyében, lassan vezeti aranyozott tollát a hófehér papíron:
„Kedves Jézus! Adj minden papgyereknek igazi karácsonyt
igazi apukával, ha már nekem nem adtál! Jónás Ferike”
Szakács Gergelynek a http://www.parokia.hu/kozosseg portálon
megjelent írását közreadta:
Zsíros András, evangélikus lelkész
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Tájékoztató a szociálisan rászorulók
tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatásának
feltételeiről

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a
Medgyesegyházi Közművelődési, Élelmezési
és Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetői feladatainak ellátására.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú iskolai végzettség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.
Előnyben részesül az a pályázó,aki rendelkezik:
- közgazdaságtudományi végzettséggel,
- pénzügyi képzettséggel és gyakorlattal,
- gazdasági társaságnál szerzett vezetői gyakorlattal,
- önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlattal.
Pályázathoz csatolni kell:
-szakmai önéletrajzot,
-a kft. vezetésére, és működésére vonatkozó elképzeléseket,
-az iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát,
-erkölcsi bizonyítványt.
Az ügyvezetői feladatok ellátása határozatlan
idejű munkaviszony keretében történik. Munkabér,
illetve egyéb juttatás megegyezés szerint. A pályázat
benyújtásának határideje: 2014. december 15.
A pályázat elbírálására legkésőbb a képviselő-testület
2015. januári ülésén kerül sor. A munkakör betölthető 2015.
február 1. napjától.
A pályázatokat Dr. Nagy Béla György polgármester címére kérjük benyújtani (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.)
A pályázat iránt érdeklődők a Kft. alapításával, működésével, feladatellátásával kapcsolatosan tájékoztatást kérhetnek Dr. Nagy Béla György polgármestertől.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 25-én megtartott ülésén rendeletben
szabályozta a szociálisan rászorulók részére biztosítandó
tűzifa természetbeni juttatásának feltételeit. A rendelet
megalkotása az 46/2014.(IX.25.) BM. rendeletben meghatározott szempontok alapján történt.
Tüzelőanyag (szén) természetbeni juttatására jogosult,
aki a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékában vagy lakásfenntartási támogatásban
részesül, vagy családjában halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevel, feltéve, hogy kérelmező háztartásában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át (28.500,- Ft.)
egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,- Ft.)
Kérelmező és a háztartásában élő személyek jövedelmének igazolására az aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékára és lakásfenntartási támogatásban részesülő 2014.
évben benyújtott kérelméhez csatolt jövedelemigazolások
kerülnek felhasználásra, kivéve, ha a háztartásban a jövedelmi viszonyok megváltoztak. Aktív korúak esetében a
háztartásban élők előző havi jövedelemigazolásai szükségesek.
Tűzifa természetbeni juttatásában az előírt feltételeken
túl az részesülhet, aki az általa lakott lakás fűtését vegyes
( fa/szén) fűtéssel biztosítja.
Az igényeket az arra rendszeresített nyomtatványon
2014. november 26-tól 2014. december 13-ig
lehet benyújtani a Közös Önkormányzati Hivatal 4.
számú irodájába. A határidő elmulasztása jogvesztő.
TÁJÉKOZTATÁS
Az igények elbírálása Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Oktatási Bizottsága hatáskörébe utalt. A bizottság a kérelmek feldolgo- Tisztelt medgyesegyházi lakosok!
Az utóbbi hetekben számos lakossági bejelentés érkezett
zását követően, a benyújtási határidő után 2014. december
13-át követően dönt a támogatási igényekről. A tüzelőanyag a Közös önkormányzati hivatalhoz, amelyben arról tájélakcímre történő kiszállítását az Önkormányzat biztosítja. koztattak bennünket, hogy a Fáy és Batthyány utca torkolatában fekvő, valamikor lóverseny pályaként fenntartott
Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati területre több helyi lakos növényi hulladékot (falevelet, paprika szárat és egyéb más növényi részeket) szállít ki és helyez el.
NYILVÁNOSSÁG ÁTLÁTHATÓSÁG
Mivel az évek során a területre kiszállított növényi maradványok elszállításáról az Önkormányzat intézkedett, és az
Tisztelt Polgártársaim!
folyamatban van, szeretnénk ha ez a lakossági tevékenység
megszűnne. Ennek érdekében felkérem a lakosságot hogy a
Tájékoztatom Önöket, hogy a képviselőtestület üléseingatlanukon illetve a gazdálkodásuk során keletkezet növényi
inek időpontjai, a tervezett napirendek és azok írásbeli
hulladékot ne szállítsák ki a fentiekben megnevezett területre!
előterjesztései, határozati javaslatai elérhetőek az InterEzúton kívánom felhívni szíves figyelmüket, hogy a Fáy és
neten, a www.medgyesegyhaza.hu/Dokumentumtár/
Batthyány utca torkolata kamerával megfigyelt terület, és az
Testületi anyagok alatt.
Tisztelettel: dr. Nagy Béla György
illegális hulladék elhelyezés nyomon követhető!
polgármester
Közös Önkormányzati Hivatal
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Továbbra is zajlanak az ivóvízminőség-javító
program munkálatai a városban
Medgyesegyházán jelenleg is folynak az ivóvízminőség-javító program munkálatai, melyek kapcsán az alábbi kérdésekre Dr. Nagy Béla György, polgármester válaszolt:
Mikor és milyen céllal jött létre a Társulás?
A Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás 2010. január 15-én jött létre Újkígyóson Almáskamarás, Dombiratos, Magyarbánhegyes, Nagykamarás
és Újkígyós részvételével, mely településekhez később
Medgyesegyháza is csatlakozott. Jelenleg a Társulás tagjai: Medgyesegyháza és Újkígyós. A pályázat legfontosabb
célja, hogy egészséges ivóvízhez jusson a lakosság, amely
arzén és nitrittartalmában haladja meg az Európai Unió által meghatározott értéket.
Szerkezetileg hogyan épül fel, és milyen forrásokat tud
felhasználni a cél érdekében?
A két település nettó 719.540.547 Ft összegből gazdálkodhat, amelynek mintegy 85 %-a vissza nem térítendő
támogatás. Az önerő pályázat következtében az ivóvízminőség-javító program 100% támogatottságot élvez.
Hogyan látja, a településen élő emberek hogyan profitálnak majd a beruházásból?
Az ivóvízminőség-javító program megvalósulása meghatározóan érinti Medgyesegyházát, Medgyesegyháza-Bánkút településrészt, de kedvező változást eredményez
a László-telepen élők életében is. Kevesen tudják, hogy a
László-telepen élőkhöz jelentős késéssel, most jut el először a vezetékes ivóvíz, csak úgy, mint az odavezető szárnyvezeték mentén lévő tanyákhoz, vállalkozásokhoz is. Ez
rendkívül kedvező, minőségi változás!

számára is, hiszen ezeken a területeken fontos alapigény az
egészséges, megfelelő minőségűn ivó- és technológiai víz
biztosítása.
Mit gondol, milyen pozitív társadalmi hatása lesz beruházásnak?
Jelentős eredménynek tartom, hogy az ivóvízminőség-javító program úgy valósul meg, hogy Medgyesegyháza és Bánkút kútjai, tisztító művei, és hálózata önálló és
így önállóan üzemeltethető, és üzemeltetett rendszer marad. Nem kényszerültünk bonyolult érdekviszonyokat képező „távvezetékhez” való csatlakozásra és onnan történő
ellátásra. Nem titkolom, csalódottságomat sem, hiszen az
1990-es évektől tartó a hosszú évek “harca”, amelyet kezdetben a vízi-közmű vagyon önkormányzati tulajdonba
adásáért vívtunk, majd a település ivóvízellátásának önállóságának megőrzéséért tettünk, illetve tett a mindenkori településvezetés, most a gyulai központú integrációval “veszni” látszik. Ugyanis a számunkra kedvezőtlen
jogszabályváltozások az ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás, működtetés önállóságának feladására kényszerítették
Medgyesegyházát. Ezek ellenére, mégis nagyon fontosnak érzem a „kvázi önállóság”, saját kutakból, saját hálózatról való önellátás, a műszaki önállóság megmaradását,
megőrzését közösségünk számára!
Sajnos a jogszabályi kényszer gyakran felülírja a szubszidiaritás ősi elvét, mely szerint a problémákat ott kell
megoldani, ahol azok keletkeznek, mert akkor érezheti egy
közösség leginkább magáénak a feladatokat is, de az eredményeket, és a sikereket is.
Gedó Gyöngyi
GEIM Rubint Bt. Újkígyós, Radnóti u. 26.

TÁJÉKOZTATÁS SZÉKHELY-ÁTHELYEZÉSRŐL
A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 2014. október 27-ei közgyűlésén arról döntött, hogy az egyesület
A program megvalósításával lehetővé válik, hogy székhelye (és ezzel a munkaszervezeti iroda is) elköltözik
Medgyesegyháza minden polgára, vállalkozása egészsé- Medgyesegyházáról, és Medgyesbodzásra költözik át.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az akkreditált
ges (szabványos) ivóvízhez jusson. Az így biztosított ivóvíz megfelel hazai, de a legszigorúbb Európai Uniós elő- iroda áthelyezésével a költözési folyamat lezárult. 2014. deírásoknak is. A fejlesztés megvalósulásáig a legnagyobb cember 01-től az egyesület munkatársai az új munkavégproblémát az ivóvíz magas arzéntartalma jelentette, de a zési helyen, a Medgyesbodzás, ktr. 013/20 hrsz alatt (víztomagas arzéntartalom mellett Bánkúton a nitrittartalom is ronnyal szemben, a zöld épület emeleti részén) találhatók!
Az egyesület új vezetékes telefonszáma: 68/400-534.
jelentősen meghaladta a határértéket.
Egyúttal tájékoztatjuk a lakosságot, a helyi vállalkozásoA program megvalósítása során új kutak létesítésére kerül
sor Medgyesegyházán és Bánkúton, majd megépítésre, be- kat, hogy kifizetési kérelmeket december 31-éig lehet beüzemelésre kerül 1-1 tisztító mű is és ezek a megengedett ha- nyújtani, az ismert elektronikus felületen. Ahogy korábban
tárérték feletti káros anyagokat kivonják a kitermelt vízből. is, az irodánk továbbra is tárt kapukkal várja az ügyfeleket!
A program további részét képezi a meglévő hálózat reSzél Adrián, munkaszervezet vezető
konstrukciója is, ami jelentősen növeli a szolgáltatás biztonságát, annak hatékonyságát. Ez a nagy jelentőségű fejlesztés a napi élet, égészségünk védelme megóvása mellett
fontos a zöldség- gyümölcstermelők és a feldolgozóüzemek
működtetői, de a feldolgozást a jövőben létesíteni tervezők
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Családi délután a Varázserdőben
2014. november 29.-én a városi sportcsarnokban 18. alkalommal került megrendezésre a Családi Délután, amelyet a
Medgyesegyházi Varázserdő óvoda szervezett. Sok évvel ezelőtt, álmodtuk meg ezt a közös családi programot, amely attól
kezdve, hagyománnyá vált.

A mozgás jelentős szerepet tölt be az egészséges életmódra
nevelésben. A sokféle mozgáslehetőség, amit az óvodában felkínálunk mind-mind kedvezően befolyásolja az egész szervezet
fejlődését. Hozzájárul a légző- és keringési rendszer teljesítőképességének, a csont-és izomrendszer teherbíró képességének növeléséhez. Elősegíti a harmonikus testi-lelki fejlődést, a biológiai egyensúly fenntartását, az egészségmegőrzését. A rendszeres
örömmel végzett mozgással a gyermeket az egészséges életvitel
kialakítására szoktatjuk és mintát adunk a szülőnek is. Ezen a
napon lehetőség volt a szülőkkel való közös mozgásra, tartalmas
kikapcsolódásra, és közös feltöltődésre.
A közös versengés, mozgás erősíti a csapatszellemet, oldja a
stresszt, a közös élmények felszabadítják az energiákat és közelebb hozzák egymáshoz az embereket.
Köszönetet mondunk azoknak a vállalkozóknak, akik minden
évben támogatják rendezvényünket: ifj. Szöllősi Györgynek, Major Józsefnek, Csizmadia Tibornak! Köszönjük, hogy felajánlásukkal biztosították az alapanyagokat az ingyenes uzsonnához.
Köszönet azoknak a szülőknek, akik segítettek elkészíteni az
uzsonnát, az óvoda dolgozóinak hogy felkészítették a gyerekeket,
hiszen az ő munkájuk nélkül nem jött volna létre ez a rendezvény!
Köszönjük a KÉSZ kft-nek, hogy biztosították a sportcsarnokot és a hangtechnikát számunkra.

Mikulásnapi
ünnepség
A Medgyesegyházi Gondozási Központ Családsegítő
Szolgálata és Gyermekjóléti Szolgálata 2014. november
28-án közösen Mikulásnapi ünnepséget szervezett, ahova
meghívta a Varázserdő Óvoda és a Schéner Mihály Általános
Iskola elsős és másodikos nebulóit, valamint a településen élő
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.
A rendezvényre nagy-nagy izgalommal készültünk. Ezúton
is szeretnénk köszönetünket kifejezni azoknak, akik a felajánlásaikkal támogatták a rendezvényünket.

Köszönjük Hevesi Imrének, aki elfogadta felkérésünket
és Száncsengő című zenés műsorával fergeteges hangulatot
teremtett, a Boldog Otthon Alapítványnak, akik előadták
részünkre „A szeretetre vágyó süni” c. darabot, a Hegedűs
Vendéglőnek, akik megsütötték a finom palacsintát, a Csipke
Csemegének, a Medgyesegyháza és Bánkút Áfésznek, Dr.
Hargel Ahmad gyermekorvosnak, Petrovszki Attilának, a
Medgyes Kft-nek, Verbainé Megyeri Évának Virágos Editnek, és a Skorpió Üzletnek, akik abban nyújtottak segítséget,
hogy a gyermekek részére egy kis meglepetéssel kedveskedhettünk. Köszönjük a KÉSZ Kft-nek, hogy a Művelődési Ház
nagytermét biztosította számunkra, Potocska Norbinak és
mindazon anyukáknak akik segítettek. Külön köszönetünket
fejezzük ki a Mikulás bácsinak aki az egész rendezvény alatt
megtisztelt bennünket jelenlétével!
Nagyon jó volt látni a gyermekek arcán az örömöt, a mosolyt és hogy aktív részesei voltak az előadásoknak. Reméljük mindenki jól érezte magát.
Pongráczné Hegedűs Adrien és Varga Anita, családgondozók

KIR STATISZTIKAI ADATOK

A közös összefogás gyümölcse a sok boldog és mosolygós
gyermekarc, amelyben ezen a napon nem volt hiány! Ez sokunk
számára minden áldozatot és fáradozást megér!
2014. december 14.-én a 16: 00-kor az Adventi Ünnepségen
Varázserdő Óvoda gyermekei lépnek fel, ahova mindenkit sok
szeretettel várunk!
Varga Jánosné, óvodavezető

Schéner Mihály Általános Iskola
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HÍREK A SCHÉNER SULIBÓL

NEBULÓKÉRT DUATLON ÉS TRIATLON VERSENY
Az egészséges életmódra nevelés
jegyében november 5-7 között 5. alkalommal rendeztük meg az óvodás és iskolás gyermekek részére
a „Nebulókért” duatlon és triatlon
versenyeket. Az óvodások és az alsó
tagozatosok kerékpározásban és futásban, a felső tagozatosok kerékpározásban,futásban és
úszásban mérhették össze képességeiket. A versenyeken
210 iskolás és 75 óvodás vett részt. Minden versenyző
kitűzőt kapott ajándékba.
Íme a győztesek!
Az osztályok közötti verseny győztese az 5. a osztály lett.

Egyéni eredmények:
1-2. évfolyam
Leány					 Fiú
1. Moldován Dóra 1.a			
1. Stír Junior 1.b
2. Kovács Kincső 2.a			
2. Kuzma Hunor 2.b
3. Szilágyi Fanni 2. b			
3. Elekes Áron 2.b
3-4. évfolyam
Leány					 Fiú
1. Pap Eszter 4.a			
1. Bácsi Zsolt 4.a
2. Baráth Bianka 4.a			
2.Páger József 4.a
3. Ipacs Leila 4.b			
3.Brindás Patrik 4.b
5-6. évfolyam
Leány					Fiú
1. Nagy Beáta 5.b			
1. Tóth Roland 6.b
2. Tóth Tímea 5.a			
2. Dajka János 6.b
3. Zsiros Emma 5.a			
3. Szabó Antal 5.b
7-8.évfolyam
Leány					Fiú
1. Nagy Noémi 8.a			
1. Körömi Zoltán 7.b
2. Horváth Amália 7. b		
2. Roik Martin 7.b
3. Buzsik Stella 8.a			
3. Nagy Renátó 7.b
Gácsér Béláné kuratóriumi elnök
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A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából
novemberben már 3.alkalommal osztottunk élelmiszer
adományt. A 132 óvodás és iskolás gyermek között
szétosztott csomagok összértéke mintegy 770.000,- Ft
volt. 11 féle termék került a táskákba. Volt közte konzerv,
ételízesítő, étolaj, ínyenc mártás, szörp, keksz, és a
legnagyobb örömünkre ( és a gyermekekére), kétféle
csokoládét is tudtunk adni. Itt
is köszönjük az adományozók
nagylelkűségét, sok családnak
tudunk örömet szerezni minden
ilyen alkalommal.
Gácsér Béláné kuratóriumi elnök

III. Gyulai 56-os Művészeti Emlékverseny élményei…
2014. november 7-én a gitárszakkörösök kis csapata részt vett a gyulai Október 23. Alapítvány által szervezett emlékesten, versmegzenésítés kategóriában. Márai Sándor: Mennyből az angyal c. versét dolgoztuk fel fuvola és gitárkísérettel. Seres Melinda tanár néni és zenésztársa, Hrubák György segített a felkészülésben. A méltó alkalmat megtisztelte
több 56-os személyiség, így M. Szabó András, Gyula város 1956-os polgármestere is. Az 56-os szellemiség jegyében telt
rendezvényen vers-és próza, versillusztráció, versmegzenésítés kategóriákban osztottak díjakat.
A diákok átéléssel és felkészülten adták elő a verseket, hangszeres produkciókat a rangos zsűri előtt. A mi zeneszámunkat Perlaki Attila, a gyulai Erkel kórus karnagya értékelte. Nagyon megdicsért bennünket és előadásunkat különdíjjal
jutalmazta. A verseny után mindenki részt vehetett egy kötetlen beszélgetéssel egybekötött közös vacsorán. Nagyon jól
éreztük magunkat! Jövőre is elmegyünk!
Seres Melinda, Hrubák György, Katona Réka, Zsilinszki Diána, Kovács Ferenc, Számel Tamás

A Recski Történelmi Emlékparkban jártunk
A gyulai Október 23. Alapítvány szervezésében lehetőséget
kaptunk néhányan (Nagy Panna Zsófia, Szekeres Kata, Szél
Anikó, Számel Tamás, Csizmadia Bertold), hogy tanulmányi kirándulás keretében elutazhassunk a Bükk-hegységben található
településre, Recskre, a Nemzeti Történelmi Emlékhelyre, a „Magyar Gulagra”. Ide hurcolták az 1956-os forradalomban szerepet
vállaló hősöket, akik a kommunista rendszer ellenségei lettek.
Az autóbuszon M. Szabó András, Gyula város 1956-os polgármestere mesélt az átélt fogva tartás szörnyű élményeiről.
Számomra legérdekesebb, legmeghatóbb a börtönévekről szóló
szomorú tényeket feltáró elbeszélése volt. Az esős időjárás még
átélhetőbbé tette számunkra a munkatáborban történt szörnyűségek megértését.
Tiszteletadással gondoltunk az áldozatokra az emlékmű előtt,
miközben koszorúinkat elhelyeztük. A barakkokban kiállított tárgyak és a hozzá fűződő képanyagok jól bemutatták a táborlakók
szomorú sorsát.

A kiállításon legmegdöbbentőbb élmény a fogvatartottakról
szóló visszaemlékezések és borzasztó életkörülményeik látványa
volt. A szövegekből mégis kiderült a hitükből fakadó bizakodás,
mennyire reménykedtek, hogy egyszer vége lesz az értelmetlen
szenvedésnek.
A nap második részében Egerben álltunk meg: nagyon jót sétáltunk a Dobó-téren, nagyon tetszett a történelmi város hangulata.
Társaim nevében is köszönöm a kirándulást Pataky László, tanár bácsinak, aki az alapítvány tagja.
Számel Tamás

Mesemondó
verseny
2014. november 11.-én Mezőkovácsházán, a Csanád Vezér
Általános Iskolában tankerületi mesemondó versenyt rendeztek. A gyerekek Benedek Elek meséket adtak elő.
Iskolánkat két gyermek képviselte: Balázs Tibor 3.a és Papp
Eszter 4.a osztályos tanulók.
A gyerekek a kedvenc meséjüket bátran és nagy átéléssel adták
elő a sok felnőtt, szülő, tanító néni
és a zsűri előtt. Valóságos tehetségeket, kis csillagokat fedezhettünk fel a gyerekekben. A zsűrinek igen nehéz volt a döntés, hisz minden produkcióban volt valami kiemelkedő érték.
A kis mesemondók egy szép emléklappal lettek „gazdagabbak” és persze a mesével, a mesélés élményével is.
Likerné Buzás Edit
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Tájékoztatás a Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat által alkalmazott díjak 2015.
január 1-től érvényes változásairól

I skolabál 2014
2014. november 22-én 13. alkalommal telt meg a Sportcsarnok vendégekkel. Most is, mint eddig minden évben azért
gyűltünk össze több mint 500-an, mert segíteni szeretnénk iskolánknak. Tavaly az egész bálbevételt félretette a szülői
munkaközösség, hogy az ideit hozzátéve udvari játékokat vegyen a Jókai utcai iskolába. Az iskola színeinek megfelelőek
kék-fehérbe öltözött a Sportcsarnok. A gyönyörűen feldíszített teremben a szülők, pedagógusok és gyermekek fergeteges
műsorszámokkal szórakoztatták a közönséget. A záró keringő, pedig mindenkit elvarázsolt. Köszönet minden táncosnak, aki a
bál előtti hetekben sokszor a család mellől járt próbákra. Köszönjük Hegedűs Kittinek a koreográfiákat és a táncok betanítását!

Tájékoztatjuk Medgyesegyháza lakosságát, hogy a képviselőtestület az önkormányzati díjmegállapítói hatáskörében az alábbi
döntéseket hozta: 2015. január 1-től a piaci-vásári helyfoglalási
díjak, a közterület-használati díjak, az önkormányzati tulajdonú
lakások valamint a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjait,
valamint a szippantott szennyvíz díját nem kívánja módosítani,
a képviselő-testület díjemelést nem végez.
A nevelési és oktatási intézmények étkezési térítési díja
az élelmezési alapanyag árak emelkedése miatt, a gyermekétkeztetés színvonalának fenntartása érdekében 2,4%-al
emelkedik. A 2015. január 1-től érvényes új térítési díjak a
19/2013. (XI.20.) Ök. rendelet alapján:
2015. 01.01-től érvényes térítési díj
(nettó nyersanyag norma) Ft-ban
Iskolás 3x étkezés		
Iskolás tízórai+ebéd		
Iskolás ebéd			
Óvodás 3x étkezés		
Óvodás ebéd			

Köszönjük a műsort! Dávidné Kintner Ágnes, Fodor Ildikó, Hegedűs Kitti, Horváth Diána, Likerné Buzás Edit, Los
Ildikó, Nagy Gabriella, Nagyné Papp Erika, Nyári István, Pataky László, Seres Melinda, Scmidtné Becsei Edit, Szabó
András, Szigetvári Józsefné, Zalai Éva, Veres Judit, Baukó Lászlóné, Borbásné Csatlós Mónika, Biriné Gellény Mária,
Cseténé Aradi Mónika, Dorogi Beatrix, Ipacs Enikő, Laczóné Molnár Erika, Péter Jánosné, Pleskonics Zsuzsanna,
Oláhné Ádám Ilona, Széllné Los Szilvia, Szekeresné Pribojszki Katalin, Zsilákné Herczeg Gyöngyi, a 2.a és 5.b osztályok
és tanítóik : Veres Judit, Gácsér Béláné, Szalkai Éva, Zalai Éva.
Köszönet Vermes Rita, igazgató, - és Piják Andrásné, igazgatóhelyettes asszonynak, akik Katona Ilona, szmk. elnökkel
együtt megszervezték ezt a nagyszerű eseményt. Köszönjük a szülőknek, az iskola és az önkormányzat dolgozóinak
a szállításban, a pakolásban, a terítésben, a sütemények megsütésében, a sportcsarnok feldíszítésében, a bál utáni
takarításban nyújtott segítségét. Köszönjük a sok-sok anyagi és természetbeni támogatást! Újra bebizonyosodott, hogy a
gyermekekért mindenki tenni akar! Az idei bál tiszta bevétele 994.000,- Ft lett. Köszönjük a támogatást!
Áfész- Dorogi Imre
Baukóné Horváth Julianna és családja
Bondár Attila
Borsos Cukrászda
Bréda Kartély
Csicsely Szilvia, Nyári Csaba
Csicsely és társa
Csipke Csemege
Csizmadia Tibor
Dafkó Nóra - Szászszorszép
Dusik János
Dr Engelhardt Gábor
Dr.Hargel Ahmad
Édenkert Zöldségbolt Furák Nándor
Elizabeth Szépségszalon
Marosiné Erzsike
Endrei István
Engelhardtné Pápai Éva
Evangélikus Egyház
Forgó Pál
Futaki János
Futaki Jánosné
Gácsér Béla

Gellény birtok - Kalandpark
Góg Zsolt és családja
Gold Irodaszer Ruck Róbert
Gulyás Sándor
Gyivicsán András és neje
Gyopáros Fürdő
Haladás Plusz Kft.
Hegedűs Vendéglő
Holecz Zoltán
Horváth András
Horváth László
Hubertusz Vadásztársaság
Id. Faraga János
Kertészek földje Akciócsoport
Egyesület Ruck Márton
Kornélia étterem Békéscsaba
Kovács és Kovács Bt Kunágota
Kovács Jánosné KOLA
Kutyaeledel bolt
Laukó Tünde
Leczkési Ervinné
Lehóczki János
LIKEFEST PARK

Lückl Attila
Machnicz Endréné
Madari Attila és családja
Madari Imréné
Major József
Medgyes Kft.
Medgyesegyháza Vízmű dolgozói
Medgyesegyházi Nebulókért
Alapítvány
Medi Fruct Tész
Metaker
Metz András
Medgyesegyháza és Bánkút
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Nagy Antalné
Nagy Endréné
Nagy Géza
Oravecz Tamás
Orestyákné Pintér Györgyi
Péter János
Platán Patika
Pusztaottlaka Fejlődéséért
Közhasznú Alapítvány

Román Nemzetiségi Önkormányzat
Negrea Dániel
Románság Hagyományaiért és
Jövőjéért Egyesület
Sas Gabriella
Stangli Sütöde- Szöllősi György
Szamosi Iparcikk -Ifj. Szamosi Mihály
Szamosi Mihályné
Szamosi Tüzépker Szamosi Zoltán
Szél Mihály
Széll Kálmán
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Liker Csaba
Top laptop Kft
Tóthné Krisán Zenóbia
Uhrin Pál
Vaderstad Kápolnásnyék
Varázserdő Alapítvány
Varga Gábor
Varga Jánosné Edit
Zöld Kuckó Tóthné Kotroczó Edit
Zsíros Jánosné

435
333
232
313
218

Ugyancsak fontos, hogy a helyi iparűzési adó mértéke nem változott, az továbbra is 2% maradt. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a turisztika pályázatokon való részvétel érdekében
2014. január 1-től bevezetésre került az idegenforgalmi adó, ahol
az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft.
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
Tisztelt sportbarátok, sportolók,
tisztelt barátaink!
2013 júniusában Gellény Ferenccel és Búzás Tiborral arra az
elhatározásra jutottunk, hogy mindent meg fogunk tenni azért,
hogy Medgyesegyháza labdarúgása visszakerüljön méltó helyére a megye labdarúgásában.
Hosszú rögös utat jártunk be mostanra, mikor is elmondhatjuk
próbálkozásunkat siker koronázta. Bár a bajnokság felénél járunk,
de nagyon jó pozícióban várjuk a tavaszt és úgy gondoljuk, hogy
most már csak saját magunkon múlik, hogy a terveink megvalósulhassanak.
Szeretném köszönetemet kifejezni azok felé, akik bíztak bennünk
és támogattak bennünket. Köszönettel tartozunk a játékosoknak
és a szülőknek, akik jó irányba terelgették a gyerekeket.
Külön köszönettel tartozunk Ruck Mártonnak és a leköszönt
képviselőtestületnek, hogy alkalmasnak találtak bennünket erre
a feladatra és minden támogatást megadtak. Köszönet Dr. Nagy
Bélának, hogy azonosult a terveinkkel és támogatásáról biztosított
bennünket. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Dorogi
Imrének, a szakosztálynak nyújtott támogatásért.
Köszönöm minden segítő munkáját, valamint a szurkolók támogatását! A játékosainknak sérülésmentes téli pihenőt kívánok! Mindazon által kívánok minden Medgyesegyházi lakosnak Békés
Boldog Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog
Új Esztendőt!
Uhrin Pál, labdarúgó szakosztályvezető

November 12. a Szociális Munka Napja
Mint minden évben az idén is megünnepeltük a Szociális
Munka Napját, megköszönve a szociális szférában dolgozó
munkatársak egész éves kitartó és áldozatkész munkáját. A kis
ünnepség helyszíne az Idősek Klubjában volt, melyen tiszteletét
tette a Polgármester Úr is.
Az intézményvezető a köszöntő után az egész évi kiemelkedő
munkájáért 6 dolgozónak oklevelet és szerény ajándékot adott
át. Az oklevelet kapta: Pongráczné Hegedűs Adrienn, Varga
Anita, Borbély Veronika, Rankasz Jánosné, Keresztes Lajosné
és Soponyai Márta, aki évek óta közfoglalkoztatottként vesz részt
a mindennapi teendőkben.
Dolgozóinknak kívánunk jó egészséget és sok sikert további
munkájukhoz!
Rálikné Gutta Györgyi
SULI-TÉMÁK
Hagyományainkat követve ebben a tanévben is megtartottuk
a PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET-et, melyet a
nyolcadikos osztályfőnökök készítettek elő. Nagy örömünkre
elfogadták a meghívásunkat a környékünkön működő intézmények.
Előadásaikban az iskolák képviselői bemutatták az intézményeiket.
Beszéltek az ott folyó képzési lehetőségekről. Megtudtuk, milyen
szakmákat, szakmacsoportokat indítanak a következő tanévben, hány
főt vehetnek fel, milyen képesítést, végzettséget ad a 3-4-5 év képzési
idő után az intézményük.
Az előadók szóltak a tanórán kívüli lehetőségekről, a szabadidős tevékenységekről, a kollégiumi férőhelyekről, sőt az ösztöndíjakról is. Tanulásra biztatták a jelenlévőket, tanácsokat adtak a jelentkezéshez, és
ismertették a Nyílt napok, Nyitott kapuk napja rendezvényeik időpontjait,
hogy a diákok és szüleik a helyszínen is tapasztalatokat szerezhessenek, mielőtt döntenek.
Az est végén az intézmények képviselőivel személyesen is beszélgethettek a résztvevők, és szórólapokat is kaptak.
E programunknak az volt a célja, hogy diákjainkat és szüleiket segítsük a továbbtanulással kapcsolatos -valóban nem könnyű- döntésükben.
Bízunk benne, hogy a középiskolák tanáraitól hallott legfrissebb információk birtokában minden 8. osztályos tanítványunk a számára legjobb,
legmegfelelőbb iskolát választja majd, amikor 2015. február 14-én továbbítjuk a jelentkezési lapjaikat.
Vermes Rita,intézményvezető
Verseny
A Schéner Mihály Általános Iskola diákjai november hónapban egy
megyei és egy járási versenyen értek el szép eredményt.
A 8. b. osztályos lányok: Forrás Nelli, Liker Dóra és Szigetvári Viktória
november 12-én, Sarkadon, az „Ismerd meg Békés megyét” című
megyei versenyen szerepeltek. A vetélkedőre színvonalas power-pointot
készítettek, amelyben Medgyesegyházát mutatták be. A feladatokat is
sikeresen oldották meg, így megérdemelten első helyezettek lettek.
A másik megmérettetésen november 24-én, a 6. a. osztály tanulói,
Borbás Petra, Elekes János, Laczó András és Tóth Erik vettek
részt. A már hagyományosnak számító járási Egészségnevelési
versenyen Dombegyházon. Előzetes feladatként zöldség- gyümölcs
szobrot készítettek, majd érdekes elméleti feladatokat oldottak meg
és sportversenyen vettek részt. Nagyon szoros versenyben a csapat
második helyen végzett. Gratulálunk eredményeikhez!
Korcsokné Enyedi Katalin
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KÖZÖSSÉGI AKTIVITÁS MEDGYESEGYHÁZÁN
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem EU-s támogatást nyert arra, hogy az általuk kiválasztott 78 településen lefolytatott projekt keretében felkeltsék a helyi közösségek aktivitását,
„alulról szerevezett” módon, a települési problémák megoldására, a településfejlesztés,
társadalmi-, gazdasági programalkotás érdekében.
A rendezvény részleteit 2014. november elején egyeztettük a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem munkatársaival. A program irányítói meghatározták a részvevők körét, akik
a helyi civil szervezetek, egyházak, vállalkozások, intézmények és az önkormányzat
képviselői közül kerültek ki. A konstruktív, hatékony munkavégzés érdekében kérték,
hogy a résztvevők összlétszáma lehetőleg ne haladja meg a 20 - 22 főt.
A program első eseményére 2014. november 26-án került sor a Művelődési Házban,
ahol köszöntöttem a résztvevőket. Örömmel állapítottam meg, hogy szinte minden meghívott megjelent és megkezdtük a munkát. Nagyon tanulságos volt az egész nap, sokat
tanultunk egymástól, mindenkinek volt valamilyen egyedi, nagyszerű ötlete, javaslata.
Elmélyült munka keretében először kisebb csoportokban, majd közösen vázoltunk fel a
„jövőképet”. Egyetértés volt abban, hogy a legsúlyosabb probléma a munkahelyek hiánya, ez az eredendő oka a fiatalok elvándorlásának. Ezért legfontosabb teendőnek a
munkahelyek teremtését tartjuk!
Mindannyian tisztában voltunk, vagyunk azzal, hogy a helyi önkormányzat és a helyi közösségek lehetőségei korlátozottak a munkahelyteremtés területén, ez elsősorban
kormányzati feladat és annak leghatékonyabb eszköze a fejlesztés- és támogatás politika, hiszen a vállalkozások csupán önerejükből képtelenek jelentős számú munkahelyet teremteni. A munkahelyteremtés területén egybehangzó volt a vélemény, hogy a
jó mezőgazdasági termőhelyi adottságokra építve elsősorban élelmiszer-feldolgozó ipart
kell preferálni. Fontosnak tartották a program résztvevői, hogy fejleszteni kell a szociális
védelmet, azon belül is az idősek ellátását. Az egészségügyi ellátás fejlesztése is fontos
cél lehet, különösen a mindenki által elérhető megfelelő szakorvosi ellátással, az orvosi ügyelet megfelelő működtetésével. Az itt élők, elsősorban a fiatalok számára további
sportolási, és kulturált szabadidő eltöltési lehetőségeket kell biztosítani.
Lehetőséget kell teremteni a biztonságos kerékpározásra, az atlétika, a futás és egyéb
sportok művelésére is. A kerékpározásban helyi és a környékbeli, de akár a távolabbi települések megfelelő kerékpárúttal való összekötésében számos lehetőséget látunk, ez lehet
a kerékpáros turizmus megteremtésének egyik feltétele is, de a kerékpározás – megfelelő,
biztonságos, jó minőségű kerékpárút hálózat esetén - fontos környezetkímélő, „energiatakarékos”a jelenleginél általánosabban használt közlekedési eszköz is lehet a jövőben.
Egybehangzó volt a véleményünk, hogy a határok átjárhatósága, a határon túli nagyvárosok – Arad, Nagyvárad, Temesvár – közelsége, jelentős népessége lehetőség lehet
számunkra a kereskedelem, itt termelt és előállított termékeink értékesítésének, gazdasági kapcsolataink erősítése területén is. Felidéztük a régebbi korok emlékeit, amikor
térségünk gazdasági-, társadalmi-, kulturális és egyéb kapcsolatrendszere a jelenleginél
sokkal aktívabb volt a fent említett városok, térségek irányába.
A résztvevők a jövőkép felrajzolásában kiemelt területet szenteltek az egészséges, kulturált, ápolt környezetnek, ahol tágas, fákkal, virágokkal, zöldnövényekkel teli környezetben jól megvilágított, kifogástalan burkolatú utakon, járdákon lehet majd közlekedni és
majd ez is fokozza komfortérzetünket.
A közeljövő települési -lakossági, intézményi és a vállalkozások- energiaellátásában a jelenleginél jóval nagyobb szerepet szánunk az energiatakarékosságnak, a megújuló energiáknak, ezen a területen is jelentős lehetőségeink lehetnek a jövőben. A túrizmusban is
látunk szerény lehetőségeket, de csak akkor, ha ezen a területen jelentős fejlesztések valósulnak meg a jövőben, például kerékpárutak, szállás- és vendéglátóhelyek támogatott
kialakítása. A speciális fejlesztéseket követően esélyünk lehet a vadász-, a rendezvény-,
és a kerékpáros turizmus bővülésére.
Még hosszasan sorolhatnám az itt még nem említett jobbnál jobb ötleteket, fejlesztési
javaslatokat, de ennek most terjedelmi okai vannak. A projekt zárását követően a teljes
anyagot közzé fogjuk tenni és kikérjük a helyi polgárok, közösségek, vállalkozások véleményét, amit majd fel fogunk használni a fejlesztési programok készítésénél is.
Tisztelettel: dr. Nagy Béla György

Drágám, elmentél…
A sírban, az urnában már nem is Te vagy,
mégis lesem csosszant neszét nyomaidnak,
ötvenhat év emléke Rád emlékeztet,
minden perc, pillanat, kit sosem felejtek.
Békén mentél, önön harcod után, egyenest,
oda, hol vártak: emlékező, szerelmest,
nem túloztál soha téves görbületet,
kitartottál hős módon, élőn és betegen.
Könnyed és mosolyod végig bennem él,
mindent odaadtál téveteg frigyedért,
már semmi sem sürgős mert, vesztek tetteid,
simitás merült múlttá, bőröd enyhe sincs.
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EGY (SZLOVÁK) HÁZ MEGTART EGY (SZLOVÁK) KÖZÖSSÉGET
- Még mindig jól emlékszem 1998 nyarán arra a napra, amikor
azt fontolgattuk, hogy létrehozzuk-e a Medgyesegyházi Szlovák
Önkormányzatot. István Anna, (aki már nem lehet közöttünk)
a békéscsabai Szlovák Házból akkor két érvet mondott el.
Medgyesegyházának létjogosultsága van erre, hiszen Békéscsabai
szlovák családok telepedtek le ide. Akkoriban még úgy is nevezték
Medgyesegyházát, hogy „Malá Csaba”. A második érv egy kérdés
volt. Mit szeretnétek megvalósítani, ami a szlováksághoz tartozást
erősíti?
Zsíros Mártával felsóhajtottunk. Ő azt mondta, a NÉPTÁNC, én
azt, hogy egy TÁJHÁZ, ami megtart egy közösséget!

Lázadok, mert űröd hagytad, légüres tért,
bűnért, reményért, kétséges őrületért,
vándorló hiányért, fonákos hitedért,
életet-éveket féktelen semmiért.
Az ítélet meg volt durván kőbe vésve,
pillád húnyt, hörgés elhal-mondanád- megérte,
fájdalmat és kínt és nyöszörgő szenvedést,
áldozat-tartásod volt a lázas menekvés.
Csontvázzá fagyott lényed ősödhöz hasonló,
ítélet, megélni pokoli infernót,
báládhoz erőd nem volt már tovább is hordoznod.
Tűkör szférákba mentél, mindent megoldott.
Rejtse gyötrött testedet szikláknak fészke,
tied már szállongó egek, felhők szegélye,
nem bánjad, minden boldogság eléd tárul,
ne bánd, hogy múltad itt végképpen elárvult.
Tiéd már a félt és vágyott jövő egésze,
rejtse hamvaidat Istennek szentélye,
sírásod feledd, legyen arcodon öröm,
bélelje szelídség, most már mindezt köszönöm.
Szávai Mária emlékére
Csajbók János /REMETE/

Köszönetnyílvánítás

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
felejthetetlen édesanyánk,
Turok Péterné búcsúztatásán
megjelentek, részvételükkel
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

fotó: Pete Csaba

Sorra megvalósult minden. Most itt állunk ennek a háznak az ajtaja
előtt, amelyre oly sokat vártunk- mondta Nyáriné Szlávik Mária, a
helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke Medgyesegyházán,
december 6-án a Vécsey utcai Szlovák Hagyományőrző és
Közösségi Ház ünnepélyes átadásán.
Kiemelte, hogy az elmúlt hosszú évek során minden szlovák nemzetiségi testület céljául tűzte ki a megvalósítást, amiben töretlenül
hittek, s azért jöttek e napon össze, hogy tisztelettel gondoljanak a
községépítő ükapáikra, és büszkén mondhassák el gyermekeiknek,
unokáiknak, hogy kiknek a leszármazottai. Tanúbizonyságot tettek
„
H é t kö z n a p i é l e t ü nk é r t ék e i és a n ő k ”
A Medgyesegyházán is telephelyet működtető ETF Alapítvány
a fenti címmel november közepén egész napos programot kínált
az érdeklődő lakosságnak. Az eseményen a család, az egészség
és az emberi alkotó képesség témaköreibe nyerhettek betekintést
a résztvevők.
- Civil szervezetünk rendezvényén ezen értékeket, és az ezek
megteremtésében fontos szerepet betöltő nőket állította középpontba. „Mindennapi kríziseink”, „Mindennapi szerepek, avagy a nő ezer
arca” és „Varázslatos évek, avagy a gyermekkor rejtelmei” címmel
szakemberek tartottak előadásokat, de beszéltek tevékenységükről
a helyi családsegítő szolgálat munkatársai is- foglalta össze Zubán Alexandra, az alapítvány helyi irodájának munkatársa a délelőtt
eseményeit.
KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK: a Skorpió üzletnek, Icuka
cukinak, Metaker Kft.-nek, Zöld Kuckónak, Gold Irodaszer KftRuck Róbertnek és minden segítőnek!

róla, hogy sosem feledik el a múltjukat, hogy honnan jöttek, hogy milyen örökséget hagytak rájuk elődeik.
Ezekkel a gondolatokkal találkozott a tótkomlósi származású
Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat
elnöke méltatása is, aki abban erősítette meg a helyieket, hogy a múlt
emlékeinek megőrzése, átörökítése egy kisebbség fennmaradásának
jövőbeni záloga.
Ruck Márton, a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület elnöke,
a Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Bizottsága elnöke örömét
fejezte ki, hogy az akciócsoporthoz benyújtott pályázaton 2012 nyarára 3. 413 844 Ft-ot nyertek a „szlovákok” az általuk előző évben
megvásárolt ingatlanuk felújítására.
Zsíros Lilla, evangélikus lelkész áldóbeszédében utalt rá, hogy ő
a szlovák közösség lelkésze is és büszkeséggel tölti el, hogy a településalapítók kezdeményezésére a templom mellett, iskolát is építettek
a medgyesi ősök.
Dr. Nagy Béla György, városunk polgármestere köszöntőjében
hangsúlyozta a szlovákok és magyarok példaértékű együttélését, és
üdvözli, hogy az Európai Unió pályázatai lehetőséget teremtenek közösségi helységek, terek beruházásainak megvalósítására.
Az egybegyűlt közösség meghatottságával átitatva, az elöljárók közreműködésével átvágásra került a tájház avatószalagja, majd a jelenlévők birtokba vették a város új létesítményét.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat következő feladata, hogy
átgondolja és kidolgozza a Hagyományőrző és Közösségi Ház látogatási és nyitva tartási rendjét.
December 21-én szeretettel várnak mindenkit a Művelődési Házhoz a negyedik adventi gyertyagyújtásra, ahol csörögét fognak kínálni a szlovák közösség a műsor után. A műsorban többek között
szerepelni fog Békéscsabáról a Ruzsicska Népdalkör, szlovák karácsonyi dalokkal.
Baukó Ildikó
Délután kiállítás, és közös műhelymunka keretében patchwork,
goblen, szappankészítés és a csipkeverés fortélyai kerültek
bemutatásra, de helyi művészeti csoportok is felléptek: No Comment
Dance, Mozgáskorlátozottak Egyesületének Dalköre (színjáték),
Jarina Néptánccsoport.
A „Mozdul a család” családi vetélkedő eredményei:
I. helyezett lett a “Mozgik” csapat,
(36 ponttal) csapatkapitányuk Szabó Györgyné Zsuzsa,
II. helyezett lett a “Hupikék sütikék” csapat
(28 ponttal), csapatkapitányuk Fűri Ferenc,
III. helyezett lett a “Hihetetlen család” csapat
(27 ponttal), csapatkapitányuk Molnár József,
Különdíjban részesült a “Törpikék” csapat, csapatkapitányuk Zsótér
Vivien.
“A család kedvence” mottóval volt süti sütő verseny is, melynek
zsűrije között volt, dr. Hammer Ágnes, az ETF Alapítvány
kuratóriumi elnöke, Kociszki Ilona és Fűri Ferenc.
Díjazottak
I. helyezett lett Rajtárné Fűri Emese, Őszibarackos szelet nevű
süteményével
II. helyezett Mocsári Pálné, Kókuszos-karamellás bounty nevű
süteményével
III. helyezett Gajdács Andrásné, Fagyi szelet nevű süteményével
Két különdíjas is lett: Potocskáné Suszter Edina Pizzás pogácsája
és Madariné Tóth Anikó Diós korsárkája.
Az első helyezett díja még az is, hogy a hírlapban fotóval, recepttel
együtt megjelenik a süti. GRATULÁLUNK!
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ELISMERÉS MEDGYSIEKNEK
Magyarországon november 27-e a Véradók Napja. Ezen alkalomból országos, megyei és területi megemlékezéseket tartanak hazánkban. Ilyenkor
a sokszoros véradókat, a véradásszervezésben jeleskedőket, véradóbarát
munkahelyeket és a véradó-mozgalom támogatóit részesítik elismerésben.
Az idén Keszthelyen tartották a véradók napi központi ünnepségét, ahol
Békés megyéből egy sokszoros véradó
és a véradásszervezésben évek óta kiemelkedően tevékenykedő medgyesegyházi Király Gyöngyi, a helyi vöröskeresztes alapszervezet vezetője
vehetett át oklevelet. Gratulálunk!
/Képforrás: https://www.facebook.com/onkentes.veradas/
Őket a békéscsabai, megyei ünnepségen külön is méltatták, valamint interjút adtak a Csaba TV-nek.
A Mezőkovácsházán lezajlott területi rendezvényen négy
medgyesi, sokszoros véradó is elismerésben részesült: Gortva János,
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna, Potocska Mihály és Kojnok Miklós -tudtuk
meg Király Gyöngyitől, aki ezúton is köszöni a helyi önkormányzat, a Skorpió
Üzlet, a Kész kft. folyamatos, önzetlen támogatását és az önkéntes segítők
munkáját! 						
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Két alelnökről döntöttek a megyei közgyűlésen
2014. december 2. 15:03 Licska Balázs
Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke a megyei képviselők közül főállású
alelnöknek Tolnai Pétert javasolta, a nem képviselők közül pedig, társadalmi
megbízatású alelnöknek Várfi Andrást. A grémium titkos szavazással, tizenkét igen voks és egy tartózkodás mellett rá is bólintott az előterjesztésre.
Négy bizottság állt fel. A pénzügyi bizottság elnöke Samu Tamás
Gergő lett, az ügyrendi bizottságot dr. Kulcsár László István vezeti,
a területfejlesztési bizottság élére Ruck Mártont választották meg, a
társadalmi kapcsolatok bizottság elnöki tisztségét, pedig Mucsi András tölti
be. Tanácsnokokról is döntött a megyei közgyűlés: Závoda Ferenc, Simon
István Tamás és Kónya István kapott szerepet.
Hárommillió forintos törzstőkével a megyei önkormányzat létrehozott egy
száz százalékban tulajdonában lévő gazdasági társaságot Békés Megyei
Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. néven, ügyvezetőnek Priskin
Jánost választotta meg a megyei közgyűlés. A felügyelő bizottság elnöke dr.
Kulcsár László István lett, tagoknak, pedig Ruck Mártont és Simon István
Tamást szavazták meg.
(forrás: www.beol.hu)

ÁLDOTT KARÁCSONYT és BOLDOG
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN A TELEPÜLÉS
LAKOSSÁGÁNAK a
MEDGYESEGYHÁZA és BÁNKÚT
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE

