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Medgyesegyháza város önkormányzata nevében
ÁLDOTT, BÉKÉS HÚSVÉTOT KÍVÁNOK
a település minden polgárának!
Ruck Márton, polgármester

HÚSVÉTI MOZI!

Sok szeretettel várunk mindenkit március 30-án, szombaton
18 órakor közös húsvéti filmnézésre a Művelődési Ház nagytermébe. A „Passió” című történelmi filmet vetítjük. A belépés
díjtalan. A ﬁlm 16 éven aluliaknak nem ajánlott!

Szerbiába kirándultak a medgyesegyházi diákok
A ’Határtalanul!’ program keretén belül délvidéki kalandozáson vettek részt a medgyesegyházi Schéner Mihály Nevelési és
Oktatási Központ hetedik évfolyamos diákjai 2013. március 13–15. között. A kirándulás alkalmával 45 hetedikes tanuló 5 kísérő tanárával látogatott el több délvidéki településre: Szabadka, Bajmok, Kishegyes, Óbecse, Zenta, Magyarkanizsa, Pétervárad, Újvidék,
Karlóca, Bácskossuthfalva, Bácstopolya.

A kishegyesi Ady Endre Általános Iskolában egy barátságos futballmérkőzést követően átadtuk a diákoknak szánt ajándékkönyveket. A számos kulturális program mellett meglátogattuk az óbecsei Lurkóház gyermekeit, akik műsorral fogadtak bennünket. Kedvességüket ajándékba hozott játékokkal viszonoztunk, melyekkel nagy örömet okoztunk a nehéz sorsú gyerekeknek. Több
történelmi emlékhelyet megtekintettünk, Bácskossuthfalván megkoszorúztuk Kossuth Lajos mellszobrát és a zentai városházán a
március 15.-i ünnepséget követően koszorút helyeztünk el a ’48-as emlékműnél. A tanulmányi kirándulás során, melyet a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. 922.500 forinttal támogatott, a gyermekek felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. Az utazást a
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat tanulónként 7.360 forintos önrész kifizetésével segítette. Az iskola tanulói nevében köszönjük az önkormányzat támogatását!
2013. március 20.
Fodor Ildikó
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A VÁROSI ÜNNEPSÉGEN DIÁKOK ADTAK MŰSORT
„Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik
mertek…”

– Ady Endre gondolatainak tükrében emlékeztek meg az
általános iskola 6. osztályos tanulói történelmünk egyik legfényesebb évfordulójáról, március 15-ről. A műsorban felidézték
a nap legfontosabb eseményeit és egyéniségeit. Zenével, versekkel és tánccal állítottak emléket a hősöknek. „Tartsátok tiszteletben e napot, melyen a nép szava először megszólalt. A nép
fölébredt, követelte századok óta megtagadott jogait. Március
15.-e ez, írjátok föl szívetekbe, és el ne felejtsétek!” – hangzott
el a műsor zárógondolataként.
Köszönetet mondunk: dr. Várszegi Tamásnak, Hegedűs Kittinek, Nyáriné Szlávik Máriának és Simonka Jánosnak a segítségükért.
Hrabovszki Tünde, Nagyné Papp Erika

A Medgyesegyházi Sportegyesület Úszó- és Búvárúszó
Szakosztály bemutatkozása, elmúlt évi munkája
Településünkön immár 9. éve működik a Medgyesegyházi Sportegyesületen belül egy szakosztály, mely csendesen,
de töretlenül végzi munkáját. Az elmúlt évben szakosztályunk létszáma 50-65 fő között mozgott.
Az edzéseken folyamatosan 30-40 fő között jelennek meg a sportolók.
Létszámkiesésünk legfőképpen abból adódott, hogy a nyolcadikosaink elballagtak. Őket nehéz pótolnunk, de töretlenül jönnek utánuk
a következő nemzedékek. Nagy öröm számunkra, hogy középiskolásaink közül vannak olyanok, akik vissza-visszajárnak edzéseinkre,
amennyire az idejük engedi, a versenyeken is szerepelnek. Teljes mértékben kihasználjuk az uszoda befogadó képességét, igyekszünk sok
apró ötlettel kompenzálni az uszoda méretéből adódó, és az edzésre
fordítható idő okozta hátrányokat. Versenyzőink fejlődését objektíven
mutatják az edzéseken teljesített távok, a versenyeken mért időeredmények és helyezések. A versenyzőink már a felső-középmezőnyben
végeznek, az országos versenyeken, ahol főleg nagyvárosok versenyzői szerepelnek!

Az edzéseken a 10–12 évesek könnyedén teljesítik pl. a 2 x 1500
m-es távot. Az elballagó generációt váltók mind a négy úszásnemben, és az uszonyosban is képesek versenyezni, akár egy versenyen
is, mivel felkészültek a sorozatterhelésre is. Idáig a 200 m-es táv volt
a leghosszabb a versenyeken, de 2013-ban már 400 m-en is nevezni
fogjuk a hosszú távúszókat. A kemény edzések ellenére megőriztük a szakosztályban a családias hangulatot. Továbbra is elsődleges
feladatnak tartjuk az iskolai helytállást, tanulást. Ezt rendszeresen
tudatjuk is versenyzőinkkel. A sportági képzés mellett nagyon fontos, hogy versenyzőink olyan képességeit is fejlesszük, amelyeket az
élet minden területén hasznosítanak. Az egészség, ügyesség, kitartás, monotóniatűrés, a problémamegoldó gondolkodás, a csapatban
történő munkavégzés, mind-mind általánosan hasznosítható képesség. Csapatunk minta lehet a toleranciára. Az egészségükért úszókat,

fogyatékkal élőket is azonnal befogadják. Ugyanakkor a fogyatékkal élők példát mutatnak küzdőképességből, és szinte csodaszámba
megy az úszás elsajátítása a hátrányaik mellett. Óriási jelentőségű
az is, amikor egy egészségügyi problémával érkező gyermek képzésével olyan szintre jutunk, hogy versenyen is elindulhat. Idősebb
versenyzőink példát mutatnak, újoncaink szorgalmasak, szeretnék
mielőbb elérni a nagyobbak sikereit.
Szakosztályunkban továbbra is mind a két sportágat űzzük. Az
úszás és a búvárúszás más-más szépsége oldja a fentebb említett faltól falig úszás unalmát. Hagyománnyá vált az év végi edzőtáborok
megtartása, amelyben a fokozott terhelésű sportági edzések mellett a
legkorszerűbb ismeretek alapján oktatjuk a vízből mentést és a reanimációt (újraélesztést). Az elmúlt évben már három csoportban folyt a
munka a táborban, mivel a legkisebbek felzárkóztatását is beiktattuk
a programba. Szintén hagyomány a házi verseny megtartása is, amely
2012-ben is talán az év legemlékezetesebb programja volt.
Versenyek, amelyeken részt vettünk a 2012-es évből: Nyuszi Kupa
Úszóverseny – 2012. április 15., Békéscsaba,
Tavasz Kupa Uszonyos Úszóverseny – 2012. 05. 06., Kecskemét, Háziverseny – 2013. június, Medgyesegyháza, Cápa Gyermek
Uszonyosúszó Országos Bajnokság – 2012. 11. 17–18., Kecskemét,
Molnár Lajos Úszó Emlékverseny, Gyula – 2012. 10. 06., Megyei Diákolimpia, Békéscsaba, 2012. december 12.
Szakosztályunk működését továbbra is sikeresnek mondhatjuk,
eredményeink töretlen fejlődést mutatnak. A szülők és a szakosztály
vezetés továbbra is maximálisan támogatja az edzők szakmai és pedagógiai munkáját. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a
támogatását, aki bármilyen formában is segíti szakosztályunk munkáját. Köszönjük az Önkormányzatnak a minden évben nyújtott támogatását. Külön köszönet a szülőknek, akik idejükkel, energiájukkal,
anyagiakkal maximálisan támogatják gyermekeiket ebben a sportolási
lehetőségben. Eszközeink sajnos elhasználódtak, az elmúlt 6 évben
nem sikerült újakat beszereznünk. A versenyeken szakosztályi egyen
pólóban tudunk csak megjelenni. Szükségünk lenne köpenyre, versenydresszre. Keressük a lehetőséget ennek megvalósításához. Szeretném kérni mindazokat, akiknek lehetőségük van arra, hogy támogassák szakosztályunk munkáját, kérem, továbbra is segítsenek!
köszönettel és tisztelettel:
Balogné Süli Beáta, szakosztályvezető
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„ISTEN CSODÁJA, HOGY MÉG ÁLL A HAZÁNK”
Petőfi Sándor gondolatainál jobban nem lehet kifejezni, hogy mit is jelent a haza a költő számára, és nekünk, utódoknak.
A csoda valóban örök érvényű marad.

A „Tisztelet a Hősöknek” hagyományőrző társaság második
alkalommal szervezett ünnepi megemlékezést a római katolikus
sírkertben 2013. március 12-én. Kuzma Károly, honvédhadnagy
felújított emlékművénél tiszteletünket fejezhettük ki versben, prózában, énekben.
Dr. Karsai Ervin kiemelte, hogy egy közösség megtartó erejét
a legjobban a hagyományok ápolása szemlélteti a mindenkori társadalomban, majd Kiss Ádám István, alapító ünnepi gondolatait
tolmácsolta a jelenlévőknek.

Ruck Márton, a város polgármestere a példaképek szerepéről,
Vermes Rita, a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményvezetője a szabadság és a haza szeretetéről szólt megemlékezésében (melynek teljes terjedelmét alább közöljük).
Köszönjük a lehetőséget, hogy aktív részesei lehettünk szolgálatunkkal e felemelő perceknek: Nyári István, Seres Melinda,
Hegedűs Kitti pedagógusok, Kiss István főszervező, Gera Andrea,
Király Gabriella, Karsai Ervin, Abai Zsolt diákok. „Tisztelet a Hősöknek!” 					
Pataky László

MEGEMLÉKEZŐ BESZÉD
Büszkének kell lennünk a mai napra, hiszen az 1848/49-es forradalom és szabadságharc – túlzás nélkül mondhatjuk – az európai történelem egyik legfényesebb, legkiválóbb pillanata.
Érdekes eljátszani a gondolattal, hogy valószínűleg valamen�nyien beleléptünk már itt, ezen a helyen a haza legnagyobbjainak,
Batthyány Lajosnak, Móga Jánosnak vagy Xantus Jánosnak a lábnyomába.
Ha megkérdezünk egy magyart itt vagy a világ bármely részén, hogy melyik a magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe, a
válaszadók legnagyobb része gondolkodás nélkül azt fogja felelni:
március 15.-e.
A válasz okát a dicsőséges forradalom és szabadságharc emlékezete mellett persze másban is kereshetjük.
A keresésben Illyés Gyula siet a segítségünkre, amikor azt írja
egy helyen: „Ha megvizsgáljuk a magyar ember lelki tulajdonságait,
akkor valamennyi alján a szabadság és a haza szeretetét találjuk.”
A szabadság és a haza tehát a magyar léleknek maga az élet.
Ezért is írták az 1867-ben bekövetkezett kiegyezés után emelt
honvédemlékművekre szerte az országban: „Szabadság vagy halál!”
A ma emberét a szabadság szeretete nem állítja ilyen súlyos
választás elé.
Vizsgáljuk meg ezért a másik kérdést is: a szabadság szeretete
mellett a haza szeretetét.
Mindjárt a szó értelmezésének elején nehézségbe ütközünk.
Nagyon nehéz ma jó megfogalmazást találni a haza fogalmára,
hogy mit takar a haza fogalma földrajzilag, hol húzódnak a magyarság egészét befogadni képes haza határai.
A hazaszeretet nagy tetteit csak kivételes történelmi korsza
kokban lehet gyakorolni, így a hazáról gondolkodva hívjuk se-

gítségül Babits Mihályt, ő így ír erről: „a mindenséget kívánom
versbe tenni, de még tovább magamnál nem jutottam”.
Ezért fordítsuk hát tekintetünket magunk felé. A hazának arra
a szegletére, amelynek biztosan ismerjük határait, és amely hazának magunk is, minden nap alakíthatjuk a történelmét: tekintsünk
legszűkebb hazánkra, Medgyesegyházára.
Hogyan éljük meg a hazaszeretetet, azaz szűkebb hazánk,
Medgyesegyháza szeretetét?
Úgy gondolom, nagy történelmi események hiányában a haza
szeretetét itt és most a kis tettekben is megélhetjük.
Szeretem a hazámat, amikor gyermekként megtanulok egy
verset, hogy a medgyesegyházi közösséget gyönyörködtessem,
Medgyesegyháza ünnepét szebbé tegyem.
Szeretem a hazámat, amikor pedagógusként az óvodásokat, iskolásokat felkészítem erre az ünnepre.
Szeretem a hazámat, ha rendben tartom a kertemet, de rendben
tartom a házam előtt az utcát is, lenyírom a füvet, megmetszem és
megöntözöm a közterületi fát is.
Szeretem a hazámat, ha egyesületi tagként vállalom egy játszótér játékainak újrafestését, vagy vigyázok a Medgyesegyházán
élők vagyonbiztonságára, ha kalácsot sütök az itt élőknek, ha fát
ültetek a közterekre – önként, a szabadidőmből áldozva.
Szeretem a hazámat, ha felveszek egy eldobott nejlonzacskót
az utcán, egy olyan után, aki úgy látszik, még nem tudja, hogy a
hazát így is lehet szeretni.
És végül: szeretem a hazámat, Medgyesegyházát, mert eljöttem erre a közösségi alkalomra, erre a megemlékezésre, 1848
márciusának forradalmára.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Amint látjuk, a közös jó és szép őrzése, alakítása is a hazaszeretet része.
Nem annyira látványos, mint a győztes tavaszi hadjárat, kevésbé vakmerő, mint Budavár visszafoglalása és nem annyira hősies,
mint Batthyány Lajos vértanúsága, aki, mint tudjuk, maga vezényelte a kivégzőosztagot.
De a hazánk szeretete, Medgyesegyháza szeretete ma is és itt
is gyakorolható tett.
1848/49 forradalmának és szabadságharcának hazaszeretete
pedig emlékeztessen bennünket a nagy tettek mellett arra is, hogy
a történelem menetét a mindennapi emberi cselekedetek, sokszor
a hétköznapok csatái viszik előrébb.
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JÓTÉKONYSÁGI BÁLT TARTOTT A
„Akinek szíve tele van szeretettel, mindig van valami ajándékozni valója.” (Szent Ágoston)
Nincs annál nagyobb öröm egy felnőttnek, mint amikor boldog gyermekeket lát maga körül. Medgyesegyházán,
Bánkúton, Pusztaottlakán és Medgyesbodzáson sok a boldog
gyermek és sokan vagyunk azok is: szülők, nagyszülők, dédik,
keresztszülők, testvérek, rokonok, akik hosszú éveken át, fáradhatatlanul mindent megteszünk azért, hogy ezek a boldog
gyermekek boldog felnőttek is legyenek.
Vagyunk jó páran, akik nem csak otthon munkálkodunk ezen,
hanem hivatásul is azt választottuk, hogy a gyermekek szolgálatára ajánljuk tevékenységünket. Tesszük ezt a hétköznapokon, de
olyan alkalmakkor is, mint amilyen a márciusi rendezvényünk
volt. Az óvodában dolgozó kollégákkal, az óvodások szüleivel,
segítőkkel összefogva nem ez volt az első jótékonysági bálunk,
de a VARÁZSERDŐ óvoda színeiben mégis első volt, hiszen
idén januárban tartottuk az intézményünk névadóját.

Szeretném megköszönni az óvó néniknek, óvó bácsinak,
hogy milyen sokat dolgoznak gyermekeinkért a mindennapokban.
A pedagógusi munkát a csendes esőhöz lehet hasonlítani.
A csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a földben
megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és
később ezért aztán akár szárazság idején is képesek termőre
fordulni.
A Földön minden ember sokat köszönhet a pedagógusainak.
Akinek szerencséje van, az élete, tanulmányai során legalább
egyszer találkozik egy olyan pedagógussal, aki valamit megmozdít benne, aki olyat mutat tettével, cselekedetével, tudásával, hogy az akár az ember egész életét meghatározza.
A Varázserdő Óvoda dolgozói: Balázs Tiborné, Balogné
Süli Beáta, Cseh Györgyné, Fábiánné Balázs Zsuzsanna,
Forrásné Varga Judit, Gazos Józsefné, Grósz Irén, Hagya
Zsoltné, Hankó Anita, Héja Richárdné, Holeczné Kovács Noémi, Kispál Józsefné, Kociszki Györgyné, Kovács Aranka,

Kovács Zoltánné, Oravecz Gábor, Pallagi Sándorné, Papné
Réti Erzsébet, Petrusán Jánosné, Pleskonicsné Lengyel Mária, Román Andrásné, Széllné Loss Szilvia, Takács Ferencné,
Ungerné Páger Edit, Varga Jánosné, Varga Vincéné, Zám
Anikó.
Nincs rendezvény szervezőmunka és támogatók nélkül!
Több mint egy hónapja folytak lázasan az előkészületek, hogy
az óvodabálon minden varázslatos legyen.
Támogatóink és segítőink: ÁFÉSZ, Dorogi Imre, A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület – Sütő Mária, Balog Mátyás, Boda Katalin, Boldog Otthon Alapítvány – Balogné
Süli Beáta, Bora Italnagyker – Kishonti Gergő, Borsos CsabaCukrászda, Csicsely Zoltán és társa, Csipke Csemege – Nagy
Ferencné, Csizmadia Tibor, Dr. Hargel Ahmad, DÉMÁSZ –
Szász Antal, Mazán Pál, Endrei István, Evangélikus Egyház,
Fehér Tamás, Gácsér Béla, Góg Jánosné, Gógné Farkas Betti,
Gold Papír írószer – Ruck Róbert, Gyivicsán András, Haladás
Plusz Kft. – Machnincz Endre, Holecz Zoltán, Horváth András,
Hubertus Vadásztársaság, Hrubák Andor és családja, id. Szamosi Mihály, István Józsefné, Il Camino Pizzéria, Katona Endre,
KÉSZ Kft. dolgozói, Kociszki Ilona, Kotroczó Norbert, Kovács
László és neje, Laukó Tünde, Madari Imréné, Major József, Marosi Mihályné, Maulis Ilona, Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Medgyesegyházi Nebulókért
Alapítvány – Gácsér Béláné, Metaker – Kárpáti József, Mitykó
Mihály, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Művelődési Ház,
Nagy Géza, Novum könyvterjesztő – Gazsó Sándor, Opauvszki
Györgyné, Orestyákné Pintér Györgyi, Piják Andrásné, Román
Nemzetiségi Önkormányzat – Negrea Dániel, Sas Gabriella,
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ, Simonka János,
Stangli Sütöde – Szöllősi György, Számel János és Kovács Adrienn, Százszorszép Bolt, Szamosi Iparcikk – ifj. Szamosi Mihály, Szamosi Zoltán, Szarka Nikolett, Szatmári László – Szatyi
SZTÉDZS TIM, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat – Nyáriné
Szlávik Mária, Tóth könyvterjesztő, Tóthné Dorogi Beatrix, Varga János, Varga Jánosné Virágos Edit, Verbai Gáborné, Verbainé
Megyeri Éva, Verbai Zsolt, Zsíros János, Zsíros Jánosné… és
név nélkül mindazoknak köszönet, akik támogató jegyet vettek,
vagy bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy a rendezvény
sikeres legyen.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a szülők áldozatos
munkájáért, hiszen hetek óta készültek műsorukkal, hogy színesebbé tegyétek a rendezvényt!
A szülők: Balázs Katalin, Bódán Zsolt, Csótiné Csilla, Galáth
Krisztina, Gulyás Zita, Hadobás Hajnalka, Hajdú Zsoltné,
Herczeg Gyöngyi, Horváth Tamara, Hrubák Andor, Hrubákné
Kovács Julianna,
Kissné Tárnok Ágnes, Kotroczóné Holecz Edit, Leczkési
Ervinné, Moldován Gábor, Opauvszki Anita, Petrovszki Attila,
Petruzsán Attila, Pécs Mária, Pleskonics Zsuzsa, Répási Éva.
Stefanik Anita.
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VARÁZSERDŐ ÓVODA MÁRCIUS 16–án

Az óvodabál fontos esemény intézményünk életében, úgy érzem, hogy folyamatosan erősíti a pedagógusok és a szülők kapcsolatát. Egyre több rendezvényen, egyre több szülőt sikerül bevonni a segítő munkába.

Az idei ovibál is sok embert megmozgatott, hogy tegyen a jó ügy érdekében, egy új, felnövekvő nemzedékért. Kérek mindenkit,
továbbra is támogasson bennünket, hogy együtt még többet tudjunk tenni gyermekeinkért, a Varázserdő óvodáért!
Varázslatos estét ígértünk, s hogy ez beteljesedjen, minden adott volt. Hazai és határon túli fellépők és sztárvendégek szórakoztatták
a közönséget! A világhírű orosz ZDRASZTVUJTYE BALETT TÁRSULAT vezető művészei adták elő a HAT TYÚK TAVA című produkciót, itt tartotta a PA-DÖ-DŐ együttes Nosztalgia Lemezbemutató koncertjét, ÖREG NÉNE BŐRZEKÉJE címmel mesefeldolgozás
került a repertoárba, fellépett a Neoton Família, a BONEY M együttes, a GANGNAM STYLE ejtette ámulatba a közönséget. Raffai Szabolcs húzta a talpalávalót kivilágos-kivirradtig, aki fergeteges hangulatot varázsolt a táncparkettre. Szeretnénk megköszönni a KÉSZ KFT.
dolgozóinak, hogy elkészítették számunkra a finom vacsorát! Az Il’Camino pizzériának is szeretnénk köszönetet mondani, hogy immár
2. éve nem csak munkájukkal, hanem anyagi felajánlással is támogatják az óvodát, amelyet az italok bevételéből biztosítanak számunkra.
A bevételből szeretnénk az óvoda képesség- és mozgásfejlesztő játékait bővíteni. Még egyszer hálásan köszönöm mindenkinek!
Az óvoda gyermekei és dolgozói nevében: Varga Jánosné, intézményvezető

I. HELYEZÉS A DIÁKLÁNYNAK
A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ tanulói minden évben részt vesznek a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság
Városi Baleset-megelőzési Bizottságának „KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG GYERMEKSZEMMEL” elnevezésű rajzpályázatán,
melynek célja, hogy a gyermekek figyelmét ráirányítsák a balesetmentes közlekedésre.

Ebben az évben rekordszámú, 822 pályamű érkezett be a kapitányságra óvodás, alsó- és felső tagozatos kategóriában. A zsűri
döntése értelmében alsó tagozatos kategóriában I. helyezést ért el
KUCSA LAURA 4.B osztályos tanuló.
Felkészítője: Gácsér Béláné

BEÍRATKOZÁS
A 2013/14-es tanévre történő általános iskolai beíratásokra 2013. április 8–9. (hétfő–kedd) 8.00 órától 18.00 óráig kerül sor. Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára
beíratni. Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
schéner Mihály nevelési és oktatási központ, Medgyesegyháza, luther u. 7. sz.
körzet: Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, pusztaottlaka
Vermes Rita, igazgató

MÁRCIUSKA-MĂRŢIŞORA A MEDGYESEGYHÁZI ROMÁNOKNÁL
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület immár hagyományosan, taggyűléssel egybekötve ünnepelte meg a
„Martisor-t”, ami a tavasz szimbóluma a románoknál. Sütő Mária Márta, elnök rövid hírben juttatta el lapunkhoz, hogy a tagság
ilyenkor apró díszecskéket ad egymásnak. Az egy fehér és egy
piros színű gyapjú-, majd selyemcérnából összefont zsinórba kötött szép kitűző viselése a jó idő mellett a szerencsét és örömet is
meghozza az embereknek. A jó hangulatú ülésen beszámoló is
elhangzott az előző év munkájáról, illetve az idei programokról.
Az egyesület tagjai a helyi, a pusztaottlakai, a mezőkovácsházai
és a medgyesbodzási románsággal április 11-én a fővárosba látogatnak, ahol az Operettszínházban a Rómeó és Júlia előadást tekintik meg nemzetközi szereposztásban, román és magyar nyelvű
közös feldolgozásban.
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KÉPVISELŐI KRÓNIKA
A Dinnyés út lesz az első

Medgyes vezetőpozícióban

Már jövőre elkezdhetik a „Dinnyés út” felújítását – tájékoztatott Simonka György, Dél-Békés országgyűlési képviselője.
Lapunk is beszámolt róla, hogy a Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás pályázati forrásból elkészítette a Dombegyházától,
illetve az országhatártól Orosházáig tartó útszakasz terveit és
tanulmányait.
Ezt követően az országgyűlési képviselő bejelentette, hogy a 2014–
2020-as fejlesztési időszakban elsőbbséget élvez a Medgyesegyházán
áthaladó Dinnyés út felújítása.
– Bár az előző kormányok idején folyamatosan megígérték, hogy
felújítják a dinnyés utat, mégis megdöbbenve tapasztaltam, hogy a
beszéden kívül semmi nem történt az ügy érdekében. Nekünk is kétévi munkába telt a polgármesterekkel leegyeztetett terveket, tanulmányokat egy dossziéba gyűjteni. Ezt követően talán már a jövő év
végétől, az uniós források megnyitásától függően úgy tudunk végigmenni a körzet legfontosabb gazdasági útján, az ún. „Dinnyés úton”,
hogy nem kell attól félnünk, tengelytörést szenved az autónk.

Több változás is történt a Jövő Építők Turisztikai Desztináció
Menedzsment Egyesület március 12.-i közgyűlésén. A Dél-Békés turisztikai életét segítő civil szervezet a közelmúltban együttműködésre lépett Orosháza önkormányzatával, és megnyert egy
több mint 40 millió forintos pályázatot, így még nagyobb lendületet vehet idén az egyesület munkája.
A közgyűlésen személyi változásokról és a székhely megváltoztatásáról döntöttek a tagok. A TDM eddigi elnöke lemondott tisztségéről, Tóth Renáta a jövőben alelnökként folytatja tovább munkáját, helyére Dedák Angéla, turisztikai szakembert választották meg.
Medgyesegyháza alelnöki pozíciója azonban továbbra is megmaradt.
Az egyesület az orosházi feladatok okán a fürdőjéről híres városba
teszi át a székhelyét, itt megbízást kapott a helyi turisztikai iroda működtetésére is.
– Medgyesegyháza a színvonalas dinnyefesztivállal kiérdemelte
a dél-békési turisztikai szervezetben a vezető pozíciót, bízom benne,
hogy ezt hosszú távon is meg tudjuk tartani. Ruck Márton, polgármester úr személye garancia arra, hogy a mezőkovácsházi térség turisztikai törekvései is kellő hangsúlyt kapnak a szervezet céljai között
és munkájában – nyilatkozta a közgyűlést követően Simonka György,
országgyűlési képviselő, aki maga is tagja az egyesületnek.

Folytatódhat a
rezsicsökkentés?
A családok terhei közül az egyik legnagyobb részt a rezsiköltségek, a gáz-, villany-, vízdíjak teszik ki. Eközben például
2011-ben a főleg külföldi tulajdonú áramszolgáltatók 31 milliárd
forintos nyereséget könyveltek el.
A családok terheinek csökkentése érdekében a Fidesz-kormány
2010 óta több intézkedést vezetett be, először az árak befagyasztásáról
döntött, majd az európai kormányok közül elsőként a díjak csökkentését határozta el. Idén január 1-jével meg is történt a villany, a gáz és a
távhő árának 10 százalékos csökkentése.
A körülményeket felmérve a kormány további kedvezményeket
tart szükségesnek, a szolgáltatók azonban bírósághoz fordultak a rendelkezések ellen, illetve az európai anyaországaik külföldi nyomást
gyakorolnak az államra. A Fidesz szerint ezzel veszélybe kerültek az
eddigi és a bevezetés előtt álló kedvezmények.
– A külföldi tulajdonú cégek ragaszkodnak a megszokott nyereségükhöz, sőt ahhoz az extraprofithoz, amit a szocialista kormányok
garantáltak számukra a magyar lakosság bőrére. A milliárdokat kereső cégek most összefogtak a magyar családok ellen, de mi képesek
vagyunk arra, hogy megmutassuk nekik, Magyarország nem hagyja
magát – fogalmazott Simonka György országgyűlési képviselő, a választókerület Fideszes elnöke. A képviselő és a rezsicsökkentés támogatói aláírásgyűjtésbe kezdtek március 20-án. A következő hetekben
több közterületi akciót terveznek, de számítanak mindenkire, aki szeretné kivenni a részét az aláírásgyűjtésből. A képviselő a honlapján és
a facebook-oldalán is várja a jelentkezéséket.

Az Országos Tisztiorvosi Hivatal hatósági
eljárást indított az uniós pályázat alapján működő mezőkovácsházi járóbeteg szakellátás ellátási
területének felülvizsgálata iránt, mivel a működés
megkezdése óta egy év már eltelt és ezért az ellátási
területeket átfedéstől mentesen kell meghatározni.
A döntés értelmében 2013. február 25-től
Medgyesegyháza a járóbeteg szakellátás területén
kizárólag a gyulai Pándy Kálmán Kórházhoz tartozik.

Gyászolnak a
Republic-rajongók
A magyar könnyűzene emblematikus egyénisége, Cipő március 11-én
hosszan tartó szívbetegségben hunyt el. A Békés
megyei fesztiválok egyik
közkedvelt fellépőjének
frontemberét, a Republic
egyik alapító tagját március 22-én búcsúztatták
a kistarcsai temetőben. A
szertartásra az együttestől
kapott meghívást Simonka
György, a térség országForrás: www.kiskegyed.hu
gyűlési képviselője.
– Cipőnek nemcsak barátja, de rajongója is voltam. Halálával
óriási veszteség érte a magyar zeneművészetet. Arra kérek mindenkit, aki szerette a zenéjét, gyújtson egy szál gyertyát Bódi
László lelki üdvéért. Nyugodj békében, Cipő! – mondta lapunknak a képviselő.
A krónika anyagait összeállította: Krisztován Anna

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP IMPRESSZUM
Medgyesegyháza Önkormányzatának helyi, közérdekű, tájékoztató lapja
Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban
Kiadja: Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős kiadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Szerkesztőség címe: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős szerkesztő: Baukó Ildikó
Megjelenik: havonta
Terjesztése: ingyenes
Nyomtatás és nyomdai előkészítés: Kolorprint Kft.,
5600 Békéscsaba, Teleki u. 6., Felelős vezető: Knyihár János
Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993
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Segíts, hogy segíthessünk – Jótékonysági délután 2013. 02. 10.
Fűriné Zubán Tünde,
medgyesegyházi
nagycsaládos édesanya
gyógykezelésére
Az együttérzés legjobb fajtája az, ami cselekvésre serkenti az
embert, és segít a gondok megoldásában. Ezen együttérzés hatására cselekedtek mindazok, akik megtisztelték jelenlétükkel a FűriZubán családot ezen a délután. Köszönjük, hogy a Boldog Otthon
Alapítvány meghívását elfogadták, és eljöttek Jótékonysági délutánunkra, hogy együttérzésükről biztosítsák a családot, ebben az
embert próbáló helyzetben.
Drága Tünde!
Tudom, hogy sokszor egyedül érzed magad, távol a családodtól, barátaidtól a kórházban, de ha visszagondolsz arra a napra,
rájössz és tudnod kell, hogy nagyon sokan szeretnek, és melletted
és a családod mellett állnak küzdelmetekben. Biztos vagyok benne, hogy léteznek csodák, de csak azokkal történnek meg, akik
a reménybe kapaszkodnak. Mi is az a remény? Ahol az álmok
kezdődnek. A remény a célod hangja. Beszél hozzád, és bátorít
téged, bármi is történik veled, ne zárkózz önmagadba. Talán azt
nem irányíthatod, hogy mi történjen veled, de azt igen, hogy hogyan reagálj rá. Minden, ami a világban történik, reményből fakad. Biztosan tudom, hogy amíg lélegzünk, addig van remény számunkra. Te és én csupán emberek vagyunk. Nem látunk a jövőbe.
De helyette itt van nekünk a remény, hogy képet alkothassunk az
előttünk álló lehetőségekről. Csak az Isten tudja, hogyan alakul
az életünk. A remény az Ő ajándéka számunkra – egy ablak, melyen átláthatunk. A jövőt, amit számunkra eltervezett, nem ismerhetjük. Bízz Benne, zárd a szívedbe a reményt, s amikor rosszal
kerülsz szembe, akkor is tégy meg mindent, hogy felkészülj a legjobbra. Az emberi tragédiák, nehézségek mindig hihetetlen mértékű törődést váltanak ki a jóérzésű emberekből. Ilyen szenvedés
közepette, a remény, önkéntesek képében érkezik el hozzád, akik
valósággal áramlani kezdenek, hogy idejüket, tehetségüket, tenni
akarásukat áldozzák arra, hogy segítsenek. Ezen a délutánon fel
szerettünk volna egy kicsit vidítani, hogy vigasztalódjatok azzal
tudattal, hogy nem vagytok egyedül a szenvedésetekben, problémátokban. Szeretnénk megköszönni a résztvevőknek, mindegyik
csoportnak, felkészítőnek, hogy a jótékonysági délutánt színesítették műsorukkal, táncukkal, énekükkel, zenéjükkel.
Köszönjük: a 4.B osztály mazsorett-bemutatóját és matróztáncát, felkészítőjük Gácsér Béláné Emma, tanítónő. Ezúton szeretnénk megköszönni: Keresztesné Deák Andreának, hogy az osztály rendelkezésére bocsátotta a csizmákat, ezzel is teljessé téve a
produkciót; a Varázserdő Óvodának, hogy eme kezdeményezés
mellé állt, és lelkesen készültek a délutánra; a kiscsoportosoknak,
felkészítőjük: Hankó Anita és Petrusán Jánosné, Marcsi óvó
nénik; A nagycsoportosoknak, akiket Pallagi Sándorné, Ági és
Takács Ferencné, Osi óvó nénik készítettek fel; a másik nagycsoportnak, akiknek a táncot Cseh Györgyné, Éva és Forrásné Varga
Judit óvónők tanították be; a Star Dance Tánccsoportnak, felkészítőjük Zubán Alexandra; a Medgyesegyházi Mozgáskorlátozottak Egyesülete Népdalkörének; az E.N.D. Pleasure dance-t
Bajnok Dávid tánccsoportjának; és Nyári István és együttesének
a szép énekeket-zeneszámokat.
Elindultunk egy úton, menet közben mások is ránk találtak
és velünk tartanak. Ahogy haladtunk előre a szervezés útján, a
cselekvés lendülettel járt, ami pedig váratlan lehetőségeket terem-

tett. Így talált ránk Tóthné Kotroczó Edit, aki maga is gyesen
lévő anyuka. Hobbija az ékszerkészítés, így ő ebben gondolkodva
elhatározta, hogy készít 100 db „Jótékonysági Tünde karkötőt”,
melynek teljes bevételét Tünde gyógyulására ajánlotta fel. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy az első 100 várakozásunkat
meghaladva elfogyott, ezért elkészült a második, majd a harmadik
100 is!
A hír az internet szárnyán gyorsan terjed, így megkeresett
Sztanoj Brigitta, Budapesten élő kisgyermekes édesanya, aki
rizsfestéssel, ékszerkészítéssel foglalkozik, hogy a webáruházának
ez évi nettó bevételét felajánlja Tünde és családja részére. Az általa készített ékszerek is megvásárolhatóak az interneten.
Köszönjük eddigi munkátokat és támogatásotokat!
Ez az alkalom is egy váratlan lehetőség volt arra, mely bebizonyította, hogy az együttérzés még nem halt ki az emberekből. Többen segítségükről, támogatásukról biztosították a családot. Most
szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen
formában segítségünkre voltak a Jótékonysági délután előkészületeiben és lebonyolításában, bármilyen feladatot vállaltak önzetlenül: KÉSZ Kft. – Horváth László, Művelődési Ház – Varga Márk,
Konyha dolgozói – fánk-tea, Király Gyöngyi, felvételért – Simonka
János, újsághirdetések – Békés Megyei Család Esélyteremtési és
Önkéntes Ház, Baukó Ildikó, szórólap kihordás – Pósné Bakonyi
Katalin, Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda, Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ, Medgyesegyházi Mozgáskorlátozottak
Egyesülete, Zubán Alexandra, Bajnok Dávid tánccsoportjai, Nyári
István és együttese, mindazok akik a jegy árusításban részt vettek:
Varga Sándorné, Király Gyöngyi, Szabó Györgyné, Varga Gyöngyi, Ruck Róbert, Opauvszki Anita, Varga Márk, Dorogi Anikó,
Varga Ildikó, Tóth Tímea, Zubán Alexandra, Rajtárné Fűri Emese.
Köszönet az Alapítvány önkéntes segítőinek a rendezvény lebonyolításáért. Köszönet mindenkinek, aki a támogató jegy megvásárlásával biztosította támogatását a családnak!
Szeretnék köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik kisebbnagyobb összeget fizettek, utaltak a számlára, akik személyesen
adtak, névvel, név nélkül agyagilag vagy munkájukkal, ötleteikkel, igyekeznek segíteni a családnak. A támogatásokat, adományokat átadtuk a családnak, ezzel nagyban segítve Tünde gyógykezelését és a steril szoba kialakítását. Adója 1%-ával is támogathatja
a Boldog Otthon Alapítványt: 18394647-1-04.
Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy rendezvényünket megtisztelték jelenlétükkel. Csodálatos délutánt tölthettünk
együtt! Nagyszerű, segítőkész embereket ismerhettünk meg. Szerintem Tünde is rengeteg erőt merített és most újult erővel folytathatja a gyógyulást!
Köszönettel és tisztelettel:

Balogné Süli Beáta
kuratórium elnök

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni, hálánkat kifejezni mindazoknak, akik a február 10-i Jótékonysági délutánon részt vettek, felajánlásaikkal támogattak, karkötőt illetve fonalképet vásároltak, az alapítványi számla számra befizettek, akik bármiféle segítséggel hozzájárultak Tünde gyógyulásához és a steril
szoba kialakításához.
Köszönettel: Fűriné Zubán Tünde és Fűri Ferenc
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március

Egyedül a Világban

ÜLTESSEN VELEM!
A kék ibolyA kerTészeT és DíszFAiskolA
TAvAszi AjánlATA:
évelők, gyógy- és fűszernövények, fűfélék, páfrányok 250
Ft-tól csodaszép virágzó cserjék: bangiták, jázminok, japán birsek, stb.
Mediterrán varázs: magnóliák, rhododendronok, babérok
Futónövények pergolára: lilaakácok, borostyánok, vadszőlők még tavalyi áron kaphatók.
bogyósgyümölcsűek, szőlőoltványok, rózsatövek 300 Ft-tól
smaragdtuják (50 cm – 2 m) 950–3250 Ft,
Fenyőfélék, ciprusok, kúszótuják már 950 Ft-tól
nyiToTT kerT nApok kerTészeTünkben:
kertészeti szaktanácsadás, ingyenes ültetési, termesztési
bemutatók:
1. Március 23., szombat, 15 órakor: csicsóka, a csodagumó
csicsóka étkezési és vetőgumó: 250 Ft
2. április 6., szombat, 15 órakor: egynyári virágbemutató
és vásár
bevezetés a virágültetés és ápolás rejtelmeibe
kék ibolya kertészet és díszfaiskola
Mezőkovácsháza, nyírfa u. 35.
Telefon: 06 30 322 27 10
06 30 606 46 00

Talán egy kisbaba sír?
Fülembe dallamot ír.
Talán most rám mosolyog?
Elhiszem, könnyebb lesz így.

Lesz-e vajon holnapom?
Életem hátrahagyom?
Lesz-e még a kisbabám,
hogy a karomban tartom?

Négy fal közt a Világban,
egyedül a szobában.
Négy szívet hagytam otthon,
oly halálos magányban.

Fogok-e majd szaladni,
gyermekimmel játszani?
Fogok-e majd tavasszal
virágként illatozni?

Gyermekfénykép asztalon,
jól magamhoz szorítom.
Gyermekim nem ölelem,
fájdalmam kiordítom.

Ki érti meg szívem, hogy miért fáj?
Ki érti meg lelkem, hogy mire vár?
Ki érti meg a néma szót?
Ha kimondva sem hallható.

Ki érti meg szívem, hogy miért fáj?
Ki érti meg lelkem, hogy mire vár?
Ki érti meg a néma szót?
Ha kimondva sem hallható.

Ki érti meg a Világban?
Egyedül lenni a kórházban,
oly távol, oly messze,
könnyekkel telve…

Ki érti meg a Világban?
Egyedül lenni a kórházban,
oly távol, oly messze,
könnyekkel telve…

Angyalszárnyak elérnek,
szíveket összetörnek.
Angyalszívem dobogva
új Létre újra éled.

Talán egy kisbaba sír?
Fülembe semmit sem ír.
Talán most rám mosolyog?
Meg sem fog ismerni így.

Úgy érzem, sok erőm van:
Szeretet a fogságban.
Úgy érzem, hogy nem vagyok
Egyedül a Világban!
Fűri Ferenc verse feleségének

