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„SZENT ISTVÁN KIRÁLY
SZIKLÁRA ÉPÍTETTE ÉLETÉT ÉS ORSZÁGÁT”
A zsúfolásig megtelt téren tartott szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek volt, vele koncelebrált
Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, Jakubinyi György, valamint Augustine Ukwuoma nigériai püspök, továbbá a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia tagjai. A szentmisén részt vett III. Theophilos jeruzsálemi pátriárka, Hilarion ortodox püspök és Arsenios Kardamakis,
Ausztria görög ortodox metropolitája, Magyarország és Közép-Európa exarchája is. A protestáns egyházak képviseletben jelen volt Szebik
Imre, Lachner Pál, Steinbach József püspök. A szentmise kezdetén
Erdő Péter bíboros köszöntötte a megjelenteket. Szent István király
sziklára építette életét és országát. Ez a szikla pedig maga Krisztus, az
élő vizek forrása – mondta. Ha a szikkadt földet megöntözik, kivirul az
élet. Ha szétszórt, elfásult lelkünket megöntözi a remény és az isteni
kegyelem, akkor csodálatos dolgokra leszünk képesek.

Életünk, az emberiség sorsa, a népek történelme nem a véletlen
játéka csupán. Isten gondviselő szeretete kíséri népünket is az évszázadok útjain – fogalmazott.
A bíboros, köszöntő szavai után megáldotta az ország kenyerét,
amelyet két, népviseletbe öltözött fiatal vitt az oltár elé. A szentmisén
megjelent Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, Darák Péter, a Kúria elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes, Rogán Antal, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője, a
főváros V. kerületének polgármestere, Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője, Schmitt Pál, volt köztársasági elnök, Boross Péter, volt
miniszterelnök, valamint Réthelyi Miklós, volt miniszter, illetve Mádl
Ferencné, a néhai köztársasági elnök özvegye és Antall Józsefné, a
rendszerváltás utáni első miniszterelnök özvegye.
Forrás: Magyar Kurír

MEDGYESI BÚZA DÉL-BÉKÉS KENYERÉBEN
Az augusztus derekán megrendezett pusztaottlakai LikeFest zárónapjának legünnepibb
pillanata volt a dél-békési települések által összeadott búzából sütött új kenyér megszentelése. Medgyesegyháza is 8 kilogramm kenyérgabonával járult hozzá a megvalósításhoz.

A Wikipédia szerint a kenyér valószínűleg ősmagyar kori jövevényszó, korai
jelentése, rokon nyelvi adatokból következtetve, ‘kásaféle, darából készült
ételféleség’ lehetett. A honfoglalást megelőző, földművelést is magában foglaló
életmódban feltételezhető a lepénykenyér készítése, miután az már a földműves neolit kultúrákban rendszeresen jelen
volt. A kenyér szó a honfoglalás idején
feltételezhetően ezt a lepénykenyeret
jelentette, noha a kapcsolatról magyar
nyelvi adat csak 1315 körülről, egyházi
szövegben maradt fenn.

XX.

MEDGYESEGYHÁZI
NAPOK
Képforrás: BEOL

Városunk nevében Ruck Márton, polgármester és Kraller József képviselő vették át
Medgyesegyháza nemzeti színű szalaggal átkötött, megszentelt kenyerét.

2012.
SZEPTEMBER
28–29–30.

CMYK

„Bátran meg kell vallanunk hitünket, elsősorban életünkkel, akkor is, amikor ez egyeseknek nem tetszik, vagy éppen ellenkezik a korszellemmel – mondta Budapesten a Szent István-bazilika előtti téren tartott szentmise szónoka, Jakubinyi György, gyulafehérvári érsek
2012. augusztus 20-án, államalapításunk ünnepén. Krisztus örömhíre örökérvényű, változatlan, de ezt az örömhírt korunkban kell
megélni és kortársaink nyelvén hirdetni.
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Polgármesteri napló helyett…
Kedves Olvasók!
Mindig nagy kedvvel fogok hozzá az immár szokásossá vált
naplóm írásához, mert a munkám, az önkormányzat munkájának szélesebb megismertetésével meg kívánom tisztelni Önöket. Saját gondolataim, érzéseim megosztásával talán jobban
megértik és megismerik úgy a polgármesteri, mint a civil éne-

met. Jelenleg abban a helyzetben vagyok, hogy szó szerint hét
napja folyamatosan, éjjel-nappal polgármesterként működöm
a település nagyobb horderejű ügyeiben (melyekről később
tájékoztatom a széles nyilvánosságot), ezért nincs egy szabad
órám, hogy naplómba újabb fejezet kerüljön. Megértésüket köszönöm!
Tisztelettel: Ruck Márton

Kedves Diákok!

Kirándulási lehetőség!

Véget ért a vakáció. Halkan útra kel a nyár, szinte észre
sem vesszük, beköszönt az ősz, itt van szeptember, s vele az
új tanév.
Olyan jó, hogy a nyári csend után újra itt vagytok, és vidámsággal töltitek meg az iskolát. Mi már nagyon vártunk benneteket!
Gondolom, már ti is vártátok az iskolakezdést, hogy találkozzatok tanítóitokkal, tanáraitokkal, osztálytársaitokkal! Osztályaitok is készen vártak benneteket a tanévkezdésre.
Kedves gyerekek!
Most egészen komolyan szeretnék hozzátok szólni! Induljon
számotokra ez az új iskolaév 4 nagyon fontos üzenettel, mégpedig azért, hogy minden reggel mosolyogva, jó szájízzel léphesse át tanár és diák egyaránt ennek az iskolának a küszöbét!
1. Sajnos a tanulás és az eredmény nélküli iskolát még mindig nem találták fel! Éppen ezért kérlek benneteket, engedjétek
tanáraitoknak, hogy képességeiteket továbbfejlesszék, hiszen a
ti hozzáállásotokon, jóindulatotokon és értelmeteken is múlik,
hogy fegyelem van-e egy tanórán.
2. Tanulmányaitokban és a sportban legyen köztetek tiszta
és tisztességes a verseny mindig!
3. Az osztályaitokban és az iskolában kialakult közösségeket pedig ápoljátok, erősítsétek, és ne széthúzzátok! Büszkék
legyetek arra, hogy Schéneresek vagytok!
4. Egy McBride nevű amerikai író szerint: „A siker nem
fogja lejjebb adni, ezért nektek kell felemelkedni hozzá”. Tegyétek meg!
Vermes Rita, igazgató néni

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület kirándulást szervez 2012. szeptember 16–17-én, Biharfüredre
és környékére, Romániába.
A csodálatos hegyi környezet látogatására várunk minden
egyesületi tagot és azokat, kik szívesen csatlakoznának.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2012. szeptember 25-én 08.00 óra és 2012. szeptember 27-én
08.00 óra közötti időszakban Bánkút településen
gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát
végez az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
Ezen időszakban a gázellátás szünetel!

Részvételi díj: 11.000 Ft.
Az ár tartalmazza a szállást 3-csillagos szállodában, 2-ágyas
szobában történő elhelyezéssel, 1 reggelit és 1 vacsorát.
Jelentkezni lehet szeptember 08-ig:
Varga Sánorné Szidinél, a 06-30/33-96-414-es
telefonszámon és Sütő Mária Mártánál
a 06-20/93-82-464-es telefonszámon.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédimamánk,
Dunai Lászlóné, született Turok Magdolna
varrónő, 2012. augusztus 20-án csendesen megpihent 90 éves korában. Felejthetetlen halottunkat a
medgyesegyházi római katolikus temetőben helyeztük örök nyugalomra.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen megjelentek és a sírjára virágot helyeztek.
Drága emlékét a szeretet őrzi szívünkben!
A gyászoló család

EGYEZTETÉS
Kertészmérnökkel folytat egyeztető tárgyalást a város
Medgyesegyháza közterületei, zöldfelületei, parkjai megújítására.
A szakembertől részletes felmérésre, a megújítás ütemezett költségvetésére kért árajánlatot a település.
Az elöljáróság előtt van a mérnöki ajánlat, amennyiben
megbízást kap és elkészül a tervekkel, az is egyeztetésre kerülhet az érdekeltekkel, és ezt követően hozhat majd
döntést a képviselő-testület.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÖZELMÚLT FONTOSABB ESEMÉNYEIRŐL
Augusztus 3-án, a Kossuth téri díszparkban a fák
szárazolása megtörtént, megbízott szakemberek levágták azokat a gallyakat, ágakat, melyek a parkban tartózkodókra veszélyt jelentettek.
Augusztus 3–5. között megrendezésre került a Dinnyefesztivál. Elmondható, hogy nagyon sokan meglátogatták és pozitív
visszajelzések érkeztek a szervezőkhöz és hozzám is.
A fesztivál idején ellátogatott hozzánk Victor Alexandru
Micula, Románia magyarországi nagykövete és Dragoş Viorel
Ţigău, főkonzul is.

hosszú nyitvatartási ideje miatt, főleg a hajnali órákban közbiztonsági problémák merültek fel. Erre a megbeszélésre elkészítésre került egy rendelettervezet, melyet megismerhettek az üzletek tulajdonosai és javaslatokat is tehettek ezzel kapcsolatban.
A képviselő-testület kompetenciája, hogy a javaslatok figyelembe vételével meghozza a döntéseket e tárgyban.
Augusztus 10–11–12-én, a képviselő-testület tagjaival, illetve a hivatal részéről jegyző asszonnyal és aljegyző úrral látogatást tettünk a szlovákiai Gúta városban, eleget téve Horváth
Árpád, polgármester úr meghívásának.

Megtekintették a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központot, és nagyon tetszett nekik, hogy korszerű feltételek biztosítottak a nyelvi képzésekhez.
Az idei Dinnyefesztivált teljes egészében a KÉSZ Kft.
szervezte. Horváth László, ügyvezető igazgató arról tájékoztatott, hogy a Dinnyefesztivál bevételei fedezték a költségeket.
Ez azért is dicséretes, mivel az idei évben a Dinnyefesztivál
szervezéséhez az önkormányzat semmilyen pályázati forrást
nem kapott, mindössze 300.000 Ft-ot biztosított, szemben a
tavalyi esztendővel, amikor közel 7 millió forintjába került
a rendezvény a településnek. Talán az új szervezeti formában történt szervezésnek köszönhető, hogy a Dinnyefesztivál
bevételei, különösen a bérleti díjak a többszörösére nőttek.
Azt gondolom, hogy ha a jövőben is hasonló formában tudja megszervezni a Kft. a rendezvényt, akkor az nem jelent
az önkormányzat költségvetésére olyan terhet, mint az előző
időszakokban.
Augusztus 7-én, Dél-békési Ivóvízminőség Javító Társulás
társulási ülés volt. Várhatóan a közbeszerzések november végére lezárulnak, és a kivitelezés megkezdődhet. Nagyon fontos
információ, hogy a társulás által benyújtott BM önerő pályázat
kedvező elbírálásban részesült, így az önkormányzat számára
egy 100%-ban támogatott beruházás lesz. Medgyesegyháza
esetében azt a közel 2 millió Ft önkormányzati forrást kell biztosítani, ami a pályázati kiírás szerint nem elszámolható költség.
Augusztus 8-án, a medgyesegyházi vendéglátóüzletek tulajdonosaival egy egyeztető megbeszélésre került sor a hivatalban, mivel már több alkalommal is felmerült, hogy az üzletek

Ünnepi képviselő-testületi ülésen vehettem részt, ahol több
magyarországi testvér- és baráti település is jelen volt.
Horváth Árpád polgármester úr, illetve a képviselő-testület
tagjai is kinyilvánították azon szándékukat, hogy szeretnének
testvérvárosi megállapodást kötni Medgyesegyházával, hiszen
Gúta városa több mint 85%-ban magyarlakta település, és több
élő rokoni kapcsolat is van Medgyesegyháza és Gúta város családjai között. Ez nem véletlen, hiszen az elmúlt évszázadban a
történelem viharai arra kényszerítettek gútai családokat, hogy
Medgyesegyházán illetve medgyesi családokat arra, hogy Gútán
éljék tovább életüket. A polgármester úrral illetve a képviselőtestület tagjaival azt egyeztettük, hogy amennyiben a testületek
tagjai meg tudnák hozni a döntéseiket, akkor decemberben ezen
dokumentum itt, Medgyesegyházán ünnepi keretek között aláírásra kerülne.
Augusztus 17-én, Mezőkovácsházán a Munkaügyi Kirendeltségen a 2013. évi START közmunkaprogrammal kapcsolatos tájékoztatáson vettem részt. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy
hasonló feltételek mentén lehet a jövő évi Start-programot ös�szeállítani, mint az idén. Ahhoz, hogy döntés születhessen, hogy
2013-ban mekkora létszámmal, illetve milyen formában (társulási vagy önálló) nyújtsuk be a pályázatot, meg kell vizsgálni és
egyeztetni kell a most konzorciumban lévő településekkel.
Augusztus 19-én, az NFÜ pályázatkezelési osztályának vezetőjével tárgyaltam. Az elkészült szennyvízberuházás költségvetését egyeztettük, ami alapján az önkormányzat benyújthatja
a pályázatát.
Ruck Márton, polgármester

Medgyesegyházi hírlap

4

augusztus

2012. AUGUSZTUS 3–4–5-én MEGTARTOTTUK
…Alig születtem pár évvel korábban, mint a medgyes
egyháziak legnagyobb népünnepélye, az országos hírnevű
Dinnyefesztivál.
Egyúttal a dinnyézésbe is beleszülettem, mert nekem,
mint földinek, igenis közöm van a dinnyéhez. Nagyapám
volt az, akit itthon legtöbben csak „Dinnyés” Jóskaként
emlegetnek még ma is, mert a görögdinnye-termesztés
pár évtizeddel ezelőtti technológiáját Ő tette népszerűvé
egykori nagyközségünkben.

Az idén, 2012. augusztus 3–4–5-én tartottuk a hagyományos eseményt, ami a maga 18. évével nagykorúvá vált.

ú

ú
Családomban természetes volt, hogy továbbvisszük a hagyományokat, dinnyéztünk, dinnyézünk, dinnyézni fogunk!
Azt azonban merészebb álmaimban sem gondoltam,
hogy egyszer majd a Dinnyefesztivál szervezése is az én
kezemben összpontosul.
A háromnapos rendezvényt évről évre látogattam, szórakoztam, jól éreztem magam. Tavaly szó szerint kóstoltatással kóstoltam bele a háttérmunkába, szeleteltem és
kínáltam a közönségnek a finom falatokat.

A város olyan szakmai és kulturális kavalkádot próbált
kínálni, melyen keresztül a mezőgazdaság meghatározó
értékei is megőrizhetők az utókor számára, ugyanakkor a
közönség 21. századi színvonalú szórakoztató programok
keretében kapcsolódhat ki.
Valamennyi korosztály találhatott kedvére való elfoglaltságot az ingyenes fesztiválon.

ú

Munkalehetőségem hozta úgy, hogy a közművelődési
feladatok mellett köteleződtem el, melyek közül az egyik
legnagyobb kihívás a Dinnyefesztivál megrendezése.

Ruck Márton, polgármesterünk gyakran emlegeti, hogy
a Dinnyefesztiválnak még csak megszületnie sem volt nehéz, mert már létrejötténél többen bábáskodtak, mint egy
szokványos jövevény érkezésénél.
Ez valahol természetes is, mert a rendezvény különleges volt a maga nemében.
Az oroszlán jegyében született, így ma is erős, tele van
energiával, körülötte forog a világ...
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A 18. MEDGYESEGYHÁZI DINNYEFESZTIVÁLT
Ahogy az elmúlt esztendőkben, az idén sem maradt magára a fesztivál, nem szűntek meg körülötte a partnerek,
szervezők, támogatók, önkéntes segítők.

ú

ú
Ebben az évben az önkormányzati tulajdonú KÉSZ
Kft. kötelékében is sokan keményen dolgoztak azért, hogy
tovább öregbítsék városunk, Medgyesegyháza hírnevét.
Igazi csapatmunka volt!

Rúzsa Magdit vagy a Karthago együttest nem kellett
reklámozni, nevük fémjelezte koncertjeik sikerét. A Best
Of’ vagy Szabó Ádám harmonikás, Tabáni István és az
X-faktor aktuális sztárjaiért vívott erőfeszítések meghozták a kívánt hatást.

ú
Hisszük, hogy a rendezvény közelebb hozta az embereket egymáshoz, megadta a közösséghez tartozás élményét.
Megfordultak itt nálunk több százan a térségből, de megye- és országhatáron túlról is.
A tradicionális programelemek közé, új vonzó alternatívákat, újdonságokat is beépítettünk. Ilyen volt a paintball,
ami óriási fogadtatásra talált a közönség körében, csakúgy,
mint az először megrendezett szépségverseny, melyet a zamatos medgyesi dinnyére gondolva én magam kereszteltem „MISS MÉZÉDES”-re.

Medgyesegyháza a Dinnyefesztivál idején tényleg a
görögdinnye fővárosa volt, ami csupán egy dolgon múlott,
az összetartozáson, azon, hogy kifelé is meg tudtuk mutatni mindazt, amit itt mindannyian magunkénak érzünk…
Varga Márk, főszervező jegyzete
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ALAPÍTVÁNYI HÍREK
Táborozás Bánkúton

Alapítványunk közreműködésével az idei évben is két
turnusban táboroztak kézművesség iránt érdeklődő gyermekek, összesen 58-an a „Bánkúti Kastélyban.”
Már évek óta nem okoz gondot a táborozók szervezése, hiszen
aki egyszer volt a táborban, attól úgy válunk el, hogy „Jövőre, veled, ugyanitt!” és ez működik is. Nagyon szívesen jönnek vissza
a gyermekek, hiszen sok érdekes dolgot tanulhatnak a kézművesfoglalkozásokon, a közös programok, az együttlét percei mindenkiben jó emléket hagynak. Az alkotás mellett a strandlátogatás, a
közös sportolás, a játék is csábító ebben a táborban. A nagyobbak
játékos feladatokkal készülnek, amit a csapatok közösen oldanak
meg, együtt készülnek a táborzáró műsorra.

Alapítványunk az idei évben is folytatja a PET palackok és az alumínium
dobozok gyűjtését. Kérünk mindenkit,
hogy senki ne dobja vagy égesse el, hanem zsákokba gyűjtve hozza el a Jókai
utcai iskola épületéhez. A gyűjtés iskolai szinten történik. A bevételt a 2013-as
gyermeknap megrendezésénél használjuk fel.
Az előző évi gyűjtésből származó 45.000 Ft-ot a 2012-es
gyermeknap sikeres lebonyolításához használtuk fel.

Szeptemberi programelőzetes
Kitűnő tanulók jutalma:
Gyopárosi strandlátogatás
Családi kerékpáros kirándulás
Játszóház a Medgyesi Napokon
Pontos időpontok és részletes program a
www.medgyesinebulokert.hu honlapon
és a facebookon !

A tábor legizgalmasabb része pedig a bátorságpróba már
évek óta. Erre készülünk egész héten, s bár pontosan tudja mindenki, hogy mi vár rá, mégis mindenkinek majdnem kiugrik a
szíve. A feladat nem bonyolult, a tábor környékét kell péntek este
körbejárni. Semmi nehézség nincs benne, „mindössze” sötét
van, s itt-ott „huhogó szellemekkel”, fedőket zörgetőkkel, nyávogó „macskákkal” és egyéb különféle hangokat hallató elemekkel
lehet találkozni. Nagyon izgalmas még a felnőtt számára is! A
próbát nem kötelező végigcsinálni, mégis szinte mindenki megpróbálja, mert a kíváncsiság még a félelmet is legyőzi.
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatán
nyert 198.705 Ft támogatásnak és az iskolai HHH programnak
köszönhetően jó néhányan ingyen vagy kedvezményesen vehettek részt a táborozáson. Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete pedig, hogy a szülők kiadásai kisebbek legyenek,
átvállalta az étkezés rezsi költségének a megfizetését.
Köszönjük mindenkinek, hogy felejthetetlen napokat szerezhettünk a gyermekeknek!
Támogatónk
Kezelőszervezet

OTT VOLTUNK
A DINNYEFESZTIVÁLON
Alapítványunk
kuratóriuma úgy döntött,
hogy az idei Dinnyefesztivál idejére kiköltözik
a rendezvénytérre, hogy
minél többen megismerkedjenek velünk. Az érdeklődők fényképes kiállítást tekinthettek meg az alapítvány eddigi életéről.
A vállalkozó kedvűek egy alapítvánnyal kapcsolatos
TOTÓ-t is kitölthettek, melyhez nagy segítséget adott
a most megjelent bemutatkozó kiadványunk. A hibátlanul válaszolók közül három szerencsést 5.000 Ft-os
étkezési utalvánnyal ajándékoztunk meg.
A nyertesek: Menyhárt Lászlóné – Bánkút,
Moldován Jánosné – Medgyesegyháza, Zubán
Andrásné – Medgyesegyháza.
Szombaton délelőtt játszóházba vártuk az érdeklődőket, ahol elkészítettük Dinnye Dömpi hűtőmágnesváltozatát.
Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök
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LEZÁRULT A „KULTÚRÁVAL KÖZÖSSÉGEKÉRT” PROJEKT
„Mindaddig, amíg a társadalmak a gyereket miniatűr felnőttnek tekintették, sok egyéb mellett a gyerek szabadidejének eltöltésével kapcsolatos kérdések sem foglalkoztatták a gondolkodókat. Az igazi változást ezen a téren is a 18.
század, a polgárosodás hozta meg; ekkor kezdett a társadalom odafigyelni a gyerekekre, ekkortól kezdett érdeklődni
mindazok iránt, amelyek miatt a gyerek nem kis felnőtt, hanem egészen más. Időközben természetesen már nemcsak
a játékot, hanem a gyerekek mindenfajta szabadidős tevékenységét egyre többen kezdték különös jelentőségűnek
tekinteni a személyiségfejlődés, a sikeres szocializáció szempontjából” – írja Iskolások, iskolák és a szabadidő publikációjában Mihály Ildikó.
A medgyesegyházi művelődési ház, mint pályázó
intézmény, felismerte azt a hazai hiányosságot, hogy a
kulturális intézmények, szervezetek nem kellő intenzitással jelennek meg a formális oktatás eszköztárában,
ugyanakkor a formális oktatási rendszer sem kellően
felkészült azok tudatos használatára. Pedig a kulturális
intézmények és szervezetek olyan adottságokkal rendelkeznek, amelyek révén hatékonyabban tudnak meghatározott tanítási, nevelési célokat támogatni, mint
amire a formális oktatás lehetőséget nyújt. Egy-egy
kulturális intézmény szerepének megerősítéséhez elengedhetetlen tevékenységi körének „iskolabarát” elvű
kibővítése. Ezt a célt is szolgálta a programunk, melyhez a helyi Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ mellett partnereik lettek az együttműködésben az
LHH-s (LegHátrányosabb Helyzetű) kistérség oktatási
intézményei közül, Nagykamarás és Magyarbánhegyes
általános iskolái, óvodái.
A megvalósítók, a kulturális és oktatási intézmények
dolgozói nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, mint hogy
sikerüljön kihasználniuk a gyermekek határtalan kíváncsiságát, ösztönzi őket arra, hogy izgalmas, új élményeket szerezzenek, amelyeken keresztül újabb ismeretekre
tehetnek szert. Egy éven át róluk szólt a TÁMOP, nekik
szóltak a programok, értük volt a 42 millió forintos uniós
projekt.
A program alapvető célja hátrányos helyzetű településeken olyan kulturális és szabadidős programok megvaló-

sítása, melyekbe a helyi nevelési-oktatási intézményeket
is bevonja – mondta a záró konferencián összegzésében
Varga Márk, projektmenedzser.

A játszóház az egyik legnépszerűbb program volt a kínálatban.

A projektben vállalt feladatok többségükben a személyiség, a kommunikációs és egyéb készségek fejlesztésére
irányultak. A „Kultúrával a közösségekért” projektnél kiemelhető, hogy többek között kínáltak tantárgyi és nem
tantárgyi jellegű programokat, rekreációt, a tehetséges
gyerekekkel külön is foglalkoztak. Ezek mégis kapcsolódtak a tanuláshoz, valamilyen formában beépültek a tantárgyakba. Így vált a szabadidős tevékenység informális
tanulássá. Mindez tapasztalati úton, személyes élmény
alapján történt. Akár óvodai, akár iskolai korosztálynak
szervezett programokról volt szó, hangsúlyos, hogy ezek
az időtöltések képesek kompenzálni a gyerekek közötti
szociális és kulturális egyenlőtlenségeket is.
Nekünk pedig ez az egyik legfontosabb feladatunk a
mai világban!

Tájékoztatás
2012. augusztus 7-én a Munkaügyi Bíróság a képviselő-testület ellenem hozott fegyelmi határozatát
hatályon kívül helyezte. A Bíróság ítélete szerint a magasabb vezetői megbízás fegyelmi hatályú vis�szavonása jogellenes volt. A bíróság intézményvezetői pozíciómba visszahelyezett, az önkormányzatot
teljes kártérítésre kötelezte. Az elsőfokú ítélet nem jogerős. Az ítélet jogerőre való emelkedéséig az intézményben kialakult helyzet változatlan.
Nagy Attila, közalkalmazott
(Fizetett hirdetés)
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NEM HAJAZOTT A GYŐZELEMRE „FODRÁSZ ZSUZSA”, MÉGIS
MEGNYERTE A MARILYN MONROE HASONMÁSVERSENYT
„Más is akadt, aki gyönyörű szép volt, mint ő, ám benne volt valami más is, amit az emberek megláttak és amivel
azonosultak. Sugárzása volt, sóvárgás és vágy áradt belőle, ettől volt más, mint a többi ember, ebből a sugárzásból
akart részesülni mindenki, aki ismerte, gyermeki naivitásából, amely csupa félénkség volt, de csupa elektromos feszültség is.” (Lee Strasberg)
Norma Jean Baker néven született Los Angelesben, 1926.
június 1-jén, és immár 50 esztendeje, hogy máig vitatott körülmények között elhunyt minden idők talán legismertebb
filmcsillaga, az amerikai filmtörténet egyik legellentmondásosabb alakja, Marylin Monroe szexszimbólum.

képforrás-http://www.utazzitthon.hu
Az énekes- és színésznő, Magyarországon még soha
nem látott relikviáiból nyílt kiállítás a közelmúltban
Szegeden a Reök-palotában. A Tisza-parti város televíziója hasonmásversenyt is hirdetett az évforduló
kapcsán, melyen a nagykamarási, de legalább annyira
medgyesegyházi Nagy Sándorné, „Fodrász Zsuzsa”
vitte el a pálmát.
– Milyen indíttatásból nevezett a versenyre?
– Nem én neveztem, Anita lányom lepett meg a hírrel,
hogy készüljek fel, mert lehet, hogy behívnak a válogatásra. Először megdöbbentem, de azután beugrott, hogy
többször mondták már nekem, hogy hasonlítok Monroera, főleg amióta szőke a hajam és olyanok benne a hullámok, mint a színésznőnek. Belementem a játékba, ami
a gyermekemnek fontosabb volt, mint számomra. Ő születésnapi ajándéknak szánta ezt az egészet és végig úgy
érezte, nyerni fogok.
– Így lett. Gratulálunk! Milyen érzés a győzelem?
– A siker mindig jó dolog, legyen szó magánéletről,
üzletről, játékról. Szerencsére mindegyikben volt már részem, ahogy Monroenak is. Sajnos, Ő rövid ideig élvezte.
Mindössze 36 éves volt, amikor meghalt, mégis maradandót alkotott. Kíváncsi lennék rá, hogy vajon milyen lett
volna, ha hosszú életet él!
– Nyilván ismer részleteket Marylin életútjából. Van
valami hasonlóság a külcsínyen kívül is?

– Szeretek nőies, ápolt lenni, szeretem az ízléses, de
szexi ruhadarabokat, mindig törekedtem arra, hogy egyedi, hogy egyéniség legyek. Persze mindezt csak a magam
köreiben. Eszembe se jut magamat az Ő nagysághoz hasonlítani.

Miután megtörtént a nevezés és kezdtem egyre esélyesebbé válni (az interneten lehetett szavazni) kétség kívül, elkezdtem belemélyedni Monroe önéletrajzába. Nem túlzás, rábukkantam néhány párhuzamra, de ez maradjon az én titkom.
– Én pedig ezt találtam az egyik portálon: „Monroe,
becsvágyó és okos üzletasszony, akinek határozott céljai
vannak, és aki az őt körülvevő hírnév ellenére racionálisan gondolkodó ember maradt.” Aztán: „Nagy harcokat
kellett vívnia a pénzért, áldozatokat hoznia a biztos megélhetésért és jó szerződéseket kötni.”
Sokoldalú üzletasszonyként akár az Ön szavai is lehetnének ezek! Arról nem is beszélve, hogy ő sem a születési nevén ismert, mi is Fodrász Zsuzsaként tartjuk Önt számon…
– Valóban. Biztos lehetne még ennél is több dolgot felhozni, én mégis azt szeretném, hogy az életem haladjon
tovább az eddigi kerékvágásban, Marylin Monroe-nak,
pedig maradjon meg az a csodálat, ami kijár egy amerikai
idolnak! 				
Baukó Ildikó
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