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„És mert létezésére
jobb okot úgysem találnék,
Zengje most az egész világ,
hogy a nő mind ajándék!”

/Bender Máté/

Magam és városunk férfi lakossága 
nevében szeretettel és megkülönböz-
tetett tisztelettel köszöntök minden 
kedves helyi hölgyet a közelgő Nőnap 
alkalmából! 

Ruck Márton, polgármester

MÁRCIUS 15-e 
emlékére!

KÖSZÖNTŐ

Kellemes program, hasznos tudnivalók, finom falatok, közösségi összefogás – 
röviden így lehet jellemezni a Dél-Békés Mentőcsoport január 25-i bemutatkozó 
rendezvényét. Medgyesegyházán volt a mentőcsoport dél-békési bemutatkozó 
körútjának első állomása, ahol a megjelenteket Ruck Márton polgármester, az 
önkéntes szervezet egyik ötletgazdája és a működését segítő alapítvány 
kuratóriumának alelnöke köszöntötte.

- A mentőcsoportnak lehetősége volt arra, hogy megmutassa, semmilyen időjárási 
körülmény nem riasztja vissza a társaságot, hiszen január utolsó szombatjára leesett a 
hó. Ennek ellenére a helyi érdeklődők is szép számmal összegyűltek a 
sportcsarnokban. Sőt, az interaktív programok kellemes hangulata mellett nem 
feledkeztek meg a lényegről, s a helyszínen többen is jelentkeztek a mentőcsoport 
települési szervezetébe. Aki viszont nem tudott személyesen részt venni a 
bemutatkozó programon, és csatlakozni szeretne az önkéntesekhez, mert baj esetén 
szívesen segítene a helyben élőknek, most is jelentkezhet a www.delbekesmcs.hu 
oldalunkon megadott formában. De azt is tudni kell, hogy a jelentkezők számára 
ezután tanulás és gyakorlás következik, hiszen csak így válhatnak képzett 
önkéntesekké, s így szereznek jogosultságot a szakszerű segítségnyújtásra – 
fogalmazott a mentőcsoport civil irányítója, Simonka György, aki egyben 
házigazdája és műsorvezetője a rendezvénysorozatnak.

                                           Krisztován Anna

A Dél-Békés Mentőcsoport gyakorlatorientált ingyenes elsősegélynyújtó 
képzéseket is szervez a térség 27 településén. Városunkban február 22-én (lapunk 
nyomdai munkálataival egyidőben –szerk.) zajlik a program. Célja, hogy a 
szakszerű sürgősségi ellátás megkezdése előtt minél több laikus képes legyen 
csökkenteni a baleset, vagy rosszullét következményeit, megelőzni a további 
állapotromlást. A mentőcsoport tagjai azt szeretnék, ha a helyi lakosok is 
pontosan tudnák, mit kell tenniük, ha egy ember összeesik az utcán, ha balesetet 
látnak, vagy ha a közelükben lévő erős mellkasi fájdalomra, rosszullétre 
panaszkodik. A tanfolyamokra jelentkezők a legegyszerűbb és legfontosabb 
lépéseket (például légút-biztosítás, újraélesztés, vérzéscsillapítás alapjait) 
sajátíthatják el, elindulva az életmentés útján – derült ki a Békés megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóközleményéből.

SEGÍTŐKBŐL SOSEM ELÉG
ITT JÁRT A DÉL-BÉKÉS MENTŐCSOPORT
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Immár 11. alkalommal rendezte meg a Medgyesegyházi 
Román Nemzetiségi Önkormányzat és A Románság Ha-
gyományaiért és Jövőjéért Egyesület a Nemzetiségi Kultu-
rális Estet. Negrea Dániel, a házigazda nemzetiségi ön-
kormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket, Ruck 
Márton, polgármester nyitotta meg az estet.

Szinte minden rendezvényünkön tiszteletét teszi Bogdan Ignaţ 
úr, Románia Magyarországi Nagykövetségének tanácsadója, aki 
most is eljött hozzánk. Grăniceri /Nagyottlaka/ polgármestere 
Bătrănuţ Petru Claudiu a fiatalokból álló hagyományőrző nép-
tánc együttest kísérte el, és támogatja is őket, kik nagyon szép 
műsort adtak. 
Nagy sikert arattak, és nagyon jó hangulatot csináltak. 

A környező településekről részt vettek: Karancsiné Bocsor 
Éva és barátai a pusztaottlakai Purdi Mihály Román 
Kulturális Egyesület részéről, Kesjár Mátyás, Csaba-
szabadi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, 
Szabó Péter úr Elekről. Az utóbbi vendég „A Népművészet 
Mestere” ranggal büszkélkedhet /eleki tánccsoporban 
táncolt/, és most is úgy ropja, hogy megirigyelhetnék a 
fiatalok. 

A meghívottak között volt Nyáriné Szlávik Mária, a 
Medgyesegyházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, a helyi képviselők, kik közül többen megjelentek, 
mint az előző években. Nagyon örültünk ennek! 

Jelen volt a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Intézmény 
igazgatója Vermes Rita is. 

A zenét a Pilu nevű településről érkező zenekar adta, Ioan 
Laszlo vezetésével. Magyar és román zenét húztak, remek 
hangulatot varázsoltak, mint minden évben.

A Hegedűs vendéglőtől megszokott finom étkek mellett sok 
tombolatárgy is volt. Mintegy 145 fő szórakozott együtt 
hajnalig.
Bízunk benne, hogy jövőre is legalább ennyin tudunk majd 
egy felejthetetlen mulatságra összejönni!

Palotás Árpádné

MEGTARTOTTUK A NEMZETISÉGI KULTURÁLIS ESTET

JÓTÉKONYSÁGI NŐI KÉZILABDA GÁLA MEDGYESEN
Lapunk más írásában is hírt adtunk róla, hogy 
Medgyesbodzáson lakik egy kisfiú, Nagy Gabi, 
akinek súlyos betegséggel kell megküzdenie, máj-
transzplantációra vár. A 12 éves gyermek a 
medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Iskola 
7. osztályos magántanulója.  
Az iskolában dolgozik Varga Szabolcs, testnevelő tanár, 
aki egyben edzi is a helyi utánpótlás kéziseket, akik az 
orosházi női kézilabda klub fiókcsapata. Ezt a kapcsolatot 
kihasználva egy jótékonysági gálameccset hozott össze 
február 14-én, pénteken este a medgyesegyházi sport-
csarnokban, ahol az orosházi OXXO Energy ONKC 
„régi-új” játékosai léptek pályára az újjászerveződött 
egykori helyi csapattal. 

A kezdődobás elvégzésére a Dél-Békés Mentőcsoportot kérték fel, a 
szünetben, pedig a gyerekeknek tartottak 7-es góllövő versenyt. A 
kisdiák gyógykezelésének megsegítésére 2 mezt is árverésre 
bocsátottak. Az egyiket az OXXO Energy ONKC és a medgyesi KC. 
lányai írták alá, a másik /Dörnerné/ Csapó Erika (Csapesz) volt 
világválogatott, ranglista tartó, DVSC – szakosztály igazgató dedikált 
meze volt.
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Sokat vagyok úton, mert ahogy a 4 éves kormányzati 
ciklus haladt előre, egyre csak sokasodtak a feladataim, 
vele együtt a képviselőké és a polgármesteri hivatal 
dolgozóié is. Olykor a naplóm írására is ezen közügyek 
intézése, találkozókon való részvételek miatt nem maradt 
időm. Hál' Istennek, azért ezek a tennivalók túlnyomó-
részt pozitív változások érdekében adódtak, még akkor is, 
ha néha egy-egy dolog kisebb-nagyobb fejtörést is okozott 
az elöljáróságnak. 

Magyarország és a magyarok az április 6-ai választásra 
készülnek, így érhető, hogy a médiumok főként ezzel a témával 
vannak elfoglalva. Óhatatlan, de előttem is többször leperegett az 
idén, hogy az elmúlt 4 év mit hozott Medgyesegyháza számára. 
Amióta polgármesternek választottak, több mint 2 milliárd forint 
forrás érkezett településünkre, melyből a városban egyaránt 
részesült az állami, a vállalkozói és a civil szféra. 

Abban, hogy ez a támogatás eljutott hozzánk, óriási érdeme van 
Simonka György, fideszes országgyűlési képviselőnknek, aki 
számtalanszor volt élharcosa medgyesi kezdeményezéseknek, ha 
kellett előkészítésekben segédkezett, ha kellett közösen jött 
velem tárgyalni vagy a háttérben erősítette pozíciónkat. Min-
denért köszönet! 

Joggal mondhatják, hogy egy képviselőnek ez a dolga! Ő tette is 
és bízom benne, hogy a jövőben is bizalmat kap, amiből 
Medgyesegyháza csak profitálhat. Hajrá Gyuri!

Nézegetem a december óta lezajlott eseményeket. A teljesség 
igénye nélkül közreadok néhányat felsorolás szintjén, hogy ebből 
is kitűnjön, milyen sűrű is a programom. 

December 19-én és január 10-én Tótkomlóson az állati hulladék 
begyűjtésével és kezelésével kapcsolatban folyt tárgyalás a többi 
érintett polgármesterrel. 

December 20-án a Békés Manifest Kft. taggyűlésén vettünk részt 
jegyző asszonnyal. A kft-nek a működése nehézkessé, a hulladék-
gyűjtés és szállítás veszteségessé vált. A megoldásra olyan 
alternatívával éltünk, ami feltehetően nem jelent a költség-
vetésünknek plusz terhet. 

Decemberben végén, az önkormányzati intézményekben min-
denhol megrendezésre kerültek a karácsonyi ünnepségek. Az idei 
évben lehetőség nyílt számukra, hogy a költségvetésben 
megmaradt bér megtakarítást a dolgozóink számára plusz 
juttatásként tudják biztosítani. Úgy gondolom, hogy ez óriási 
eredmény, mivel erre hosszú évek óta nem volt példa és azt 
gondolom ez is jelzi azt, hogy az önkormányzat gazdálkodása 
kiegyensúlyozott. 

Január 6-án Forgó Pál, alpolgármester úrral folytattunk 
egyeztetést az általa felvetett emlékmű megvalósítása kapcsán, 
ami az 1947-es ki- és betelepítettek emlékére készülne el, a 
vasútállomással szembeni buszforduló kis parkjában. Keresnünk 
kell egy olyan szobrászt, aki ezt az emlékművet el tudja készíteni. 
Meg kell határoznunk ennek a költségeit, és természetesen az 
ehhez szükséges forrásokat is. Az a cél, hogy a szeptember végén 
megrendezésre kerülő Medgyesegyházi Napokra elkészüljön az 
alkotás. Annak keretében kerülhetne sor felavatására, melyre 

természetesen testvérvárosunk Gúta vezetését és polgárait is 
meghívnánk. 

Január 8-án az Ivóvízjavító program megvalósításának abba a 
szakaszába értünk, hogy aláírásra kerülhettek a közbeszerzésen 
kiválasztott kivitelezőkkel a szerződések. Medgyesegyháza 
vonatkozásában a Bólem Kft. lett a nyertes, a tényleges 
munkavégzések várhatóan március-április hónapban kezdődnek 
meg. 

Január 10-én újévi köszöntő fogadásra hívtam meg településünk 
civil szervezeteit, vállalkozóit, intézményvezetőket, jelenlegi és 
volt képviselő-testületi tagokat. Mint sokak láthatták, a volt 
pártház nagyterme belülről felújításra került, új padlóburkolat, 
világítás készült el, valamint a terem falainak és nyílászáróinak 
festése. Így a helyiség funkcionálisan alkalmas rendezvények 
megtartására is. Jelenleg a termet a téli átmeneti közfoglalkoz-
tatás keretében történő képzés megtartásához is felhasználjuk. A 
nagyterem falára egy nagyon szép medgyesi épületekről készült 
montázskép lett felfestve, amit Maulis Ilona készített, köszönet 
neki, hiszen nagyon szép lett! 

Január 13-án rendkívüli testületi ülést kellett összehívni, az 
adósságkonszolidáció miatt. A 2013. december év végén fennálló 
önkormányzati hitelt konszolidálta az állam. 

Január 14-én a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának 
ülésén vettem részt, ahol a kistérség 5 millió Ft-os adósság-
konszolidációja volt a téma.

Január 14- én Békéscsabán a megyei LEADER vezetőkkel 
folytattunk megbeszélést, mert a 2014-2020-as időszakra újjá 
kell szervezni a LEADER csoportokat. 

Január 15-én Budapesten a KEOP-os pályázaton megnyert 
napelemes pályázatokkal kapcsolatban voltam egy megbe-
szélésen, ahol egyeztetésre került, hogy milyen formában fog 
majd a beruházás elkészülni. 

Január 16-án Budapesten a jegyző asszonnyal egy 
önkormányzati konferencián vettünk részt, és kaptunk 
tájékoztatást az önkormányzat jövőbeni működésével 
kapcsolatban. 

Január 21-én a hivatal, a KÉSZ Kft. és a Medvíz Kft. vezetőivel 
tartottunk egyeztetést, ahol a LEADER-es beruházásokat 
ütemeztük, hogy melyiket mikor lenne célszerű indítani és 
befejezni. Ezeket a beruházásokat jellemzően vagy 
önkormányzati Kft-k nyerték, vagy egyéb más medgyesi civil 
szervezet. Összesen 42 millió vissza nem térítendő támogatás ez 
100 %-os intenzitással. Ezeknél a beruházásoknál az 
önkormányzat nyújt segítséget a finanszírozásban, és a 
bonyolításban is minden civil szervezetnek.

Január 25-én a Dél-békés mentőcsoport járt nálunk, ahol a 
helyszínen is lehetett jelentkezni a szervezetbe. Több mint 20 fő 
jelezte ezen szándékát. 

Február is nagyon munkás volt, amiről az újság hasábjain 
részletesen is értesülhetnek. Bízom benne, hogy a jövő hónapban 
újból papírra vethetek néhány sort a naplómban is!

  Ruck Márton

RÉSZLETEK A MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTER NAPLÓJÁBÓL 
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Medgyesegyháza Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet medgyesegyházi civil 

szervezetek számára.
1.1. Támogatható civil szervezet e pályázat tekintetében: 
Medgyesegyháza Város közigazgatási területén működő, 

 a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett 
civil szervezetek – kivéve a kölcsönös biztosító egyesületet és a 
szakszervezetet,  

 valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az 
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
2011. évi CCVI. törvény alapján bejegyzett egyházak. 

1. 2. Csak olyan szervezetek támogathatók, melyek a helyi közösség 
érdekeit és céljait szolgálják, a medgyesegyházi személyek széles 
körét érintik.

2. A támogatásra rendelkezésre álló 2014. évi keretösszeg: 4.000.000 
Ft, amely pénzbeli működési támogatás.

2. 1. Pénzbeli működési támogatás (vissza nem térítendő) -Pénzbeli 
működési támogatásra pályázhatnak azok a civil szervezetek, melyek 
igazoltan legalább 1 éve működnek. A pénzbeli működési támogatás 
kizárólag a pályázó szervezet fenntartásához kapcsolódó dologi 
kiadások fedezésére használható fel.

Támogatási időszak: 

A támogatás a pályázat benyújtásának időpontja és 2014. december 
31. közé eső időszakban felmerült dologi költségekhez nyújtható. A 
pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre 
vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az 
elszámolási időszak végéig meg kell történnie. A döntéshozó a 
támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. 

Az építmények elhelyezéséről az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
részletesen rendelkezik, ezért ilyen kérdés esetén célszerű a 
Mezőkovácsházi Építési Hatóságtól vagy a Medgyesegyházi 
Hivatalban érdeklődni minden egyedi esetben.
Központi jogszabály, illetve helyi rendelet nem szabályozza a 
növénytelepítések ingatlan telekhatártól való távolságát, ezért elvileg a 
telken bárhol ültethető növényzet. Egyetlen feltétel, hogy az a 
szomszédos ingatlan tulajdonosát, használóját nem zavarhatja 
(árnyékolás, kilátás zavarása, telekre átnyúló ágak, gyökerek, épület alá 
növő gyökerek, épületre ráhajló ágak, épületen végzendő felújítási 
munkát akadályozó növényzet) ingatlana használatában, 
birtoklásában nem korlátozhatja, épületében kárt nem okozhat.
Az ajánlott telepítési távolságok épülettől, illetve szomszédunk által 
beépíthető telekhatártól az alábbiak:

 Gyep, virág, szamóca, hagyma, stb. 0,50 m
 1 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor 1,50 m
 Szőlő, 2 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor, sövény, díszfa 

2,00 m

3. A pályázat kizárólag az önkormányzat honlapjáról 
(www.medgyesegyhaza.hu) letölthető 
-  pályázati adatlapon, 
-  regisztrációs nyilatkozattal, 
-  egyéb nyilatkozatokkal illetve dokumentumok csatolásával 

nyújtható be.

4. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 17. 16.00 

5. A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban a 
következő címre kell küldeni:
Medgyesegyháza Közös Önkormányzati Hivatal 
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni a „Civil pályázat” szöveget.

6. A pályázatokat elbírálja: Medgyesegyháza Városi Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 

7. Az elbírálás ideje: 2013. márciusi testületi ülés

8. A nyertes pályázókkal elszámolási kötelezettséget is tartalmazó 
támogatási szerződést köt az önkormányzat. E kötelezettségnek a 
megvalósított projektről, felhasználásról szóló pénzügyi és szakmai 
beszámolóval, valamint bizonylatok csatolásával kell eleget tenni. A 
szöveges beszámolót elektronikus formában is meg kell küldeni a 
medgyes@medgyesegyhaza.hu e-mail címre.
Amennyiben 
-  a támogatási összeg nem a szerződésben foglalt célra kerül 

felhasználásra, vagy 
-  a beszámolást elmulasztják határidőre benyújtani, vagy 
-  a felhasználás nincs megfelelően, számlákkal igazolva, 
úgy az a támogatási összeg azonnali visszafizetését vonja maga után, 
és újabb támogatási pályázat tárgyévi valamint az azt követő évi 
benyújtására nincs lehetőség.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további 
felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhető. (Tel.: 68/440-000)

Medgyesegyháza, 2014. február 4.                                                  
                                     Ruck Márton, polgármester

 3 m-nél magasabbra nem növő minden egyéb bokor és díszfa 2,50 m
 4 m-nél magasabbra nem növő, nem terebélyes díszfa 3,50 m
 Alacsony növésű gyümölcsfa, 4 m-nél magasabbra növő, terebélyes 

díszfa 5,00 m
 Cseresznyefa, továbbá az előzőekben fel nem sorolt gyümölcsfa, 

valamint nyár, fűz, akác, fenyő 7,00 m
 Dió- és gesztenyefa 8,00 m
Az önkormányzati rendelet nem szabályozza a telekhatáron 
elhelyezhető anyagok körét és mennyiségét, elvileg a telken bárhol 
elhelyezhető építőanyag, tűzifa vagy egyéb ömlesztett anyag. Itt is az a 
feltétel, hogy az a szomszédos ingatlan tulajdonosát, használóját nem 
zavarhatja (árnyékolás, kilátás zavarása, kerítés épségét ne 
veszélyeztesse épületen végzendő felújítási munkát ne akadályozása) 
ingatlana használatában, birtoklásában nem korlátozhatja, 
épületében kárt nem okozhat.
Javasoljuk, ha bármilyen építéssel, növénytelepítéssel kapcsolatos 
kérdése lenne a tevékenység megkezdése előtt tájékozódjon 
Hivatalunkban.

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal

február

Tekintettel arra, hogy több olyan bejelentés érkezik hivatalunkba, melyben növények telepítési távolságát sérelmezik, építőanyag 
vagy más anyagok tárolásával kapcsolatban jelentik be problémájukat, illetve különböző épületek telepítési és építési 
lehetőségeiről érdeklődnek, az alábbiakban ezzel kapcsolatban kívánjuk tájékoztatni a tisztelt medgyesegyházi polgárokat.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HELYI CIVIL SZERVEZETEKNEK

TÁJÉKOZTATÓ



2014. január 31-én a Schéner Mihály Általános Iskola 
tanárai és tanulói  jótékonysági délutánt tartottak 
Medgyesbodzáson a művelődési házban Nagy Gábor Máté  
7. osztályos tanuló javára, aki súlyos betegséggel küzd.
A műsorban többek között felléptek a gitárszakkör tagjai és 
a tanári kórus. A medgyesbodzási  1.c osztályosok 
kalózjelmezbe bújva táncoltak, a néptáncosok is 
bemutatták tudásuk
színe-javát. Nyári István és Seres Melinda dalokkal szóra-
koztatta  a nagyérdeműt. A 7.a osztály tanulói Romhányi 
József versét adták elő dramatizált formában.
A műsort egy videó zárta, melyben Gabi életútját 
követhettük nyomon kicsi korától napjainkig. Osztálytársai 
üzenetével búcsúztunk: „Gabi, visszavárunk!”
Reméljük, hogy az összegyűjtött adományok segítségével 
hozzájárulhattunk a gyógyulásához!
Köszönöm a fellépőknek a színvonalas műsort, és minden-
kinek, aki bármilyen formában hozzájárult a rendezvény 
sikeréhez!

Nagyné Papp Erika

2014. február 6-a mindenki számára remek lehetett (ha nem tetszett 
valakinek az előadás, akkor is örülhetett, mert nem volt tanítás. Amúgy 
szerintem ilyen gyerek kevés, vagy egyáltalán nem is volt). A második óra 
közepén már elkezdtünk izgulni, amikor a tanár bácsi szólt, hogy 
kezdjünk el tízóraizni, mert nemsokára indulunk. Mikor végre elérkezett a 
második óra vége, busszal Mezőkovácsházára, a Duma színházba 
mentünk. A nagyjából fél órás út után megnéztük a Hotel Mentholt, ami 
egy nagyon vicces és színes musical volt. Az előadás egy másik időbe 
repített minket, oda, ahol leginkább a zene, a tánc, a jókedv, a szerelem és a 
napszemüveg (amint azt láthattuk) számított. A történet egy testvérpárral, 
Zsilettel és Frufruval kezdődik, akiknek elmentek a szüleik, ezért nagyon 
unatkoztak. Egyszer arról álmodtak, hogy táncolnak és szórakoznak, majd 
hirtelen felébredtek, és mind a ketten el szerették volna mondani a 
másiknak saját álmukat, mikor is rájöttek, ugyan abban az álomban 
voltak. Próbálnak visszaálmodni, de nem sikerül nekik, mikor találnak 
egy napszemüveget s sehogyan sem értik kié, vagy hogy hogyan került 
oda. Mikor Zsilett felpróbálja, újra átélheti álmát, mert a napszemüveggel 
visszajön a sok ember és táncolnak, énekelnek. Ám amikor leveszi a 
szemüveget, a varázsnak vége szakad. Egyszer csak belép a szobába 
Mike, a szemüveg tulajdonosa. Kiderült, elhagyta, mikor álmukban 
táncoltak. Vagy nem is volt álom?  Elindul a kis csapat: Mike, Zsilett, 
Fufru és a három tagból álló Csacska Macska vokál egy Hotel Mentholnak 
nevezett helyre, ahol Mike elmondása szerint „minden izgalmas, semmi 
sem egyhangú és minden csupa szín”. Útjuk közben egyre több emberrel 
találkoznak, akik mind csatlakoznak hozzájuk, mert valljuk be: ki ne 
szeretné egész nap jól érezni magát. Az első felvonás végére már annyian 
voltak, hogy alig fértek a buszra, amin utaznak. Amikor megérkeznek a 
Hotel Mentholba, megismerkednek Csacsacsával aki közli Mike-al, 10 
évet késtek, hogy le akarják rombolni a Hotel Mentholt, kiderül az is hogy 
semmi sincs úgy, ahogy Mike mondta. De még nincs minden veszve. 
Kitakarítják a hotelt és újra életet öntenek belé, csak Prézlyt a minisztert 
nem győzik meg. Így az emlékeire hatva győzik meg, mivel ő is volt 
tinédzser, szeretett táncolni, bulizni stb.  Az álmok megvalósításához 
általában tenni is kell, így van ez a mi esetünkben is, mert „nem csak 
nekünk van szükségünk a Hotel Mentholra, hanem a Hotel Mentholnak is 
szüksége van ránk” . A jelmezek ötletesek és sokszínűek voltak. A táncot 
remekül kitalálták és kombinálták a Hungária együttes dalaival, azt 
hiszem, ezeket a dalokat, mint például a „Csókkirályt” vagy a „Kaszinó 
twistet”, még jó ideig hallgatni és énekelni fogjuk, vagy éppen dúdolni a 
dallamát. Nekem végtelenül tetszett. Érződött belőle, hogy sokat 
gyakoroltak és sugárzott belőle a jókedv. Bár még mindig nem értem, mit 
jelent a „jambi arcok” kifejezés A legközelebbi előadásig, mert remélem 
lesz több is, köszönjük a…-nak a csodálatos előadást.
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HÍREK A SCHÉNER MIHÁLY SULIBÓL

JÓTÉKONYSÁGI DÉLUTÁN
Nagy Gábor Máté javára

2014. január 22-én a második és harmadik 
órában a művelődési házban voltunk. Az 
egész felső tagozat 9 óra 50 perckor együtt 
szavalta a Himnuszt, a közös összetar-
tozásunk jelképeként, amit nem csak mi, az 
egész Magyarország, sőt még a határon túli 
magyarok is szavaltak. Mindezt azért 
tettük, hogy mindenki lássa és hallja, hogy 
tiszteljük a magyar nemzeti imádságunkat, 
és büszkék vagyunk rá, mint arra, hogy magyarok vagyunk, és 
hogy megmutassuk együtt, összefogva milyen csodás dolgokra 
vagyunk képesek. Bár mi egy kissé elsiettük, de a végére mi is 
bekapcsolódtunk. Szerintem ez mindenkit egyszerre büszke-
séggel és boldogsággal töltött el, mert az egész világon nekünk 
van a legszebb Himnuszunk. 

EGYÜTT SZAVAL A NEMZET

A Hotel Menthol gyerek szemmel



A dinnyetermelés feltámasztásáért évek óta dolgozik 
Simonka György, országgyűlési képviselő és a település 
polgármestere, Ruck Márton. Az együttműködés rendkí-
vül fontos a termelés és a piac vonatkozásában. 
A 2014 márciusára tervezett nemzeti dinnyefórumra idén már 
meghívást kapnak a paprikatermelők is. A rendezvényen részt 
vesz továbbá Czerván György, agrárgazdaságért felelős 
államtitkár Mártonffy Bélával, a Zöldség-Gyümölcs Termék-
tanács elnökével.
- A találkozó lehetőséget biztosít a jövőbeni tervek kidol-
gozására, értesülhetünk a jelenlegi agrárhelyzetről, meghatá-
rozzuk a teendőket. Összességében a gazdák teljes körű 
tájékoztatást kapnak arra vonatkozóan, mire számíthatnak a 
termelés kapcsán – mondja előzetesként Ruck Márton. 
- A dinnyetermelés feltámasztásáért 2008 óta dolgozunk 
Simonka Györggyel közösen. Térségünkben 3000 hektár 9000 
embernek ad megélhetést, ezért fontos feladat a dinnyeágazat 
stabilizálása. 
A mezőgazdaság területén példaértékű, amit képviselő úr a 
Vidékfejlesztési Minisztériummal szorosan együttműködve el 
tudott érni. Szabályozták a minőségi osztályba sorolást, a multik 
a magyar terméket részesítik előnyben, az ármeghatározás során 
figyelembe veszik a bekerülési költségeket. Mindemellett sike-
rült megállítani a termőterület csökkenését, sőt, 2013. évben már 
növekedtek ezek a területek, melynek köszönhetően azok száma 
is, akiknek ez jelenti az egyetlen megélhetési forrást – foglalta 
össze az ágazat legfontosabb eredményeit a polgármester. 
A városvezető szerint a fórum jelentősége abban áll, hogy a 
dinnyés gazdákat, a felépített szervezetet és az érdekérvénye-
sítést egyben tudják tartani. 

K.A.

MEDGYESI LEADER-HÍREK!
A Darányi Ignác Terv keretén belül zajló LEADER program harmadik 
körös pályázatainak a megvalósítása tavaly novemberben megkez-
dődtek. A közel 290 nyertes pályázó közül tavalyi év december 31-ig 
mintegy 70 pályázó adott be kifizetési kérelmet.

Amikor tavaly kiküldésre kerültek a támogató határozatok, kicsit aggódtunk 
azon, hogyan veszik a pályázók a következő akadályt, a támogatás lehívását, 
a kifizetési kérelmek benyújtását.
A pályázók segítése érdekében számos fórumot tartottunk, ami meglátásunk 
szerint elérte a remélt hatást, hiszen december 31-ig mintegy 70 pályázó 
benyújtotta a kifizetési kérelmét.
Várakozásainkkal ellentétben alakult a kifizetéi kérelmek ellenőrzésének a 
lefolytatása. Minden létező kapcsolat megmozgatására szükség volt ahhoz, 
hogy elérjük, hogy a helyszíni ellenőrök a maximum 300 000 Ft támogatás 
értékű projekteknél tekintsenek el a tulajdoni lap, a térképmásolat megkö-
vetelésétől, illetve érjék be az A4-es arculati táblával. Ezek a jogszabállyal 
nem kellően alátámasztott helyszíni ellenőri kérések pályázónként 20-25 
ezer Ft plusz költséget jelentettek! 
Szerencsére az ellenőri gyakorlatok tapasztalatai alapján ezen kérésekről 
már csak múlt időben beszélhetünk. A gyakorlat azt mutatja, hogy a 
kifizetési kérelmek benyújtása és kifizetése között minimum három hónap 
eltelik.
Ezúton is fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a munkaszervezeti irodánk 
hatékony segítséget tud kínálni mind a kifizetési kérelmek benyújtásában, 
mind az arculati táblák elkészítésében. Kérünk minden pályázót, hogy 
bármilyen kérdés esetén forduljunk irodánkhoz, keressék munkatársainkat, 
lehetőség szerint látogassák az irodánk által szervezett kifizetési fórumokat!
A kisértékű beruházások mellett érdemes kiemelni, hogy a nagyobb értékű 
LEADER beruházások is megindulnak. Először megkezdődik a a művelő-
dési ház nagytermének a felújítása, nyárra a tervek szerint a sportegyesület 
eszközállománya bővül ki, dinnyefesztiválra felújításra kerül a művelődési 
ház előtere, elkészül egy filagória is az udvaron.
Az óvodai évad kezdetére, várhatóan átadásra kerül egy új játszóvár is, és a 
szociális otthon lakói is használatba vehetik az új filagóriájukat.
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a 2014-2020-as támogatási időszakra 
úgy tud Medgyesegyháza ráfordulni, hogy a LEADER program révén 
megszépült településünk, és gazdasága is sokat erősödött.

Ruck Márton, elnök
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KÁBELTÉVÉ HIRDETÉSI

AKCIÓ
A 112,25 Mhz-es csatornán elindítottuk helyi hirdető 
csatornánkat, mely a testületi ülések élő közvetítésének 
és ezek ismétlésének ad helyet.
Az ismétlések az ülés utáni csütörtökön, és azt követő 
kedden lesznek láthatóak 18, 00 órától.
Ezen csatornán kedvezményes hirdetési lehetőséget 
nyújtunk a lakosok számára. 

Fontos tudni, hogy ezen hirdetések 
kizárólag Medgyesegyházán 

jelennek meg! 

A díjakat napokban határoztuk meg, melynek összege 
bruttó 100 Ft/nap.

A közel 20 településen futó képújságon továbbra is van 
lehetőség hirdetni bruttó 200 Ft/nap-ért. (Ezen 
hirdetések a helyi csatornán is megjelennek.)

További információ a

06/68-440-004-es telefonszámon!

KSH–ÖNKÉNTES ADATSZOLGÁLTATÁSON 
ALAPULÓ LAKOSSÁGI ADATFELVÉTEL

Medgyesegyházán a KSH elnöke által 2014. évre engedélyezett önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre a Központi 
Statisztikai Hivatal a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti 
nyilvántartási száma és neve:
 2153 Háztartási költségvetési és életkörülmények adatfelvétel (havi 

naplóvezetés)
 2154 Háztartási költségvetési és életkörlmények adatfelvétel havi 

naplóvezetéshez kapcsolódó éves kikérdezés (március 01-április 15.)
 Az összeírási munkát a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői 

végzik.
A mintavétel reprezentatív, azaz a címek kijelölése véletlenszerű 
kiválasztással történik. A válaszadás önkéntes.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai céllal történik. Az egyedi adatokat 
bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhetőek.
Az adatgyűjtés végrehajtásával kapcsolatban a 62/623-800-as 
telefonszámon a Szegedi főosztály munkatársai készséggel adnak 
felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel 
kapcsolatban a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.

KSH Szegedi főosztály

HAMAROSAN ÚJABB 
NEMZETI DINNYEFÓRUM
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Kedves Olvasó!
Az év eleje mindig a számadások ideje. Megnézzük, hogy mit tettünk az előző évben, milyen 
sikereink, kudarcaink voltak. Alapítványunk januári kuratóriumi ülésén elkészítettük az előző 

év beszámolóját, melyből az látszik, hogy elég sok mindennel foglalkoztunk, jó eredményeket értünk el. Vannak persze 
még lehetőségek, amelyekkel szeretnénk is élni a jövőben.

Álljon itt egy kis felsorolás, mi mindent tettünk a 2013-as évben:

Természetesen anyagi források és humánerő –források nélkül ezt a sok mindent nem tudnánk megtenni, ezért ezúton is szeretnénk 
megköszönni Forgó Pál képviselő úrnak, hogy 3. éve alapítványunknak adja képviselői tiszteletdíját. Medgyesegyháza Város 
Képviselő-testületének, a Haladás Plusz Kft.nek, a Mogyi Kft-nek , az ÁFÉSZ-nek, a KÉSZ Kft-nek  az anyagi támogatást. 
Köszönjük az óvodai és iskolai dolgozóknak, nevelőtestületeknek, a szülői munkaközösségeknek a munkájukat, a települési 
civil szervezeteknek, pedig az együttműködést. Rendhagyó módon, most álljon itt egy kép azokról, akik nélkül nem működne az 
alapítvány. Lehet, hogy sokan nem is tudják, kik dolgoztak együtt a fenti célok elérése érdekében.

Az alapítók és a kuratóriumi tagok

Hamarosan itt a személyi jövedelemadó bevallások ideje. Kérjük Önöket, ha elnyerte tetszésüket az a munka, amit 
alapítványunk végez, támogassanak bennünket az adójuk 1%-ának felajánlásával: 
Adószám: 18389258-1-04. Köszönjük! ��Gácsér Béláné kuratóriumi elnök

 A NEA működési pályázatának keretében Szegeden vettünk részt 
csapatépítésen.

 A NEA szakmai pályázatának keretében 50 óvodás bábszínházi 
előadást nézett meg Békéscsabán.

 Tavasszal lebonyolítottuk a „Lakóhelyünk, Békés megye” 
versenyt.

 Saját kirándulás pályázatunk keretében 898.000,- Ft értékben 
támogattuk az óvodások és iskolások kirándulásait.

 Áprilisban anyagi támogatásunkkal valósult meg az iskolai 
Kistérségi tanulmányi verseny.

 Májusban kerékpáros kirándulásra mentünk a Csemetekertbe.
 Május végén 9. alkalommal rendeztük meg a Gyermeknapot, ahol 

pályázati forrásnak köszönhetően édességcsomagokat is 
oszthattunk a gyermekeknek.

 A nyár folyamán 2 tábort bonyolítottunk le Bánkúton, ahová jó 
néhányan ingyen jöhettek, mert kifizettük a részvételi díjukat.

 Augusztusban 7 iskolába jövő első osztályosnak ajándékoztunk 
iskolatáskát, szintén pályázatnak köszönhetően.

 Szeptemberben az őszi kerékpáros kirándulás célja Bánkút volt. 
(iskolával közös program)

 Ugyancsak szeptemberben az iskola kitűnő tanulóit gyopárosi 
jutalomkirándulásra vittük.

 A hónap végén közreműködtünk a „Medgyesegyházáért futás” 
verseny lebonyolításában, és a II. helyezett osztály díját is mi 
adtuk.

 Kézműves Játszóházat is tartottunk a Medgyesi Napok-on.
 Októberben színházbérleteket vásároltunk azoknak az iskolás 

gyermekeknek, akiknek szülei ezt nem tehették meg. 
  Halloween alkalmából kézműves játszóházat tartottunk.
 November elején lebonyolítottuk a Nebulókért duatlon és triatlon 

versenyeket.
 E hónap végén beindítottuk új versenyünket, a települési identi-

tástudat erősítését szolgáló „Lakóhelyünk, Medgyesegyháza” 
versenyt.

 Decemberben Adventi játszóházakat szerveztünk, megvásároltuk 
az alapanyagokat és vezettük a foglalkozásokat.

 Karácsony előtt néhány nappal „Várjuk együtt a karácsonyt!” 
elnevezésű programunkban ebédre és ajándékozásra  80 
gyermeket hívtunk.

 Folyamatosan figyeljük és írjuk a pályázatokat: 658.000,- Ft 
pénzbeli és 341.000,- Ft természetbeni támogatást nyertünk.

 Szeptembertől részt veszünk a Medgyesi Civil Kerekasztal munká-
jában.

 Decembertől öthónapos időtartamban 4 fő kulturális 
közfoglalkoztatott alkalmazásának lehetőségét nyertük el.

 Egyedi esetekben nagyon nehéz helyzetben lévő családok 
támogatására is sor került.

 Támogattuk az óvodai és iskolai jótékonysági bált.
 Adó 1% felajánlás érkezett 455.121,- Ft összegben.
 Rész veszünk az iskolai Integrációs Pedagógiai Rendszer 

működtetésében.
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Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. sz.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

 „NAGY(I)RAVÁGYÓK”
A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
/CsEÖH/ 2014-es tevékenységében hangsúlyosan jelenik 
meg az idős korosztály és a fiatalabb generáció közötti 
kapcsolat erősítése, együttműködési lehetőségeik lokális 
színtereinek bővítése.  

- Mindezek megvalósításához kérjük a megyében a 
települések segítségét! Várjuk azon intézmények, szer-
vezetek, civil közösségek jelentkezését, akik ilyen kezde-
ményezéseket működtetnek, jó gyakorlataikat szívesen  
népszerűsítenék, adnák tovább vagy vállalkoznának arra, 
hogy maguk is helyben életre hívjanak egy-egy olyan 
programot, ami a fenti célokat szolgálhatja - fordul a nyilvá-
nossághoz Herczegné Számel Annnamária, irodavezető.  

A CsEÖH gondol arra is, hogy olyan idős embereket, akiknek 
nincsenek unokáik, össze lehetne ismertetni olyan 
gyermekekkel, akiknek meg nagyszüleik nincsenek. Erre 
találták ki a NAGY(I)RAVÁGYÓK kampányukat, melyet 
első körben a megyeszékhelyen és néhány nagyobb városban 
hirdetnek meg hamarosan. Művelődési házak, könyvtárak, 
IKSZT-k bekapcsolódására is számítanak.

- Csatlakozni szándékozó partnereinkkel közösen, havonta, 
vagy a helyi igény szerint találkozókat szerveznénk számukra 
önkénteseink segítségével (akiknek ugyancsak folyamatosan 
várjuk a jelentkezésüket). Ezen alkalmak keretében a kö-
zösségi programokon túlmutatva családok között jöhet létre új 
kapcsolat, mely a jövőben sokféle szálon „önálló” életre 
kelhet.

Emellett esélyórák keretében, innovatív kezdeményezésként 
az idősek iránti érzékenyítést középiskolai kollégiumokban 
tartott tréningeken is elősegítjük.  Demográfiai adatok szerint 
a világ időseinek aránya az elkövetkező húsz évben megkét-
szereződik. Egy társadalomnak, mint tudjuk, nagyon fontos 
értékmérője az, ahogyan az idősekkel bánik. Ezért pszicho-
dramtikus elemekkel tarkított, szakember által vezetett 
csoportokban foglalkozunk a fiatalokkal, hogy jobban 
megismerjék az öregedés folyamatát, az idős emberek 
szükségleteit és elfogadják, hogy ez a korosztály hasznos 
társadalmi csoport hazánkban- mondta el programjaikról az 
irodavezető.

ÉRDEKLŐDNI, JELENTKEZNI

E-mail. eselyhaz.bcs@gmail.com

Januári lapszámunkban rövid hírt adtunk róla, 
hogy a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskor-
látozottak Egyesülete tisztújítást tartott. A megújult 
vezetőséget Szabóné Zsuzsa elnök már csak baráti 
megszólításban sorolja, mint Pósné Kati elnökhe-
lyettest és Hegedűsné Manyit, Hegét vezetőségi 
tagként. 
- A lényeg, hogy egyre erősebben legyünk jelen a város 
vérkeringésében. Olyan jó 20-25 fős lendületes „magunk” 
van a közel 300 főt tömörítő szervezetben, akikkel nagyon 
eltökélt szándékunk, hogy az eddiginél jobban aktivizáljuk a 
csoportunkat. 
Vannak köztünk középkorúaktól az idősekig minden 
korosztályból, de akadnak úgy 40-en, akikkel alig 
találkozunk, fizetik a tagdíjat és ezzel kimerítik hozzánk 
tartozásukat. 
Most őket látogatjuk meg egy kis ajándékcsomaggal annak 
reményében is, hogy a jövőben többet tudhassuk őket is 
magunk között, illetve, hogy legyen információnk arról, van-
e bármi olyan akadályozottságuk, ami miatt nem tudnak 
eljutni rendezvényeinkre, és ha lehet, ezt orvosoljuk.
Továbbá, szeretnénk a profilunkból adódó érdekérvénye-
sítésnek is nagyobb teret szerezni, tevékenységünk fókuszát 
áthelyezni szociális célú működésre, ügyekre. Annak 
érdekében, hogy ezen a területen tájékozottabbak, napraké-
szebbek legyünk elmegyünk tapasztalatcserére, tovább-
képzésekre, hogy az ott elsajátítottakat is a mi egyesületünk 
javára fordítsuk. Pályázatokat is ezért írunk folyamatosan- 
sorolta az elnök.  
Azt is megtudtam, hogy Nőnap alkalmából március 07-én 
találkoznak, melyre harmadikáig még jelentkezhetnek az 
érdeklődők.  A civil szervezet ajtaja mindenki előtt nyitva áll, 
márciustól hetente egyszer, szerdánként de. 9.00-11.00 óráig 
tartanak ügyfélfogadást.     

B. I.

PÁR 100-as KÖNYVVÁSÁR
A MEDGYESEGYHÁZI VÁROSI 

KÖNYVTÁR
KÉSZLETFRISSÍTÉS MIATT 

TÖBBSZÁZ KÖNYVET 
ÁRÚSÍT KI A HELYSZÍNEN

(művelődési ház, emelet)
2014. március 03-07-ig 

nyitva tartási időben.
A LEGTÖBB KÖNYV ÁRA: 100 Ft!

Nyitva tartás: 
hétfőtől - péntekig  
de.:10.00-18.30 óráig

/Ebédszünet: 
12.00-12.30./

NYITVA ÁLL AZ AJTAJUK



       MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP9február

2013. tavaszán a Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapít-
ványa a Magyar Művészeti Akadémia közreműködésével 
versíró pályázatot hirdetett „Ha megszólalnak a hall-
gatók” címmel. 

Minden magyar felsőoktatásban tanuló hallgató pályázhatott. A 
pályázat célja az volt, hogy azok a fiatal kortársköltők, akik 
érdeklődést mutatnak az irodalom iránt, megjelentethessék saját 
alkotásaikat.

Ugyan sokáig hezitáltam, mégis úgy döntöttem, egy próbát 
megér- egyetemista vagyok, verseket is írok, hajrá! 

Mindössze egyetlen verssel pályáztam, és az eredmény nem 
maradt el- májusban jött az értesítés, hogy a Szkéné című 
alkotásom bekerülhetett az első Magyar Hallgatói Antológiába. 
Azóta több felkérést kaptam irodalmi estekre – több pályázóval 
együtt -, hogy meséljük el tapasztalatainkat, mondjuk el, milyen 
érzés nagy plénum előtt publikálni, ezzel elismert fiatal, kortárs 
költővé válni. A legnagyobb élmény még sem ez volt számomra, 
hanem hogy Jókai Annával közösen ülhettem egy kerekasztal 
beszélgetés alkalmával.                                 

Baukó Julianna

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 3. 413 844 Ft 
LEADER utófinanszírozású támogatást nyert 
pályázat útján a Vécsei utca 11. számú ház közösségi 
célokra történő felújítására. Örömmel mondhatom 
el, hogy a 2012. augusztusában elkezdett beruházás 
befejeződött.

A tervezett munkálatok megvalósultak. Szinte újjászületett 
a százéves ház, ugyanakkor megőrizte a korabeli paraszti 
lakóházak jellegzetességeit.

Az utolsó simítások hiányoznak ahhoz, hogy különféle 
rendezvényekhez birtokba vehesse Medgyesegyháza 
közössége. Néhány bútor, berendezési tárgy már a helyén 
van a tisztaszobában. Viszont, most látszik mennyi minden 
hiányzik belőle, hogy a korabeli belső teret idézze vissza. 
Csak a legfontosabbakat sorolom fel: asztal, székek, pad, 
sarokpad, tálasfogas, falitéka, tükör. 

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat minden támogatást, 
felajánlást, segítséget szívesen fogad a Hagyományőrző és 
Közösségi Ház berendezéséhez. Bútorokat, tárgyakat 
elfogadunk kölcsönbe vagy örök kiállítási illetve használati 
eszközként, természetesen szigorú leltári nyilvántartásban 
(kitől származik a tárgy, ki a felajánló, fűződik-e hozzá 
valamilyen történet). A berendezéssel kapcsolatos 
részletekkel Góg Jánosnét, Laczó Andrást, Gyivicsán 
Andrásnét, vagy Nyáriné Szlávik Máriát lehet keresni.

Bízom benne, hogy sikeres összefogással megtelik a ház 
bútorokkal és közösségi élettel.

   Nyáriné Szlávik Mária

A MEDGYESEGYHÁZI SZLOVÁK 
HAGYOMÁNYŐRZŐ HÁZ

BEKERÜLT AZ ELSŐ KIADÁSBA

KÖSZÖNET
„Semmi sem rendezettebb, mint az, amit a szeretet rendez el.” 

/Chiara Lubich/ 

Ezúton mondok köszönetet kisfiam, Egyed Patrik és a 
magam nevében a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási 

Központ pedagógusainak, dolgozóinak, ott tanuló 
diákoknak, akik jótékony felajánlásaikkal és egyéb 

támogatásukkal mellettünk állnak gyermekem gyógyulása 
érdekében.            

Egyedné Harczi Helga 

Szkéné
Elnyűtt, feslett lelkem rozsdás szegre akasztom, a 
vörös gardrobe dohos kabátjai közül előtúrom 
színesre festett álarcom.
Kezemben tartva Azt, állok a tükör előtt;
hezitálva, félve nézek bele: fedetlen arcom égeti a 
sárga neon fénye, véres könnyem lehull a fürdő hideg 
kövére.

Kapkodva operálom képemre a maszkot-
még a végén mást is megriasztok!
Mosolyogva lépek a Szkéné közepére,
felvillan a reflektor; szemem elé tárul a nagy, a 
hatalmas: ócska göncök, foszlott cipők, feslett ingek 
és…lyukas kalapok.
Én! Én magam is ez vagyok!

Csak egy foszladozó, bolhapiaci áru-
becsem nem nagy, negyed talentumú…
Hazatérve magamba töltöm üres lelkemet, a maszkot 
a hűtőbe teszem gardrobe helyett;
Kiveszek egy sört, testem a kanapéra dobom:
De jó ez így…talán nem is lesz holnapom!

2012. december 4., Budapest
Baukó Julianna

HA-HÓ!!!
Ha rosszabb a félévi eredményed, mint 
amilyet szerettél volna - keress bátran!

Logopédiai vagy gyógypedagógiai fejlesztést, 
iskola előkészítést, alsó tagozatos tantárgyi 

felzárkóztatást vállalok.

Nagy Antalné 

Elérhetőségem:+36/30/482-9133
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1. Öngyilkos japán pilóta.

2. Ha 12 év alatti vagy 150 cm-nél 

alacsonyabb gyermekünket biztonsági 

gyermekülés nélkül csak biztonsági 

övvel csatoljuk be, a felső övszár gyer-

mekünk ezen testrész felett fog 

húzódni, ami azért veszélyes, mert 

megfulladhat.

3. Víz alatt haladó, saját motorjával 

hajtott, szivar alakú lövedék, ellen-

séges hajók elpusztítására.

4. Kézzel tolható, egykerekű, fából vagy 

fémből készült, régóta használatos 

teherszállító eszköz.

5. Ez a passzív biztonsági eszköz csak 

biztonsági övvel együtt nyújt kellő 

védelmet. Nélküle ütközés esetén 

további sérülést okozhat.

6. Motorosok acéllemezzel bélelt bőr-

kalapja, passzív biztonsági eszköz.

7. Havas jeges úton, amennyiben az autó 

hátsó része megcsúszik, és „farolni” 

kezd, a gépkocsit ilyen kormányzással 

kell egyenesbe hozni a gáz és fék 

óvatos kezelése mellett.

8. Az esti szürkület kezdetétől a reggel 

szürkület megszűnéséig terjedő 

időszak.

9. Ilyen lovon utazott Edward király.

10. Kolombusz legismertebb hajója, híres 

Neoton szám volt.

11. Különleges hintó, Fenyő Miklós 

slágere szól róla.

12. Indiánok kedvelt közlekedési eszköze, 

térdeltek benne.

13. Ilyen helyre hívja fel a figyelmet a 

villogó sárga fény.

14. Deszka, amely négy kis keréken gurul, lábbal hajtható.

15. Négykerekű, fedett, rugózással ellátott, mozgékony, kényelmes lóvontatta 

kocsi.

16. Római kori, három lóval hajtott harci kocsi.

17. Árgyélus királyfi a bocskor és az ostor mellett ennek a tárgynak a 

segítségével jutott el Tündér Ilonához.

18. Vasalt talpú és kisméretű szánkó, elnevezése osztrák-bajor vidékről 

származik.

19. A gépjárművezető részére az ilyen telefon kézben tartása menet közben 

tilos és balesetveszélyes.

20. Némó kapitány tengeralattjárójának a neve.

21. Közlekedési vonalak föld alatt húzódó, véglegesen kiépített létesítménye.

22. Az ilyen öv feladata kettős: amellett, hogy ütközéskor megóvja az utasokat 

a kirepüléstől, minimálisra csökkenti a gépkocsi belső tartozékai – 

kormány, visszapillantó tükör – okozta sérülések lehetőségét.

23. Erről a közlekedési eszközről kapta a nevét Ladó Gyula Lajos.

A rejtvény megfejtése:

……………………………………….................……

……………………………………….................……

Beküldő neve:…………………......................

……………………………………….................……

Címe:…………………...................................

……………………………………….................……

A RENDŐRSÉG VÁRJA A HELYES MEGFEJTÉSEKET

Beküldési határidő: 2014. március 10. 
Sorsolás ideje: 2014. március 12.
Megfejtéseket az alábbi címre várjuk: 
Mezőkovácsháza Rendőrkapitányság  
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 160.
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- Nagy öröm számunkra, hogy pályázati forrásoknak 
köszönhetően kívül, belül megújul a művelődési ház és egy 
városi ranghoz igazán méltó belső és külső környezet fogadja 
majd a lakosságot, ide látogató vendégeket. A legfontosabb, hogy 
a munkálatok május végére elkészülnek és, hogy vannak olyan 
szolgáltatások a házban, melyek továbbra is zavartalanul 
működnek (egy-két napra módosulhat nyitva tartásuk), mint a 
könyvtár, a kábeltelevíziós ügyfélszolgálat, a Leader iroda. 
Természetesen lesznek programok, melyek megtartásának más 
közösségi helyszínek adnak otthont. Ezekről folyamatosan 
egyeztetünk mind az önkormányzattal, mind az intézményekkel, 
civil szervezetekkel és úgy tűnik, hogy szinte mindenki azonnal 
partner és szívesen fogad be rendezvényeket.

- Konkrétan mi zajlik a „portán”? 
- A KÉSZ Kft. nettó 5 millió forintos pályázatának  köszönhetően 
teljes felújításon megy át a nagyterem. A színpadra új hajópadló, 
sőt balettpadló is kerül, lesz új színházi, de nézőtéri függönyzet 
is, megtörténik az elektromos hálózat felújítása. A festés, 

renoválás érinti a színpadhoz tartozó kiszolgáló helyiségeket is, 
öltözőt, vizesblokkot. A közönség új fény-és hangtechnikát 
élvezhet, mely a régi mozigépnyílásban kerül elhelyezésre és 
ezáltal a széksorokban felszabadul jó néhány ülőhely (korábban 
ott volt a technika), vagyis mind a 297 szék a funkciójának 
megfelelően lesz használható. 

Az önkormányzat energetikai beruházásának köszönhetően, 
ugyancsak jelentős pályázati forrásból nyílászáró cserék, 
kazáncsere, fűtéskorszerűsítés kezdődik. 

A harmadik pályázatot a Készen Állunk Medgyesegyháza! 
Alapítvány nyerte, bruttó 5 millió forintot. Ebből a pénzből az 
aula kap egy új arculatot, ami által egy ifjúsági-közösségi teret 
kívánunk létrehozni. Többek között itt is lesz nyílászáró és 
burkolatcsere,  világítás korszerűsítés. Az udvar egy filagóriával 
gazdagodik nyárra - foglalta össze a részegység vezető, aki 
ezúton is megértést és türelmet kér a medgyesiektől a munkálatok 
idejére.                                          

Baukó Ildikó

február

„MŰSORVÁLTOZÁS” A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Nagy a nyüzsgés a medgyesi művelődési házban, február eleje óta egymásnak adják a kilincset a mesterek, fúrnak, 
faragnak, bontanak, építenek. Varga Márk, közművelődési részegység vezetőtől kapom az információt, hogy 3 felújítási 
pályázat is aktuálissá vált az épületben. Ezekről és az ezekből adódó esetleges program átszervezésekről kérdezem.

A ROMÁNSÁG HAGYOMÁNYAIÉRT ÉS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. sz. 

NCTA-2013-2982-C KOMATÁL projekt 
www.norvegcivilalap.hu

Korábbi lapszámunkban örömmel tudathattuk a 
lakossággal, hogy városunkban tavaly decemberben 
megalakult a Medgyesi Civil Kerekasztal.

Pályázatunknak ez volt a fő célja, a hátra lévő 2 hónapban és 
természetesen továbbra is, a működtetésre helyezzük a 
hangsúlyt. 

Januártól folyamatosak a műhelymunkák, immár magunk 
között vagyunk, nem fogja a kezünket szakember. 

Két konstuktív találkozón, két testületi ülésen és két 
szupervízón vagyunk túl. 

Sikerült elérnünk, hogy a településen tudjanak rólunk, 
választottunk civil összekötőt és születtek olyan ötleteink, 
javaslataink, melyek a városvezetésnél meghallgatásra 
találtak. 

A szuperviziós ülések rámutattak arra, hogy jól ismertük fel mind a pályázat, mind a szakmai megvalósításban rejlő 
lehetőségeket, jó úton haladunk a lokális döntéshozatalba történő aktív részvétel gyakorlásában.  

Bízunk benne, hogy összefogásunk az egész város érdekét szolgálja és valódi civil kontrolt jelent a településen. 

             Sütő Mária Márta, koordinátor
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