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Kedves Olvasók!
„Készüljünk karácsonyra imával, a szeretet cselekedeteivel és
Isten dicsőítésével. Nyitott szívvel legyünk készen az Úrral
való találkozásra, aki mindent megújít”.
/Ferenc pápa/
Képforrás:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betlehem.jpg

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
BOLDOG KARÁCSONYT és
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET
KÍVÁN A TELEPÜLÉS LAKÓINAK!
Prajeme Vam požehnáné
Vianoce
a št'astlivý Nový rok!
Národnostná Samospráva
Medešskych Slovákov
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
Boldog Új Évet kívánunk minden
medgyesegyházi lakosnak!
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Autoguvernarea de naţionalitate română din
Medgyesegyháza urează cu ocazia
sarbatorilor de iarnă tuturor locuitorilor
„Sărbători fericite” si tradiţionalul „La mulţi
ani”!
A román nemzetiségi önkormányzat
Medgyesegyháza valamennnyi lakójának
békés karácsonyi ünnepeket
és Boldog Új Esztendőt kíván!
A SCHÉNER MIHÁLY
NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI
KÖZPONT ÁLDOTT
KARÁCSONYT ÉS MINDEN
JÓBAN BŐVELKEDŐ ÚJ ÉVET
KÍVÁN MEDGYESEGYHÁZA
LAKÓINAK!
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NEMZETISÉGEK NAPJÁT TARTOTTUNK MEDGYESEGYHÁZÁN
A kormány 2012-ben december 18-át, a Kisebbségek Napját Nemzetiségek Napjára változtatta, mert az új Alaptörvény a
korábbi kifejezéssel szemben már nem kisebbségekről, hanem nemzetiségekről rendelkezik. Ezen alkalomról városunkban is
minden évben megemlékezünk. Az idén december 07-én tartottuk az ünnepi eseményt, melyet jelenlétükkel többek között
megtiszteltek Bogdan Ignat és Titus Nicolae Gheorghiof, román konzulok, valamint Tolnai Péter, Békés Megye Képviselőtestülete Nemzeti, Etnikai, Vallásügyi és Civil Bizottságának elnöke. Simonka György, országgyűlési képviselőnk távollétében
is üdvözletét és jó kívánságait tolmácsoltatta a jelenlévőknek.
Házigazdaként mondott köszöntőt Ruck Márton, polgármester, aki
hangsúlyozta, hogy a nemzetiségi sokszínűség teszi igazán eggyé a
helyi közösséget.
Tolnai Péter ünnepi beszédében emlékeztetett rá, hogy Magyarország a
nemzetiségek iránt kinyilvánított felelősségvállalásra figyelemmel a
nemzetiségek egyéni és közösségi jogait széleskörűen biztosítja.
A rendezvényen a helyi szlovák és román nemzetiségi önkormányzat
együttműködési megállapodást írt alá. A dokumentumokat az elnökök
látták el kézjegyükkel és pecséttel.

Balról Negrea C. Dániel a román, jobbról Nyáriné Szlávik Mária, a szlovák
nemzetiségi önkormányzat elnöke szentesíti az együttműködést.

A Nemzetiségi Napon gyermekek és felnőttek szlovák, román
műsorszámai mellett kitüntetések adományozására is sor került.
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület és a
Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat ajánlására a „A
Medgyesegyházi Román Nemzetiségért” kitüntető címet Hegedűs
Kitti vehette át.
Hegedűs Kitti már általános iskolás tanulmányai során megismerkedett
a népi kultúrával, s annak néptánc ágával. Ebben segítette Őt Zsíros
Márta tanárnő, aki a néptánc iránti szeretetet és tiszteletet elmélyítette
tanítványába, aki immár méltóképpen a nyomdokaiba lépett. Kitti Már
10 éves korában megkezdi a külföldi turnékat is, Görögországba a
Tavasz Néptáncegyüttessel, majd Kínába, ahová tehetsége alapján
került kiválasztásra. 2003-ban felvételt nyert a békéscsabai Bartók Béla
Művészeti Szakközépiskola néptánc tagozatára, ott leérettségizett, majd
középfokú OKJ-s vizsgát is szerezett néptáncból. 2006-ban a helyi
román nemzetiségi önkormányzat felkérésére a Nemzetiségi Néptáncest
műsorát állította össze társaival. Azóta minden évben
segíti ezt a rendezvényt színvonalas műsorával, mint a
Magyarországi Románok
Hagyományőrző Táncegyüttese tagja. 2008-ban
felvételt nyert a Magyar
Táncművészeti Főiskola
táncos és próbavezető szakára, 2011-ben megszerezte
első diplomáját. Tovább
folytatva tanulmányait az
intézmény mester szakán
2013. szeptember 20-án
kezébe vehette néptánctanár mester diplomáját is.

Ezek alatt az évek alatt természetesen továbbra is táncolt a román
együttesben, öregbítette annak hírnevét. Legnagyobb sikerét a 2012-es
év hozta, amikor együttesével a Fölszállott a páva elnevezésű népi
tehetségkutató versenyen-melyet az MTVA és a Hagyományok Háza
szervezett-, az elődöntőig jutottak, melyet már a tv is közvetített. A
műsornak köszönhetően, azóta is rendszeresen szerepel társaival
rendezvényeken az ország minden területén főként román nemzetiségi
táncokkal. Jelenleg 3 intézményben tanít néptáncot: a medgyesegyházi
Schéner Mihály Általános Iskolában, a Varázserdő óvodában és a
békéscsabai Premier Művészeti Szakiskolában. Van két néptánc
csoportja is. A helyi „Jarina” néptánccsoport (gyerekeknek), akikkel a
helyi rendezvényeken rendszeresen részt vesznek. A csoport
működtetésével a fő célja a népi hagyományok őrzése és átörökítése a
fiatal nemzedéknek. A magyar hagyományokon kívül megismerteti és
megszeretteti a román és szlovák népi hagyományokat egyaránt. Maga
is igyekszik minél inkább megismerkedni a román kultúrával,
hagyományokkal. Első szakdolgozata is e tárgyban készült, címe:
„Békés megye gyermekjáték-hagyományának bemutatása gyűjtőmunka alapján”. Ebben román, szlovák és magyar játékok szerepelnek,
melyeket saját maga kutatott, gyűjtött. Szakmai munkájával hosszú idő
óta önzetlenül segíti egyesületünk hagyományőrző tevékenységét.
A Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata „A
Medgyesegyházi Szlovák Nemzetiségért” Posztumusz Kitüntetésben részesítette Karsai Mihályt.
Karsai Mihály 1907. augusztus 30-án született Medgyesegyházán.
Elhunyt 2012. áprilisában Budapesten.
Szülei és rokonai az első szlovák telepesek között voltak. Édesapja,
aki kertész, virágnemesítő, ács volt, később szlovák nyelvű kiadványokat terjesztett, jó indíttatást, példát mutatott a család tagjainak.
Miska bácsi az elemi iskoláját Medgyesegyházán végezte. A gimnáziumot Szarvason kezdte és Békéscsabán érettségizett.1941-ben
Erdélyben, Hármaspatakon kezdett tanítani feleségével, Ilus nénivel
szlovák nyelvű iskolában. Ekkor végezte el a tanítóképzőt Kolozsváron.
1945-től Medgyesegyházán tanított és Szegeden kapta meg földrajz,
biológia szakon a tanári diplomáját. 1946-ban Ő kezdte szervezni
Medgyesgyházán s szlovák nyelv oktatását.
Szerteágazó pedagógusi munkája mellett sokat kutatott a történelem
terén. Nyugállományba vonulása után rendezte sajtó alá gyűjtőmunkájának eredményeit. Medgyesegyháza történetét öt kötetben
foglalta össze, melyek a Széchenyi Könyvtárban is megtalálhatók. Az
V. kötet 1997-ben jelent meg, melyben a medgyesegyházi szlovák
néprajzot dolgozta fel. Népszokásokat, hagyományokat, verseket,
dalokat, szlovák szótárat tartalmaz ezen munkássága.
A szlovák néprajzot tartalmazó V. kötet 2013-ban bekerült az „Örökség – Kultúra” Elektronikus Könyvtárba. Így az internet révén a világ
bármely pontjáról elérhető és kutatási anyagként szolgál az utókor
számára.
Több kézirata vár még sajtó alá rendezésre. Szeretett volna egy olyan
múzeumot létrehozni, melyben helyett kapnak a medgyesegyházi
szlovák és magyar tárgyi emlékek.
Elkezdett munkásságát nekünk, az utókornak kell folytatni, hogy
fennmaradjanak a szlovák szellemi értékek és néprajzi tárgyak,
hagyományok.
Miska bácsi életművével Medgyesegyháza város szlovákságáért
maradandót alkotott, a medgyesegyházi szlovákság hírnevét a település határain túl is erősítette. Példát és irányt mutat a további
hagyományőrző munkákhoz.
Összeállította: Baukó Ildikó
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Magányos Karácsony
A sötétség olyan hirtelen lapult rá a kis falura, mintha egy öreg pásztor kanyarította volna fel a füstös, nehéz
subáját a vállára. A víztócsák hártyája vastagodni kezdett, igaz, csak öt óra múlt, de a hideg már kezdte
mutogatni a foga fehérjét. A hó csendesen szállingózott, de a pelyhek az utcai lámpa gyér fényénél ropták víg
keringőjüket. Anna néni óvatosan tipegett kitaposott cipőjében a kisbolt felé. Gondolatai százfelé cikáztak.
Még két nap és itt a Karácsony, a szeretet és a békesség ünnepe. Istenem', de szépek voltak azok a régi szép
karácsonyok!
Igaz, akkor élt még a férje is, és a két gyereke is ott
téblábolt körülötte a szűk kiskonyhában. Párja vígan eregette pipája kerek füstkarikáit, és ő kibírta azt, hogy nem
zsörtölődött vele, mint máskor. A fővő káposzta illata betöltötte a parányi lakást, barátságosan megbékélve az akkor
felállított kicsiny fácska bódító illatával, és a szekrény
tetején sorakozó birsalmák fanyar aromájával. Nagy ajándékra sosem futotta, de mindenért kárpótolt a szeretettel
sütött mákos kalács és a gondoskodással készített és tálalt
szerény vacsora.
Anna néni nagyot sóhajtott, és egy kövér könnycseppet
itatott fel kendője csücskével. Bizony már több éve egyedül
él, férje két éve költözött ki a felvégi csendes temetőbe, a
gyerekei erre, arra a világban. Ottóról már évek óta nem
hallott, Olga is nagyon elfoglalt, bizony hónapok telnek el,
mire a postás egy-egy lappal vagy levéllel bekopog a kis
portára.
Hát igen, itt az ünnep, azért csak kellene sütni valamit,
hátha mégis hazavetődik valamelyik gyerek, üres asztal
mégse várhatja őket. Talán főzni kellene egy kis káposztát,
az nem romlik el, felmelegítve, pedig még finomabb. De,
hogy is gondolhatna ő a húsra ilyen árak mellett! Elhessegette gondolatait a káposztáról, és megszaporázta lépteit.
Egy kis bejgli is jó lenne egy kis maréknyi mák akadt a
vászonzacskó csücskében, és egy kis zsír is van talán a
csupor alján. De jaj, a kalácshoz cukor is kell! Azt pedig
most nem tud venni. Most eszmélt rá, hogy majdnem üres
pénztárcával indult el a boltba.
Az üzletajtóban tétován megállt, körülnézett, mint aki
azon tépelődik, bemenjen-e vagy sem. Végül csak rászánta
magát, és félénken belépett a barátságos kis boltocskába. A
szőke copfos elárusító lány barátságosan üdvözölte, és
megkérdezte tőle:- Csókolom, Anna néni, mit tetszik kérni?
- Hát nem is tudom, talán egy kis élesztő kellene és egy
kiló liszt. Ja, és egy kis …Ó, nem, mást nem is kérek,
majdnem elfelejtettem, már mindent megvettem a héten.
Hirtelen eszébe villant az a pár satnya forint, mai tüntetőleg
cincogott kopott bugyellárisa sarkában. Igen, nagyon jó lett
volna még egy kiló cukrot kérni, és talán egy kis darab
margarint is. És milyen csillogtak azok a cifra papírba
csomagolt szaloncukrok, abban a színes papírskatulyában.
De ezekre már nem is mert gondolni. Nagyot sóhajtott,
kifizette a szerény összeget, és kerülve a boltos kislány
kutató tekintetét, kilépett az ajtón.

Képforrás: http://1ms.net/winter-village-52698.html

A szél hirtelen felélénkült, pajkosan lóbálva meg a
sovány szatyrot Anna néni kezében. Olyan hosszúnak tűnt az
út hazafelé. Mintha egy gonosz manó tréfából megtoldotta
volna jó pár méterrel. Lábai ólomsúlyként araszolgattak
előre a csúszós úton. Otthon fáradtan ereszkedett le a
tűzhely melletti kis sámlira. A sparheltben pislákolt még
egy-két álmos parázs, nagy nehezen feléledt a rátett pár
darab venyigétől. Sokáig ült a kisszéken, arcát a meleg felé
fordítva, nagyon soká.
Halk neszre riadt fel. Valaki óvatosan nyitotta meg a
kertkaput, és a kisház felé szaporázta lépteit a ropogó
hóban. Halkan kopogtak, az ajtó kinyílt, a beáradó hideggel
együtt bedugta fejét a szőke kis eladólány. Arcát pirosra
csípte a fagy, kezében megtömött reklámszatyrot szorongatott. Tétován toporgott az ajtóban. - Anna mama én úgy
gondoltam..., Hogy is mondjam, szóval tessék elfogadni ezt
a pár apróságot. Igazán nem sok, de talán hasznát tetszik
venni. Ha esetleg kedve lesz egy kis zserbót sütni, azt szívesen megkóstolnám, és ha addig már nem találkoznánk,
Boldog Karácsonyt kívánok! A vendég, hogy jött, köszönetet
sem várva, halkan távozott, csendben betéve maga mögött
az ajtót.
Anna néninek hírtelen nagyon melege lett. Így megrakta
volna az öreg tűzhelyet? Nem emlékszik rá. Valami teljesen
más melegség ez, ilyet már nagyon régen érzett. Igen, akkor
érezte ezt, amikor még négy kis apró kéz kapaszkodott a
kötényébe, két piros kis arc nézett fel rá esdeklőn, csodára
várva. Csak nincs egyedül, rá is gondol valaki. Az ablakrésen befújó szél finoman meglebegtette a függönyt, úgy tetszett, a sötétségben a szeretet tündére suhant át a parányi
szobában, telehintve azt jósággal, békességgel, végtelen
csönddel.
Papp Julianna
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RÉSZLETEK A MEDGYESI POLGÁRMESTER NAPLÓJÁBÓL
2013. december 07.
Lehet, hogy csak nekem tűnik úgy, de nagyon szalad az idő!
Már itt van december, az év vége, és az ünnepek sorra:
Mikulás, Karácsony, Szilveszter. Év végén óhatatlanul mindig
számadást végzünk, milyen is volt az idei esztendő, mit
tudtunk megcsinálni és mit nem, mi volt jó és mi nem, és így
tovább, és így tovább…
Az önkormányzatnál is hasonlóképpen történik ez ilyenkor,
bár még hátra van pár hét 2013-ból, de azért már nagyjából
láthatók az eredmények.
Talán, mint mindenhol nekünk is az egyik legfontosabb a
működésünkben a gazdálkodás, amiről már most látszik, hogy
amit év elején terveztünk, az teljesíteni tudtuk! Az
önkormányzat működtette az intézményeit és nem volt olyan
gondunk, hogy valamit ne tudtunk volna kifizetni. Persze nem
dúskáltunk a pénzben, de amire kellet arra mindig jutott!
A béreket mindig időben kifizettük dolgozóink részére, amit
felelős vezetőként elsőrangú kötelességként tartok számon. A
szállítóink felé nem volt kifizetetlen számlánk, sőt azokat
jellemzően határidőre ki tudtuk egyenlíteni.
Ez így nagyon egyszerűen hangozhat, holott év elején, amikor
a képviselő-testület elfogadta a költségvetést, akkor a tervezett
bevételünk 43 millió forinttal kevesebb volt, mint a kiadásunk.
Ez már önmagában jelezte, hogy nehéz időszak elé nézünk,
hiszen ezt az összeget valahonnan elő kellett teremteni. Ezt
egyrészt a szigorú gazdálkodással kellett megspórolni,
valamint az egyéb bevételeinket tudtuk növelni.
El kell mondanom azért, hogy ez jó párszor okozott fejfájást,
hiszen egész évben nagyon oda kellett figyelni a
pénzügyeinkre. Szeretném megköszönni az önkormányzat
dolgozóinak, akik nagyon sokat dolgoztak azért, hogy a
dolgaink jó úton haladjanak, és természetesen számítok rájuk
a jövőben is!
De csak egy dolog a pénz, ennél sokkal
fontosabb városunk közössége, hogy az emberek a családok
miként tudnak élni, megélni. Mindenki érzi, hogy nem
egyszerű az élet, de a boldogulásunknak egyetlen záloga van,
mégpedig a munka.
Nem nagy bölcsesség, de ha szorgalmasan és következetesen
tesszük a dolgunkat, akkor annak meg lesz az eredménye,
azonban ha nem ezt tesszük, akkor sajnos nem sok jóra
számíthatunk. A medgyesegyháziak szorgalmas emberek,
akik már sokszor bebizonyították ügyességüket, tehetségüket
és ezt teszik most is.
A vállalkozások, az őstermelők egyre több fejlesztést
valósítanak meg az utóbbi két-három évben, amelynek
köszönhetően várhatóan több bevételük lehet, ez több
foglalkoztatást, több adóbevételt jelent. Ezeknek a
beruházásoknak a kézzelfogható eredményei a közeljövőben
lesznek érezhetők.
A medgyesi civil szerevezetek hasonlóan aktívak, mint a
vállalkozók, hiszen az elmúlt három évben több tízmilliónyi

támogatást nyertek különböző pályázati forrásokból
beszerzéseikhez, beruházásaikhoz, működésükhöz. Van valamennyi rálátásom, hogy a térség településein mennyire aktívak a civil szervezetek, és elmondható hogy a medgyesiek
kimagaslóak ebben a tekintetben. Ez nagyon fontos, hiszen a
városunk társadalmi életének formálásában, szociális
területen, a kultúra területén óriási szerepet vállalnak a civilek,
éppen ezért magam is minden segítséget megpróbálok számukra biztosítani, hogy működésük minél eredményesebb
legyen. Az is tapasztalható az elmúlt időszakban, hogy a
civilek és az önkormányzat között egyre szorosabb az
együttműködés, nagyon sok olyan beruházás van előkészítés
alatt, vagy folyamatban, amit civil szervezet és az önkormányzat közösen fog megvalósítani. Az is látható hogy a civil
szervezeteink közt is erősödik az együttműködés, a napokban
megalakul a Medgyesi Civil Kerekasztal, melynek tagja lesz
szinte minden helyi civil szervezet. Csak biztatni tudom őket,
csak így tovább!
A vállalkozók és civilek aktivitása jól látható a települési
rendezvényeken is, melyeken egyre többen vesznek részt, ami
nagyon jó dolog, mert még többet beszélgetünk, még jobban
megismerjük egymást.
A legutóbbi ilyen sikeres rendezvény a városunkban az
Adventi ünnepsorozat, ahol egy kis tea vagy forralt bor mellett
együtt lehetünk a decemberi hétvégeken.
Kétség kívül karácsonyi hangulat veszi körbe mindennapjainkat. Ferenc pápát a napokban több médium is idézi.
Néhány mondata megmaradt az emlékezetemben, melyet
megosztva kívánok Áldott Ünnepeket Önöknek és
Szeretteiknek!

„A Karácsony felé vezető úton segítheti az embert az
imában való kitartás, a keresztény testvéri szeretet gyakorlása, a rászorulókhoz való nagyobb odafordulás”
Ruck Márton
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SPORTOS SCHÉNERESEK

KÖSZÖNTÖTTÜK A SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOK DOLGOZÓIT

2013. november 26-án, kedden délután neves vendégek
látogattak a Schéner Mihály Általános Iskolába. Skaliczki
László, a férfi kézilabda-válogatott volt szövetségi
kapitánya és Mohácsi Árpád, a Pick-Szeged volt válogatott
játékosa tisztelte meg jelenlétével a lányok edzését Varga
Szabolcs testnevelőnek köszönhetően.

November 12.-én világszerte a Szociális Munka Napját
ünneplik. Ez alkalomból településünkön is köszöntöttük a
helyi szociális ellátásokban dolgozó szociális gondozókat,
ápolókat, szociális munkásokat.

Rendhagyó kézilabdaedzés az iskolában

A köszöntők és bemutatkozások után az edzést is megtartották a
vendégek, ahol a játékos feladatok végrehajtása között technikai
képzést kaptak a nagy létszámban megjelent gyerekek, akik
óriási lelkesedéssel hajtották végre az utasításokat. A számtalan
edzői dicséretből is látszódott, hogy nagyon sok tehetséges
sportolónk van.

A szociális ellátások területén végzett munka nehéz hivatás, az
elesettek, a kiszolgáltatottak, a gondoskodásra, támogatásra
szorulók érdekében végzett szolgálat.
Az idei évben a Szociális Munka Napja ünnepséget rendhagyó
módon szerveztük meg a gondozási központ dolgozói részére.
Csapatépítő szándékkal intézményünk dolgozóit bowlingozni
vittük, ahol a közös mozgás és játék elfeledtette a mindennapi
munka nehézségeit, kihívásait, megpróbáltatásait. Ezt követően a
szociális ellátások dolgozóit Ruck Márton, polgármester méltatta, munkájukat szerény megvendégeléssel köszöntük meg.
Ezúton köszönöm a Gondozási Központ valamennyi dolgozójának egész éves munkáját, és kívánok hivatásuk gyakorlásához sok sikert, kitartását, és egészséget!

MIKULÁSVÁRÓ A GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLATTAL
„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy
szeretettel.”(Kalkuttai Teréz anya)
Az edzés végén a csapat apraja-nagyja körbeülte a vendégeket, és
kérdéseket tehetett fel. Kiderült, hogy Mohácsi Árpád rekorder a
kézilabda-történelemben, hiszen a nevéhez fűződik az egy
meccsen lőtt legtöbb gól, szám szerint 19. A gyerekek
megtudhatták, milyen tulajdonságokkal kell rendelkezniük, hogy
jó kézilabdázóvá váljanak. A végén elhangzott egy igen lényeges
kérdés, amely minden gyereket foglalkoztatott: „Jönnek még
máskor is?”
A válasz természetesen igen volt. Az eseményt közös fotózás,
dedikálás zárta.
Nagy Panna Zsófia, Nagyné Papp Erika

VERSENYEREDMÉNYEK
GRATULÁLUNK!!!
2013. november 26-án a dombegyházi Balsaráti Vitus
János Általános Iskola egészségnevelési versenyt
tartott. Iskolánkat a 6.a osztály tanulói képviselték: Abai
Éva, Kelemen Klaudia, Mihály Tamás, Nagy Nóra, akik
3. helyezést értek el.
-----------------------------------------------------------------2013. december 1-jén a városi sportcsarnokban
Schéner kézilabdakupát rendeztünk. A tornán 6 csapat
vett részt a kistérségből.
Iskolánk az 5-6. osztályos korcsoportban 1. helyezést ért
el. A győztes csapat tagjai: Nagy Panna Zsófia, Fehér
Virág, Szekeres Kata, Széll Korina, Oláh Luca, Kelemen
Klaudia, Katona Réka, Kotroczó Evelin, Juhász Enikő,
Frajsák Florina, Kovács Evelin Sugárka, Orestyák Anna

A Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata az idei évben
először szervezett mikulás ünnepséget „Várjuk a mikulást”
címmel a szolgálat klienskörét alkotó családok számára. Az
ünnepségen a gyermekek apró verses dalos műsort adtak elő,
majd a Bábika Játszóház előadójának zenés műsorát láthattuk. A
műsorokat követően mézeskalácsot díszítettünk, és apró köszöntük meg a családok együttműködését. A délután végén
megérkezett a Mikulás és szétosztotta az édességgel teli
csomagokat.
A gyermekek részére kiosztott mikuláscsomagok összeállítását helyi vállalkozók is támogatták. Köszönjük az
ÁFÉSZ, a Medgyes Kft., a Medgyes Security és Uhrin Tamás
által felajánlott édességeket, gyümölcsöket.
Köszönöm Pongráczné Hegedűs Adrienn, Rálikné Gutta
Györgyi, és Varga Anita kolléganőimnek a szervezést, a csomagok és ajándékok elkészítését, az Idősek Klubja dolgozóinak a
mézeskalácsok sütését.
Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat Gondozási
Központ dolgozói nevében a
település minden lakójának
BÉKÉS BOLDOG
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
és
EREDMÉNYES,
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ
ÉVET KÍVÁNOK!

Mészárosné Hrubák Mária
intézményvezető
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LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
338 MILLIÓ FT. KIOSZTOTT LEADER TÁMOGATÁS A FA ALÁ!
A Darányi Ignác Terv keretén belül zajló LEADER program
harmadik körös meghirdetésésére idén nyáron került sor. A térségünk
számára akkor 200 millió Ft. pályázati keret felhasználást szabályozó
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 10 pályázati lehetőséget
biztosítottunk, melyre kiemelkedően sok, 365 db pályázat érkezett be
egyesületünkhöz. A karácsonyi ünnepekig várhatóan 338 millió Ft.
értékben fogunk támogató határozatot postázni az ügyfelek számára,
304 ügyfelet megörvendeztetve!
Örömmel jelenthetjük, hogy a pályázatok formai értékelése lezárult, és az
elnökségünk október elején meghozhatta azt az első döntését a források
lekötésével, amellyel a vállalkozási célú pályázatoknál a 2013. június 21-éig
benyújtottakból 124 db pályázatot tudott támogatni (ebből 41
medgyesegyházai!), 75millió Ft. összértékben.
Az Irányító Hatóságtól kapott forrásallokációs táblázatok alapján lehetővé
vált, hogy az elnökségünk a 2013. november 29-ei ülésén olyan döntés
születhessen, hogy lényegében minden (2013.szeptember 30.-án 8 óra 48
percig) benyújtott pályázat támogathatóvá válik! Jelenleg még az Irányító
Hatóság visszajelzését várjuk, a forráslekötés visszaigazolását. Ezt
követően a támogató határozatok legenerálhatóvá válnak, és az MVH
jóváhagyását követően kipostázhatóvá válnak! A döntés értelmében 212
nyertes pályázó lesz, összesen mintegy 131millió Ft. értékben. Bízunk
benne, hogy további forrásokat fogunk kapni, és további 18 db pályázat lesz
támogatható, 11millió Ft. értékben.
Közösségi célú pályázatoknál a meghozott döntés alapján a 2013.
szeptember 4.-éig benyújtott pályázatok (74 Db) részesülnek támogatásban,
196 millió Ft. összértékben. Ezen forrásokból kiépítésre, bővítésre kerül
több településen térfigyelő kamerarendszer, a mezőkovácsházai
rendőrkapitányságon kiépíthetjük a térfigyelő rendszerek jog- és szakszerű,
élőerős felügyeletét, illetve majdnem mind a 19, hozzánk tartozó településen
modernizálódik az infrastruktúra, megteremtődnek, modernizálódnak a
helyi életminőséet szolgáló infrastruktúra tárgyi feltételei. Kísérleti
jelleggel kiépül az idősek távfelügyeleti rendszere is, mely azért újdonság,
mert a hálózathoz nem csak a szocálisan rászoruló idősek csatlakozhatnak.
Medgyesegyházán is számos fejlesztés megvalósul, így várhatóan egy
filagóriával bővül a szociális otthon és a művelődési ház udvara, megújul a
művelődési ház nagyterme és előtere, illetve egy helyi civil szervezet
kialakít egy sportolási lehetőséget biztosító klubhelyiséget. Emellett a
sportegyesület is új eszközöket vásárolhat, javul a vadásztársaság tárgyi
ellátottsága is – és még számos kisebb eszközbeszerzés is megtörténhet.
Kiemelendő, hogy a közbiztonság javítása érdekében kibővül a meglévő
térfigyelő kamerarendszer, a bánkútiak és a lászlótelepi lakosság is
nagyobbb biztonságban érezheti majd magát és vagyonát.
A LEADER harmadik körös pályázatait hatalmas szakmai sikernek érezzük,
hiszen először is szakmai munkánkkal -és a kormányzat nyitottságávalsikerült elérni, hogy a támogatás minimumát 200 000 Ft-ra csökkentsék
(korábban minimum egy millió Ft-ot kellett igényelni). A munkaszervezet
kialakított, és a helyi közösség elfogadta, hogy számos olyan intézkedésekt
támogassunk, amelyben az igényelhető támogatás kettő- és háromszázezer
forint közé esik. Erre korábban nem volt lehetőség. 2013 ezért az áttörés éve
volt, sikerült az átlagemberek szintjére hozni az EU-s támogatásokat. Kellett
a kormányzati egyszerűsítési program is, végre nem kellett az ügyfeleknek
komoly szakmai ismereteket és sok utánjárást igénylő üzleti tervet és
pénzügyi tervet készíteni!
A kisebb összegű pályázatok benyújtásához elég volt az MVH-s
regisztrációt elintézni, és két árajánlatot beszerezni! A fentiek
eredményeként szerencsére hatalmas érdeklődés volt a pályázatok iránt, és
szerencsére sikerült is a támogatási igényeket kielégíteni! Nagy öröm
számunkra, hogy lényegében mindenki, aki támogatási igényt nyújtott be, tá
mogatásban részesült!
Ruck Márton

Az útépítés nem kerüli el Medgyesegyházát, sokan mégis
elégedetlenségüknek adnak hangot a Kétegyházi út miatt, hiszen még a
mentő is arra jár. Az útfelújítás a város polgármesterének is fontos célja,
ebben a kérdésben együtt dolgoznak a választókerület kormánypárti
elnökével, így mindkettőjüket megkérdeztük arról, mire lehet számítani a
Kétegyházi út ügyében.

- Jogos felvetésük a medgyesieknek, hogy Gyulára tartva a mentő
kimondottan rossz úton szállítja a betegeket. Azonban érdemes
visszagondolni, hiszen tulajdonképpen már az is fontos lépés, hogy
erre jár a mentő. Medgyesegyházát az előző városvezetés döntése
miatt az Orosházi Kórház ellátási körzetébe sorolták. Az előző
ciklusban Nagy Béla, a mezőkovácsházi járóbeteg-ellátó felújítása
érdekében vállalta, hogy a medgyesiek a gyulai kórház helyett
Orosházán részesülnek egészségügyi ellátásban. Ezzel a
problémával én magam is és Simonka György, képviselő úr is akkor
szembesültünk, amikor 2010-ben megkezdtük a munkát.
Így a mai felvetés, miszerint rossz úton jár a mentő Gyulára,
tulajdonképpen két problémát takar, s igen sok utánajárással,
egyeztetéssel és tárgyalással sikerült a probléma egyik felét
leküzdeni. Így a medgyesegyháziak kérésére ma már Gyulára jár a
mentő, az út felújítása, pedig egy újabb megoldandó feladat –
nyilatkozta lapunknak Ruck Márton, polgármester.
A Kétegyházi út egy szakaszát tavaly ősszel leaszfaltozták, majd
idén tavasszal visszabontották az aszfaltréteget, amit tönkretett a tél,
most újabb beavatkozásra vár ez a szakasz.
- Csatlakozom polgármester úrhoz, hiszen én magam is a bőrömön
éreztem, mennyire rossz az út mentővel Gyuláig, a medgyesi
sportcsarnokból szállítottak a megyei kórházba, amikor összetörtem
a térdem. Sokaktól hallottam vissza, hogy örülnek, mert sikerült
végre megoldani, hogy a gyulai kórházban kapják meg az
egészségügyi ellátást szemben az előző döntéssel – vette át a szót
Simonka György választókerületi elnök, országgyűlési képviselő.
- Az útfelújítás a következő feladat. Tavaly ősszel már eljutottunk
odáig, hogy leaszfaltozzák, de a téli időjárás annyira tönkretette az
új réteget, hogy tavasszal azért kilincseltünk, inkább marják fel.
Most ismét az a cél, hogy aszfaltburkolat kerüljön erre az útszakasz.
Dolgozunk a megoldáson, próbáljuk elérni, hogy elegendő forrás
legyen a felújításra – összegezte a helyzetet a választókerületi elnök.
Krisztován Anna

Tisztelt Előfizetőink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy élő Internet előfizetési
szerződéssel rendelkező ügyfeleink saját e-mail címet
igényelhetnek a közeljövőben, a következő mintára:

"xy@keszkft.hu".
Ezért semmiféle külön díjat nem számolunk fel, hiszen a
szolgáltatáshoz jár. A részletekről a későbbiekben a
Művelődési Ház földszintjén található Kábel TV irodában,
vagy a 06/68-681-111-es telefonszámon lehet érdeklődni.

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG,
BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN MINDEN
KEDVES ÜGYFELÉNEK ÉS PARTNERÉNEK
A MEDGYESEGYHÁZI VÍZMŰ NONPROFIT KFT.
VÁROSUNK MINDEN LAKÓJÁNAK
BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN
a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak
Egyesülete
A ROMÁNSÁG HAGYOMÁNYAIÉRT ÉS JÖVŐJÉÉRT
EGYESÜLET ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN MINDEN POLGÁRNAK!
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ISKOLABÁL 2013
„Egy közösség ereje abban is megmutatkozik, hogy
mennyit tesz iskolájáért” - mondta egyszer Szentgyörgyi
Albert. Az iskola a jövő nemzedékét neveli, nem mindegy,
hogy milyen iskolában tanulnak a gyermekek, milyen
környezet veszi körül őket. Ha egy közösség ezt felismeri,
és kész tenni érte, akkor az erős közösség. 2013. november
23-án Medgyesegyháza megmutatta, hogy tenni akar az
iskoláért.
A meghirdetett bálra jó egy hét alatt, szinte az összes jegy elkelt.
Az utolsó héten még egy sor asztalt tettek be a szervezők, hogy
senkinek ne kelljen azt mondani, nincs hely. Közben nagyon
szépen érkeztek a pénzbeli és természetbeni felajánlások . A
szereplők lelkesen gyakoroltak, gyermekek és felnőttek
izgatottan várták a fellépést. Akik nem táncoltak, szorgos
hangyák módjára tették a dolgukat. Ki szalvétát hajtogatott, ki
jelmezt varrt, ki dekorációt készített, ki a szponzori ajándékokat
vagy a tombolatárgyakat csomagolta. Mindenki hozzá akart
járulni egy kicsit a bál sikeréhez.
És elérkezett a várva-várt pillanat. A gyönyörűen feldíszített
sportcsarnokot megtöltötték a nézők. Fergeteges produkciókkal
indult, majd finom vacsorával folytatódott és sok-sok
tombolával, jó hangulattal zárult az este.

Többször is elhangzott, hogy ez a bál rekordokat döntögetett:
nagyon sokan voltunk, nagyon sokan szerepeltek, nagyon sok
produkciót visszatapsolt a közönség, nagyon finom volt a
vacsora, nagyon mulatós a zene, és ami a legfontosabb nagyonnagyon sok felajánlás érkezett.

Az Iskolabál tiszta bevétele 1. 303 000,- Ft lett.
Köszönjük mindenkinek, aki tett a bál sikeréért. Felsorolni
lehetetlen a sok szülő nevét, akik pakoltak, mosogattak,
süteményt sütöttek, elhozták gyermekeiket akár vidékről is a
fellépésre vagy tombolát árultak. Sok-sok 7. és 8. osztályos
gyermek szolgálta fel ügyesen a vacsorát, nekik is köszönet az
ügyességükért. Köszönet a pedagógusoknak, az iskola technikai
személyzetének, akik nem nézték az órát, addig maradtak minden
nap, amíg szükség volt rájuk. Köszönet a Szülői Munkaközösség
tagjainak, akikkel együtt szervezte az iskola a bált! Végül álljon
itt köszönetképpen a támogatók és fellépők neve:

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
SZEREPLŐK
Pedagógusok: Fodor Ildikó, Hegedűs Kitti, Hegedűs Mariann,
Knapcsik Aliz, Laczóné Berényi Márta, Liker Anna, Likerné
Buzás Edit, Magyar Mónika, Megyeriné Roik Katalin, Muntyán
Erika, Nagy Gabriella, Nagyné Papp Erika,Nyári István,
Nyáriné Szlávik Mária, Pataky László, Piják Andrásné, Pós
Katalin, Seres Melinda, Szabó András, Szigetvári Józsefné,
Varga Szabolcs, Veres Judit, Vermes Rita, Wawra Levente, Zalai
Éva.
Szülők: Baukó Lászlóné, Cseténé Aradi Mónika, Dorogi Beatrix,
Hankó Ilona, Ipacs enikő, Laczóné Molnár Erika, Oláhné Ádám
Ilona, Péter Jánosné, Poliak Mária, Sas Gabriella, Szekeresné
Pribojszki Katalin, Széllné Loss Szilvia
Gyermekek: 2. a Katica tánc- felkészítő Likerné Buzás Edit és
Szigetvári Józsefné, 5. a Neon tánc- felkészítő Emenet Adrienn és
Fodor Ildikó, 5. b Tűztánc- felkészítő Gácsér Béláné és Muntyán
Erika
Konferálás: Gácsér Béláné
Koreográfus: Hegedűs Kitti, Kávássy Leila Viola.

TÁMOGATÓINK
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület Apáczai
kiadó, Áfész-Dorogi Imre, Balázs Katalin, Borsos Cukrászda,
Családsegítő Központ, Csicsely és társa, Csicsely Szilvia és
Nyári Csaba, Csipke Csemege, Csizmadia Tibor, Dorogi Beatrix,
Dr. Engelhardt Gábor, Dr. Horváthné dr. Barta Edit, Dr. Hargel
Ahmad, Élhető Medgyesegyházáért Egyesület, Engelhardtné
Pápai Éva, Engelhardt János, Evangélikus Egyház, Farkas
Gábor– Autósbolt, Forgó Pál, Futaki János, Futaki Jánosné,
Gácsér Béla, Gógné Farkas Betti, Gold Irodaszer-Ruck Róbert,
Göcző Mátyás, Gyivicsán András és neje, Haladás Plusz KftMachnicz Endre, Hegedűs Vendéglő, Héja Richárd, Herczeg
Gyöngyi, Holecz Zoltán, Horváth András, Horváth László,
Hubertus Vadásztársaság, Id. Faraga János, Ifj. Faraga János és
Krucsai Mariann, Kaiser Kinga, KÉSZ Kft., Kínai Bolt, Kocziszki
Mihály, Kotroczó József, Kotroczóné Holecz Edit, Kovács
Jánosné KOLA, Kutyaeledel Bolt, Laukó Tünde, Leczkési
Ervinné, Lehóczki János, Lückl Attila, Machnicz Endréné,
Madari Imréné, Major József, Marosi Mihályné Erzsike,
Medgyes Kft., Medgyesbodzás Önkormányzata, Medgyesegyháza Vízmű, Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány, Medi
Fruct TÉSZ, Metaker, Metz András, Misur Márton-Autósbolt,
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, MVM Paksi Atomerőmű, Nagy
Endréné, Nagy Géza, Orestyákné Pintér Györgyi, Pelso Panzió –
Balatonmáriafürdő, Péter János, Péter Jánosné, Pintér
Zsuzsanna, Rácz Róbert – Pannon Lúd, Román Nemzetiségi
Önkormányzat, Ruck Márton, Sas Gabriella, Simonka György
országgyűlési képviselő, Stangli Sütöde- Szöllősi György,
Szamosi Iparcikk- ifj. Szamosi Mihály, Szamosi Mihályné,
Szamosi Tüzépker- Szamosi Zoltán, Szekeres Tibor és családja,
Szél Mihály, Széll Kálmán, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat,
Top Laptop Kft.,Tóthné Krisán Zenóbia, Tóth Károly és családja,
Uhrin Pál, Univ-fasion Kft., Vaderstad Kápolnásnyék,
Varázserdő Óvoda, Varga Gábor, Varga Gusztáv és neje, Varga
Jánosné Edit, Varga Márk, Verbai Zsolt és családja, Zsiros János
és családja, Zsiros Jánosné.
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Diákújságírók tollából…
Az adventi készülődés
Szeretem az adventet, ami a karácsony (december
25.) előtti negyedik vasárnappal kezdődik. Ilyenkor venni vagy készíteni szoktunk csodás adventi
koszorút, amin 4 gyertya (3 lila és 1 rózsaszín) van,
és minden vasárnap meggyújtunk egyet, így
készülődve a szentestei csoda megélésére.
Advent vége felé elővesszük a karácsonyfa rég
elfeledett díszeit. Elkészítjük az új díszeket,
megsütjük a finom mézeskalácsot. Igyekszünk
megvenni és elrejteni az ajándékokat. Advent
utolsó napjain megvesszük a karácsonyfát és
feldíszítjük. Számomra az advent ez a karácsony
előtti négy hét, a karácsony előkészítését és a
szinte örökké tartó várakozást jelenti, ami egy
évben csak egy van, és ezért ki kell élvezni és meg
kell élni minden egyes percét.
Szél Anikó 6.b
***

Készülnek az adventi koszorúk
*****************************

Néhány hónapra nagy változás köszönt be az alapítvány
életébe. Valamikor, tavasszal pályázatot nyújtottunk be a
Nemzeti Művelődési Intézethez kulturális közfoglalkoztatott fogadására.
Gondoltuk, hogy egy főre pályázunk, aki segítheti alapítványunk
munkáját. A pályázat nyertesei közé kerültünk, ráadásul az utolsó
napokban lehetőség nyílt további három fő fogadására, akik
december 1-jén, az I. Adventi játszóházban már munkába is álltak. Ők négyen 5 hónapon keresztül dolgoznak nálunk, nagyban
segítve a pályázatírásokkal, rendezvényekkel teli időszakot.
Támogatónk:

Én ezért várom a Karácsonyt
Én azért várom a Karácsonyt, mert az a szeretet
ünnepe és szeretem, amikor kapok
ajándékot.
A karácsony az egyetlen igazi
ünnep számomra. Igazából nem
azért, mert belül ezt élem meg
leginkább ünnepélyesen, hanem mert szerintem ez maradt
az egyetlen alkalom, amikor
tényleg megáll az élet körülöttem is, és bennem is.
Poliák Patrik 5.a

December 22-én, a negyedik gyertyagyújtás napján
ismét megtartjuk a

Várjuk együtt a karácsonyt!
elnevezésű programunkat, ahová meghívunk és
vendégül látunk 80 gyermeket, óvodásokat és
iskolásokat, akiknek szeretnénk szebbé tenni a
karácsonyát.
Alapítványunk számlájára a 2012. évi
adó 1%-os felajánlásokból

455. 121,- Ft érkezett.

ALAPÍTVÁNYI HÍREK
A december mindig mozgalmas hónap az életünkben. Évek
óta szervezünk kézműves játszóházi foglalkozásokat a
gyermekeknek és szüleiknek, hogy segítsünk az ünnepi
készülődésben. Az idei évben újra közösen tartjuk ezeket az
alkalmakat a művelődési házzal és a Schéner Mihály
Általános Iskolával az Adventi rendezvénysorozat keretében. Elkészítjük az adventi koszorúkat, ablakdíszeket,
fenyődíszeket, karácsonyi üdvözlőlapokat és ajándékokat
is, így a gyermekek a saját maguk által alkotott emlékeket
adhatják szüleiknek. Nagyon jó látni, hogy sok család
látogat el ilyenkor rendezvényeinkre, és anyukák, apukák,
gyermekek közösen tevékenykednek együtt.

Köszönjük mindenkinek, aki munkánkat támogatásra
méltónak ítélte!
A felajánlott összeget most is, mint évek óta mindig, az
óvodás és iskolás gyermekek év végi kirándulásának
támogatására fogjuk felhasználni.
Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet kívánunk minden kedves
támogatónknak és segítőnknek!
A Medgyesegyházi
Nebulókért Alapítvány
kuratóriuma

