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TALLÓZÓ

/A Köztársasági Elnöki Hivatal sajtóközleménye az országgyűlési
képviselők 2014. évi általános választása időpontjának kitűzéséről/

Óvodabál-március 08.

Hazánk demokratikus és alkotmányos berendezkedésének fundamentumát a szabad
választás joga és lehetősége jelenti. Az általános választások időpontjának kitűzését
az Alaptörvény a köztársasági elnök kizárólagos jogkörébe utalja, meghatározva
annak alkotmányos feltételeit is. Alaptörvényünk kimondja: „az országgyűlési
képviselők általános választását – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása
miatti választás kivételével – az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik
év április vagy május hónapjában kell megtartani”. További törvényi megkötés az is,
hogy a szavazást vasárnap kell tartani, és a választás napja nem eshet a munka
törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá húsvét- és pünkösdvasárnapra.
Az utóbbi három országgyűlési választás alkalmával Magyarország polgárai minden
egyes alkalommal április első felében juttathatták kifejezésre akaratukat. Amikor a
2014-es választások kiírásáról döntöttem – e hagyomány tisztelete mellett – az alábbi
négy szempont vezérelt.
1. Magyarország polgárainak jogos elvárása, hogy a választási kampány időszaka ne
nyúljon a szükségesnél és indokoltnál hosszabbra. Ezt a szempontot tiszteletreméltó
elődeim is fontosnak tartották, amikor kiírták a választások időpontját.
2. Magyarország érdeke – demokráciánk közel két és fél évtizedes történetének közös
tapasztalata alapján –, hogy politikai nemzetünk tagjaitól a 2014-ben felhatalmazást
kapó új Országgyűlés mielőbb megalakulhasson, és az új kormány mielőbb
munkához láthasson.
3. Magyarország pillanatai drágák, ezért hazánk polgárai szempontjából kiemelten
fontosnak tartom, hogy az Európai Unió új költségvetésében rendelkezésünkre álló,
több ezermilliárd forintnyi fejlesztési forrás felhasználását semmi se hátráltassa.
Minél előbb lesz új felhatalmazással bíró kormány, a vállalkozások, intézmények,
önkormányzatok és családok annál előbb juthatnak hozzá az ország gyarapodását és
polgárainak jólétét szolgáló forrásokhoz.
4. Egy ország élete azonban nemcsak a pénzről, a gazdasági lehetőségekről szól,
hanem az itt élők békéjéről és nyugalmáról is. Ezért a választások időpontját
meghatározó döntésemmel azt is elő kívánom segíteni, hogy – túljutva a politikai
pártok versengésével szükségszerűen együtt járó zajos kampányidőszakon – a húsvéti
ünnepek lehetőleg már olyan békés és nyugodt keretek között telhessenek, ami
mindannyiunk személyes és közös reménye, jogos óhajtása – bármi legyen is a hitünk.
Mindezt figyelembe véve, élve az Alaptörvényben a köztársasági elnökre ruházott
jogokkal és kötelezettségekkel, a mai napon meghozott elnöki határozatommal az
országgyűlési választás időpontját 2014. április 6. napjára tűzöm ki.
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke

Magam és a város vezetése nevében a közelgő
Húsvét alkalmából Kellemes Ünnepeket kívánok
Medgyesegyháza és Bánkút lakosságának!
Ruck Márton, polgármester
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TAVASZI PILLANAT

JÖN-JÖN-JÖN!
NYÁRVÁRÓ CSALÁDI

MAJÁLIS!!!
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KIVILÁGOS KIVIRRADTIG TARTOTT AZ ÓVODABÁLI MULATSÁG
A medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2014-es jótékonysági báljára közel 550 fő váltott belépőjegyet.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Simonka György, országgyűlési képviselő, Ruck Márton polgármester, aki
köszöntőt is mondott. A finom vacsorát a Kész Kft. dolgozói készítették. Az Il Camino pizzéria a büfé bevételének
jelentős részét felajánlotta az óvodának. A zenét Raffai Szabolcs szolgáltatta.
A képeket Serfőző Sándor készítette. Az Óvodabál nettó bevétele 1. 472. 000 ft.!
Varga Jánosné, óvodavezető Mezei Mária gondolataival nyitotta
meg a rendezvényt, melynek a sportcsarnokunk adott otthont.
„Ó igen, adni kell, adni, mindent odaadni. Munkát, erőt, életet.
Pénzt, ruhát és kenyeret. Könnyet, mosolyt, simogatást. Jó
szándékot, jó akarást, imádságot, egészséget. Melegséget, élő
hitet. Odaadni akárkinek, a legelső nincstelennek, a náladnál
szegényebbnek. Szeretettel adni és érte semmit sem kívánni. Így
kell élni.”

A szereplők ezúton is kérik, hogy a műsorról készült videókat,
képeket ne szerepeltessék a facebookon és a youtube-on!

Mivel a bál időpontja egybeesett a Nemzetközi Nőnappal a
hölgyeket már érkezéskor meglepték egy kis ajándékkal az Icuka
cuki jóvoltából, az óvodás gyermekek, pedig köszöntő verset
mondtak.
Az óvodavezető kiemelte, hogy amikor 16 évvel ezelőtt
Medgyesegyházán útjára indult az első óvodabál szervezése,
maguk sem gondolták, hogy lassan egy emberöltőn át sikerül
„életben tartani”, népszerűvé tenni.
Magam szülőként és a szülői munkaközösség elnökeként évek
óta részese vagyok az óvodabálak lázas előkészületeinek. Az
idén sem volt ez másképp, hiszen kissé kockázatos olyankor
mulatságot hirdetni, amikor a családok megélhetése oly nehéz.
Mégis villámgyorsan fogytak a jegyek, február 17.-én kezdtük
árulni és egy hét alatt 500 gazdára is talált! Annyira örültünk
annak, hogy az eddigiektől sokkal több „első-bálozó” szülőt,
számtalan vállalkozót, sok fiatalt, és az óvoda állandó támogatóit
láthattunk a vendéglistán, akik bizonyára felejthetetlen
élményekkel gazdagodtak a Hullócsillag születik című,
fergeteges műsor láttán is. Természetesen csak a bőrükbe bújva
Ördög Nóra műsorvezető helyszínről vezette a közvetítést, a
zsűriben helyet foglalt Pokorny Lia: színésznő, Hernádi Judit:
színésznő, Spitzer Gyöngyi: foglalkozását tekintve Soma, és
Puzsér Róbert: kritikus, újságíró, blogger, amit nem tudunk,
hogy mit jelent.
Versenyzett a Fekete-fehér tánc, a Hastánc produkció, Szíj
Melinda, a Nox, a Kerékpáros, a Rock and Roll formáció, a
Láthatatlan ember és a Tollas tánc koreográfia.
Végül mindenki nyert, de a legtöbbet a közönség!

A tavalyi bál nyereségéből futotta óriás trambulinra, Rotikom
mozgásfejlesztő játékra, jelzőtáblákra a közlekedési parkba,
Bánkútra diavetítőre, Bodzásra ágyakra és szőnyegekre.
Az idei rendezvény bevételéből az intézmény sószobát szeretne
kialakítani a mostani tornaszobából, ami egy többlépcsős
fejlesztés kezdete.

A sószoba jótékony hatással van a szervezetre: a
levegőben lévő kristálysó pára a pozitív töltésű
részecskéket megköti, ezáltal a helység levegőjét
megtisztítja. A levegőbe került kristálysó belélegzésével, pedig a gyógyító ereje érvényesül. Használatával nem csak a légúti megbetegedéseken lehet
segíteni, hanem allergiás megbetegedéseken, szénanátha, immunrendszer gyengesége, alvászavar.

Sótégla jegyek egész évben
megvásárolhatók, és a támogatók neve
látható lesz az óvodának vásárolt
sótermékeken.
Az óvoda szülői munkaközössége, dolgozói és gyermekei Böjte
Csaba szavaival köszönik meg mindazoknak, akik valamilyen
formában segítségünkre voltak a Jótékonysági bál
előkészületeiben, lebonyolításában, bármilyen feladatot
vállaltak önzetlenül, tombolatárgyakat ajánlottak fel,
támogatójegyeket, sótéglajegyek vásároltak: "Aki nem hisz
abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót
tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé."
Verbainé Megyeri Éva, SZMK elnök
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KÖSZÖNET A 2014-es ÓVODABÁL
TÁMOGATÓINAK!
Baloghné Süli Beáta, Baukó Ildikó, Békéscsaba
Vagyonkezelő Zrt. Árpád Gyógy- és strandfürdő (2x 2
főnek fürdőbelépő), Békéscsabai Jókai Színház (3x 2 főnek
a Lovak című előadásra belépőjegy), Bike Fun - Sipiczki
Róbert (Kerékpár kiegészítők 50. 000 ft. értékben), Boldog
Otthon Alapítvány, Borsos Csaba, Bréda KastélyLőkösháza (2x2 főnek fényfestészetre belépőjegy),
Csabagyöngye Kulturális Központ (Tavaszi fesztiválra 2
belépőjegy), Cseh György, Csicsely Zoltán, Csipke
Csemege- Nagy Ferencné, Csizmadia Tibor, Csóti Adrián
és családja, Csú-Sziki Kalandpálya-Szeged (4 főnek
belépő), Dévényi és Társa Ügyvédi Iroda, Doktor KanapéSzékely- Kovács Rita és férje, Dorogi Beatrix, Dorogi Imre
Áfész, Dr. Hargel Ahmad, Engelhardtné Pápai Éva, Forgó
Pál, Furák Nándor, Futaki Hajnalka - Siófok KC – Kapusa,
Futaki János, Futaki Jánosné, Gellény Birtok és
Kalandpark -Gyula ( 2 főre belépőjegy), Góg Zsolt, Gógné
Baukó Nóra, Göcző Mátyás, Gulyás Sándor, Gyivicsán
András, Gyopár Sportcentrum (Bowlingozás 4.000 ft.
értékben), Gyopárosfürdő 2 családi belépő, Haladás
Mezőgazdasági Szövetkezet - Machnicz Endre, Héja
Richárd, Héjáné Holecz Zsófia, Holecz Zoltán, Horváth
András, Horváth László, Hotel Corvus Aqua - 50% -os
étkezési utalvány), Hubertus Vadász Társaság, Icuka CukiKociszki Ilona, Id. Farga János, Id. Serfőző Sándor, Ifj.
Faraga András, Ifj. Serfőző Sándor, Ifj. Szamosi Mihály,
ifj.Szöllősi György- Stangli, Il Camino Pizzéria, István
Józsefné, István Róbert, Katona Endre, Kész Kft. és annak
dolgozói, Kishonti Gergő- Bora Italnagyker, Kornélia
Étterem és Cukrászda - Békéscsaba (5.000 ft-os
ajándékutalvány a cukrászdába és 5.000 ft értékben az
étterembe), Kotroczó Norbert és családja, Kovács László
és neje, Kovács Zoltán, La'Rosa Pizzéria és Étterem Orosháza (6.000 ft értékű ajándékutalvány), Laukó Tünde,
Machnyiczné Katika, Madari Imréné, Major József,
Marosi Mihályné, Maulis Ilona, MEDGYES Termeltető és
Szolgáltató Kereskedelmi Kft., Medgyes Vegyes- Siflis
János, Medgyesegyházi Kínai üzlet, Medgyesegyházi
Nebulókért Alapítvány, Medgyesegyházi Román
Nemzetiségi Önkormányzat, Medgyesegyházi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat, Metaker Plus Kft.- Kárpáti
József, Mezőhegyesi Lovassport és Művészeti Közhasznú
Egyesület (2 Családi Lovaglás), Mozgáskorlátozottak
Egyesülete, Nagy Géza, Nagybánhegyesi Termálfürdő és
Kemping (10+1 alkalmas fürdőbérlet két személyre),
Napfényfürdő Aquapolis Szeged (2 felnőtt + 2 gyermek
belépőjegy), Nyíregyházi Állatpark (2 darab tiszteletjegy),
Oravecz Gergely, Orestyákné Pintér Györgyi, Öcsi és
Fuszek vendéglője: 5.000 ft. értékben vacsorajegy),
Palkóné Zámbó Edit- Mesterfodrász Békéscsaba (3x 5.000
ft értékben frizura utalvány), Pallagi Sándor, Party Kellék
Kft., Piják Andrásné, Protvik Bt. Békéscsaba, Rózsa
Fürdő- Tótkomlós (3 belépő), Ruck Márton polgármester,
Ruck Róbert, Sass Gabriella, Schéner Mihály Általános
Iskola- Vermes Rita, Simonka János, Stelkovics Rita, Sütő
Mária, Szamosi Mihályné, Szamosi Vivien, Szamosi
Zoltán, Szarvasi Arborétum (2 belépő), Szatyi Stage team
Kft. - Szatmári László, Százszorszép- Dafkó Nóra, Szegedi
Vadaspark - Szeged (3 gyermek belépő), Szöllősi
Györgyné, Szöllősi Szabolcs (Csurgói KK.- Beálló),
Tarnóczi Dániel és Marosi Mariann, Varga János, Varga
Jánosné Virágos Edit, Varga Márk, Verbai Gáborné, Verbai
Zsolt és családja, Zana Diána, Zsíros János, Zsíros Jánosné.

3

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány
5666Medgyesegyháza, Luther u. 7.
Tel: 68/ 440 017
Email:medgyesinebulo@freemail.hu
www.medgyesinebulokert.hu

Pályázati felhívás!
A Medgyesegyházi „Nebulókért” Alapítvány pályázatot hirdet
tanulmányi kirándulás támogatására.
Pályázat célja: A pályáztató az adó 1%-ból származó 455.000,- Ft
óvodások és iskolások közötti arányos szétosztásán felül , saját
forrásai terhére , 400.000,- Ft összegben, pályázatot ír ki
tanulmányi kirándulás egyéni támogatására.
A pályázatot benyújthatják:
- A Medgyesegyházi Schéner Mihály Általános Iskolába és a
Varázserdő Óvodába járó gyermekek pedagógusai, szülői
munkaközösségei .
A pályázat benyújtása: az alapítvány által készített formanyomtatványon, melyet minden óvodai csoportvezető és
osztályfőnök megkapott.
Pályázatnak tartalmazni kell:
- A program részletes leírását, költségvetését.
- Az egyéni támogatás indoklását:
-hátrányos helyzet
-kiemelkedő tanulmányi -, sport-, közösségi munka,
versenyeredmények
Pályázat elbírálásánál előnyt élvez:
- kirándulás célja
- helyszíne
- támogatás indoklásának kidolgozottsága
Elnyert összeg felhasználása:
Az elnyert összeg útiköltségre, belépőre, szállásdíjra , étkezésre is
fordítható.
A pályázat utófinanszírozású, de előleg kérhető. A támogatási
szerződés tartalmazza az elszámolás módját, határidejét.
Beadási határidő: 2014. április 7. (hétfő) 1200
Pályázat leadása: lezárt borítékban az iskola titkárságán.
Pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 30-ig.
Medgyesegyháza, 2014. március 10.

Gácsér Béláné
kuratóriumi elnök

10 HELY VAN MÉG A TÁBORBA
2014. augusztus 09.-14. között ŐRIMAGYARÓSDRA hirdetünk táborozást.
A költség 48. 000Ft, mely tartalmazza a szállást, a háromszori étkezést,
továbbá -fazekas foglalkozást, - üvegcsiszolást, - kürtös kalácskészítést, buszos kirándulást az Őrségbe és Szlovéniába 1 napra Dobrovnikba az
orchideák kertjébe. Lovaglás, szamárfogatolás, tekézés, bátorságpróba és a
tábortűz közös énekléssel sem maradhat el! Meglepetésként egy csodálatos
várost fogunk felfedezni különleges módon! Sok-sok gyalogtúra tarkítja még a
programot. Remélhetőleg a csömödéri erdei vasút kocsijait is fogjuk majd
koptatni! Utolsó nap a zalaegerszegi Aquapark-ban csobbanunk a vízbe.
Lehet, hogy Lentibe is ellátogatunk!
Érdeklődni, jelentkezni:
Nagy Antalné Magdi Tel.:+36/30/482-9133
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RÉSZLETEK A MEDGYESI POLGÁRMESTER NAPLÓJÁBÓL
Előre tudható volt, hogy nem március lesz az a hónap, amelyik
kicsit lazábban telik el, mint a január vagy február. Ahogy
Medgyesegyházán semmittevésről sosincs szó, mostanában is
számos programom volt helyben, de sokat kellett utaznom
vidékre is önkormányzati ügyekben.
Így év elején az egyik legfontosabb feladatunk, hogy figyeljünk a
2014-2020-as Európai Uniós költségvetési időszakra eső
fejlesztési forrásokra, tudatosan készüljünk a várható pályázati
kiírásokra, sőt a magunk eszközeivel élve, akár befolyásoljuk is
azokat. Ezért már zajlanak a fejlesztési tervek előkészítései, ami
azért fontos nekünk, mert mind az önkormányzat, mind a
vállalkozások és a civil szervezetek azokon a területeken fognak
tudni majd pályázni a következő években, melyek ezekbe a
tervekbe bekerülnek.
Ezért mindenkit arra kérek, hogy ha bármilyen fejlesztési
elképzelése van, és ehhez szeretne pályázati forrást, az
önkormányzatot vagy a LEADER irodát keresse meg és mondja
el, hogy mit szeretne, mert akkor abban tudunk segítséget
nyújtani, hogy ez az elképzelés bekerüljön a tervekbe. Ezúton is
arra ösztönzök mindenkit, hogy ne egy-két évben gondolkodjon,
próbáljon egy kicsit távolabbra, öt-hat évre előretekinteni, hiszen
ha ezek a fejlesztési tervek elfogadásra kerülnek, azok
módosítására már később nem lesz lehetőség. Az már most
látható, hogy olyan mennyiségű fejlesztési forrás fog
Magyarország rendelkezésre állni, mely hosszú évtizedek óta
nem volt. Ezt a lehetőséget nekünk medgyesieknek is ki kell
tudnunk használni saját és gyermekeink jövője érdekében is!
Az önkormányzat „portáján” is zajlanak az események. Már
többször írtam arról, hogy jelentős pályázati forrásokat nyertünk,
lassan végére érünk a közbeszerzési eljárásoknak, így meg tudjuk
kezdeni a kivitelezéseket. Jelenleg a művelődési ház
nagytermében folynak a munkálatok, már felújításra került a
színpad, új hangtechnika van, hamarosan nekiállnak az előtér, a
homlokzat, a fűtés, a lapos tető felújításának is, ezt követően
napelemek kerülnek felszerelésre az épületre. Az egyik
legnagyobb beruházásunk a szennyvízprojekt, melynek e
közbeszerzése még folyik. Remélem április hónapban le tudjuk
zárni, s ez után megkezdődhet a kivitelezés.
Nagyon sokan megkérdezték tőlem, hogy lakóingatlanonként
mennyi lesz a hozzájárulás mértéke, azonban ezt csak a
közbeszerzés lezárása után fogjuk tudni pontosan megmondani,
de az már most biztos, hogy nem lesz több mint 8-10 évvel ez előtt
volt (48. 000 Ft). A képviselő-testület azt is tervezi, hogy hasonló
módon, ahogy az előző beruházásoknál volt, ha valaki nem tudja

ezt a pénzt egy összegben befizetni, részletfizetést fogunk
biztosítani.
Az elmúlt hetekben nagyon sok helyi rendezvényünk volt.
Március 13-án a katolikus temetőben Kuzma Károly hadnagy
emlékművénél koszorúztunk és emlékeztünk. Ezt a rendezvényt
a Tisztelet a Hősöknek Társaság szervezte meg. Nagyon
köszönöm mindenki nevében ezt!
Megemlékeztünk március 15-éről, az 1848-49-es szabadságharc
166. évfordulójáról, március 14-én tartottuk a városi
ünnepségünket. Mivel a művelődési házban nem tudtuk
megrendezni az eseményt, ezért a volt pártház termében
nézhettük meg az általános iskolások előadását. Akik ott voltunk
elmondatjuk, hogy egy nagyon színvonalas műsort láthattunk,
ezért szeretném köszönetemet kifejezni a diákoknak és a
felkészítő pedagógusoknak is!
Március 14-én a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete szervezésében nyugdíjas találkozó került
megrendezésre a sportcsarnokban. A rendezvényre Medgyesegyházáról és a környező településekről érkeztek vendégek, akik
nagyon jól érezték magukat. A rendezvény díszvendége volt
Simonka György országgyűlési képviselő és dr. Karsai József
Battonya polgármestere. Talán többeknek kicsit furcsa volt, hogy
egy rendezvényen így együtt volt a két ismert közéleti szereplő,
akik kinyilatkoztatták, hogy példamutatóan is lehet, békében
együtt élni és közügyekért érdemes felülemelkedni egyéb
érdekeken. Mindketten azt mondták, hogy nem egymás ellen kell
küzdeni, hanem az itt élők érdekében, a településekért kell
közösen tenni a dolgokat! Úgy gondolom követendő példa ez
mindenki számára.
Március 18-án került megrendezésre a III. Nemzeti
Dinnyefórum a művelődési házban, ahol Czerván György a
Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, Simonka György
országgyűlési képviselő, dr. Mártonffy Béla a Fruitveb Magyar
Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
elnöke képviselték szakterületeiket. Akik részt vettek a fórumon,
tájékoztatást kaptak az elmúlt három év dinnyestratégiai
eredményeiről, valamint a jövőbeni fejlesztésekről. A
konferencián elhangzott statisztikai adatok is igazolták az elmúlt
háromévi munka erőfeszítéseit, hogy nőtt a termőterület, a termés
mennyisége is. Ehhez azonban az kellett, hogy a kormányzat, a
Minisztérium a dinnyetermelők mellé álljon. Sok intézkedést
hoztak ennek keretében. Jogszabályi változások történtek, ami
elég ritka dolog, de a dinnyénél mégis megtörtént, hogy
rendeletben szabályozták a dinnye minőségi besorolását.
Bevezették a kereskedelmi regisztrációt, komoly ellenőrzéseket

5

március

hajtottak végre piacokon, áruházláncokban. Ezt mind a magyar,
mind a medgyesegyházi dinnye érdekében tették. Ha valaki a
dinnyeszezont megelőzően, vagy a szezon alatt figyelte a médiát,
jól látta, hogy nagyon jó marketinget kapott a dinnye. Ennek
köszönhetően több mint duplájára emelkedett a hazai fogyasztás,
és ez jelentősen befolyásolta a dinnye árát is pozitív irányban.
Három-négy évvel ez előtt, amikor termelőkkel beszéltem csak a
panaszt hallottam, akkor sokan fontolgatták, hogy be kellene ezt
fejezni. Tavaly, amikor megkérdeztem, már azt mondták, hogy
„nem panaszkodunk”. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó dolog,
hiszen nekünk medgyesieknek a dinnye az egyik legfontosabb
növényünk, hiszen itt a településen több száz család él ebből, és
ha ezek a családok nyereséggel tudják zárni az évet, akkor az a
többi vállalkozásnak is csak jó lehet, hiszen akkor tudnak
vásárolni a gazdaboltban, az ABC-ben, stb.

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
Ez így a naplóba leírva megintcsak nagyon egyszerűnek tűnik,
mondhatja valaki, hogy nem nagydolog, de azért látni kell azt,
hogy az előző évtizedekben a politikusok nem álltak a termelők
oldalára. Mindig azt mondták, hogy a piac majd megoldja. Hát
nem oldotta meg!
Az elmúlt három-négy évben ezt az ügyet igazából Simonka
Gyuri vitte végig, mint országgyűlési képviselő.
Jómagam és jó pár medgyesi termelő is megtapasztalhattuk, hogy
Budapesten a Minisztériumban történt tárgyalásokon a végsőkig
tudott küzdeni. Ezért köszönet érte, és nagyon bízom benne, hogy
a jövőben is tudja folytatni ezt a munkát. Szavazzunk neki
bizalmat április 6-án!
Ruck Márton

III. NEMZETI DINNYEFÓRUM

Foto: Maulis Ilona

- A zöldség-gyümölcs ágazat bővülése hozzájárul a
mezőgazdasági foglalkoztatás növekedéséhez, és ebben a
dinnyetermesztésnek is meghatározó szerep jut – jelentette
ki Czerván György, Vidékfejlesztési Minisztérium
agrárgazdaságért felelős államtitkára Medgyesegyházán,
a közelmúltban rendezett III. Nemzeti Dinnyefórum előtt
rendezett sajtóbeszélgetésen.
Az Európai Unió új, 2014-ben induló Közös Agrárpolitikája
(KAP) keretében a zöldség-gyümölcs ágazat kedvezményezettje
lehet a termeléshez kötött közvetlen támogatásoknak, az ágazat
szereplői pályázhatnak piacszabályozási forrásokra, és a
termelők társfinanszírozás formájában pályázhatnak a
vidékfejlesztési célokat szolgáló pénzalapra is – mondta. Az
államtitkár szerint javítja az ágazat szereplőinek versenypozícióját az is, hogy a termelői értékesítői szervezetek kedvezményes forgóeszközhitelre, a mezőgazdasági termelők és az
őstermelők, pedig a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramjának (nhp) kedvezményes hiteleire is pályázhatnak.
Czerván György az MTI kérdésére kiemelte: az agrártárca arra

törekszik, hogy segítse a zöldség-gyümölcs ágazat fejlődését,
erősítse az öntözés és az intenzív munkaágazatok szerepét, és
támogassa az élelmiszeripari kapacitások fejlesztését, bővítését.
Mártonffy Béla, a FuitWeb elnöke tájékoztatása szerint a
nemzeti dinnyeprogramnak köszönhetően három év alatt 4800
hektárról 5600 hektárra nőtt a dinnye termőterülete
Magyarországon. A termés mennyisége éves szinten 170 ezer
tonnáról 218 ezer tonnára nőtt 2011 és 2013 között. Az ágazat
árbevétele 2013-ban nagykereskedelmi áron megközelítette a 14
milliárd forintot. A termelők kilogrammonként átlagosan
negyven forintot kaptak a szántóföldi gyümölcsért.
Az elnök szerint a növekedést segítette a minőségi előírások
bevezetése, a kereskedelmi regisztráció és a szervezett
értékesítés. A termelő így megfelelő piaci áron tudta értékesíteni
a termést, és maradt elegendő pénze a következő termelési év
elindításához – tette hozzá.
Tavaly az országosan megtermelt 218 ezer tonna dinnye hatvan
százalékát a hazai piacon értékesítették, negyven százalékát
exportpiacokon. Mártonffy Béla szerint esély van arra, hogy
Magyarország
növelje pozícióit a hazai és a külföldi
dinnyepiacon, hiszen három év alatt a hazai fogyasztás tíz
kilogrammról 15 kilogrammra nőtt, és a magyar dinnye ismét
keresett az exportpiacokon.
Az ágazat szereplői bizakodóak, 2014-ben a termőterület tíz
százalékos bővülésével és a dinnyetermés 15-20 százalékos
növekedésével számolnak – jelezte a Fruitveb elnöke.
Dél-Békés a hazai dinnyetermelés központja. Simonka György, a
térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta: 2013-ban a
termőterület meghaladta a 3 ezer hektárt, a termés átlaga
hektáronként ötven tonna volt.
Ismertette: a termelők hektáronként tavaly mintegy ötszázezer
forint jövedelemhez jutottak. Az ágazat a dél-békési kistérségben
hatezer ember számára nyújtott megélhetést, a közvetett
beszállítókat is figyelembe véve további kétezer főnek. A
termelői előrejelzések alapján 2014-ben a termőterület a
térségben tíz százalékot meghaladóan bővül.
/Forrás: Kovács Erika–www.likefestoon.com hírportál/
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HÉTMÉRFÖLDES CSIZMÁBAN–MESEHÉT A SCHÉNERBEN
2014. március 03-07. között iskolánk pedagógiai programja
szerint az alsós munkaközösségünk projekthetet szervezett,
melynek témájául a mesék világát választottuk. „Hétmérföldes
csizmát húztunk” s bejártuk e gyermekek szívének kedves
vidéket. Egész héten változatos programok szolgálták a diákok
szórakozását, s közben persze sok okos dolgot megtanultak ezzel
a témával kapcsolatban.

A projekt utolsó mozzanataként a megírt mesékből, az elkészített
illusztrációkból, különböző kézműves alkotásokból megrendezett
kiállítást tekinthették meg a diákok, tanárok a Jókai utcai iskolaépület
folyosóján.
Szervezőként örülünk, hogy iskolánk tanulói minden programon szép
számmal megjelentek, jól
érezték magukat. A projekt sikerét mi tükrözhetné jobban a fotókon is
látható elmélyülten dolgozó vagy éppen vidáman mosolygó
gyermekeknél, a rengeteg csodás produktumnál. Reméljük, tanulóink
nem csak ezen élményekkel gazdagodva, hanem a mesék, történetek,
kapcsán az olvasást megkedvelve és gyakorolva folytatják
tanulmányaikat. Bízunk benne, hogy ez a generáció felnőttként,
szülőként egyre többet olvas majd gyermekeiknek. A projekthét fő
szervezője Likerné Buzás Edit és Szigetvári Józsefné volt, de
természetesen nem jött volna létre a többi tanító néni munkája nélkül.
Köszönjük a segítségüket és közreműködésüket a lebonyolításban.
Köszönjük Szűcs Judit városi könyvtárosnak is az együttműködést. A
játszóházhoz szükséges alapanyagokat, a versenyek győzteseinek
ajándékait, s minden résztvevőnek egy kis kitűzőt a Medgyesegyházi
Nebulókért Alapítvány biztosította. Segítségüket nagy tisztelettel
köszönjük meg!
Likerné Buzás Edit és Szigetvári Józsefné

Közérdekű
közös közlemény!
A hétfői projektnyitón Szigetvári Józsefné Rózsika néni keltette fel a
gyerekek érdeklődését a programok felsorolásával. Ezt követően
megnéztük a Csizmás Kandúr című mesét.
Délelőttönként az osztályok ellátogattak az iskolai vagy a városi
könyvtárba, ahol a könyvtáros néni tartott érdekes foglalkozást, majd
meselottót töltött ki minden résztvevő. A hét során meseillusztrációk is
készültek, meséket írtak s mesedalokat is tanultak a gyerekek.
Délutánonként kézműves játszóházba vártuk a lurkókat, ahol
elkészítettük a nagy ho-ho-horgász kukac barátját, a török császárral
szembeszálló kiskakast, a kis hableánnyal úszkáló halakat, és a Rió
című mese papagáját is.
Szerda délután az 1-2. és a 3-4. évfolyamosoknak Mesevetélkedő is
volt, ahol játékos feladatok tették próbára a csapatok tudását.
Pénteken, a projektzáró rendezvényen Likerné Buzás Edit tanító néni
beszédében összefoglalta, mi minden történt a projekt során, milyen
produktumok születtek a délelőtti és a délutáni foglalkozásokon.
Meghallgattuk az elkészült meséket, betanult dalokat. Ezután
következett a díjak, oklevelek kiosztása azon tanulóinknak, akik
helyezést értek el a versenyek alkalmával.
A projekt keretében osztottuk
ki az alsó tagozatosoknak a
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány által meghirdetett „A
kedvenc mesém” rajzpályázat jutalmait is.

Kedves Olvasók!
A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 2007 óta jogosult az
adó 1%-os felajánlások fogadására. Az elmúlt 7 évben
2.730.940,- Ft érkezett az alapítvány számlájára. A felajánlásokat az óvodai és iskolai célok megvalósítására használtuk
fel. Ebből a pénzből vettük például az azóta rengeteg rendezvényen használt hangtechnikai berendezést, de az elmúlt 5
évben az óvodai csoport- és iskolai kirándulások támogatására
szolgált az adott évben kapott összeg. A gyermekek létszáma
alapján, a kirándulásnapokhoz igazítva osztottuk szét ezt a
pénzt. Minden óvodás és iskolás egyaránt részesült belőle,
hiszen sohasem tudhatjuk, hogy ki volt a felajánló.
2013 telén a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda létrehozta a
Medgyesegyházi Varázserdő Alapítványt azzal a céllal, hogy az
óvodás korosztálynak még többet tudjon nyújtani. A törvény
értelmében az alapítványoknak 2 évig kell működni ahhoz, hogy
közhasznú fokozatot kérhessenek, s ezáltal jogosulttá váljanak
az adó 1%-os felajánlások fogadására. A Medgyesegyházi
Varázserdő Alapítvány tehát két évig nem fogadhat ilyen
felajánlást, ezért azzal a kéréssel fordulunk minden adózó
állampolgárhoz, hogy ebben a két évben továbbra is a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítványt jelölje meg kedvezményezettként akkor is, ha egyébként az óvodát szeretné támogatni, mert csak így juthat el a felajánlott összeg a gyermekekhez.
A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány adószáma:

18389258-1-04
Amikor a Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány
megkapja a közhasznú fokozatot, azonnal értesítünk
mindenkit, hogy lehet kedvezményezettként megjelölni!
Köszönjük megértésüket!
Varga Jánosné
Gácsér Béláné
kuratóriumi elnök
Medgyesegyházi Varázserdő
Alapítvány

kuratóriumi elnök
Medgyesegyházi Nebulókért
Alapítvány
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A KEDVENC MESÉM
rajzpályázat eredményhirdetése
Az iskolai Hétmérföldes csizmában
projekt keretében kihirdettük A kedvenc
mesém című rajzpályázat eredményeit.
Főleg alsó tagozatból rengeteg rajz
érkezett, ezért a zsűri úgy döntött, hogy
évfolyamonként hirdet eredményt. Az eredményhirdetéskor
elhangzott , hogy csak olyan rajzokat díjazott a zsűri, melyeken
egyértelműen látszik, hogy a pályázó saját kézzel készítette (nem
másolta) a rajzot, az egész rajzlap felületet jól kitöltötte és szép,
színessé tette rajzát. Ezek alapján a következő eredmények
születtek:

Óvoda nagycsoportok
Dragujlov Babett , Fodor Ninetta, Rafael Nóra
Alsó tagozat
1.évfolyam:
Arsintea Attila 1.a , Kovács Kincső 1.a , Kucsa Dávid 1.a
2.évfolyam:
Balázs Tibor 2.a , Fűri Fiorella 2.a , Kakuszi Roland 2.a
3.évfolyam:
Ipacs Leila 3.b , Koska Bence 3.b , Zsadány Fanni 4.a
4. évfolyam:
Bizderi Boglárka 4.b , Juhász Enikő 4.b , Sajben Dóra 4.b

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP

FOCI ÉS FOCI
MINDEN MENNYISÉGBEN
Két rendezvényünk volt márciusban, az egyiket helyben
tartottuk mindjárt a hónap első napján Farsang kupa - gyermek
labdarúgó torna Medgyesegyháza néven.
EREDMÉNYEK
U-11 korosztály: 1. Lőkösháza, 2. Medgyesegyháza 3.
Kétsoprony.
A medgyesi játékosok névsora: Szűcs Zsolt, Szabó Szilárd,
Szikszai Szabolcs, Süli Zoltán,Szemesi árk, Cselovszki Szabolcs,
Pavló Bence, Uhrin Pál Máté.
U-9 korosztály: 1. Lőkösháza, 2. Kétsoprony, 3.
Medgyesegyháza.
A medgyesi játékosok névsora: Szél Mihály, Bácsi Zsolt, Czene
Ákos, Misur Jácint, Kakuszi Roland, Fejes Dávid.
A rendezvény támogatója Ruck Márton, pogármester volt,
akinek ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy érmekkel
tudtunk a gyerekeknek adni a torna zárásakor!
A másik esemény március 05-én volt. Támogatóknak
köszönhetően a Medgyesegyháza Sportegyesület U-11
csapatával /Szűcs Zsolt, Szabó Szilárd, Cselovszi Szabolcs,
Szemesi Márk, Kotri Márk, Bácsi Zsolt, Szél Mihály, Szikszai
Szabolcs, Süli Zoltán, Uhrin Pál Máté/ részt vettünk a
Magyarország-Finnország válogatott labdarúgó mérkőzésen,
ami Győrben került megrendezésre. Biztosíthatunk mindenkit,
hogy nem a gyerekek bíztatásán múlott, hogy nem a magyar
csapat került ki győztesen a mérkőzésből.

Különdíjasok:
Fajó Viktória 2.a , Gera Daniella 2.a , Toma Edina 2.a ,
Uhrin Pál Máté 4.b, Voják Alexandra 4.b
Felső tagozat
5-6. évfolyam:
Göcző Petra 5.b, Kovács Nikolett 5.b, Kucsa Laura 5.b,
Roik Cintia 5.b
7-8. évfolyam:
Liker Dóra 7.b, Szigetvári Viktória 7.b

Fűri Fiorella 2.a – Csipkerózsika című mese
Gácsér Béláné kuratóriumi elnök

Ezúton Köszönjük: Ruck Mártonnak, Machnicz Endrének,
Dorogi Imrének, Szöllősi Györgynek, Major Józsefnek,
Csicsely Zoltánnak, Fűri Imrének, Hegedűs Sándornak, Zsíros
Jánosnak, Verbai Zsoltnak, Kovács Zoltánnak, Göcző
Mátyásnak, Cseh Györgynek, Engelherdt Jánosnak, ifj Faraga
Jánosnak, Lehoczki Jánosnak, hogy anyagi támogatást
nyújtottak az út megvalósításához.
Támogatásuknak köszönhetően maradandó élményben volt
részük a gyerekeknek.
Külön köszönet Vermes Rita igazgatónőnek, hogy elengedte a
gyerekeket és nem gördített akadályt az út elé.
Sportbaráti tisztelettel: Uhrin Pál, Futball szakosztályvezető
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FARSANG AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN

AZ IDŐSEK KLUBJÁNAK ÉLETÉBŐL

Végre eljött a február 28.-a, amit nagyon vártunk, nemcsak a
lakók, de a dolgozók is. Tervezgettünk, ötleteltünk már a
farsang előtti 2 hétben, hogy tökéletes legyen minden és
emlékezzenek rá a lakók még évek múlva is.
Azt gondolom remekül sikerült, mindenki nagyon jól érezte
magát. A munkatársaim gyönyörűen földíszítették az ebédlőt,
lenn a konyhán, pedig Keresztesné Magdi sütötte a fánkot már
kora reggel óta. Olyan volt a konyha mintha egy pékségben
lettünk volna, vajlingban kelt a tészta, több mint 150 darab fánk
lett.
A lakók mondták is, hogy ilyen fánkot még soha nem ettek, megjegyzem én sem,- és akik megkóstolták azok is nagyon
finomnak találták.
A még tökéletesebb hangulatról a Csanádapácai népdalkórus
gondoskodott, akikkel együtt énekeltünk és persze, a tánc sem
maradhatott el.
Ápolók, lakók, vendégek mind együtt mulattunk, olyan jó volt a
hangulat!

Február 17-én klubtagjaink ellátogattak Csanádapácára az
Idősek Otthonába. Az vezető és a mentálhigiénés munkatárs
tájékoztatást adott az intézmény életéről.
Süteménnyel és saját termesztésű mentateával kínáltak.
Körbevezették az időseinket a lakószobákban, és bepillanthattak
az ott élők mindennapi életébe. A társalkodóban közös
beszélgetéssel és egy találós kérdéses játékkal fejeződött be a
látogatás.
Március 5-én Farsangi összejövetelt szerveztünk, amelyre
meghívtuk a nagykamarási testvérklub tagjait. Az idősek
örömmel üdvözölték egymást, és az utolsó találkozás óta történt
eseményeket mesélték el, a családról, unokákról és egészségi
állapotukról.

Azt szerettük volna elérni, hogy mosolyt lássunk, éneklő,
táncoló, egymást szerető embereket békességben egymás
mellett.
Szeretném megköszönni Keresztesné Magdikának az önzetlen
segítségét, és mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez.! Jövőre is szeretnénk megismételni!
Fekete-Szűcsné Fáber Mária, főnővér
Herczeg Zoltánné
területi vezető
herczegne@biztositas.ma
Medgyesegyháza Dózsa 27.
20/3101340

22 biztosító kínálatából:
vállalkozóknak és lakosoknak
(vagyon,kgfb, élet,…..)
Növénybiztosítások:
hagyományos és államilag támogatott
módozatban.
Meglévő szerződések aktualizálása.

Meglepetésként Activity játékot rendeztünk, négy csapatot
alakítottunk. A játékban részt vettek a Gondozási Központ
dolgozói is. Jó hangulatban, vidáman telt az idő, jókat
nevetgéltünk, mert mókás pillanatok alakultak ki, a feladványok
megfejtése közben. Mindenki nagyon igyekezett csapatának
pontokat gyűjteni. A játékot követően fánkkal és üdítővel
kínáltuk a vendégeket.
Hálásan köszönöm mindazon dolgozók segítségét, akik e
rendezvény színesebbé tételéhez hozzájárultak!
Március 7-én a Nemzetközi Nőnap alkalmából, verssel, és a klub
dolgozói által készített receptfüzettel köszöntöttük klubunk nő
tagjait.
Horváth Istvánné, klubvezető
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ÓVJA ÉRTÉKEIT!
Medgyesegyházán a lakosság nagy része kerékpárral közlekedik. A
tavasz beköszöntével egyre több ember megy dolgozni vagy
bevásárolni kerékpárral. Fontos azonban, hogy a kerékpár védelméről
tulajdonosa az esetleges lopások megelőzése érdekében minden
esetben gondoskodjon.
Kérjük, vegyék fontolóra az alábbi praktikus tanácsokat.
 Kerékpárjukat lehetőleg forgalmas, jól látható helyen
helyezzék el és a kerékpártárolóhoz minden esetben lakatolják
le. Sok helyen látunk olyat, hogy a kereket a vázhoz lakatolják,
a kerékpárt az épület falának támasztják, ez azonban nem
elegendő. Inkább jobb minőségű lakatot vásároljanak és
használjanak. Az olcsóbb lakatok ugyanis sok esetben rossz
minőségűek, nem biztosítanak kellő védelmet, könnyebben
nyithatók, ily módon nagyobb a veszélye annak, hogy a
kerékpárjukat eltulajdonítják.
 Soha ne hagyják az utcán őrizetlenül kerékpárjukat.
 Nappal is vigyék be a házak udvarára, ahol úgy helyezzék el a
kerékpárt, hogy az ne legyen „szem előtt”; és a házak kiskapuit
se feledjék bezárni.
 Amennyiben több lakásnak közös pincehelyisége van, akkor a
pincében is lakatolják le a kerékpárjukat és ne feledkezzenek
meg a pince megfelelő lezárásáról sem.
 Kerékpárvásárláskor a kapott számlát, jótállási jegyet tegyék
el és őrizzék meg. A kerékpár jótállási jegyén szerepel ugyanis
a gyári szám, amely alapján a kerékpár kétséget kizáróan
beazonosítható. A jótállási jegyen sokszor csak egyetlen színt
jelölnek meg, holott a valóságban a váz több színűre van
festve. Hívják fel az eladó figyelmét, hogy a kerékpár színét és
gyári számát minden esetben írják rá a papírokra. Sok esetben
a hiányosan kitöltött dokumentumok miatt nem lehet
tárgykörözést elrendelni, mivel egyedi azonosító (gyári szám)
nem áll rendelkezésre. Amennyiben kerékpárjuk papírjai
nincsenek meg, a vázon található több karakterből álló gyári
számot célszerű felírni.
 Ha fenti óvintézkedéseik ellenére kerékpárjukat eltulajdonítják, értesítsék a rendőrséget és a kiérkező munkatársainkkal a gyorsabb és hatékonyabb
felderítés érdekében közöljék a kerékpár
típusát és gyári számát. A jobb beazonosíthatóság érdekében a kerékpárról és egyedi
alkatrészeiről, sérüléseiről készített fénykép
is megkönnyíti a rendőrség munkáját.
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság
Városi Baleset-megelőzési Bizottság

A RENDŐRSÉGI REJTVÉNY
NYERTESEI
Csatlós Imréné: Medgyesegyháza, Arany J. u. 17/a
Hegedűs Sándor: Medgyesegyháza, Fáy A. u. 1/b
Bagi Andrásné: Medgyesegyháza, Vörösmarty u. 3.
Tóth Katalin: Medgyesegyháza, Hunyadi u. 30.
Szellelki Noémi: Medgyesegyháza, Kiss E. u. 13.
Krajcsi Izabella: Medgyesegyháza, Kiss E. u. 23.
Szabó Enikő Szilvia: Medgyesegyháza, Luther u. 20.
Szabó Ágnes: Medgyesegyháza, Luther u. 20.

GRATULÁLUNK!!!
Nyereményeiket postán küldtük meg!

MEDGYESI LEADER-HÍREK!
A Darányi Ignác Terv keretén belül zajló LEADER program harmadik
körös pályázatainak megvalósításai tavaly novemberben megkezdődtek. A
közel 290 nyertes pályázó közül 116-an adtak már be kifizetési kérelmet –
közülük 70-en még a tavalyi év végén és így nagyrészt már a támogatást is a
számlájukon tudhatják.
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 eddig már 116 pályázó benyújtotta a
kifizetési kérelmét.
A benyújtott kifizetési kérelmeket a helyszíni ellenőrzés követi. Irodánk
munkájáról sokat elárul, hogy már a helyszíni ellenőrök is hozzánk küldik a
gazdákat az arculati táblák elkészítéséért!
A munkatársaknak sok munkát jelentett a nyertes pályázók nyomonkövetési
jelentésének, szakszóval monitoring jelentésének elkészítése, illetve az
ügyfelek tájékoztatása ennek kötelező jellegéről! A munka elvégzéséhez nagy
segítséget kaptunk a Nemzeti Agrárkamara munkatársától, melyet ezúton is
köszönünk!
Sokan érdeklődnek afelől, hogy mikor lehet újra LEADER pályázatot
benyújtani. Ezen kérdés megválaszolása elég sok külső körülménytől függ!
Első lépésként az Akciócsoportnak újra meg kell igényelni a LEADER-csoport
címet, erről várhatóan záros határidőn belül döntés születik.
A támogatások a 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Operatív Program keretén
belül fognak érkezni, mely dokumentumot még először a magyar kormánynak,
majd még Brüsszelnek is jóvá kell hagynia! Ezt követően még nekünk is el kell
készíteni a Helyi Fejlesztési Stratégiát, melyet majd az Irányító Hatóságnak el
kell fogadnia. Mint látható, számos bürökratikus háttérmunka szükséges még
ahhoz, hogy a vidékfejlesztési támogatások várhatóan 2015 elején újra
elérhetővé válljanak!
Addig sem fogunk azonban unatkozni, nyomon kell követni a nyertes
pályázatok megvalósítását! Kiemelt figyelmet szentelünk a medgyesi
pályázatoknak, így többek között a művelődési ház felújításának, a művelődési
ház és a szociális otthon területén filagória-építésének, az óvoda új játékvárának
a megépítésére, a sportegyesület és a Boldog Otthon Alapítvány
eszközfejlesztésének, illetve a térfigyelő kamerarendszer bővítésének, a helyi
őstermelők és vállalkozók beruházásainak!
Továbbra is kérünk és biztatunk mindenkit, hogy bármilyen kérdés, észrevétel
esetán keresse a munkaszervezetünk irodáját!
Ruck Márton

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Medgyesegyháza,
Medgyesegyháza-Bánkút és Pusztaottlaka települések
területéről a szippantott kommunális szennyvíz elszállítását
az alábbiak szerint lehet igényelni.
Személyesen: a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.
központjában, 5666 Medgyesegyháza, Moravszki utca 17. sz.
Telefonon: a 68/440-171 és a 30/938-1363 számokon.

Igénybejelentés munkanapokon
7,30 - 15,00 óra között!
A szolgáltatással kapcsolatos kérdések megválaszolásában,
az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában
készséggel állunk rendelkezésükre.
Tisztelettel: Nadabán János, ügyvezető igazgató

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
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MEDGYESEGYHÁZI SPORTEGYESÜLET
Úszó és Búvárúszó Szakosztálya
MEDGYESEGYHÁZA, Kossuth tér 1. H-5666

ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA 2014
2014. február 04-én rendezték Békéscsabán az úszás sportág
diákolimpia megyei döntő versenyszámait. A Medgyesegyházi
csapat sportolói a szokásosnál is nagyobb lelkiismeretességgel
készültek a versenyre, hiszen a diákolimpián nemcsak a
sportkörüket, de iskolájukat is képviselik.
Nagy izgalommal szálltunk fel az önkormányzat, Ruck Márton
polgármester úr által biztosított autóbuszra a verseny reggelén. A
38 nevezett sportolóból hárman, betegség miatt nem tudtak jönni,
de így is megtelt az autóbusz. Sok szülő, nagyszülő mellett, Abai
Balázs felnőtt versenyzőnk is eljött segíteni az edzői munkát.
Az első versenyen részt vevőkre nehezedett a legnagyobb teher.
Egyrészt a keményebb edzések révén rövidebb felkészítés után,
fiatalabban álltak a rajtkőre, mint korábban. A 7 éves Szabó
Enikő volt csapatunk legfiatalabb tagja, de a többi újonc: Zsíros
Emma, Dragujlov Lili, Kőszegi Noémi, Takács Boldizsár,
Magony Márton, Kotroczó Ádám, Bali Boglárka, Koós
Bence, és Dobó Bence is nagy dicséretet érdemel. Nagyon
büszkék vagyunk mind a 10 versenyzőre! Magony Marci egy
szarvasi és egy békéscsabai fiút is megelőzött!
Balogh Mátyás, Kotroczó Evelin, és Hatala Viktória
elmondhatja magáról, hogy két sportágban is sikerrel
versenyeznek. Holecz Zoltán a többiekhez hasonlóan szépen jön
fel a jegyzőkönyvben.
A csapat legeredményesebb versenyzője Frajsták Florina. 12 fő
„idegen versenyzőt” előzött meg, a mezőny első felében végzett.

Őt szorosan követi Szabó Ágnes. Példa mindenki számára a
munkájuk, eredményük!
Papp Eszter, Tóth Tímea, Kotroczó Evelin és a többi 20032004-es születésű lány nagyon jó kis csapat. A nagyobb
lányokkal ők alkotják a csapat magját és megteremtik az állandó
vidámságot, a kemény munka mellett. Mellúszásban Tóth Timi
eredménye figyelemre méltó és a gyorsváltónk is igen szépen
szerepelt. Zsíros Ádám nagyon szépen dolgozik. A
korosztályában csapatelső.
Abai Éva, Takács Boglárka, Göcző Petra, Kis Laura, Illés
Luca és Zsótér Evelin a csapat magjának másik fele. Abai Évi
újból a korosztály csapat elsője. Nagy a munkabírásuk, amire
továbbra is építeni fogok az edzéseken.
Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban említem Balog Rebeka
teljesítményét. Nagyra értékelem, hogy az úszást folyamatosan
űzi, amikor csak tanulmányai megengedik. Szorgalma,
fegyelmezett munkája nagyban segíti a csapat munkáját.
Kitartásának köszönhető az országos döntőbe jutása, amely neki
és a csapatnak is nagy dicsőséget jelent. Nagy jutalom, hogy 28án a legjobb magyar úszók mezőnyében versenyezhetett,
Kecskeméten az országos döntőn.
A versenyt követő játéknap után folytatódtak a kemény edzések,
mert április 27-én Hódmezővásárhelyre utazunk a „Tavasz Kupa
Uszonyos és Búvárúszó Versenyre”, ahol már sokan a 400 m-es
távot is kipróbálják.
Pesics Zoltán, edző

MEGTAKARÍTÁSOK, KELLEMES KÖRNYEZET – MEDGYESEGYHÁZA SZISZTEMATIKUSAN FEJLESZT
Közösségi tereit fejleszti Medgyesegyháza, az élhető,
komfortos város kialakítása a cél. Folyamatosak az energetikai, illetve a gazdaságosabb működést célzó beruházások a
városban, idén azonban a kellemesebb környezet kialakítására is több forrás jut a pályázatoknak, támogatásoknak
köszönhetően.
Már majdnem befejezték a művelődési ház színháztermének
felújítását. A színpad új burkolatot kapott, s az áramellátása is új
rendszeren működik. Kicserélték és áthelyezték a hangtechnikát.
Az 5 milliós beruházás a vége felé közeledik.
A művelődési házban folytatódnak a munkálatok. Az előtér egy
másik 5 milliós keretből szépül meg. A régi büfé részt
egybenyitják az előtérrel és bárrá alakítják. A burkolat is megújul.
Egy újabb pályázatból rendbe teszik az udvart, új filagória,
bútorokkal, modern térburkolat várja majd a közönséget. A
fiatalok számára egy új közösségi teret szeretnének itt kialakítani,
a foci vb-re már megnyitnák az új teret.
- Ha összeadjuk a leaderes és a KEOP forrásokat, most jóval több,
mint 100 millió forintot fordítunk a város egyik meghatározó
közösségi tere, a művelődési ház modernizálására – mondja Ruck
Márton, polgármester. – Emellett számos beruházás zajlik vagy
van előkészítés alatt a városban. Valamennyivel azt célozzuk,
hogy jobban érezzék magukat az itt élők. A komfortfokozatot
növeli az ivóvíz- és a szennyvíz-beruházás is. A több mint 150
millió forint értékű épületenergetikai és a 100 millió forintot
megközelítő napelemes beruházások, pedig a gazdaságosabb

működtetést célozzák. Ezek a fejlesztések a művelődési ház
mellett az idősek napközi otthonában, a Jókai utcai iskolaépületben, az egészségházban, a polgármesteri hivatalban és a
szociális otthonban valósulnak meg – sorolja az aktualitásokat a
városvezető.
Az óvoda udvarán tavaly az önkormányzat saját erőből újította fel
a játszóeszközöket, azonban 120 gyermek számára kevés ez a
terület.
- A környező udvarok megvásárlásával, ill. átcsoportosításával
szeretnénk bővíteni, s egy 5 milliós pályázatból a játszóeszközöket is fejleszteni tudjuk, így egy komplett játszóudvar épül ki –
tájékoztat Ruck Márton a tervekről. Az idősek számára is készül
közösségi tér. Szintén pályázati forrásból építik újjá a szociális
otthon filagóriáját. Az otthonhoz tartozó parkban régen volt ilyen
építmény, most az új filagóriát kültéri bútorokkal rendezik be, s új
díszburkolatot is kap a környéke.
- Ha végignézünk Medgyesegyházán, látható, hogy 40 éve nem
látott fejlődés megy végbe nálunk. Soha nem volt még ilyen erős a
térség érdekérvényesítő ereje, így sok esetben az első körben
elutasított pályázatainkat is sikerre tudjuk vinni. Szeretnénk, ha ez
így maradhatna. Most a már megnyert KEOP-os pályázatok önerejéhez kértünk újabb támogatásokat. Ha Simonka György országgyűlési képviselőnkkel ismét sikeresen lobbizunk, újabb több
mint 40 millió forinthoz juthat a város – összegzi a helyzetet a
polgármester.
Krisztován Anna
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ÁLLT A FARSANGI BÁL BÁNKÚTON IS
„Szeretettel várunk, gyere, nézzél meg minket, nagyon
készülünk”- hívott Marcsi óvó néni, a Varázserdő óvoda
Őzike csoportjának farsangi mulatságára Bánkútra.
Hosszú ideig dolgoztam pedagógusként kis közösségben,
ezért is nagyon szívesen mentem a rendezvényre.

Kicsinek bizonyult az ovi épülete, a falu apraja nagyja
kíváncsi volt a gyerekekre. Hajni óvó néni kedves köszöntője
után a csoport műsora következett. Lelkesen énekeltek,
verseltek a gyerekek, a szülők szeme büszkén csillogott.
"Itt a farsang áll a bál...,Cini cini muzsika, Mókuska, mókuska
felmászott a fára....”,de jó is volt hallanom minezt! Visszaemlékeztem,mikor még Elza óvó néni nekem tanította ezeket
a mondókákat és dalokat, aztán én a fiamnak,.....s már ennak
is három évtizede. Az emlékek,s ez a kis kedves, szeretetteljes
kis közösség melegséggel töltötte el szívem.
A műsort követte a jelmezesek bemutatkozása: a Tigris, a Kis
hableány, Zorró és társai, a rabló és a többiek …..nagy sikert
arattak! Gratulálni lehet a szülőknek is, hiszen mindenki nagy
gonddal készítette a jelmezeket. Hamarosan kínálták a
szalagos fánkot, s a finom citromos teát. A tombolán mindenki
nyert és a vidámság még sokáig folytatódott.
Abban biztosak lehetünk, hogy az óvó nénik magas fokú
szakmai munkája, a dajka néni lelkes segítő tevékenysége,
gyermekszeretetük boldog óvodai éveket nyújtanak a bánkúti
gyerekeknek.
Sütő Mária Márta

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP

MEGÜNNEPELTÜK
a Mărţişort
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület
március 4-én délután ülésezett, s egyben megünnepelte a
Mărţişort, a románok tavaszköszöntő ünnepét.
Szokásunktól eltérően a helyszín most nem a művelődési ház,
hanem a Hegedűs vendéglő volt. Nagy örömünkre szolgált,
hogy a tagok jelentős létszámban eljöttek, és az, hogy az
ismerősök mellett új arcokat is köszönthettünk közöttünk.
A legelső napirendi pontunk az új tagok felvételének
megszavazása volt. Már lassan megszokottá válik, hogy szinte
minden ülésünkön kéri néhány személy a tagfelvételét az
egyesületbe, és ez most sem történt másként. Nyolc ember
kérte felvételét ezen a délutánon. Néhány mondatot szóltak
magukról és hogy miért szeretnének csatlakozni hozzánk.
Immár 68 tagot tudhat az egyesület magáénak. Ezt követően
rátértünk az egyesület 2013-as év eseményeinek értékelésére.
Rendkívüli rendezvény volt a Budapesti Operett Színház
Rómeó és Júlia c. előadása, mely román - magyar koprodukció
volt. De megemlíteném a tavalyi román nemzetiségi bált,
melynek az idén is nagy sikere volt, 140-150 személy
részvételével varázslatos hangulatban zajlott le, vagy az AradBékéscsaba Szupermaratont, az augusztusi közös nemzetiségi
rendezvényt, a kirándulást, melynek említésekor a résztvevők
arcán boldog mosoly áradt szét, ugyanis felejthetetlen
élményekkel tértünk haza, majd a szeptember végi
főzőversenyt, ahol román nemzetiségi ételekkel készült kis
csapatunk, és az Adventi ünnepséget.
Szó volt az ez évi kirándulás tervezetről, amely most négy
napos lesz, az Al-Duna varázslatos környékét szeretnénk
megcsodálni.
A beszámoló után sor került a „márcisori” jelképek
kiosztására, minden egyes tag választhatott egyet, és az
egyesület megvendégeléseként frissen sült fánkot és teát
fogyaszthattunk.

MEDGYESEGYHÁZÁN fidesz iroda
nyílt az Áfész épületében, mellyel a helyi
csoport régi vágya valósult meg.
Az átadás napján Czerván György, agrárgazdaságért felelős
államtitkár és Erdős Norbert kormánymegbízott is a
városunkban tartózkodott, így Simonka György, országgyűlési képviselőnk
táraságában ők is
részt vettek a helyiség átadásán.
A medgyesegyházi
fidesz irodában minden munkanapon 816 óráig tart nyitva,
ahová szeretettel várják az érdeklődőket.
S.M.M.

Egyre jobban érzem, hogy ezeknek az üléseknek családias
hangulatuk van, sok mosoly és a szeretet kíséri az
együttlétünket. Örülök, hogy családommal már jó pár éve mi
is ebben a szervezetben vagyunk tagok!
Misurné Balázs Anikó
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TOVÁBB DOLGOZNAK
A STARTMUNKÁSOK
Évente 80 ember dolgozik Medgyesegyházán a
Startmunka-programban. A projekt támogatásából asztalosműhelyt és betonelemgyártót épített az önkormányzat.
Eddig összesen 10 kilométer járdát raktak le a városban, a
program keretében padok, asztalok, szemeteskukák és
virágtartók is kerültek a közterekre, és már az
önkormányzati intézmények jelentős részét is felszerelték
ilyen utcai bútorokkal.
Medgyesegyháza elejétől fogva részt vesz a Startmunkaprogramban, s az idei évre is megvannak az önkormányzat
tervei, szeretnék folytatni a megkezdett projekteket.
Az első lépésben, 2011-ben megépítették az asztalosműhelyt és a betonelemgyártót. Később az itt készült
termékeket, a járdalapokat és az utcai bútorokat szívesen
értékesítenék is, most azonban még a helyiek
komfortérzetét javítják az újabbnál újabb fejlesztésekkel.
Hamarosan a legújabb fűrészgépet is beállítják az
asztalosműhelyben, ezzel tovább nő a gyártókapacitás, ami
azért fontos, mert a virágkiültetések előtt el kell készüljenek
az újabb virágtartók is.

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

A CIVILEK KOMÁZZÁK A KOMATÁLAT
Végéhez közeledik projektünk, melynek nevét szinte már aligha van valaki a városban, aki nem ismeri.
Egyesületünk tagságát, de a Medgyesi Civil Kerekasztal több szereplőjét is lépten-nyomon faggatják
arról, hogy mit csinálunk mi ezzel a komatállal, esszük avagy- isszuk?
Mi résztvevők, pedig mondjuk a magunkét: közösség- és szervezetfejlesztési folyamatban vagyunk,
műhelymunkára, szupervízióra és coachingra járunk. Aztán a kérdő tekinteteket látva, eláruljuk, hogy
mi is csak most tanuljuk ezt az egész dolgot, de nagyon jó!
Szóval jöjjön a magyarázat, miért is adtuk ezt a nevet a programnak, mik is azok a szakmai módszerek,
melyeknek köszönhetően fejlődhetnek városunk civil szervezeti és mi magunk is. A projekt
megírásakor úgy láttuk, hogy a helyi civil szervezetek között éppúgy megtalálható több nagyon aktív
közösség, mint vegetálók.
A mi egyesületünk mindig is szívesen vesz részt minden olyan települési eseményen, ami
összefogáson alapul. Örömmel jön össze a tagság (Dinnyefesztivál, Medgyesegyházi Napok,
Békéscsaba- Arad Szupermaraton), sikeresen bonyolítja le vállalásait, de utána nincs igazi aktivitás.
Más helyi egyesületek, szervezetek is hasonló tapasztalatokról, számoltak be, ráadásul pont azokban a
rendezvényekben érintettek, mint mi, így magától adódott, hogy mindenkinek szinte egyszerre van a
„holtideje” is. Többeknél egyre gyakrabban merült fel annak az igénye, hogy jó lenne sűrűbben
találkozni, ezeket az együttléteket színes tartalommal megtölteni.
Erre alapozva, széles körű összefogással kívántuk a civil kerekasztal létrehozni, mert ilyen
munkacsoport, nem működött a településen, nem volt egységes képviselete a civileknek a lokális
döntéshozatalban.
A „Komatál” egy régi falusi szokás volt, amikor a gyermekágyas kismamát látogatták meg az
ismerősök finom étkekkel megpakolva, hogy a gyengélkedő édesanya miharabb erőre kapjon. Egyes
vidékeken a fiatalok küldtek egymásnak komatálat, amit a címzett, ha megkapott, hamarosan viszont
komatállal jutalmazott. Ezzel a gesztussal a küldők testvérré fogadták egymást, örök barátságot
kötöttek, s ezután komámnak és komámasszonynak nevezték egymást, komáztak, jóba lettek, sok időt
töltöttek együtt.
Szimbolikus értelemben mi is komatálakat vittünk egymásnak a barátság, a további szorosabb
együttműködés reményében és próbáltuk feléleszteni a gyengélkedő szervezeteket.

Az asztalosműhelybe új fűrészt vásárolt az önkormányzat
Egy másik projektelem a külterületi utak karbantartása.
Ennek keretében gréderezik a környező mezőgazdasági
utakat, ezek környezetében surjáznak, s az így kitermelt fát
három önkormányzati intézmény fűtésére használják fel,
hogy csökkentsék a kiadásokat.
Ezeket a programokat idén is szeretné folytatni az
önkormányzat. A közbeszerzési eljárások után előreláthatólag hamarosan megkezdik az idei tervek megvalósítását.
- Medgyesegyházán szemmel látható a startmunkások által
elvégzett értékteremtő munka. Így amellett, hogy az itt élők
közül évente mintegy 80-an jutnak a program keretében
jövedelemhez, az egész település gazdagodik, fejlődik a
munkájuk által. Ma már ugyan természetes számunkra ez a
lehetőség, de a kezdetekkor sajnos mi nem kaptunk
lehetőséget a Startmunka-programban való részvételre, s ha
ezt akkor Simonka György, országgyűlési képviselőnk
2011-ben nem harcolja ki nekünk, ma szegényebb lenne
Medgyesegyháza – fogalmazott Ruck Márton, polgármester.
K.A.

Amikor elkezdtük…
A projektben első lépésként életre hívott problémaérzékenyítő tréning arra szolgált, hogy a helyi civil
szervezetek vezetői felismerhessék, hogy képesek hatékony együttműködésre, csökkenhetnek
sokféleségükből fakadó esetleges ellenérzéseik, megértsék, hogy a problémák egyben kihívások is,
melyek jól használhatók tanulásra.
A civil szerveztek vezetőinek tartott coaching egy innovatív, diszkrét fejlesztési forma, ami csak akkor
hatékony, ha a vezető maga is akarja, erre belső késztetése van. Célja a változás és a személyes
hatékonyság növelése. Párhuzamban a projektnek is ez volt a célja, változás és hatékonyság. Azért
tartottuk indokoltnak ezt az elemet, mert a vezető által létrehozott mikrokörnyezet mintaként szolgál
ki-kinek a saját civil szervezetében a konfliktuskezelésre, a csapatban való működésre, egymás
különböző erősségeinek és gyengeségeinek kezelésére, az önérvényesítés módjára, az igények
harmonizálására emberek és szervezetek között.
A mai szervezetfejlesztési trendekben a szupervízió kevésbé van jelen, annál inkább megtalálhatóak a
szupervízió alapú, úgynevezett szupervíziós módszerek, ami ugyancsak innovatív elem
projektünkben. Célja az emberi erőforrásokban rejlik, kapacitás és együttműködés fejlesztése, azok
gátjainak felismerése és feloldása.
Sütő Mária Márta s. k.
Elnök/koordinátor
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