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A FELVIDÉKRŐL KITELEPÍTETTEK EMLÉKNAPJA
2018. április 12-n
tartott ünnepségen dr. Nagy Béla György polgármester ünnepi
beszéde
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt még élő kitelepítettek, leszármazók, családtagok!
Kedves Barátaim! Kedves Diákok!
Medgyesegyháza Város Önkormányzata, Képviselő testülete, és a
Magam nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Felvidékről kitelepítettek Emléknapja alkalmából! Megkülönböztetett
tisztelettel köszöntöm Horváth Árpád Urat, testvértelepülésünk Gúta
polgármesterét, a Békés Megyei Kormányhivatal, a Békés megyei Önkormányzat képviselőit, továbbá a jelenlévő polgármestereket, önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselőket.
Kérem Önöket, hogy 1 perces néma főhajtással tisztelegjünk azok
előtt, akik ma már nem lehetnek velünk: a hajdani deportáltakra, a
kitelepítettekre, de azon hajdani medgyesegyházi polgártársainkra is,
akik elsősorban a megtévesztés, a hazug demagógia következtében
1947-ben elhagyták szeretett településünket Medgyesegyházát.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A meghitt emlékezés perceiben mindenképpen fel kell idézni gútai,
deportált, kitelepített őseink kálváriáját, amely az 1947-es kitelepítés,
hivatalos nevén „a magyar csehszlovák lakosságcsere” előtt, már két
évvel korábban - 1945. áprilisában – megkezdődött. Gútát a győztes
nagyhatalmak egyoldalú döntésével Csehszlovákiához csatolták,
1945. április 5.-n kihirdették a „kassai kormányprogramot”, sorra
léptek életbe a hírhedt Benes dekrétumok, Ezek közül valószínűleg Beneš 1945. augusztus 2-án kiadott 33. elnöki dekrétuma járt a
szlovákiai magyarság számára a legsúlyosabb következményekkel.
A magyar nemzetiségűek automatikusan elvesztették állampolgárságukat, nem tölthettek be közhivatalt, köztisztséget. Megvonták tőlük az aktív- és passzív választójogot, a közjegyzőket és jogászokat
hivatalvesztésre ítélték, megtiltották a magyar nyelvű szentmiséket
és istentiszteleteket és még hosszasan sorolhatnám a jogtalan, antidemokratikus intézkedéseket.
1945. őszén megkezdődtek az embertelen deportálások! Több száz
gútai férfi kapott „idézést”, hogy jelenjen meg a helyi csendőrlaktanyában, hozzon magával kétnapi élelmet, mert „munkára” mennek.
Az idézetteket a csendőrlaktanyából már fegyveres katonák kísérték
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a vasútállomásra, ahonnan marhavagonokba rakva Komáromba szállították a kényszermunkára ítélteket. Innen a csehországi Pardubicébe
vitték Őket munkatáborba, ahol egy részüket módosabb cseh gazdákhoz adták ki „munkára”, a többieket embertelen körülmények között
romeltakarításokon vagy a környező ipartelepeken dolgoztatták. Élelmet alig kaptak, a legminimálisabb emberi körülményeket sem biztosították számukra. Az őrök brutálisan kínozták, verték foglyaikat. A
hónapokig kegyetlen kényszermunkán dolgoztatottak bért, kárpótlást
soha nem kaptak. Évtizedekig még beszélni sem mertek fogságukról,
mivel „háborús bűnösnek” bélyegezték őket.
1946. február 27.-n Budapesten megkötötték a hírhedt „MagyarCsehszlovák lakosságcsere egyezményt”, amelyet Gyöngyösi János
külügyminiszter, és Vladimír Clementis csehszlovák külügyi államtitkár írt alá. Az Egyezmény aláírását követően Gútán és a többi
magyarlakta településen az állami- és helyi közigazgatási szervek a
„ Csehszlovák Telepítési Hivatal” utasításai szerint megkezdték a
magyar személyek és azok ingatlanvagyonának összeírását. Gútán az
összeírók a hiteles jegyzőkönyv szerint 11 081 magyart vettek
nyilvántartásba. Közben 1946-1947 telén megkezdődött a száműzött magyarok Csehországba történő kegyetlen deportálása.
Ennek során 424 család, 1776 tagját, - módszereiben hasonlóan a
zsidók alig néhány évvel korábban történt deportálásához - szállították el szülőföldjükről. Ez az embertelen intézkedés - az adatok
szerint - a gútai lakosok szinte vagyontalan, legszegényebb rétegeit érintette, akiknek legnagyobb része néhány éves kényszermunka után hazatérhetett.
A kitelepítésről szóló hatósági kötelezéseket, értesítéseket 1947. május
10-én kezdték el kézbesíteni, amelyben szerepelt az egyes „transzportok” várható indulásának időpontja. Megkezdődött a szomorú csomagolás, a fájdalmas búcsúzás! Az első 14 család indulására június
3-n került sor, a „kirakodóállomásként” Pitvaros került megjelölésre.
Június 21-én 23 család 97 tagjával elindult az első transzport, az
első szerelvény Medgyesegyházára, amelyet július 3-ig további négy
transzport követett. Így 78 család 323 tagja érkezett Medgyesegyházára. Gútáról összesen 458 család 2005 személy került Magyarországra kitelepítésre, Medgyesegyházán kívül elsősorban Pitvarosra
és Mezőberénybe. Félelmetesek, megdöbbentőek a számok, az adatok, a Csehországba deportáltakkal együtt mindösszesen 882 család,
3781 tagja volt kénytelen elhagyni Gútát, a szülőföldet.
A Medgyesről kitelepülő, - szülőföldjét, eddigi életének színterét szintén elhagyó - 190 szlovák család 776 tagja június 8. és
július 1 között érkezett Gútára. A történetírók a krónikások a kitelepített magyarokat és a helyükre költözött kitelepülő szlovákokat
elsősorban úgy különböztetik meg egymástól, hogy a magyarokat erőszakkal, kényszerrel űzték el szülőföldjükről, míg a szlovákok önként
mentek, önként választottak új hazát. A száraz tényekre alapítva ez az
állítás mindenképpen igaz. Ugyanakkor nem szabad elhallgatni, hogy
az akkori hivatalos politika, elsősorban csehszlovák részről mindent
elkövetett, hogy demagógiával, félrevezetéssel, fél igazságokkal, direkt hazugságokkal, hivatásos és önkéntes agitátorokkal, minél több
magyarországi és ezen belül medgyesi szlovákot rávegyen arra, hogy
elhagyja korábbi hazáját és kitelepüljön Csehszlovákiába, az „ígéret
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földjére”. Ennek egyszerű magyarázata volt, hivatalosan, a lakosságcsere egyezmény alapján, annyi magyart lehetett kitelepíteni, ahány
szlovák származású elhagyja Magyarországot. Ezek a szomorú, tragikus tények a mai kor embere számára alig felfoghatók!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt emlékezők, visszaemlékezők!
A Magyar Országgyűlés 2012. december 7.-én, 65 évvel a tragikus események után egyhangúlag fogadta el a 86/2012. számú határozatát, amely kimondja:
„1. Az Országgyűlés április 12-ét, a magyar lakosság Felvidékről
való kitelepítésének kezdőnapját országgyűlési emléknappá nyilvánítja.
2. Az Országgyűlés szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni
a Benes-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból
kizárt, Magyarországra telepített mintegy százezres magyarságról;
- tisztelettel adózik azon családoknak, akik állampolgárságuktól,
közösségüktől, vagyonuktól megfosztva, szülőföldjükről elűzve
kemény akarással otthont teremtettek maguknak;
Tisztelt Emlékezők!
Nagy dolog, hogy 65 év után Magyarország részéről végre, - legalább
erkölcsileg -, megtörtént a deportáltak és kitelepítettek rehabilitációja.
Kérdezem a még élő deportáltakat, kérdezem a még élő kitelepítetteket
(sajnos ma már kevesen vannak az élők sorában), kérdezem
leszármazóikat is, hogy ezzel minden rendben van? Kérdezem,
hogy Magyarország, Csehszlovákia, majd jogutódja Csehország
és Szlovákia minden jogi és erkölcsi kötelezettségét teljesítette a
deportáltak a kitelepítettek felé? A válasz egyértelmű NEM!
A tragikus következményekkel járó kitelepítés illetve
hivatalos nevén „lakosságcsere” óta napjainkig eltelt 71 év, de a hét
évtized, egy emberöltő kevés volt a kifosztottak, a megalázottak, a
kitaszítottak igazságtételéhez. A több nemzetközi szerződésben a
magyar és csehszlovák kormány által vállalt kárpótlás, kártérítés mind
a mai napig elmarad! A Magyar Alkotmánybíróság meg is állapította
a Kormány mulasztásos törvénysértését, ennek ellenére nem történt
semmi. Csehszlovák illetve Cseh- és Szlovák részről még ennél is
rosszabb a helyzet, hiszen sem erkölcsi, sem pedig anyagi értelemben
nem kárpótolta, nem követte meg a „Benes dekrétumok”, illetve a
„lakosságcsere” a kitelepítés áldozatait. Sőt a Szlovák Parlament –
számos nemzetközi szervezet tiltakozása ellenére – 2007-ben meg is
erősítette a Benes dekrétumokat azzal, hogy elfogadta a dekrétumok
sérthetetlenségéről szóló 1487/2007. számú határozatát.
Nekünk mai utódoknak, leszármazóknak erkölcsi kötelességünk,
a visszaemlékezés, de az is, hogy a emlékezés, visszaemlékezés
alkalmával és minden lehetséges alkalommal emlékeztessük az
érintett hatalmakat jogelődjeik által elkövetett bűneikre elmaradt
kötelezettségeikre, súlyos mulasztásaikra. Örökre legyen áldott
kitelepített őseink emléke!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
dr. Nagy Béla György polgármester
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetemet, és elismerésemet fejezem ki a Schéner
Mihály Általános Iskola intézményvezetőjének, nevelő testületének és
tanulóinak a 2018. április 12-n megrendezésre került
FELVIDÉKRŐL KITELEPÍTETTEK EMLÉKNAPJA
alkalmából tartott ünnepi rendezvényeken előadott színvonalas műsorért.
Köszönettel és tisztelettel:
dr. Nagy Béla György

START KÖZMUNKAPROGRAM
2018. év március hónapban közmunkaprogramok keretében a
következő feladatokat végezték el dolgozóink:
Hó eltakarítás, sózás, homokszórás a Kossuth téren,
Intézmények, Polgármesteri Hivatal, Orvosi rendelő előtt,
Telefonközpontnál, Luther utca, Konyha udvara, piac,
kisközben, gépkocsi parkolókban, kerékpár utakon, Evangélikus
temető, Katolikus temető, busz peronok, vasútállomás, Rákóczi
utcában a volt bölcsőde előtt, valamint a parkban, köztéri padok
letakarítása. Bánkúton hó eltakarítást végeztünk a Kastélynál,
vasútállomás, játszótér, buszváró, temető, és a templom körül.
Medgyesegyházán a fólia sátrakról lehúzták, a fólia
közökből pedig kihordták a havat. A sátrak belocsolása, rotálása,
gyökerek kiszedése, függöny készítése az ajtókhoz.
A Parkokban a bokrok, sövények kiszedése, favágás,
gallyak szedése történt.
Szociális Otthonban tuják, bokrok kihordása az udvarból.
Művelődési Házban bútorok pakolása. Volt Kormányhivatal
épületének vakolása és festése előtte és utána takarítás. Volt
varrodánál a szennyvíz és a vízcső kiásása.
Asztalos műhelyben padoknak való léceket vágtak, csiszoltak,
padokat összeállították, le festették, szemetes kukák javítása,
újra festése, fakukák készítése. Nemzeti jelképek kihelyezése,
beszedése.
Lászlótelep régi temetőjének surjázása, gazolása. Külterületeken
az Önkormányzati tulajdonú utak folyamatos karbantartása.

A műhelyben és a telephely területén végezték a gépek,
szerszámok karbantartását kapák élezését. KRESZ táblák
igazítása, helyreállítása. Telephelyi illemhely meszelése.
Útpadkákkal
ellátott
úttestek
karbantartása.
Heti
rendszerességgel takarítás az árkok, lefolyók tisztítása, belógó
gallyak eltávolítása, a parkokban, sétáló utakon gereblyézést,
sepregetést, takarítást végeztünk. Külterületeken és belterületi
utcáknál, az Önkormányzati tulajdonú utak folyamatos
karbantartása történt. Márciusban is igen hideg volt, és havazott.
Több alkalommal el kellett a havat takarítani a településen.
A játszótéri játékokon szükség szerint karbantartást
végzünk valamint fertőtlenítős vízzel, heti rendszerességgel
fertőtlenítésre kerül sor.
A Vasútállomás tisztántartásának, takarításának
felügyelete is megtörtént.
Balázs Lívia koordinátor
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2018-BAN FOLYTATÓDIK A HELYI,
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ UTAK
FELÚJÍTÁSA
Az idő múlása, a fokozott terhelés rendkívüli módon
igénybe veszi az utakat. Sajnos az utak állapota sokszor ad okot
kisebb nagyobb bosszúságra, a közlekedés biztonsága csökken,
járműveink, közlekedési eszközeink is megsínylik, a javítások
pedig nagyon költségesek.
Medgyesegyháza Önkormányzata minden lehetőséget
felhasznál arra, hogy felújítsuk, korszerűsítsük az önkormányzati
utakat. Az útfelújítás az egyik legköltségesebb beavatkozás,
forrásaink korlátozottak ezért igyekszünk minden lehetőséget, ezek
közül is a pályázati lehetőségeket kihasználni. 2018-ban pályázati
forrásból megtörtént a Gárdonyi és Deák Ferenc utcák felújítása, új
aszfaltréteggel való ellátásuk.
Az elmúlt év végén ismét siker koronázta benyújtott
útfelújítási pályázatunkat, ugyanis nyertes lett a Rákóczi Ferenc
utca felújítására benyújtott pályázatunk, hozzávetőleges 20 000 000
Ft. összegű útfelújításra 15 000 000 Ft. vissza nem térítendő
támogatást nyertünk.
A napokban megtörtént az útfelújítás közbeszerzési
eljárásának lefolytatása, illetve a beérkezett ajánlatok bírálata is.
A bíráló bizottság elnöke dr. Kormányos László jegyző, tagjai:
Dusik János képviselő, Kraller József képviselő és Sulczné Lipcsei
Zsuzsanna pénzügyi vezető. A bizottság a beérkezett 7 ajánlat közül
a Szabó – TLM Bt. (2120 Dunakeszi, Tisza u. 37.) 20 320 000
Ft. bruttó összegű ajánlatát minősítette az összességében
legelőnyösebbnek. Az elnyert 15 000 000 Ft. támogatáshoz a
Képviselő testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
tartalékából további 5 320 000 Ft-t biztosít. Napokon belül
megtörténik a szerződéskötés, majd megkezdődik a kivitelezés. A
nyertes kivitelezőnek beruházást legkésőbb 2018. június 30-ig
el kell végezni.
Az idei évben újabb pályázatot nyújtunk be útfelújításra,
ezúttal az Arany János utcának a Rákóczi és Deák Ferenc utcák
közötti szakaszára.
Tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester

AZ IDÉN LESZ ÖTÉVES A MEDGYESI CIVIL
KEREKASZTAL
A

MEDGYESI
CIVIL
KEREKASZTAL
a
medgyesegyházai
civil
szervezetek önkéntes, nyitott,
jogi
személyiséggel
nem
rendelkező együttműködési,
érdekképviseleti
fóruma.
Tagja lehet minden olyan
helyi székhelyű, telephelyű
civil szervezet, amely lokális
feladatot lát el, illetve
települési feladatot is vállal.
Az
idén
decemberben
lesz öt esztendeje, hogy 13 taggal megalakultak. A
többször újraválasztott gesztorszervezet, a Románság

Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület elnökét Sütő Mária
Mártát kértem egy kis múltidézőre.
-A megalakulás a mi egyesületünknek az ötlete volt, pályázatból
sikerült megvalósítanunk egyéves folyamatban.
A kerekasztalt azzal a céllal hívtuk életre, hogy széleskörű partneri
kapcsolat alakuljon ki az egyes szervezetek és önkormányzati
döntéshozók között, hogy megtörténjen a települési civil
közösségek koordinálása, segítve legyen működésük, képviselve
legyenek érdekeik.
A helyi román egyesület mindig is egyike volt a legaktívabban
működő önszerveződéseknek, ami miatt örömmel vállaltuk a
kerekasztal gesztorságát is.
- Hogyan működnek?
- A kerekasztal folyamatosan bátorítja az önszerveződéseket,
elősegíti a civil közösségek létrejöttét és biztosítja számukra
a szükséges információkat, elősegíti a szektorok közötti
együttműködést, különös tekintettel a települési önkormányzattal
való kapcsolattartásra.
Évente több alkalommal is szervezünk
találkozót, a nagy nyári települési rendezvények okán, mint
Szupermaraton, gyermeknap, Dinnyefesztivál, hamarosan
aktuális lesz ismét egy összejövetel.
Mindig meghatározó viszont az az ülésünk, ahol az
önkormányzattal, önkormányzati intézményekkel, civil
szervezetekkel együtt összeállítjuk az éves települési
rendezvénynaptárt.
A párbeszéd, együttműködés, információcsere hatékonynak
bizonyul évek óta.
- Milyen missziója van a kerekasztalnak?
-A kerekasztal valós szükségletekre alapozva, politikamentes
értékeket képvisel, rugalmas és gyors reagálással,
fejlesztő szemlélettel szolgálja a medgyesegyházai civil
együttműködést.
Visszaigazolás számunkra, hogy Norvégiában és Romániában,
Bukarestben is bemutatkozhatott a Medgyesi Civil Kerekasztal
a Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület
támogatásával.
Magyarországi nemzetiségi szervezetként az asszimiláció
ellen küzdünk, s közben integrálódunk a magyar, de többnyire
soknemzetiségű kultúrát ötvöző lokális, regionális, országos,
kárpát-medencei, európai társadalomba.
Ezért egyesületünknek külön büszkeség, hogy ennyire erős civil
jelenlétet tudunk demonstrálni lakóhelyünkön, amely azt mutatja,
hogy a többségi magyarsággal hatékonyan tudunk együttműködni
közös társadalmi, közösségi célok megvalósításáért, jelenleg a
létrehozott Medgyesi Civil Kerekasztal gesztoraként is.
Baukó Ildikó
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„Nem az a fontos, mennyit adunk,
hanem az, hogy ezt mekkora
szeretettel tesszük!”/ Teréz anya/
Vidéki kisvárosunk életében újabb közös tervek, célok
mozdították meg és buzdították összefogásra az itt élőket. A Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány és az óvoda Szülői Szervezete, ismét megrendezte Jótékonysági
Óvodabálját!
Az elmúlt év Jótékonysági Óvodabálunk bevételéből modern óvodai fektetőt vásároltunk minden gyermek számára. Az idei bevételből az új tornaszobánkba szeretnénk
mozgásfejlesztő eszközöket vásárolni!
Hálásan köszönöm mindazoknak, akik pénzzel, tárgyi
eszközökkel, segítségnyújtással, biztatással támogatták
eddig és ezután is óvodánkat, gyermekeinket!
Két keze van, mégis minimum 4 dolgot csinál. Két szeme
van, mégis minden irányban lát. Elfér egy óvodai kisszéken minimum 3 gyerekkel az ölében. Barát játszótárs, nevelő, tanító, védelmező. Igen ő az óvónő! …és ha ez még
nem elég lelkesen részt vesz az Ovibál megszervezésében, mindent megtesz azért, hogy a Varázserdő gyermekeinek minél boldogabb gyermekkora legyen!
Először az óvoda dolgozóinak szeretném megköszönni
a munkájukat, hiszen ők nemcsak a rendezvény sikeréhez járulnak hozzá, hanem minden nap lelkiismeretesen
dolgoznak.

Név szerint:
Balázs Katalin, Balázs Tiborné, Boda Katalin, Forrásné
Varga Judit, Futaki –Bíró Márta, Gazos Józsefné, Gulyás
Andrea, Göcző Mátyásné, Grósz Irén, Hagya Zsoltné,
Hankó Anita, Kovács Zoltánné, Lactau Izabella, Papné
Réti Erzsébet, Paszmár Tímea, Petrusán Jánosné, Széllné Loss Szilvia, Takács Ferencné, Oláh Nikolett, Oravecz
Gábor, Ungerné Páger Edit, Varga Vincéné, Zám Anikó.
Köszönjük a szervezőknek, a szülői közösség tagjainak a
szervezési munkát, előkészületeket. Nagy összefogásra,
lelkesedésre volt szükség, hiszen a szervezéshez, a próbákon való gyakorláshoz, munka és idő szükségeltetett.
Nagyon szerencsések vagyunk, hogy egy összetartó közösséghez tartozunk, amelynek segítségében mindig bízhatunk és most is lehetővé tették, hogy létrejöjjön e jótékonysági este!
Külön köszönöm Mochnács Évának, hogy segített a szülők
összefogásában.
Abai Antal, Bacsa Anita, Baranyi Andrea Melinda, Futaki János, Fűri Imre, Gyapja Gyöngyi, Kotroczó Katalin,

Kócsi Szandra, Lados Lászlóné, Lászk-Balázs Bernadett,
Moldován Gábor, Moldovánné Viczián Tímea, Nagy Liza
Gyöngyi, Oravecz Gergő, Petruzsán Attila, PetruzsánVízhányó Tünde, Sarkadi Kitti, Szabó László, Vezér Katalin, Vozárné Lászk Anna, Zubán Beáta, Zsadány József.

„Egyszerűen csak embernek lenni, egyszerűen élni, az
égre tekinteni, élvezni a napsugarak melegét, gyönyörködni a virágokban…Nézni a gyermeket, nevetni és játszani,
örömet okozni másoknak, álmodozni, képzelődni, megelégedettnek lenni. Az élet így lesz ünneppé.”
Phil Bosmans szavaival kívánom azt, hogy ez a lelkesedés
a jövőben is töretlen maradjon!
A jótékonyság önzetlen segítségnyújtást jelent. Aki adományoz, az gondol másokra, érzékeny embertársai problémáira, bizalma van a kérelmezők iránt és felelősséget is
érez gondjaik enyhítésére. Köszönöm mindazok hozzájárulását, akik felismerve a célt, mellénk álltak és anyagilag,
eszmeileg, munkájukkal, szakértelmükkel támogatták ennek a rendezvénynek a létrejöttét.
Aranykacsa Étterem Mezőkovácsháza Farkas Éva, Baukó
Ildikó,
Bora Ital Nagyker Kishonti Gergő, Burkusné Szabó Ildikó,
Csaba Center- Békéscsaba, Cseh Görgy és családja, Csicsely Zoltánné , Csizmadia Tibor
Daf kó Nóra, Dorogi Beatrix, Dr. Kanapé- Székely-Kovács
Rita és családja
Dr. Kávássy Leila Viola, Dr. Nádasdi Zsófia, Dr. Nagy
Béla György,
dr. Nagy Emese és Vozár Tamás, Dr. Szabó Ervin, dr.Hargel Ahmad és családja
Dusik János és Kiss Magdolna , Faraga István, Fruct Melon
Kft. Futaki János és Varga János, Futaki Jánosné, Fűri
Imre és családja, Gácsér Béla és családja, Góghné Baukó
Nóra, Goods Market Medgyesegyháza, Göcző Mátyás,
Gőry étterem Kft-Szeged, Gulyás Sándor és családja, Gyivicsán András és családja
Gyopáros Fürdő- Orosháza, Gyulai Várfürdő, Haladás
Plus Mezőgazdasági Szolgáltató KFT., Halász Tibor és
családja, Héjáné Holecz Zsófia, Holecz Zoltán és családja,
Horváth András és családja, Hubertusz Vadász Társaság,
Icuka-cuki- Kocziki Ilona, Idős Faraga János és családja,
Ifj. Faraga András és családja, Ifj. Kraller József és Családja, István Józsefné, Juhász Vivien, Karancsi Zoltán és családja, Kissné Tárnok Ágnes, Kotroczó József és Családja,
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Lipták László és neje, Lung András, Machnyicz Endre
és családja,Madari Imréné és családja, Madari Zoltán és
Családja, Major Húsbolt- Major József,
Marosi Mihály és neje, Máté László és családja, MEDGYES
Termeltető és Szolgáltató Kereskedelmi Kft., Medgyesegyháza
és Bánkút ÁFÉSZ,
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, Medgyesegyházi
Nebulókért Alapítvány Gácsér Béláné, Meszlényi Autó Kft.,
Mimi Kozmetika- Oraveczné Szőllősi Judit
Mitykó Mihály és a közmunka program dolgozói, Moldován
Jánosné,
Molnár Zsigmond és családja, Mozgáskorlátozottak
Egyesülete- Szabó Györgyné
Műv-Bár Varga Márk, Művelődési ház - Farkas Gyula, Nagy
Géza és családja
Nyíregyházi Állatpark, Odalent kiszabadulós játék Gyula,
Oláhné Ádám Ilona
ParaPark Szeged, Petruzsán Attila és családja, Platán
Patika- Számel János és családja, Potocska Norbert, Román
Nemzetiségi Önkormányzat Negrea Dániel,
Ruck Márton és családja, Ruck Róbert és családja, Rusz
István, Sass Gabriella
Shéner Mihály Általános Iskola - Vermes Rita, Simonka
György Országgyűlési Képviselő, Sütő Mária Márta
Alpolgármester asszony, Szamosi Mihály- Szamosi Iparcikk,
Szél Mihály és családja, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat,
Szőllősi György- Stangli Sütöde, Telpisz Büfé
Magyarbánhegyes, Tutti Fottó Kft. -Romhányi Ferenc,
UrbanGo Szeged, Varga Gábor és családja, Varga Jánosné
Virágos Edit, Zahorán Csaba és családja, Zöld Kuckó
Virágüzlet- Tóthné Kotroczó Edit Mónika, Zsíros János és
családja.
Varga Jánosné
Óvodavezető

BOLDOG ANYÁK NAPJÁT
Minden évben május első vasárnapján
meghatódottan és tisztelettel emlékezünk az
Anyákra és a Nagymamákra. Az emlékezés, az
anyák iránti tiszteletünk és köszönetünk alkalmából
fel kell idéznünk történetét, kialakulását, elterjedését.
Az anyák megünneplésének története az ókori
Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi
ünnepségeket tartottak Rheának az istenek
anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére is. Hasonló ünnepeket tartottak már
ebben a korban Egyiptomban is, illetve a Római Birodalomban. Angliában az 1600as években ez az ünnep keresztény vallási színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot
követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A
fiatal Egyesült Államokban először 1872-ben, Bostonban ünnepelték meg az anyák
napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, a kor egyik államtitkárának a
felesége hozta el Amerikából. A legelső Anyák Napi ünnepséget 1925. március 8-án a
MÁV Gépgyár foglalkoztatójában tartották. 1928-tól vált hivatalos „iskolai ünneppé”
és ezzel a nevelési program részévé is az anyák tisztelete.
Édesanyánkkal már születésünk előtt kapcsolatba kerültünk! Születésünkkor a
köldökzsinórt elvágják, de a kapcsolat örök marad bármelyikünk halála után is
megmarad. Édesanyánk az, aki mindig feltétel nélkül szeret, aki mindig mellettünk
áll. Édesanyánk az, aki önzetlenül, önfeláldozóan segít, aki mindig meghallgat.
Támogatására, tanácsaira mindig számíthatunk! Természetesen mindezen
örömökben, jelen időben csak azok a szerencsések részesülhetnek, akik a való
életben, az élők sorában tudhatják, tisztelhetik édesanyjukat. Sajnos sokan vagyunk,
akik édesanyánkat már nem ölelhetjük meg, nem csókolhatjuk meg szorgos, dolgos,
védelmet, simogatást nyújtó kezüket.
Kedves Édesanyák, Nagymamák!
Engedjék meg, hogy Medgyesegyháza Önkormányzata, Képviselő testülete és
a Magam nevében Dsida Jenő gyönyörű, kifejező versével köszöntsem Önöket!
Köszönöm áldozataikat, erőt, hitet adó szeretetüket, feltétel nélküli, örökös
gondoskodásukat!
Szeretettel és tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester

LÁSZLÓTELEP
SZEGREGÁTUM
FELSZÁMOLÁSA
MEDGYESEGYHÁZÁN
Kedvezményezett: Medgyesegyháza
Városi Önkormányzat
Projekt címe: Lászlótelep szegregátum
felszámolása Medgyesegyházán
Támogatás összege: 175 107 818 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt fizikai zárása: 2019. év július
hó 31.
Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002
PROJEKT BEMUTATÁSA
A projekt keretében Lászlótelep szegregátumból kívánunk hátrányos személyeket
beköltöztetni a belvárosi beavatkozási helyszínre, ahol új, a modern kor igényeit kielégítő
önkormányzati tulajdonba kerülő szociális bérlakásokat hozunk létre. A beavatkozási
helyszín a projektben a Damjanich utca; Deák Ferenc utca; Dózsa György utca; Moravszki
utca; Petőfi utca; Hősök utca; Kossuth tér által határolt belvárosi terület. Az akcióterületen
felhagyott romos lakóépületek bontásra kerülnek, a terület pedig új funkciót kap. Emellett
közösségi teret alakítunk ki, illetve egyéb, a hátrányos helyzetű személyek életkörülményeit,
a közbiztonságot javító, illetve a szegregáltságot megszüntető intézkedéseket hajtunk végre.

Anyák Napjára!
Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!
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SPORT HÍREK
2018.03.27.-én 30 labdarúgóval Budapestre utaztunk,
hogy megnézzük a Magyarország- Skócia barátságos
válogatott labdarúgó mérkőzést. Bár az eredmény nem
úgy alakult, ahogy szerettük volna, de azért remélem,
hogy mindenki jól érezte magát és maradandó élményt
jelentett mindenkinek, hogy ott lehettünk.
Uhrin Pál labdarúgó szakosztály vezető
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