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100 ÉVES SZÜLETÉSNAP
Papp Zoltán, Medgyesegyháza legidősebb polgára a közelmúltban ünne-

pelte 100. születésnapját. Az ünnepelt a helyi szociális otthonban lakik, de 
gyakran találkozhatunk vele a város utcáin. Ezúton is jó egészséget és még 
sok-sok évfordulót kívánunk neki! 

ÉRTESÍTÉS
Kedves diákok, kedves szülők! Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet, 

hogy 2012. január 22-én a Luther utcai iskolában megnyitottuk a Suli büfét! 

Kínálatunkban megtalálható többféle meleg- és hideg szendvics, kávéital, 
rostos gyümölcslé és szörpital, ízletes péksütemény, édesség, tejtermék, gyü-
mölcs. Kedvező árakkal és barátságos kiszolgálással várunk mindenkit 
tanítási napokon 7:30-tól 16:00-ig!

   Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.

PÜSPÖKI ÁLDÁS
A medgyesegyházi nemzetiségi önkormányzatok tavaly ősszel közös iro-

dahelyiséget kaptak a művelődési házban. 
Év elején tradicionális szertartás keretében a Magyarországi Román Or-

todox Egyházmegye püspöke, Siluan Mănuilă Püspök Atya és Calinic atya 
szentmise keretében felszentelték a nemzetiségi irodát. 

A püspök az áldás után jó egészséget és sok erőt kívánt a munkához a je-
lenlévőknek,  Negrea Dániel elnöknek és a román nemzetiségi önkormányzat 
tagjainak, valamint békességet az emberek között, Medgyesegyházán is.

TÜZIFAOSZTÁS 2013
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Részletek  
a Medgyesegyházi  

Polgármester naplójából
2013. január 21.

Január hava mindig egy kis visszatekintéssel telik az óévre, 
ilyenkor számot vetünk, hogy mit is sikerült elérnünk az elmúlt 
esztendőben, mit kell másképp csinálnunk a jövőben. S, új ter-
vekkel is előhozakodunk, melyek megvalósítása már 2013-ban 
vár ránk.  

Nemcsak otthon gondolkodunk így, hanem az önkormány-
zatnál is fel kell tenni a kérdést, sikerült-e megvalósítani tavalyi 
terveinket? 

Nehéz évet hagytunk magunk mögött, hiszen mindenki tud-
ta, hogy komoly változások lesznek 2012-ben, amin úgy kell 
átvezetni városunkat, hogy az a legkedvezőbb legyen a telepü-
lésünknek. 

Embert próbáló feladat volt a város gazdálkodásának egyen-
súlyban tartása, mert tavaly év elején, amikor a képviselő-testü-
let elfogadta a költségvetést, azzal kellet szembesülnünk, hogy 
65 millió forint hiányzik a biztonságos működéshez. Akkor azt 
vállaltuk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez 
a hiányt év végére valahogy lefaragjuk! 

A november végi ülésén tudta kimondani a képviselő-tes-
tület, hogy a költségvetés hitel felvétele nélkül került egyen-
súlyba, aminek nagyon tudtunk örülni, mivel ezt úgy sikerült 
elérni, hogy nem kellet létszámleépítést végrehajtani, viszont az 
önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait is ellátta. 
Hogyan sikerült ezt elérni? 

Egyrészt nagyon szigorú gazdálkodással, aminek egyszerű a 
lényege, hogy csak annyit szabad költenünk, amennyi pénzünk 
van! 

Több területen átszerveztük az intézmények működését, 
hogy a feladatellátás hatékonyabb legyen, és kevesebbe kerül-
jön, mint eddig. Ezért volt szükség az új önkormányzati cég, a 
KÉSZ Nonprofit Kft. létrehozására, a konyha bérleti szerződé-
sének felmondására, a művelődési ház és könyvtár intézmény-
ként való működését megszüntetni és a feladatokat az új cégbe 
áttenni. 

A polgármesteri hivatal működését is át kellett szervezni 
a hatékonyság érdekében, és hogy a törvényi változások élet-
belépésével is alkalmas legyen a feladatok ellátására. Ezek a 
döntések néhány esetben ellenérzéseket váltottak ki, mert sze-
mélyeket is érintettek, másrészt olyan indok is felmerült az el-
lenzők részéről, hogy „…ami jó volt húsz évig az most miért 
nem jó?...”. 

Talán azért nem, mert mára nagyon sokat változtak a körül-
mények, és ha ezeket nem vettük volna figyelembe, akkor most 
nem itt tartanánk.

A városunk életében nagyon jelentős változások léptek élet-
be idén január elsejétől, ami egyrészt a jogszabályok változásá-
nak köszönhető, másrészt saját döntéseinknek. Az egyik ilyen 
jelentős változás, hogy az általános iskola fenntartója az 

állam lett. Mit is jelent ez konkréten Medgyesegyháza ese-
tében? 

A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ alapvetően 
kettévált, egyik része az óvoda, aminek a jövőben is az önkor-

mányzat a fenntartója, vagyis teljes egészében a város feladata 
ennek az intézménynek az üzemeltetése és fenntartása. Az óvo-
da január 1-től új nevet is választott magának, így Varázserdő 
Óvoda lett a hivatalos neve. 

Az általános iskola esetében a pedagógusok és a tanítást 
közvetlenül segítők állami alkalmazottak lettek, az intézményt 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) által létreho-
zott tankerület irányítja szakmailag. 

A városunk vállalta az iskola működtetését, amit egyébként 
az önkormányzatok többsége nem tett meg, hanem ezt a felada-
tot is átadta az államnak, így a jövőben ezeknek a települések-
nek anyagilag hozzá kell majd járulniuk az oktatáshoz. A mi 
képviselő-testületünk azért vállalta az iskola működtetését, ami 
magában foglalja a rezsi költségeket (víz, gáz, villany, stb…), 
a kisegítő személyzet (takarítók, karbantartók) foglalkoztatását, 
az épületek karbantartását és felújítást, hogy ezek önkormány-
zati tulajdonban maradnak a jövőben is, így mi dönthetjük el 
mikor, és milyen beruházásokat valósítunk meg. Amennyiben 
ezt a feladatot is átadtuk volna az államnak, akkor véleményem 
szerint, nagyon kevés beleszólása maradt volna önkormányza-
tunknak az ilyen típusú fejlesztésekbe, hiszen egy nagy rend-
szeren belül nem biztos, hogy jutott volna forrás a medgyesi 
iskolára. 

Összességében úgy gondolom, hogy az elöljárók jó döntést 
hoztak, amikor vállalták az iskola működtetését, mert így bármi 
is lesz a jövőben ez az iskola sorsa, mindig medgyesi iskola 
lesz, és nekünk alapvető érdekünk, hogy gyermekeink a lehető 
legjobb körülmények között tanulhassanak.

Magyarországon január elsejétől megalakultak a járások, ami 
nem idegen számunkra, hiszen a rendszerváltozás előtt is eb-
ben a formában működött az államigazgatás. Medgyesegyháza, 
mint régen most is a mezőkovácsházi járáshoz tartozik. Ezt azt 
jelenti, hogy az állampolgároknak az olyan ügyekben, ami a já-
rásokhoz tartozik, el kellett volna utazniuk Mezőkovácsházára. 
Nagyon fontos volt számomra, hogy a medgyesiek, amit csak 
lehet itt helyben tudjanak intézni, ezért kértem a Kormányhi-
vatalt, hogy lehessen járási kirendeltség nálunk, mivel így a 
Medgyesegyháza és a vonzáskörzetéhez tartozó települések 
lakóinak is sokkal egyszerűbb az ügyeik intézése. A Békés Me-
gyei Kormányhivatal támogatta kérésemet, így elsejétől elin-
dult a kirendeltség működése, aminek jelenleg a Polgármesteri 
Hivatal ad helyet, de a tervek szerint a kirendeltség a Kossuth 
tér 22. szám alatti (régi OTP) épületben lesz. Most végezzük az 
épület belső átalakítását, hogy megfeleljen a járási kirendeltség 
feladatainak ellátásához, várhatóan január végére elkészül, és 
így a kirendeltség február elején már ebben az épületben fogad-
hatja az ügyfeleket.

Szintén e hónap elsejétől sikerült egy olyan dolgot elérni, ami 
régi dédelgetett vágya volt a településnek, mégpedig azt, hogy 
a Többcélú Kistérségi Társulás Központja Medgyesegyháza le-
gyen. December közepén városunkban tartotta tanácsülését a tár-
sulás, és ezen az ülésen az a döntés született, hogy 2013. január 
1-től Medgyesegyháza a Kistérségi Társulás központja, amit mind 
a 18 település képviselő-testülete megtárgyalt és el is fogadott. 

Ezekkel még mindig nincs vége a változásoknak, amelyek ez 
év elejével következtek be, ugyanis január elsejétől az Önkor-
mányzati Törvény szerint a 2000 fő alatti településeken az önkor-
mányzatok nem tarthatnak fent önállóan polgármesteri hivatalt. 
Az ilyen településeknek megállapodás alapján más községek ön-
kormányzataival kell megállapodniuk egy közös hivatal működ-
tetésében.
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 A másik lehetősége ezeknek a községeknek, hogy egy vá-

rosi önkormányzatot kérnek meg a hivatali feladataik ellátásá-
ra, s ebben az esetben a város nem mondhat nemet a kérésnek. 
Viszont nem megállapodás mentén történik a további működés, 
hanem úgy, hogy a község hivatala megszűnik, és a városi hiva-
tal látja el a továbbiakban a község hivatali feladatait. 

Decemberben Pusztaottlaka Község Önkormányzata fordult 
ezzel a kéréssel Medgyesegyháza Képviselő-testületéhez, így 
január 1-től Pusztaottlakán a Medgyesegyházi Polgármesteri 
Hivatal kirendeltsége működik. Szeretném itt hangsúlyozni, 
hogy a Pusztaottlakai Önkormányzat természetesen tovább mű-
ködik, mindössze egy intézményének, a hivatalának a megszű-
nése történt.

Az iskolát, óvodát, járási kirendeltséget, kistérségi közpon-
tot, polgármesteri hivatalt és az intézményeket érintő válto-
zások úgy gondolom a jövőre nézve jelentősen befolyásolják 
városunk életét, meghatározzák fejlődési pályáját. Ezek a vál-
tozások térségi szerepünket és pozíciónkat jelentősen erősítik, 
és jól meghatározható Medgyesegyháza vonzáskörzete, hiszen 
a környék települései több szállal is kapcsolódnak városunkhoz. 
A jövőben azon kell tovább dolgoznunk, hogy ezt a folyamatot 
még inkább erősítsük, ez lehet fejlődésünk egyik záloga. Bízom 
benne, hogy ezek után nem lesznek olyan medgyesegyháziak, 
akik úgy érzik, bárkinek is a „gyarmata lennénk”. 

A napokban többen is megállítottak, és megkérdezték, hogy 
a járó-betegellátás tekintetében hova fogunk tartozni a jövőben, 
Gyulához vagy Mezőkovácsházához? 

Ahhoz, hogy érthető legyen a kérdés, egy kicsit vissza kell 
menni a múltba. Medgyesegyháza hosszú évtizedeken keresztül 
a gyulai kórházhoz tartozott úgy a fekvő-, mint a járó-beteg-
ellátást tekintve, és ezzel a többség meg is volt elégedve. Az 
odautalt betegek vizsgálatát, és kezelését a kórház el tudja látni, 
mivel rendelkezik az összes olyan feltétellel, ami ehhez szüksé-
ges. A gyulai kórház mellett szól az is, hogy tömegközlekedés-
sel jól megközelíthető, továbbá az is, hogy a hosszú évek alatt 
kialakultak azok az orvos-beteg kapcsolatok, amelyek nagyon 
fontosak az érintettek számára. Ezen a helyzeten változtatott az, 
hogy a tavaly Mezőkovácsházán elkészült egy járóbeteg-ellátó 
központ, aminek a fejlesztését uniós forrásból valósította meg 
Mezőkovácsháza önkormányzata. 

Ennek a pályázatnak az előkészítése 2005-2006-ban kezdő-
dött, egy úgynevezett LHH programon belül. Ennek a program-
nak az volt a lényege, hogy a mezőkovácsházi kistérség tele-
pülései összesen 3,5 milliárd forint fejlesztéshez jutottak, amit 
a térségen belül a települések valamilyen szempont szerint fel-
osztottak egymás közt. Többek között ebből a forrásból valósult 
meg Medgyesegyházán a Szabadság, József Attila, Baross és 
Báthori utcákban az utak és járdák felújítása. A mezőkovácsházi 
járóbeteg-ellátó központ pályázatában meg lettek határozva 
azok a települések, amelyeket ez az intézmény fog majd ellát-
ni, és ezen települések közt szerepel Medgyesegyháza neve is, 
így a hatóságok a pályázat alapján Medgyesegyházát a jövőben 
járó-betegellátás tekintetében ehhez az intézményhez szeretnék 
csatolni. 

Kérdésként merülhet fel bennünk, hogy az akkori képviselő-
testület, hogyan fogadhatta el ezt, és miért nem tájékoztatta a 
lakosságot erről? 

Az akkori testület elfogadta azt a térségi fejlesztési progra-
mot, aminek többek között része volt a medgyesi útépítés, és a 
kovácsházi járó-betegellátó központ is, viszont azzal, hogy ez 
milyen feltételekkel, milyen következményekkel fog járni, nem 

tudtak. Döntésüket a legjobb szándékkal hozták meg, szem előtt 
tartva Medgyesegyháza érdekeit, arról viszont nem ők tehettek, 
hogy nem kaptak teljes körű tájékoztatást erről. 

Jelenleg a medgyesi embereket akár Gyulára, akár 
Mezőkovácsházára utalja a háziorvos, mind a két helyen fogad-
ják és ellátják, viszont ezt a kettőséget nem lehet sokáig fenn-
tartani, mivel a jogszabályok értelmében városunk csak egy 
helyhez tartozhat.

A feladat számomra egyértelmű, el kell valahogy érni, hogy 
Medgyesegyháza a jövőben is Gyulához tartozzon. Az elmúlt 
hetekben, hónapokban megkerestem Simonka György, ország-
gyűlési képviselőnket, Dr. Kovács József, országgyűlési kép-
viselőt, a Pándy Kálmán Kórház főigazgatóját, Erdős Norbert, 
Békés Megyei Kormányhivatali vezetőt, hogy segítsenek ez 
ügyben. Mindnyájan biztosítottak segítségükről, és bízom ben-
ne, sikerül rendezni ezt a helyzetet úgy, hogy a jövőben is Gyu-
lához tartozzunk.

A naplóm elején arról írtam, hogy az önkormányzat gazdál-
kodását sikerült hitelfelvétel nélkül egyensúlyba hozni, és ez-
zel szemben a sajtóban megjelent, hogy Medgyesegyháza az 
önkormányzatokat segítő adóság konszolidációban 52 millió 
forint állami támogatást kapott. Hogy is van ez? 

Amikor múlt év novemberében véglegessé vált, hogy az ön-
kormányzatokat hogyan segítené az állam, nem volt a városunk-
nak hitele, viszont volt egy folyószámla hitelkeretünk 50 millió 
forint értéken, amit kimerítettük olyan tételekkel, amelyekkel 
egyébként terveztünk, csak a stabilitásunk érdekében nem rea-
lizáltunk. Így az állam ezt a hitelt vállalta át. Ezzel a lépéssel azt 
értük el, hogy az önkormányzat a 2012 évet pénzmaradvánnyal 
zárta. A pénzmaradványunkat tovább növelte, hogy az ÖNHIKI 
pályázaton is pozitív elbírálásban részesültünk, hiszen 32 millió 
forint támogatást kaptunk december végén. Ezek az összegek 
nagyon fontosak számunkra, hiszen a 2013-as év költségvetés-
ének előkészítésénél vagyunk, és bízom benne, hogy úgy tud-
juk ezt megtenni, hogy a működésünkhöz rendelkezni fogunk 
a szükséges forrásokkal, és most először nem kell hiánnyal ter-
veznünk, mint az előző években.

2012-ben is pályáztunk szociális tűzifára, aminek keretében 
85 erdei köbméter fa kiosztására nyílt lehetőség a szociálisan 
rászorulók részére. Erről az értesítést decemberben kaptuk meg, 
a testület még december közepén tárgyalta, meghozta szüksé-
ges rendeletmódosításokat, ami alapján a hivatal az igényeket 
be tudta fogadni. A kérelmek befogadásának határideje január 
7-e volt. Ezt követően a szociális bizottság meghozta döntését, 
hogy a kérelmek alapján kik jogosultak. Döntésük alapján 110 
családnak 0,75 erdei köbméter tűzifát tudunk biztosítani. A fá-
nak a kiszállítását azonnal megkezdtük, és bízom benne, hogy 
mire megjelenik ez az újság, mindenki meg is kapta.

Nagyon szép eseménynek voltam részese januárban, hiszen 
Papp Zoli bácsi a szociális otthonunk lakója, most ünnepelte 
100. születésnapját, és nekem juthatott az a megtiszteltetés, 
hogy az otthon lakóival és dolgozóival együtt köszönthettem 
ebből a jeles alkalomból, és átadhattam neki Orbán Viktor, Mi-
niszterelnök Úr által aláírt emléklapot. 

Zoli bácsinak és minden medgyesegyházi polgárnak, kedves 
olvasónak ezúton kívánok egészségben és örömökben gazdag 
új esztendőt!

 
Ruck Márton
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ÉBEREBB AZ „ÉLHETŐ” TAGSÁGA MINT VALAHA
Többen mondják településünkön, hogy ritkán hallatja hangját az Élhető Medgyesegyházáért Egyesület, amit a civil szervezet 

sem tagad, mert tagjai azt vallják, hogy ők olyan közügyek mellett köteleződtek el, melyek igazán sokat nyomnak a latban. Ilyenek 
pedig, sajnos vagy szerencsére (döntse el ki-ki maga) évente csak egyszer-kétszer fordulnak elő. Ugyanakkor azt is nyomatékosítják, 
hogy éberebbek, mint valaha, „szemük, fülük” van a mindennapos helyi történésekre, úgy érzik, hogy ők folyamatosan civil kont-
rollt gyakorolnak a medgyesi polgárok érdekében, anélkül, hogy ezt nagydobra vernék.

FÉLIDŐBEN: AHOGYAN MI LÁTJUK

Viszont, ha kell, tudnak hangosak lenni, szervezni, aláírás-
gyűjtést kezdeményezni és akár demonstrációt hirdetni. Éppen ez 
utóbbit fontolgatták annak kapcsán, hogy városunkban szárnyra 
kapott egy olyan híresztelés, hogy a járóbeteg-szakellátás a jól be-
járatott gyulai „betegút” helyett Mezőkovácsházára, Orosházára 
terelődik át. 

Többek között ez a téma is napirenden volt az egyesület közel-
múltban tartott összejövetelén, ahol, egyelőre letettek a „tüntetés” 
szándékáról, mert a meghívott Ruck Márton, polgármester és Dr. 
Várszegi Tamás, alpolgármester megnyugtatóan biztosította a je-
lenlévőket arról, hogy az ügyben előrehaladott állapotban vannak 
a tárgyalások. Simonka György, térségi országgyűlési képviselőnk 
és Dr. Kovács József, a gyulai kórház főigazgatója, országgyűlési 
képviselő is egyemberként lobbizik azért, hogy a medgyesiek to-
vábbra is az országosan is jó szakmai színvonalú megyei kórház 
kötelékében legyenek ellátva. 

A tagság körében felemlegetésre került a hétvégi orvosi ügye-
let körül kialakult, de azóta már rendeződött anomália felelőssé-
gének a kérdése, ahogy szerintük lehet felelőse a gyulai járóbe-
teg-ellátás kapcsán megszellőztetett változtatási törekvéseknek is 
a háttérben. 

A közel háromórás összejövetel jó alkalom volt arra, hogy az 
elmúlt két év közéleti történéseit górcső alá vegye az egyesület, 

Az önkormányzati képviselők mandátumuk felénél értékelést, 
interjút adtak a helyi újságban. Legtöbbjük igyekezett átfogó, re-
ális képet adni városunk életéről, pontosan visszaadni a tényleges 
történéseket. Az Élhető Medgyesegyházáért Egyesület értékeli 
azokat az erőfeszítéseket, melyeket az újonnan megválasztott kép-
viselő-testület tesz, élükön a polgármesterrel. 

Elismerésünk azért a heroikus küzdelemért, amit a költségve-
tés stabilizálása érdekében és annak egyensúlyban tartásáért vég-
hez vittek, visznek, hogy a felelőtlen pályázatokat kezelni tudták 
és a csőd közeli állapotból kimentették településünket.        

Sok kritika érte, de mára beigazolódott, hogy hasznos volt az 
önkormányzati átvilágítás, ami iránytű volt az indulásnál. Az ak-
kor megfogalmazódott javaslatok, jó tanácsok hozzásegítették az 
elöljárókat ahhoz, hogy mára beérjenek azok a változások, melye-
ket a kezdetekkor indítottak. 

Ma már alig találni valakit, aki ne látná be, hogy a személycse-
rék aktuálisak, s ami a legfontosabb, jogosak voltak, az intézmé-
nyek stabilabbak lettek, szakmai színvonaluk nőtt. A strukturális 
átalakítások beváltották a hozzáfűzött reményeket. A KÉSZ kft. 
megalakítása telitalálat volt. Azon számszaki mutatókon felül, 
hogy a cég égisze alatt milliós nagyságrenddel került kevesebbe 

mely diskurzusra jelenlegi elöljáróink mellett több korábbi kép-
viselő-testületi tag is elfogadta a meghívást és ki is nyilatkozta, 
hogy örömére szolgált e gesztus. Ezzel a lépéssel talán az is egy-
értelművé válhatott mindenki számára, hogy amikor az egyesü-
let -amely több képviselőt is sikerrel indított, támogatott (közte a 
polgármestert is) a most regnáló önkormányzatba- közreműködik 
a múltbéli hibák feltárásában, kritikát gyakorol, felelősöket nevez 
meg, soha nem mutogat ujjal visszafelé az előző testületre, nem 
őket hibáztatja az esetleges rossz döntésekért.

Az év eleji találkozó hangulatára rányomta a bélyegét az a né-
hány hozzászólás, ami azt erősítette, hogy a településen néhányan, 
többnyire egy jól behatárolható kisebb csoportosulás tagjai folya-
matosan „kóstolgatják” az egyesületet, igyekszenek rossz hírét 
kelteni, ami mellett most már nem tudnak szó nélkül elmenni. 

Páran magukkal hozták a tavaly év végén megjelent  
Medgyesegyházi Hírlapot is, amiben az elöljárók a Félidőben 
című összeállításban értékelték a legutóbbi helyhatósági választás 
óta eltelt két évet. A nyilatkozatok között sértőt is talált az egye-
sület magára nézve, ezért úgy döntöttek, hogy ők is közzétetetik 
saját véleményüket. 

Előrebocsátották, hogy ezzel nem kívánnak médiacsatározást 
elindítani, csupán reagálnak, mert megszólítva érzik magukat.                               

 B. I.                                                                          

az önkormányzatnak a Dinnyefesztivál megrendezése vagy, hogy 
már több mint 10 millió forinttal több bevétele van a kft-nek, mint 
ahogy erre az időszakra tervezte, csak egy pénzben ki nem fejez-
hető hozadéka, hogy gyermekeink és az idősek bőséges ételada-
gokat kapnak, jó minőségű helyi alapanyagokból. Ideje lenne azon 
is elgondolkodni, hogy ki, kik, mi vagy mik miatt kellett nekünk 
éveken keresztül egy olyan, a médiában is kétes hírűvé vált fővá-
rosi céggel elláttatni a közétkeztetést, akik igen szép haszonnal 
„etettek meg” bennünket.  

Elérkezettnek látnánk az időt, hogy akik kígyót-békát kiáltot-
tak a kft. megalakításra, beismernék, hogy tévedtek. 

Hiszünk benne, hogy azok is belátják majd tévedésüket, akik 
nem helyeselték az iskolában történt változásokat. Elsősorban őket 
kérdeznénk, hogy ki vagy kik a felelősei annak, hogy a medgyesi 
diákok a kompetencia felmérésekben éveken át az utolsó helyeken 
álltak, kivétel nélkül minden tantárgyban. Megindultunk felfelé a 
lejtőről. Reméljük, hogy pár év elteltével büszkék lehetünk diákja-
ink eredményeire, nem fognak elveszni továbbtanuláskor!

Tudjuk, vannak és mindig lesznek olyanok, akiknek savanyú 
a szőlő és egyre gerjesztik, és gerjesztik a negatív folyamatokat. 
Elég csak ingatlan cserénkre vagy adás-vételünkre gondolni, me-
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lyek városunk érdekét szolgálják, egyesek mégis hisztérikusan 
nevetséges, erőtlen hangulatkeltést próbáltak köré fonni. Azoknak 
az embereknek, akik morális romlásról beszélnek, nincs igazuk! 
Be kellene végre látni, mára megfordult a trend!

Nézzük meg, hogy a szélsőséges elemek nem tudják már napi-
renden tartani a randalírozást, a békétlenséget! Az önkormányzat 
a rendőrséggel karöltve rendbe tette ezt a kérdést. 

Medgyesegyháza nyert! Az elmúlt két évben számos új dolog-
gal, az összefogás kiterjesztésével, új hagyományok életre hívásá-
val gazdagodtunk.

Ezen jó érzéseket beárnyékolják az olyan megnyilvánulások, 
melyek a tavaly novemberi Medgyesegyházi Hírlapban a Félidő-
ben összeállításban láttak napvilágot az egyesületünket érintve. 
Az Élhető Medgyesegyházáért Egyesületet sérti az a megalapo-
zatlan vád, hogy képviselő-jelöltjeink – három fő bejutott, megvá-
lasztott képviselő- nem a település egészének érdekét tartják szem 
előtt. 

Farkas Gyula, képviselő nyilatkozta ezt, akinek nem volt 
bátorsága valami példával előrukkolni. Hiszen nem volt mivel!  
Gyermeteg érvelésnek tartjuk azt a butaságot, hogy bejutott 
jelöltjeink korában nem voltak közéleti szereplők. Ha valakik, 
akkor ők igazán azok voltak és a hiteles fajtából! Nem véletlen, 
hogy megválasztották őket. Hívó szavukra a 2008-as népsza-
vazásra a város lakosságának háromnegyed része ment el  és a 
szavazók 73 százaléka az ő általuk képviselt álláspontra szava-
zott!

Továbbá, az előző rendszerben is regnáltak, tanácstagok, az 
új rendszerben képviselők sportvezetők voltak. Mi ez, ha nem 
közéleti szereplés?

A blamálókat szeretnénk emlékeztetni, hogy egyesületünk 
sok komoly „hülyeségtől” mentette meg a várost: erőmű, rend-
őrségi büntetési biznisz.

Ígérjük, hogy ezután is fellépünk, ha nagy igazságtalanság 
vagy méltánytalanság éri Medgyesegyháza polgárait. Jelenleg 
is kritikusan figyeljük az eseményeket és ugrásra készen állunk. 
Nem látunk olyan hibát, amely miatt ki kellene rántani a kar-
dot.

Abban az elhrapódzott feljelentési spirálba, amit az úgyneve-
zett ellenzék kezd intézményesítni, nem kívánunk részt venni. 

Nem csak egyesületünk tagjai látják úgy, hanem a lakosság 
nagy része is, hogy a bajkeverőknek nincs bázisuk, szép lassan 
lejáratják magukat. Úgy viselkednek, mint a celebek, jönnek, 
majd letűnnek. Az emberek nem vevők erre a magatartásra. Vi-
szont a komoly munkát elismerik. 

Civil szervezetünk nagy empátiával drukkol minden 
medgyesinek, hogy tudjon boldogulni ebben a nehéz világban 
és helyzetben, az önkormányzatnak pedig azért, hogy sikeres 
legyen tervei végrehajtásában mindnyájunk megelégedésére. 

Ehhez kívánunk mindenkinek erőt, egészséget!

Az Élhető Medgyesegyházáért Egyesület nevében:  
Halász Mihály, elnök       

T Á J É K O Z T A T Ó
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a 

201/2001. (X. 25.) számú kormány-rendeletben foglaltak 
alapján, 2012. december 26-tól az ivóvíz arzéntartalmá-
nak határértéke 10 µg/ℓ lett, szemben a korábban meg-
engedett 50 µg/ℓ értékkel. Szeretném kihangsúlyozni, 
hogy nem az ivóvíz minősége változott meg, hanem EU-s 
kötelezettség (jogharmonizáció) alapján a határérték 
került jelentős csökkentésre.

Mint ismeretes, úgy Medgyesegyházán, mint Bánkúton 
is a víz arzéntartalma meghaladja a 10 µg/ℓ határértéket.

Figyelemmel a fentiekre és arra, hogy a Dél-alföldi Ivó-
vízminőség-javító Program keretében megvalósuló beruhá-
zás – mely a végleges megoldást jelenti majd – jelenleg a 
közbeszerzés fázisában (kivitelező kiválasztása) van, annak 
üzembe-helyezéséig átmeneti megoldást kell(ett) alkalmaz-
ni.

Így Társaságunk az év eleje óta a Magyar Hadsereg ál-
tal szállított és a követelményeknek megfelelő arzéntartal-
mú zacskós ivó- és főzővizet biztosít Medgyesegyházán a 
Szondi utcai telephelyén, Bánkúton pedig a buszmegálló 
helyiségében minden fogyasztónk számára. 

Költségkímélés érdekében a Magyar Hadsereg 
Medgyesegyházán a vízmű-telep melletti Sport utcában, 
míg Bánkúton az ottani vízmű-telep előtt (Honvéd utcában) 
letelepített egy-egy konténeres víztisztító berendezést, me-
lyek beüzemelése folyamatban van. 

Üzembe helyezésüket követően – várhatóan február ele-
jétől – az e berendezések által arzén-mentesített vízzel (fen-
ti helyeken) biztosítjuk az ivó- és főzővizet településünk 
minden lakója, illetve az arra igényt tartók (pl. vendégek, 
átutazók, stb.) számára, ezáltal eleget téve jogszabályi kö-
telezettségünknek.

Itt szeretném tájékoztatni a település lakosságát a 
Sport utcában bekövetkezett forgalmi-rend változások-
ról is. A Sport utca eddigi kétirányú szakasza ezután is 
ilyen rendben használható, de zsákutcaként funkcionál. 
A Sport utca eddigi egyirányú szakasza kétirányú zsák-
utca lesz.

Minden további információ vonatkozásában készséggel 
állunk rendelkezésükre. Szíves megértésüket és együttmű-
ködésüket kérve,

Tisztelettel: Nadabán János, ügyvezető igazgató
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TEMETKEZÉSI 
SZOLGÁLTATÁS

„A medgyesi 
vállalkozástól 

diszkréten, 
szépen, olcsón”

GULYÁS SÁNDOR 
DÓZSA u. 23.,  

Tel.: 06-70-611-7043

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT
Az  iskolabálon befolyt adomány 950.000 Ft, melyet a gye-

rekek szabadidős programjainak támogatására és taneszközök 
vásárlására fordít az intézmény. Köszönet minden közreműkö-
dőnek, támogatónak!

Szereplők: Baukó Lászlóné, Fodor Ildikó, Bojeczánné Ró-
zsa Barbara, Hegedűs Mariann, Megyeriné Roik Katalin, 
Piják Andrásné, Hegedűs Kitti, Herczeg Gyöngyi, Nyári István, 
Csomósné Nagy Gabriella, Vízhányó Erika, Szigetvári Józsefné, 
Péter Jánosné, Knapcsik Aliz, Széllné Loss Szilvia, Ipacs Enikő, 
Muntyán Erika, Zalai Éva, Sas Gabriella, Veres Judit

Támogatóink: Áfész, Bondár Attila, Borsos Cukrászda, Dafkó 
Nóra Százszorszép, Csicsely Zoltánné, Csipke Csemege, Csiz-
madia Tibor, Dr. Várszegi Tamás, Dr. Engelhardt Gábor, Élhető 
Medgyesegyházáért Egyesület, Engelhardtné Pápai Éva, Euro 
Centerline Kft., Evangélikus Egyház, Forgó Pál, Futaki Jánosné, 
Gácsér Béla, Gógné Farkas Bettina, Gold Írodaszer Ruck Róbert, 
Göcző Mátyás, Gyivicsán András és neje, Haladás Plusz Kft., 
Hegedűs Vendéglő, Holecz Zoltán, Horváth László, Horváthné 
Németh Erzsébet, Hubertus Vadásztársaság, Il Camino Pizzéria, 
Laukó Tünde, Kész Kft., Kínai Bolt, Kotroczó József, Lehóczki Já-
nos, Machnicz Endréné, Major József, Marosi Mihályné Erzsike, 
Medgyes Kft., Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Medgyesegyházi 
Nebulókért Alapítvány, MediFruct TÉSZ, Metaker, Nagy Endréné, 
Nagy Géza, Orestyákné Pintér Györgyi, Pálma Cukrászda, Pan-
non Lúd, Petrovszki Pál, Román Nemzetiségi Önkormányzat, 
Ruck Márton, Sas Gabriella, Sütő Mária Márta és Negrea Dáni-
el, Stangli Sütöde- Szőllősi György, Szamosi Iparcikk, Ifj. Szamo-
si Mihály, Szamosi Tüzépker,  Szamosi Zoltán, Szenteczki Gábor, 
Tóthné Krisán Zenóbia, Top laptop Kft., Tóth Károly és családja, 
Uhrin Pál, Vaderstad Kápolnásnyék, Varga Gábor, Varga Jánosné 
Edit, Városi Önkormányzat Képviselő testülete, Verbai Zsolt és 
családja, Zana Mihály és neje, Zsíros János, Zsíros Jánosné.

KÖSZÖNET
A medgyesegyházi óvodás 

gyermekek nevében köszönetet 
mondok minden segítőnek, aki 
munkájával, tárgyi és pénzbeli 
felajánlásával hozzájárult a ta-
valyi jótékonysági adventi vásár 
sikeres megtartásához! 

SEGÍTŐK
Kotroczóné Holecz Edit, Balázs 
Katalin, Zsilikné Herczeg Gyönyi, 
Machnicz Endréné, Kiss Ernőné 
Katona Icu, Gógné Baukó Nóra,
Forgó Pál, Opauvszki Anita, 
Számelné Kovács Adrienn, Kuzma 
Csilla, Jónás Anita, Simonka 
Jánosné, Pécs Zsuzsa, Hajdú 
Zsoltné Enikő, Zsilikné Pécs Mar-
csi, Leckési Ervinné Uhrin Mag-
dolna.

Köszönjük a művelődési ház-
nak, hogy otthont adtak az ese-
ménynek és az óvodai dolgozók 
munkáját!

Verbainé Megyeri Éva, 
Óvodai Szülői Munkaközösség elnöke

FEBRUÁR 1-JÉN ORSZÁGSZERTE MEGKEZDőDNEK AZ AGRÁRKAMARAI VÁLASZTÁSOK

Győrffy Balázs, a Magyar Agrárkamara átmeneti elnöke és Dr. Kulcsár László a Békés Megyei Agrárkamara megbízott elnöke sajtótájékoztatójukon bejelentették: az 
Átmeneti Elnökség elfogadta a 2013-as agrárkamarai választások eljárási szabályzatát, amelyet Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is jóváhagyott. A kamarai 
küldöttek listáira az „egy tag-egy szavazat” elve alapján voksolhatnak a választásra jogosultak február 1 és 21. között, a megyéjükben meghirdetett választási 
helyszínek bármelyikén. A törvény által előírt határidőig közel 200 ezer leendő tag jelentkezett be érvényesen az új kamarába, és szerzett ezáltal jogot a kamarai 
választásokon való részvételre. 
ELőZMÉNYEK

Az Országgyűlés a 2012. évi CXXVI. törvényben rendelkezett az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara létrehozásáról. A minden eddiginél 
szélesebb bázison megalakuló új köztestület kiterjed a teljes élelmiszer-előállítási láncra, azaz alanyi jogon tagja lesz a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az agráripar és 
a vidékfejlesztési minden piaci szereplője - az őstermelőktől a nagyvállalatokig, a termelőktől a kereskedőkig. A jogalkotó célja: erős, egységes és korszerű köztestületet 
létrehozni a magyar agrárium támogatására, versenyképességének erősítésére és érdekeinek hatékony védelmére.

A törvény szerint az új kamarának az országos kamarai választásokat követően, legkésőbb 2013. március 31-ig kell megalakulnia. Küldötteit, testületeit és tisztségviselőit 
5 évre választják, az „1 tag - 1 szavazat” elve alapján. A jelenlegi megyei agrárkamarák a megalakulással egyidőben egyetemes jogutódlással beolvadnak az egységes 
országos kamarába.

A vidékfejlesztési miniszter a 2013. február 1-21. közötti időszakot jelölte ki az országos agrárkamarai választásokra, amelynek előkészítéséért és lebonyolításáért a 
Magyar Agrárkamara 20 tagú Átmeneti Elnöksége a felelős. 
VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

A választói névjegyzékre a törvény szerint azok a tagságra kötelezettek kerülhettek fel, akik 2012. november 30-ig bejelentkeztek az agrárkamarai nyilvántartásba, 
és megfizették az 5.000,- Ft-os egyszeri regisztrációs díjat. Ennek közel 200 000 leendő tag tett határidőig érvényesen eleget, és szerzett ezáltal jogot a kamarai 
választásokon való részvételre. 

(A kamarai tagság természetesen alanyi jogon automatikusan jár azon tagságra kötelezettek számára is, akik november 30-ig nem regisztráltak. A bejelentkezési lehetőség 
továbbra is folyamatosan él a kamara honlapján, azonban a 2013-as választásokon való részvételre nézve a november 30-i határidő jogvesztő volt.)

A regisztrációs adatok ellenőrzése és a megfelelő adategyeztetések elvégzése után az Átmeneti Elnökség 2013. január 9-i ülésén elfogadta a 2013-as választások választói 
névjegyzékét, és megállapította a megyénként megválasztható kamarai küldöttek számát. 19 megyében összesen 1230 kamarai küldöttet fognak megválasztani február 
1-21. között. A névjegyzék a törvény szerint nyilvános, és 2013. január 18-tól megtekinthető a Magyar Agrárkamara székhelyén. A választói névjegyzékre felkerültek 
valamint a megválasztható kamarai küldöttek megoszlása megyénkénti bontásban elérhető az Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu).  

Az Átmeneti Elnökség január 25-ig levélben értesíti a választókat, illetve azokat is, akik valamilyen okból (téves, érvénytelen vagy valótlan adatok megadása miatt) nem 
kerültek fel a választói névjegyzékre. Ez utóbbiak február 5-ig jogorvoslatért folyamodhatnak az Országos Kamarai Választási Bizottsághoz.
VÁLASZTÁSI SZABÁLYOK

A választások előkészítéséért felelős agrárkamarai Átmeneti Elnökség 2013. január 9-i ülésén elfogadta a 2013-as választások eljárási szabályzatát, amely az „1 tag – 1 
szavazat” elvre épül. A dokumentumot Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter január 10-én hagyta jóvá és látta el kézjegyével. A szabályzat teljes terjedelmében 
letölthető az Agrárkamara honlapjáról.

A voksolás listás rendszerű lesz, azaz a megyei küldött-jelölteket tartalmazó listákra lehet szavazni. Jelöltlista állítására az országos ágazati érdekképviseleti szervezetek 
és azok országos szövetségei jogosultak (közös lista is állítható). A jelöltállító szervezeteknek megyei küldöttlistáikat 2013. január 21-én kell leadniuk a Magyar 
Agrárkamara hivatalos helyiségében. A listákat úgy kell összeállítani, hogy az új kamarában összefogott különböző ágazatok érdekeinek arányos képviselete biztosított 
legyen.

A megyei küldöttválasztásokat február 1-15. között, megyénként több meghirdetett időpontban és helyszínen, közjegyző jelenlétében tartják meg. A szavazás 
megkönnyítése érdekében a választók az adott megyében bármelyik meghirdetett helyszínen leadhatják szavazatukat. Február 21-én minden megyében pótszavazást 
tartanak, ahol viszont már csak a választási névjegyzékre pótlólag (fellebbezés után) felkerültek voksolhatnak. 

A Békés megyei küldöttválasztó szavazások időpontjai és helyszínei:

Minden helyszínen reggel 8,00 órától délután 16,00 óráig lehet szavazni a megadott helyszíneken.

Időpont Megyei település
Választási helyszín

Épület neve Címe

2013.02.01. Sarkad Bartók Béla Művelődési Központ 5720 Sarkad, Vár u. 2/B

2013.02.02. Gyula Polgármesteri Hivatal Kisterem I. em. 5700 Gyula,  Petőfi tér 3.

2013.02.04 Szeghalom Polgármesteri Hivatal Kistárgyaló 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

2013.02.05. Dévaványa Polgármesteri Hivatal 18. sz. Nagyterem 5510 Dévaványa, Hősök  tere 1.

2013.02.06. Békés Kecskeméti G. Kulturális Kp. Színházterem 5630 Békés, Jantyik M. u. 23.-25.

2013.02.07. Vésztő Sinka István Művelődési Központ 2. Terem 5530 Vésztő, Kossuth u. 43.-47.

2013.02.08. Tótkomlós Polgármesteri Hivatal Díszterem 5940 Tótkomlós, Fő út 1.

2013.02.09. Orosháza Petőfi S. Műv. Kp. Színháztermi előtér 5900 Orosháza, Kossuth u. 1.

2013.02.11. Mezőkovácsháza Polgármesteri hivatal Nagyterem 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 
176.

2013.02.12. Gyomaendrőd Katona József Művelődési Ház 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.

2013.02.13. Szarvas Polgármesteri Hivatal Fsz. kiskörterem 5540 Szarvas, Szabadság út 25.-27.

2013.02.14. Medgyesegyháza Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit  Kft. 
-Művelődési HÁZ

5666 Medgyesegyháza, Kossuth 
tér 25.

2013.02.15. Békéscsaba Békés Megyei Agrárkamara oktatóterme 5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. út 15.

 Pótválasztás   

2013.02.21. Békéscsaba Békés Megyei Agrárkamara oktatóterme 5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. út 15.

Az egyes megyékben meghirdetett szavazási helyszínek és időpontok január 20-tól az Agrárkamara honlapján (www.agrarkamara.hu) is megtekinthetők.

A választások után a megyékben 2013. március 9-én tartják majd meg a megyei alakuló küldöttgyűléseket, ahol megválasztják az országos kamarai küldötteket és a 
megyei kamarai tisztségviselőket. Az új nemzeti agrárkamara országos alakuló küldöttgyűlésére 2013. március 28-án kerül majd sor, ahol az alapszabály elfogadásával 
és az országos tisztségviselők megválasztásával jogilag is létrejön az új kamara.

A választásokkal kapcsolatos kérdésekben az érdeklődők hívhatják az Agrárkamara telefonos választási ügyfélszolgálatát a 06-80-911-078-as zöld számon, illetve 
írhatnak a valasztas@agrarkamara.hu e-mail címre.

   Békéscsaba, 2013. január 14. Dr. Kulcsár László, mb. Kamarai Elnök

†
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Tisztelt Olvasók! 
Alapítványunk 2012-ben a Nemzeti 

Együttműködési Alap pályázatán szakmai 
programok támogatására 880.000,- Ft támo-
gatást nyert. Az elnyert összeg segítségével 
az elmúlt évben több sikeres rendezvényt, 
programot tudtunk lebonyolítani. (Gyermek-
nap, kerékpáros kirándulás, táboroztatás, 
kézműves játszóházak, kitűnő tanulók juta-
lom kirándulása.) Az ősz folyamán 50 gyer-
meknek vettünk színházbérletet a Békéscsa-
bai Jókai Színház gyermek előadásaira, és a 
színházba jutáshoz is hozzájárulunk. 

Folytattuk a 2011-ben életre hívott prog-
ramunkat, a „Várjuk együtt a Karácsonyt!” 
elnevezésű rendezvényünket. December 22-
én 80 gyermeket láttunk vendégül. A KÉSZ 
Kft Napközis konyháján finom ebéddel vár-
tuk a résztvevőket. Az ebéd után sütemény 
is járt. Mivel mindenki nagyon jól lakott, 
de semmiképpen sem szerettük volna, ha 
valaki elhízik, ezért Nagy Attila tanár bácsi 
irányításával a Sportcsarnokban sportolhat-
tak, mozoghattak egy kicsit a gyermekek. 2 
órától kézműves Játszóházzal folytatódott a 
délután, immár a Művelődési Házban. Kará-
csonyfadíszeket készítettünk, mézeskalácsot 
díszítettünk, valamint sablonfestő techniká-
val textilterítőt festettünk, mely gyönyörű 
karácsonyi ajándék lehetett az édesanyák-
nak, nagymamáknak.

4 órától a KÉSZ Kft. ajándékaként 
zenés műsort tekinthettek meg kicsik és 
nagyok, majd következett a nap legünne-
pélyesebb pillanata, közösen vettünk részt 
a települési közös, nagy  adventi koszorú 
4. gyertyájának  meggyújtásán. A délután 
azonban még ekkor sem ért véget, mert a 
gyermekek szerény karácsonyi ajándékként 
a TESCO Globál Zrt. Orosházi Áruházának 
közreműködésével összeállított édesség-
csomagot vehettek át. Ezúton is köszönjük 
mindenkinek, aki segített ennek a napnak a 
megrendezésében!

A projektnek már csak egy kis része van 
hátra. Február hónapban az óvodások közül 
50 gyermek Békéscsabára látogat, ahol a 
Napsugár Bábszínház egyik előadását te-
kinthetik meg a gyermekek.

Támogatónk:

Medgyesegyházi KÉSZ  
Nonprofit Kft.

A KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET 
EREDMÉNYEI 2008-2012

Korábbi, interjú-formában készített megjelenéseinktől eltérően, az idei évben egy olyan 
cikksorozattal jelenünk meg, amelyben bemutatjuk a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 
2008.11.01-től elért eredményeit, a nyertes projektjeinket, támogatási formánként.

Elsőként a falufejlesztés jogcím nyertes projektjeit kívánjuk bemutatni. A pályázati lehetőség so-
rán lehetőség nyílt épületeket felújítani, létesíteni (1. célterület), közparkokat létesíteni, felújítani (2. 
célterület), piacokat modernizálni (3 célterület), játszótereket létesíteni (4. célterület). A támogatás ön-
kormányzatoknak, civil szervezeteknek fő szabályként 100 %-os volt, néhány fontos mellékszabály fi-
gyelembevételével:
- önkormányzati pályázó esetén az ÁFA nem támogatott költség (a 100%-os támogatás így mindjárt 

80%-ra, majd 27%-os ÁFA kulcsnál még alacsonyabb értékre esett vissza), 
- a piacfelújítás esetén a 100%-os támogatási arány 85%-ra csökkent
- a projekt utánfinanszírozott, tehát a pályázónak a saját pénzén kell részben vagy egészben megvalósí-

tani a projektet, és erre igényelhette utólag a támogatást.
- Mezőkovácsháza és Battonya mindvégig, Medgyesegyháza és Újkígyós a 2009 év végi második meg-

hirdetéstől kizárásra került, a jogcímben pályázatot nem nyújthatott be
Falufejlesztésre a 2008 év végén kiírt első körös pályázatán mindösszesen 584 941 €-t (kb. 156m Ft) 

nyertek a pályázók (Kaszaper, Medgyesegyháza, Kunágota, Pusztaottlaka, Kisdombegyház, Szabadkí-
gyós). 

A 2009 év végén meghirdetett, második pályázati lehetőségnél 130 086 €-t (kb 36m Ft) kaptak fej-
lesztéseikre a sikeres tagtelepülések (Szabadkígyós, Nagykamarás, Almáskamarás, Dombegyház ). 

Fontos kiemelni, hogy működésünk során egy kivétellel minden, formailag megfelelő pályázat tá-
mogatást kapott!

A falufejlesztés pályázat 2012-ben is meghirdetésre került, maximum 5 millió Ft támogatási igény-
nyel lehetett pályázni, 10 pályázat érkezett be, 47 millió Ft-os támogatási igénnyel.
Medgyesegyházán egy fejlesztés kapott támogatást ebből a forrásból, így az Európai Vidékfejlesztési 
és Mezőgazdasági Alap és a Magyar Kormány támogatásából megújulhatott a vasútállomás előtti, ko-

rábban elhanyagolt terület, illetve kicserélték a Művelődési Ház nyílászáróinak nagy részét. A beruházás 
bemutatására a szavak helyett beszéljenek a képek: 

a művelődési ház  ilyen volt  ilyen lett

     
a park  ilyen volt  ilyen lett
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Tisztelt Olvasók!  
Kedves Barátaim! 

Fűriné Zubán Tünde vagyok, 28 éves, három gyermek 
édesanyja, medgyesegyházi lakos. Augusztus 7-én hoztam vi-
lágra harmadik kisbabámat. Hét héttel később, akut myleoid 
leukémiát diagnosztizáltak nálam. 

Debrecenben kezelnek, és már túl vagyok a harmadik kemote-
rápiás kezelésen is. A karácsonyt a gyermekeim és a férjem nélkül 
kellett töltenem, habár az új évet otthon köszönthettem, örömöm 
nem volt felhőtlen. Betegen, lázasan „ünnepeltem”, de legalább 
ott volt velem a családom. Tudom, erősnek kell lennem az elkö-
vetkezendő időszakban. A legutóbbi kezelés után kiderült, hogy 
csontvelő átültetésre is szükségem lesz. Ahhoz, hogy a transz-
plantáció után hazajöhessek a szeretteimhez, ki kell alakítanunk 
egy sterilszobát, melyre a tanyai házunkban lenne lehetőségünk. 
A családom, barátaim, ismerőseim egy jótékonysági délutánt 
rendeznek, hogy a támogatásokból elő tudják teremteni a kellő 
anyagi fedezetet, ennek kialakítására. Február 10-én Vasárnap 
délután 15 órai kezdettel a Medgyesegyházi Művelődési Házban 
lesz a rendezvény, melyre mindenkit, szeretettel hívok és várok. 
A támogatói díjból befolyó összeg mind a gyógyulásomra, mind 
a kórházi kezelések költségeinek fedezésére fordulna. 

Szeretném a segítségüket/segítségeteket kérni ahhoz, hogy a 
házunk időben elkészülhessen, a kórházi kezeléseket meg tudjam 
kapni és a gyermekeimnek ne kelljen tovább mellőzni az édes-
anyjuk közelségét. 

A támogatásokat a Medgyesegyházi Boldog Otthon Alapít-
vány gyűjti számomra „Tünde” megjelöléssel. 

 
Boldog Otthon Alapítvány,  
5666 Medgyesegyháza Zsilinszki u.57.sz.

 
Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet,  
Medgyesegyházi kirendeltsége: 
53500614-11753726 
Alapítvány elnök: Balogné Süli Beáta,  
Tel.: 06/30-663-11-64

Támogatói jegyekhez a már megszokott helyeken lehet hozzá-
jutni, 500 Ft-os áron. 

Támogatásukat Támogatásotokat előre is köszönöm! 
                 Tisztelettel és baráti üdvözlettel: 

Fűriné Zubán Tünde

NINCS  
MEGÁLLÁS!

Alapítványunk az idei évben is 
folytatja a PET palackok és az alu-
mínium dobozok gyűjtését. 

Kérünk mindenkit, hogy senki 
ne dobja vagy égesse el, hanem zsákokba gyűjtve hozza el a 
Jókai utcai iskola épületéhez. 

A gyűjtés iskolai szinten történik. A bevételt a 2013-as 
Gyermeknap megrendezésénél  használjuk fel.

Az előző évi gyűjtésből származó 45. 000,- Ft-ot a 2012-
es Gyermeknap sikeres lebonyolításához használtuk fel.

KÖSZÖNET
A KÉSZ Kft., a művelődési ház ezúton köszöni a tavaly év végi adven-

ti rendezvényeken nyújtott önzetlen segítséget, felajánlásokat az alábbi 
személyeknek!

Botás Györgyné, Katona Endre, Orestyákné Pintér Györgyi, Kárpáti 
József,Varga János, Petrusán Jánosné, Hankó Anita, Kispál Józsefné, Var-
ga Vincéné, Papné Réti Erzsébet Kovács Zoltánné, Pallagi Sándorné, Ta-
kács Ferencné, Takács Ferenc, Kociszki Györgyné, Varga Jánosné, Herczeg 
Gyöngyi, Leczkési Ervinné, Szász Krisztina, Fülöp István, Galáth Krisztina, 
Baloghné Süli Beáta, Balázs Tiborné, Banyó János, Kiss Ádám, Mengyán 
István, Moldován Jánosné, Zsíros Jánosné, Kotroczó József, Gulyás 
Andrásné,Varga Jánosné (VirágosEdit), Gácsér Béláné.


