
Medgyesegyházi hírlap
Medgyesegyháza Város ÖnkorMányzatának helyi, ingyenes kÖzérdekű lapja

XIX. évfolyam, 10. szám 2011. November

Meghívó – Invitaţie – Pozvánka
A Medgyesegyházi Román Kisebbségi Önkormányzat és 

a Medgyesegyházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a Ki-
sebbségek Napja alkalmából szeretettel meghívja Önt 2011. 
12. 10-én, 10 órakor a helyi Művelődési Házban rendezendő 
ünnepségre.

Nyáriné Szlávik Mária, 
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,

Negrea C. Dániel,
 a Román Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Program
Köszöntő: Ruck Márton, polgármester

Kitüntetés átadása
Kulturális műsor: Román és szlovák csoportok előadásai

Mese a Mikulásról
Hókastélyban jéglakás: 

Ott lakik a Mikulás. 
Szél a szánja, mégse fázik, 

Úgy röpül egy messzi házig.
Csengője a hópehely. 
Szánkójának énekelj, 

Mintha dallal idehúznád, 
S tedd ki ablakba a csizmád…

Veress Miklós
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2011. november 23. 

…Ha röviden akarnám jellemez-
ni a novembert, akkor azt kellene 
mondanom, hogy nagyon sok volt 
a tennivaló és nagyon kevés az idő 
a feladatok elvégzésére. Ebben a 
hónapban volt a LEADER pályá-
zatok beadásának határideje, amire 
az önkormányzat két pályázatot is 
benyújtott. Az egyiket a 2012. évi 
Dinnyefesztivál támogatására, mert 
fontos számunkra, hogy ezt a rendez-
vényt hírnevéhez méltó színvonalon 
rendezzük meg. A másikat térfigye-
lő kamerarendszer kiépítésére, ami 
kedvező elbírálás esetén lehetővé te-
szi a város bevezető útjainál – a me-
zőgazdasági földutakat is beleértve 
–, valamint a frekventált helyeken, 
arc- és rendszámfelismerő kamerák 
elhelyezését. 

Mit is várunk ettől a beruházás-
tól? 

Elsődleges célja a város közbiz-
tonságának erősítése, hiszen így 
nem lehet majd Medgyesegyházán 
úgy közlekedni, hogy valamelyik 
kamera azt ne rögzítené. Amennyi-
ben e visszatartó körülmény ellenére 
mégis bűncselekmény történik vá-
rosunkban, ez a technológia nagy-
ban segítheti a rendőrség felderítő 
munkáját. A rendszer központja a 
medgyesegyházi rendőrőrsön lenne 
elhelyezve, és a kamerák által készí-
tett felvételekbe csak a rendőrségnek 
lesz joga betekinteni.

Szintén erre a hónapra esett a 
START Munkaprogram pályázati 
dokumentációjának elkészítése, il-
letve magának a programnak az el-
indítása. Simonka György, térségünk 
fideszes országgyűlési képviselője 

minden követ megmozgatott azért, 
hogy Pusztaottlaka gesztorságával 
Medgyesbodzás és Medgyesegyháza 
közösen tudjon pályázni, vállalva a 
szoros együttműködést, mert csak 
így volt esélye, hogy a programhoz 
szükséges pénzügyi forrásokat meg-
kapjuk. Csak napok álltak rendelke-
zésre, hogy a pályázatot elkészítsük, 
majd az embereket értesítsük és tájé-
koztassuk, valamint a munkaszerző-
déseket előkészítsük. Elmondhatom, 
sikerült! Ezt a munkát Polgármesteri 
Hivatal munkatársai végezték el, ez-
úton is köszönöm nekik!

November 15-én kellett elindítani a 
foglalkoztatást, itt Medgyesegyházán 
150 ember állt munkába állni, ami 
számomra nagyon fontos! Az érin-
tett családoknak így jövedelmet 
biztosítunk, ami ebben a leghátrá-
nyosabb helyzetű térségben elsőd-
leges feladat, hiszen a településen 
működő vállalkozások nem tudják 
foglalkoztatni ezeket az embereket. 
Reményeim szerint 2012 januárjától 
tovább folytatódik a munka, de erre 
csak akkor van esélyünk, ha idén de-
cember 31-ig a foglalkoztatás révén 
vállalt célokat meg tudjuk valósítani. 
Ezt az önkormányzat önmaga nem 
képes megoldani, csak a foglalkozta-
tott emberek közreműködésével! Én 
hiszek benne, hogy együtt sikerülni 
fog! 

Mit vállaltunk ebben a program-
ban? 

Egyrészt, hogy a város utcái-
ban a gyalogos forgalom számára 
kiépítjük a járdákat, és ehhez egy 
betonelemgyártó üzemet létesítünk, 
amit a Kossuth téri régi mozi épüle-
tében alakítunk ki. Másrészt a telepü-
lésen található temetők környezetét 

rendbe tesszük, parkolókat építünk 
ki, és parkosítunk ezeken a területe-
ken is, hasonló módon, mint a Gár-
donyi utcában. További cél, hogy a 
külterületi mezőgazdasági célú föld-
utakat is rendbe tegyük, mert sok he-
lyen szinte járhatatlanok. 

Ebben a hónapban több fontos 
döntése is volt a Képviselő-testület-
nek. November 3-án fegyelmi tár-
gyalást kellett lefolytatni Nagy At-
tila, iskolaigazgató úrral szemben a 
Magyar Államkincstár ellenőrei által 
feltárt, szabálytalanul igénybevett 
állami normatíva ügyében, ami ka-
mataival együtt 5 millió  200 ezer Ft 
többletkiadást jelent az önkormány-
zat számára. A Képviselő-testület 
visszavonta az igazgató úr magasabb 
vezetői megbízatását, de szeretném 
hangsúlyozni, hogy a munkaviszo-
nya nem lett megszüntetve.

A november 14-ei ülésen meg-
választásra került az önkormányzat 
új jegyzője. Öt pályázat került be-
nyújtásra, melyek közül a Képvise-
lő-testület döntése értelmében 2011. 
december 01-től Dr. Horváthné Dr. 
Bartha Edit Medgyesegyháza Vá-
ros Önkormányzat jegyzője. Bízom 
benne, hogy munkájával a település 
polgárainak segítségére lesz!

Mire e sorok megjelennek, már 
kezdetét veszi az advent, a csönd és 
az elmélkedés időszaka. Kívánom 
mindnyájunknak, hogy legyen alkal-
munk magunkban elmélyülni, kicsit 
befelé tekinteni, érezzük meg a ben-
nünk élő vágyakozást a szeretetre, 
készüljünk fel belül az ünnepre!

Ruck Márton

Részletek  a Medgyesegyházi Polgármester naplójából …
ÓVODAI CSALÁDI NAP 

November 12-én, szombaton délután a medgyesegyházi 
és bánkúti óvoda gyermekei, szüleik és a dolgozók egy 
igazán sportos eseményen vettek részt a sportcsarnokban. 
A családi napon, amely a  TÁMOP 3.2.11. „Kultúrával 
a közösségekért” pályázat eleme, rengeteg látnivaló és 
program volt.  

A közös felvonulás után a csoportok igényes előadást 
produkáltak. Természetesen a legkisebbek voltak a leg-
bájosabbak, míg a középsősök és a nagycsoportosok már 
igen komoly előkészületekkel járó díszletekkel és koreog-
ráfiával kápráztatták el a közönséget.  A siker nem maradt 
el, hatalmas tapssal jutalmazták a produkciókat.

Holeczné Kovács Noémi, vezető óvónő köszöntőjében 
felhívta a figyelmet a rendszeres testmozgás és a család-
tagokkal közösen végzett tevékenységek fontosságára. 
Erre volt is lehetőség, mert közös tornára bátorítottak a 
nagycsoportosok. A bemelegítés után együtt mozogtak, 
játszottak a családtagok a közös játékokban is.
 

A szülői munkaközösség és az egyéni támogatók jóvol-
tából mindenki elfogyaszthatta az uzsonnát, gyümölcssalá-
tát és ihatott teát. Ezt követően mérték össze ügyességüket 
a különböző korcsoportok. A gyerekek a szüleikkel verse-
nyeztek. Lelkesen, ám sportszerűen küzdöttek, a hatalmas 
szurkolótábor pedig folyamatosan győzelemre buzdította 
a csapatokat. Kellemesen elfáradtunk, sokat nevettünk. Az 
ilyen (főleg közös) programra nagy szüksége van a felnőt-
teknek és gyermekeknek egyaránt.

Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki hozzájá-
rult a program sikeres lebonyolításához!

Óvoda dolgozói

ISKOLAI VERSENYEREDMÉNYEK
2011. október 1–2. Tepertőfesztivál Pusztaottlaka foci-

torna – 4. kcs. 5. helyezés
2011. október 4-én labdarúgás diákolimpia nagykörzeti 

döntő őszi fordulója
1. kcs. 1. hely – 2. kcs. 1. hely – 3. kcs. 2. hely 
Csapattagok: 1. kcs.: Bácsi Zsolt Patrik, Buzás Tibor, 

Cselovszki Szabolcs, Isztin Ákos, Karsai Alex, Süli Zol-
tán, Szabó Szilárd, Szemesi Márk, Szűcs Zsolt, Uhrin Pál, 
Korogyi Szabolcs. 2. kcs.: Csabai Norbert, István Erik, 
Karsai Erik, Kovács Ferenc, Körömi Zoltán, Opauszki 
András, Roik Martin, Szabó Alex. 3. kcs.: Rálik Medárd, 
Kakuszi Zoltán, Oláh Zsombor, Pavló Péter, Rálik Szilárd, 
Holecz Kornél, Alb György, Megyeri Gábor, Tanner Márk

Gratulálunk a csapat edzőjének, Szabó András tanár úrnak!

ROMÁN VERSMONDÓINK SIKERE
Az idén november közepén immár negyedik alka-

lommal rendezte meg a battonyai román általános isko-
la a névadójáról, Lucian Magduról elnevezett versmondó 
megmérettetést. 

A rendezvényen 12 iskola képviseltette magát, ahol a 
rendezők romániai testvériskolájának tanulói értékes népi 
előadással kedveskedtek a résztvevőknek. A medgyesi is-
kolából két tanuló versenyzett: Debreczeni Alexandra 6. b 
osztályos diák, aki harmadik helyezést ért el 

és Misur György 7. b osztályos tanuló, aki a zsűri elnöké-
nek, Simonné Orosz Annának, az Oktatási Minisztérium Ro-
mán Nemzetiségi Szakreferensének különdíját kapta meg. 

Alexandra három éve, Gyuri pedig négy éve tanulja 
nagy szorgalommal a román nyelvet. Felkészítő pedagó-
gusuk Negrea C. Dániel. tanár úr. Gratulálunk, és további 
sok sikert kívánunk!
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ORSZÁGOS KISEBBSÉGI VEZETŐK LÁTOGATÁSA
Az Országos Román Kisebbségi önkormányzat vezetősége monitorozza 

az országban azokat az iskolákat, ahol román nyelvoktatás folyik. A prog-
ram keretében a közelmúltban Medgyesegyházára is ellátagotatott Kreszta 
Traján, elnök és Simonné Orosz Anna, az Oktatási Minisztérium román 
nemzetiségi szakreferense. 

Városunkban hat éve kezdődött nemzetiségi nyelvoktatás, amiben azóta is 
partner az önkormányzat és az iskola vezetése. A Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központban Ruck Márton, polgármester, Nagy Attila, igazgató és Negrea 
C. Dániel, a helyi román kisebbségi önkormányzat elnöke (a felsősöknek tanít 
román nyelvet) fogadta a vendégeket, akik megtekintették az iskola épületét és az 
oktatótermeket, valamint megnézték annak a 20 fő, alsó tagozatos gyermeknek a 
román nyelvű műsorát, akikkel Szucsán Gyöngyi, tanítónő foglalkozik.  

Kreszta Traján kiemelte a román nyelv tanulásának hozadékát a gyermekek 
továbbtanulási esélyei kapcsán, akár a gyulai „N. Bălcescu” gimnáziumban, 
de Arad felsőoktatási intézményeiben is, hiszen alig 60 kilométeres körzetben 
elérhető a színvonalas oktatás. Simonné Orosz Anna a nyelvoktatással elérhe-
tő többletforráshoz jutás lehetőségeit is vázolta a látogatás során. 

MEGEMLÉKEZÉS A SCHÉNER MIHÁLY NEVELÉSI és OKTATÁSI KÖZPONTBAN
„Emlékül az 1956-os hősöknek…” – Üzenet napjainkra:

„szabad vagy a jövődet is visszaadják…azt hitted kis magyar, hogy elnézik neked a nagyok…
légy büszke arra, ha csak kicsiny kokárda vagy világnak gomblyukában”

/Ezerkilencszázötvenhat/

„Nagy Imre és társai inkább vállalták a halált, minthogy megtagadják magyarságukat, ezért az egész világ tisztelettel 
adózik a magyar forradalomnak”. „Ma fontosabb még ’56 szelleménél is a magyar összetartozás, mint valaha eddig 
volt”. „Legyen béke, szabadság és egyetértés!”                 Pataky László 

Tisztelt 
medgyesegyházi 

polgárok!

A „Tisztelet a hősöknek” tár-
saság jövőre tovább folytatja te-
vékenységét.

A civil csoport 2012. évre 
tervezett munkája a katolikus te-
metőben található Kuzma Károly 
síremlékének felújítása illetve 
méltóbb helyre való helyezése.

Tisztelettel kérünk mindenkit, 
hogy akinek bármilyen informá-
ciója esetleges dokumentációja 
van Kuzma Károlyról, az 1848-
49-es forradalom és szabadság-
harc hadnagyáról, jelentkezzen 
a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központban Kiss Ist-
ván, szervezőnél.

Minden segítő szándékot szí-
vesen vesz a „Tisztelet a hősök-
nek” társaság.  

Városunkban komoly hagyományai vannak a gyerme-
kekért tartandó jótékonysági iskolabáloknak. Az idén is 
hallani lehetett az előkészületekről, ki volt tűzve a szülői 
munkaközösség által kezdeményezett rendezvény idő-
pontja.

A szervezés időben elkezdődött, a tantestületi tagok 
is dolgoztak a sikeres lebonyolításon, elindultak a műsor 
próbái. Mindezek ellenére, sokak megdöbbenésére még-
sem került megtartásra az idei iskolabál. 

Beszédtéma lett az okok találgatása, ezért megkérdez-
tük az iskolai szülői munkaközösség elnökét, Bojeczánné 
Rózsa Barbarát, aki szervezetével először egy nyilatkozat 
kiadásán gondolkodott a történteket illetően, de végül nem 
kívántak élni a nyilvánosság adta lehetőséggel. 

Nagy Attila, volt iskolaigazgató véleményét, települé-
si képviselőként is tudakoltuk, ugyanis elöljáróink szinte 
kivétel nélkül jelezték, hogy hozzá kívánnak szólni a tör-
téntekhez.       

– Sajnálom, hogy elmaradt egy 10 éves hagyománnyal 
rendelkező iskolai és települési rendezvény ebben a tanév-
ben. Véleményem szerint a nevelőtestület és a szülői mun-
kaközösség azért döntött így, mert nem ért egyet az igaz-
gató elleni fegyelmi eljárással, a fegyelmi határozattal.  
A kialakult közhangulat most nem alkalmas egy összefo-
gáson alapuló rendezvény megszervezésére. Bízom benne, 
hogy jövőre lesz iskolabál! – foglalta össze mondandóját.

Ruck Márton, polgármester őszintén elszomorítónak 
tartja, hogy ilyen döntés született. 

– Egy ilyen hagyománnyal, több száz fős érdeklődéssel 
bíró jótékonysági bál, már nem biztos, hogy csak a szerve-
zők belső ügye. Pontosan a gyermekek miatt, a medgyesi 
gyermekek miatt nem az! Ehhez a rendezvényhez polgá-
rok zöme, vállalkozók csatlakoztak, akik mindig segítő-
készen várták az eseményt, hogy évről évre támogathas-
sák e nemes célt. Többen is megkerestek, hogy igaz-e a 
bál elmaradása, és sajnálatukat fejezték ki. Mindezektől 
függetlenül biztosítottak arról, hogy szeretnék támogatni a 
gyermekeket, amit felelőtlenség lenne veszni hagyni, ezért 
meg kell teremteni az adakozás lehetőségét, formáját, ami-
hez partnerséget ajánlok. 

Dr. Várszegi Tamás, alpolgármester szerint nem volt 
meggondolt lépés a pedagógusok és a szülők részéről így 
dönteni. 

– Az iskolabál a gyermekek támogatására szerveződött. 
A későbbiekben azt kell mérlegelni, hogy őket hogyan le-
het kárpótolni!

Knapcsikné Király Gyöngyi, képviselő abszolút nem ért 
egyet a döntéssel, meglátása szerint a bál a gyermekekről, 
az ő érdekükről szól. 

– Nem gondolom, hogy egy más jellegű problémát 
bele kell keverni e rendezvénybe, hogy ilyen módon kell 
szolidalitást vállalni személyi kérdésekben.

Farkas Gyula, képviselő tiszteletben tartja az iskola és 
a szülői munkaközösség döntését. 

– Belső ügyük a rendezvény megtartása, hiszen ők 
hívták életre, így arról is ők dönthetnek, hogy megtartják 
vagy sem. 

Forgó Pál, képviselő nagyon sajnálja a gyerekeket, hi-
szen a bevétel őket illette volna. 

– A tantestület „csakazértse” hozzáállása felháborító! 
Milyen magatartás az, hogy ha leváltották az iskolaigaz-
gatót, elmarad az iskolabál? 

A szülői munkaközösség döntése érthetetlen. Mérhetet-
lenül szomorú vagyok. 

Kraller József, képviselő úgy gondolja, hogy ez a tan-
testületi és szülői munkaközösségi döntés abszolút a gyer-
mekek rovására ment. 

– Kénytelen vagyok elfogadni a döntéshozók vélemé-
nyét, de messze nem értek vele egyet. Bízom benne, hogy 
a jövőben lakossági összefogással sokat tehetünk még a 
medgyesi gyermekekért!

B. I.

AZ ÁNTSZ ZÁRTA BE
A Medgyesegyházán is „Sürgősségi ellátó 

hely”-et működtető egészségügyi szolgáltató és 
kereskedelmi korlátolt felelősségű társaságot, mint 
szolgáltatót az Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat (ÁNTSZ) kötelezte, hogy a működé-
si engedély nélkül működtetett telephelyein – közte 
városunkban is – szüntesse meg az egészségügyi 
szolgáltatást.

A kötelezettséget fellebbezésre tekintet nélkül 
azonnali hatállyal végre kellett hajtania a szolgálta-
tónak, így Medgyesegyházán is.

IDÉN ELMARADT AZ ISKOLABÁL
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TARTÓZKODJÁL EZEN A FÖLDÖN
Ez év október 31-én, a Reformáció ünnepén iktatták be hivatalába Zsí-

ros András medgyesegyházai evangélikus lelkészt. A meghitt alkalomra so-
kan eljöttek a templomba, ahol ünnepi közgyűlést is tartottak. A gyülekezet 
megválasztott lelkésze korábban a fővárosban, az Evangélikus Hittudományi 
Egyetemen végzett egyetemi lelkészi szolgálatot. Medgyesegyházára, szülőfa-
lujába családjával érkezett. Felesége, Zsíros Lilla is lelkész, aki a szomszédos 
Csanádapácán végzi majd a beosztott lelkészi teendőket. Kislányuk, Sára, két-
éves. 

Az ünnepi istentiszteleten történt beiktatást Kondor Péter, a Kelet-Békési 
Evangélikus Egyházmegye esperese végezte, aki felszentelte a felújított lelkész-
lakást is. 

Igehirdetésében azokat a szavakat intézte Andráshoz, melyeket az Úr Izsák-
nak mondott: „Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek és megáldalak 
téged”, majd emlékeztette őt és az egybegyűlteket arra, hogy mindannyian jö-
vevények vagyunk e világon, és nem érdemes kutatnunk, ragaszkodnunk a mú-
landó értékekhez, keressük inkább az örökkévalóságot. 

– Az egyedüllét, a magányosság érzése ősi jelenség. Emberi sors, a bűn kö-
vetkezménye, mert az ember elvesztette Istent. De, van remény! Van bűnbocsá-
nat, lehet új életet kezdeni, lehet talpra állni! – mondta. 

Képforrás: http://www.evangelikus.hu/aktualis/

A lelkészi meghívólevél átadása-átvétele után a vendéglelkészek is adtak ál-
dásos útravalót újonnan beiktatott társuknak. Veres Ravai Csaba Endre, a gyü-
lekezet korábbi lelkésze Pál Aspotol Timóteushoz írott leveléből idézett: „Töre-
kedjél az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre”. 

Zsíros András igehirdetésében kinyilatkozta: a szív döntött, amikor 
Medgyesegyháza városába jött szolgálni.

– Ma egymásra találtunk Én és a gyülekezet. Vezetettek, gondviseltek, vá-
lasztottak vagyunk egytől-egyig mindnyájan, Isten népe. Egy hatalmas család 
vagyunk, az Atya gyermekei.

B.I. 

TÁJÉKOZTATÓ
a 

szociális igazgatásról, a gyermekek  pénzbeli 
és természetbeni ellátásairól szóló önkor-

mányzati rendeletek módosításáról. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a szociális igazgatásról, pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 5/1993. (IV. 13.) Ök. rendeletét valamint 
a gyermekek pénzbeli és természetbeni támogatásáról szó-
ló 11/1997. (X.29.) önkormányzati rendeletét  a 2011. no-
vember 2-án megtartott ülésén módosította. 

A módosítás szerint a Képviselő-testület döntési jog-
körét átruházta a Szociális és Oktatási Bizottságára, mely 
az átmeneti segély, gyógyszertámogatás, és rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás iránt benyújtott kérelmeket 
érinti. 

A rendeletmódosítással az érintett ügyek intézési határ-
ideje rövidíthető, mivel  a benyújtott kérelmek nagyobb 
száma esetén a Szociális és Oktatási Bizottság nincs kötve 
a Képviselő-testület soros üléséhez, akár két hetenkénti 
időpontokban is tervezhető az átmeneti segély, gyógy-
szertámogatás, és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
illetve a már korábban átruházott lakásfenntartási támoga-
tás iránt benyújtott kérelmek elbírálása.

Az elbírálás során természetesen a Szociális és Oktatási 
Bizottság is a vonatkozó hatályos jogszabályok alkalma-
zásával dönt. 

Medgyesegyháza, 2011. november 21. 

Polgármesteri Hivatal

MEGHÍVÓ
közmeghallgatásra
Tisztelettel meghívom Önt a 

Medgyesegyházi Román Kisebb-
ségi Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének

2011. december 01 -én (csütör-
tök) 16 órától a Művelődési Ház 
emeleti Klubtermében tartandó so-
ron következő ülésére.

Javasolt napirendi pontok
1. Közmeghallgatás
2. A Nemzetiségi Nap szervezé-

sével kapcsolatos teendők megbe-
szélése

3. Bejelentések, interpellációk

Tisztelettel:
Negrea C. Dániel, elnök

KÖSZÖNET- 
NYILVÁNÍTÁS

A medgyesegyházi álta-
lános iskolában, 1956-
ban végzett diákok 55 
éves osztálytalálkozón-
kon nyújtott segítségü-
kért köszönetet mondunk 
Nagy Attila, igazgatónak 
és Tóth Lászlóné, Icu-
kának!

A találkozón részt vett 
öreg diákok

Szilveszteri 
Batyus Bál!

Szilveszterezzünk együtt
Medgyesegyházán!!!

Szeretettel meghívjuk Önöket a Medgyesegy-
házi Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Intéz-
mény Sportcsarnokában tartandó Óévbúcsúztató 
Szilveszteri  

„BATYUS BÁL”-ra!
Vendégvárás 2011. december 31-én este 19 órá-

tól, 20 órától nyitóbeszéd. Utána színvonalas mula-
tós élőzenével várja önöket Pocsai László és Varga 
Tivadar zenekara. Garantált a fergeteges mulatozás 
reggelig! A rendezvény helyszínén büfé üzemel.

Minden kedves vendéget
szeretettel várunk!

Belépőjegyek megrendelhetők: 2.000 Ft/fő

Medgyesegyházán
Bojeczánné Rózsa Barbara – 06-30/3483-027

Békéscsabán
Laurinyecz Zsolt – 06-20/3268-718

Mezőkovácsházán
Balogh Erzsébet – 06-70/9456-339

HIRDESSEN
A KARÁCSONYI HÍRLAPBAN

Megjelenés 2011. december 22-én

A Medgyesegyházi Hírlap decemberi számában 
hirdetési felületeket kínálunk a lakosságnak, cégek-
nek, vállalkozóknak az alábbiak szerint. 

1/1 oldalas hirdetés: 16.000 Ft+ áfa
1/2 oldalas hirdetés:   8.000 Ft+ áfa
1/4 oldalas hirdetés:   4.000 Ft + áfa
1/8 oldalas hirdetés:   2.000 Ft + áfa
1/16 oldalas hirdetés:  1.000 Ft+ áfa 

Hirdetésfelvétel: 2011. december 7-én és 14-
én (szerdai napokon) de. 8–12 óráig a művelődési 
házban Varga Márknál. 

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
IMPRESSZUM

Medgyesegyháza Önkormányzatának  
helyi, közérdekű, tájékoztató lapja

Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban
Felelős kiadó: Gácsér Béla jegyző

A szerkesztőség címe:  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

E-mail: baukoildiko@medgyesegyhaza.hu
Kiadja Medgyesegyháza Város Önkormányzata

Megjelenik: havonta – Terjesztése ingyenes 
Nyomtatás: Kolorprint Kft., Békéscsaba

Példányszám: 1.800 db
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A MEGVÁLTÓ HEGEDŰSZÓ

A város főterén tilos volt koldulni. A helyi polgári véde-
lem szigorúan fel is lépett azok ellen, akik megszegték ezt 
a szabályt, és kéregetni próbáltak. Nem is merészkedett a 
térre egyetlen koldus sem.

Egy nap egy bácsi megállt az egyik lámpaoszlop tö-
vében, letett egy hegedűtokot a földre, a hegedűt az álla 
alá vette, és szívhezszólóan játszani kezdett. Nem koldult. 
Az arra járók mégis dobtak egy-egy aprópénzt a tokba. 
A polgárőrök összenéztek, de nem merték elzavarni a bá-
csit – a járókelők olyan áhítattal hallgatták, és végtére 
is kéregetni nem kéregetett. Csak zenélt. Szívfájdítóan. 
Mindennap, még ha fújt is a szél, és esett is az eső, még ha 
egyetlen ember sem merészkedett az utcára, ő akkor is ott 
állt a lámpaoszlop tövében, és hegedült.

Az emberek lassan megszokták. Elválaszthatatlan ré-
sze lett a városnak, a főtérnek, még az egyik képeslapon is 
ott állt, és hegedült. Aztán egy nap nem jött többet. Valaki 
hallotta, talán kórházba került. Nagyon megfázhatott vagy 
ilyesmi. Az utca újra csendes volt. Az arra járók némán 
lépkedtek a téren.

A bácsi valóban a kórházban feküdt. Kopott hegedűje 
az ágy mellett állt a falhoz támasztva.

– Jó napot! – köszönt a bácsinak a sötét kórterembe 
lépve a polgármester, és levette a kalapját. A bácsi csak 
nézett nagyra nyílt szemekkel.

– A város polgármestere vagyok. A Képviselő-testület 
és a polgárok nevében jobbulást kívánok – kezdte a pol-
gármester, de elcsuklott a hangja; érezte, hogy ide nem ez 
a hivatalos hang kell.

– Tudja, hiányzik az embereknek. Soha nem szerettük a 
koldusokat és az utcazenészeket. De a maga hegedűszava 
óta a város már nem ugyanaz.

A bácsi arcán boldog mosoly terült szét, s rekedt hang-
ján így szólt:

– Akkor nem éltem hiába.

Változás. Ez az, ami értelmet ad minden életnek. Hogy 
megváltoztasson maga körül valamit vagy valakit. Persze 
sokszor könnyebb meghagyni mindent változatlanul, nem 
piszkálni bele abba, ami kialakult, nem bolygatni, nem job-
bítani, nem helyretenni, nem megtérni  S ha a változást a sa-
ját életünkben kell elkezdenünk, bizony az a legnehezebb! 
Ezért inkább azt kérdezgetjük magunktól, minek megváltozni, 
minek megváltoztatni, ha eddig jó volt így, jó lesz ezután is. 
Volt valaki, aki földre jöttének egyetlen célja az volt, hogy meg-
mutassa, miért nem jó, ahogy eddig éltünk. Hogy olyan utat 
mutasson, ami eddig rejtve volt a szemünk elől. Elrejtette az ön-
zés, a békétlenség, a gyűlölet. Sötétben tapogatózva jártunk, és 
magunk sem tudtuk igazán, mit is keresünk. S azért is jött, hogy 
mindez ne maradjon így, hogy ne hagyja változatlanul, javítat-
lanul a világot – hogy megváltoztasson mindnyájunkat. Ő volt 
Jézus Krisztus, akinek érkezésére várunk ezekben a napokban. 
Isten Jézuson keresztül változtat, formál: nevel bennünket. Ne-
vel azzal, hogy Fia közöttünk járt, tanított, gyógyított, és kö-
vetésére hívott bennünket. Kézzelfoghatóan, valóságosan meg-
mutatta általa a szeretet példáját, útmutatást adott az ő életén 
keresztül a mi életünkhöz is. 

Ez az új élet, amelyre a Megváltó, a Megváltoztató lecseréli régi 
életünket. Ezzel a céllal jött el egykor, és jön el hozzánk ma is.

Isten megváltoztat, nevel bennünket. Nem hagyja, hogy egye-
dül botorkáljunk, eltévedjünk, és magunkkal rántsunk másokat 
is. Fényt gyújtott a szívünkben, hogy a csüggedés helyét a re-
ménység foglalja el, hogy ne az elmúló földi dolgokhoz ragasz-
kodjunk, hanem bizalommal tekintsünk a megígért örök élet felé, 
és hogy már itt a földön is tapasztaljuk: megváltozott az életünk. 
Megváltozott, mert már sosem leszünk egyedül. Megváltozott, 
mert mindig van kihez visszamenekülni. Megváltozott, mert 
mindig van honnan erőt meríteni. Megváltozott, mert az önzés, 
csüggedés, gyűlölködés helyett már más töltheti ki az életünket: 
a hit, a remény és a szeretet.

A város lakóinak élete is megváltozott. Látszott ez abban, 
hogy sokkal nagyobb rendben tartották a főteret. Látszott ab-
ban, hogy ha nem is engedélyezték a kéregetést, sokkal elné-
zőbbek lettek a koldusok felé. De a legjobban abban látszott, 
hogy nem akartak a főtérre engedni másik utcazenészt. Várták, 
hogy visszatér a bácsi, újra leteszi a macskakőre elnyűtt he-
gedűtokját, a lámpaoszlopnak támaszkodik, és játszani kezd. 
A bácsi nem fog visszatérni. A város saját költségén temették el 
még azon a héten, amikor a polgármester nála járt. A polgárok 
mégsem mondtak le róla. Tudták, hogy igazából nem is a bácsinak 
kell visszatérnie. Mert aki az igazi változást hozza az életünkbe, 
aki megszületett karácsony este, Jézus, megígérte, hogy vissza-
tér. Visszatér a maga népéhez, akit saját képére formált, nevelt és 
megváltoztatott, hogy a szeretet tettei töltsék ki az életét. Visszatér 
hozzánk a testté lett ígéret, eljön értünk. Eljön értünk és magá-
val visz. Oda, ahol örök világosság, örök szeretet uralkodik. Oda, 
ahol Jézus hegedűszava örökkön örökké szólni fog.

Zsíros András, evangélikus lelkész
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