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Magyarországon 150 településen helyeznek üzembe folya-
matosan komplex, konténerizált víztisztító és vízkiadó beren-
dezést, mely mintegy félmillió embernek tudja biztosítani az 
egészséges ivóvizet. Az elsőt a Medgyesegyházához tartozó 
Bánkúton február 19-én Hende Csaba, honvédelmi miniszter 
adta át, aki hangsúlyozta, hogy a tárca vezetésével fejlesztett 
és gyártott berendezés teljes egészében magyar találmány. Be-
szédében kiemelte, hogy a víztisztítás kifejezett katonai képes-
ség, mely jól hasznosul a polgári életben is, ami egyáltalán nem 
egyedi eset, hiszen az internet is a haditechnika útján lett elér-
hető a széles rétegek számára. A mostani, víztisztítással kapcso-
latos eredmények a honvédségen belül létező előzményeknek, 
továbbá az ezekhez adódó tudatos iparfejlesztési tevékenység-
nek köszönhetően jöhettek létre. „A víz életet ad, mi pedig vizet 
adunk” – fogalmazott.

Ruck Márton, helyi polgármester nyomatékosította, hogy 
egy-egy településen az egészséges ivóvíz biztosítása mindig is 
kiemelt, sőt az önkormányzati törvényben előírt kötelező fel-
adat, ezért a város vezetése nagy hangsúlyt helyez erre. 

– Köztudott, hogy az Európai Bizottság 2012. december 25-
ig adott haladékot Magyarországnak, hogy biztosítsa az ivóvi-
zek európai uniós határérték alatti arzén tartalmát. E szerint a 
jelenlegi 50 mikrogramm/liter helyett 10 mikrogramm/literre 
kell csökkenteni az ivóvíz arzéntartalmát. Nálunk ez az érték 
20-25 százalék között mozog. Önkormányzatunk sikeres pályá-
zatot nyújtott be ivóvízjavító program megvalósítására, mely-
nek jelenleg a közbeszerzési eljárása folyik. A beruházás 2014 
év végén készül el és addig nekünk biztosítani kell a lakosság-
nak az egészséges ivóvizet. 

Ennek a berendezésnek a letelepítésével ez megvalósul, má-
tól a bánkúti emberek is az egészségügyi határértékeknek meg-
felelő ivóvizet tudnak fogyasztani – tette hozzá. 

Az átadást követően a miniszter átnyújtotta a polgármester-
nek a berendezés település részére történő ingyenes bérbeadásá-
ról szóló szerződését, majd megkóstolták a vizet az eseményen 
részt vevő helyi lakosokkal és vendégekkel együtt.

                                  B. I. 

MÁRCIUSI MEGEMLÉKEZÉSEK
 

A Tisztelet a Hősöknek Társaság az 1848/49 -es 
forradalom és szabadságharc 165. évfor-
dulója alkalmából 2013. március 12-én, 
14.30 órától megemlékezést tart a medgyes- 
egyházai római katolikus temetőben. Az ünnepség-
re mindenkit szeretettel várnak.
 
PROGRAMTERVEZET
Beköszöntő: Dr. Karsai Ervin • Himnusz • Nemzeti dal  •  
Polgármesteri megemlékezés • Énekszámok Hegedűs Kitti és 
Nyári István közreműködésével • Csatadal • 12 pont • Karsai Ervin 
7. osztályos tanuló: Medgyesi események • Koszorúzás • Szózat  
 

VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS
Medgyesegyháza város önkormányzata 2013. március 14-én, 
14.30 órától tartja hagyományos ünnepi megemlékezését a 
helyi művelődési házban.
 
PROGRAM  
Az általános iskola 6. osztályos tanulóinak műsora • Ruck Már-
ton, polgármester ünnepi beszéde • Koszorúzás a Kossuth téri 
emlékműnél.

BÁNKÚTON IS TISZTA VÍZ KERÜLT A POHARAKBA
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2013. február 24.

Február hónap az önkormányzat életében a költségvetés ter-
vezéséről szól, ami sokak számára esetleg száraznak és unal-
masnak tűnhet, pedig alapvetően ez határozza meg, hogy az 
adott évben milyen fejlesztéseket fogunk megvalósítani, hány 
embert tudunk foglakoztatni az intézményekben, és így tovább, 
vagyis a település létét, működését. Az idei évi költségvetés 
tervezésének alapelve, hogy az intézményeinknek minimum a 
tavalyi forrásokat biztosítsuk, a beruházásainkhoz tartalékol-
juk a szükséges önerőt, és hogy a költségvetés egyenlege ne 
legyen negatív. Ezt tervezési szinten meg is tudtuk tenni annak 
ellenére, hogy a 2013-ban rendelkezésre álló állami támogatá-
sok mértéke a 2010-es évhez viszonyítva több mint 200 millió 
forinttal kevesebb. Szerencsére az előző években meghoztuk 
azokat a döntéseket, véghez vittük azokat a szerkezetátalakítá-
sokat, takarékossági intézkedéseket, melyeknek köszönhetően 
az önkormányzat működése stabilizálódott annyira, hogy nem 
kellett munkahelyeket megszüntetni, intézményeket bezárni, az 
összes önkormányzati szolgáltatást meg tudtuk tartani.

Hatalmas feladatok előtt állunk az idei és a jövő évben, je-
lentős beruházások fognak elkezdődni településünkön. Egyik 
az ivóvízjavító program, amelynek Medgyesegyházára eső 
költségvonzata több mint 360 millió forint. A beruházást az uni-
ós előírások miatt kell megvalósítani, hogy a településen tudjuk 
biztosítani a 10 mikrogramm/liter alatti arzéntartalmú vizet. Ezt 
most tisztítókonténerekkel tesszük meg, melyeket az állam térí-
tésmentesen adott használatba részünkre, ameddig az ivóvízja-
vító program megvalósul. Az országban az első ilyen konténer 
átadására nálunk, Bánkúton került sor, ami nagy megtiszteltetés 
volt számunkra, mert a berendezést Hende Csaba honvédelmi 
miniszter adta át.

Örömmel tudom mondani, hogy a tavaly októberben be-
nyújtott szennyvízpályázatunk is kedvező elbírálásban része-
sült, 818 millió forint támogatást ítéltek meg részünkre, ami a 
teljes beruházási költség 95%-a. Így Medgyesegyházán teljesen 
kiépül a szennyvízhálózat, valamint a szennyvíztisztító-telep 
felújítása és bővítése is meg fog történni. Jelenleg a tervezési 
munkák, az engedélyeztetés van folyamatban, ezt követően a 
közbeszerzési eljárásokat kell majd lebonyolítani, ami azt je-
lenti, hogy leghamarabb ősszel kezdődhet meg a kivitelezés. 
Nagy feladatnak ígérkezik az energetikai beruházás is, amely-
nek a pályázatai az elmúlt hetekben kerültek benyújtásra. Bí-
zom benne, hogy ezek is kedvező elbírálásban részesülnek. A 
tervek szerint hat intézményt tudnánk felújítani: Szociális Ott-
hon, Idősek Napközi Otthona, Egészségház, Jókai utcai iskola 
épülete, Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal. Az épülete-
ken a nyílászárók cseréjét, a homlokzat és födémek szigetelését 
és a fűtőrendszerek korszerűsítését tudnánk elvégezni, összesen 
204 millió forint értében. További tervezett beruházás három 
önkormányzati épületnél: az uszodánál, iskolánál, és a műve-
lődési háznál napelemes rendszerek telepítése, melyekkel vil-
lamos energiát tudnánk előállítani, amivel jelentősen tudnánk 
csökkenteni az épültek üzemeltetési költségeit. 

Várhatóan áprilisban kezdődik meg a kamerarendszer kiépí-
tése, melynek keretében összesen 16 kamera kerül elhelyezésre 
a település különböző részein. A kamerák által rögzített felvé-
teleket 24 órában rendőrség figyeli, és a rögzítésre kerülő ada-
tokat kezeli. Reményeim szerint ezzel a fejlesztéssel jelentősen 

tudjuk javítani a közbiztonságot, hiszen a kameráknak jelentős 
szerepe van a bűncselekmények felderítésében, de megelőző 
hatásuk sem elhanyagolható.

Március 1-jén tudjuk elindítani a START közmunka progra-
mot, így 77 főnek tudunk 10 hónapra munkát biztosítani. A prog-
ramot egyedül fogjuk megvalósítani, nem konzorciumban, mint 
a tavalyi évben, amikor Medgyesbodzással és Pusztaottlakával 
közösen bonyolítottuk. A tavalyi évben 200 fő foglakoztatásá-
ra volt lehetőség, amit nem tudtunk kihasználni, mert átlagban 
130-140 fő foglakoztatása folyt, mivel ennyien vállalták el a 
munkát. A 200 fő foglakoztatása azért volt lehetséges, mert 
Pusztaottlakán mezőgazdasági munkalehetőség volt. Sajnos, 
a tavalyi évben nagyon sok probléma volt ezzel kapcsolatban, 
éppen ezért született az a döntés, hogy idén önállóan fogjuk ezt 
a programot megvalósítani. Ebben a programban értékterem-
tő munkát lehet tervezni, ehhez határozzák meg a létszámot. 
Nálunk, Medgyesen a betonelemgyár, az asztalosüzem, és a 
mezőgazdasági utak karbantartására lehetet tervezni a progra-
mot, és ennek alapján határozták meg a 77 főt. Sajnos nincsen 
az önkormányzatnak olyan nagyságrendű földterülete, nincsen 
növényháza, amelyre mezőgazdasági munkát lehetne tervezni, 
másrészt azok, akik a tavalyi évben nem vállalták a mezőgaz-
dasági munkát egészségi állapotukra hivatkozva, azok valószí-
nűleg idén sem tudnák ezt vállalni, vagyis sem a tárgyi sem a 
személyi feltételek nem adottak ilyen program elindítására.

Végül szeretnék pár szót szólni a Fűriné Zubán Tünde, 
háromgyermekes édesanya gyógyulásáért szervezett jóté-
konysági délutánról, bár az esemény önmagáért beszél. Mind 
a szervezésben, mind a megvalósításban és részvételben ta-
núsított széles körű összefogás ismét bizonyította, hogy mi, 
medgyesegyházaiak egyemberként tudunk kiállni a jó ügyek 
mellett. Ennél nagyobb összetartó erő nem is kell! Köszönöm 
mindenkinek!

Ruck Márton

„A világot a nők tartják fenn.”   /Márquez/ 
A közelgő Nőnap alkalmából  

magam és férfitársaim nevében,  
városunk minden kedves hölgy lakóját  

szeretettel köszöntöm! 

  Ruck Márton, polgármester

Részletek a Medgyesegyházi Polgármester naplójából
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TÜNDE GYÓGYULÁSÁÉRT ÖSSZEFOGOTT MEDGYESEGYHÁZA

A Boldog Otthon Alapítvány kezdeményezésére „TÜNDE” megjelöléssel 
felajánlásokat fogad a Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet
Medgyesegyházi kirendeltsége:53500614-11753726

AZ IDÉN IS LESZ JÓTÉKONYSÁGI TEREMFOCI-BAJNOKSÁG
„Segíts Te is, ha tudsz!” felhívással tavaly decemberben immár 5. alkalommal tartották meg Medgyesegyházán azt a teremfoci- 

rangadót, melynek bevételét Czene Károly gyógyulására hívták életre anno a sporttársak. Aligha akad valaki, aki ne tudna róla, 
hogy a fiatalember 2009-ben, egy edzőmeccsen szenvedett ártatlanul sportbalesetet, melynek következtében roncsolódott a gerinc-
velője, nyaktól lefelé lebénult. A balesettől számítva egy hónap leforgása alatt szervezte meg Gellény Ferenc azt a tornát, amire a 
megyéből számos csapat nevezett.

– Magam is fociztam, edzősködtem, így többszörösen is meg-
érintett Karcsi balesete. Nem is volt kérdés, hogy valamit tenni kell 
a felépülése érdekében. Futballista berkeken belül nagyon széles 
kapcsolati hálóra tettem szert az évek során, nem volt, aki ne se-
gített volna kérésemre. Valóban rövid idő alatt sikerült összehozni 
az első találkozót, de mi, focisták talán ilyen őrültek vagyunk egy 
kicsit. A családom is egy emberként támogatott, mert azért vall-
juk be, minden időmet a szervezés töltötte ki, de egy percig sem 
bántam meg. A lányom, Andika a mai napig vezeti az adminiszt-
rációt ezeken a meccseken. A második alkalomra már volt komoly 
segítségem Uhrin Pál személyében, aki az akkori medgyesi sport-
egyesület elnöke volt. Azóta együtt szervezzük a megmérettetést, 
ahol igazán nincs jelentősége a helyezéseknek, a részvétel a fontos 
- mondja a főszervező.

– Tavaly december 28 - 29-én zajlott a találkozó, 12 csapat 
részvételével. Ez a nevezési szám azért is szép, mert ilyenkor már 

beindulnak azok a pénzdíjas tornák, ahol helyt kell állniuk a csa-
patoknak, szűkös az időkeretük is, ennek ellenére hozzánk is el-
jönnek, mert nemes a cél, amiért pályára állnak. A csapatok között 
3 helyi volt legutóbb, de több medgyesi focista játszott szétszórva 
más együttesben – tette hozzá a társszervező. 

Ide egyébként bárki nevezhet, profi, amatőr, ad hoc csapat egy-
aránt. Akár már most lehet gondolkodni a játékosok felállásában, 
mert ha minden igaz 2013-ban talán minden eddiginél nagyobb 
szabású rendezvény van kilátásba helyezve – árulták el beszélge-
tőtársaim, akik ezúton is köszönetüket fejezik ki a 2012-es ese-
ményen való közreműködésért, segítségért minden kedves támo-
gatónak, Kociszki Icunak a páratlan büféért és a KÉSZ Kft.-nek a 
technikai személyzet biztosításáért.     

B. I. 
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EGY ÉVTIZEDE TÖRETLEN A NEMZETISÉGI BÁL SIKERE          
X. alkalommal rendezett Nemzetiségi Bált a közelmúltban a medgyesegyházai román közösség. A jubileumi eseményt Ruck Már-

ton, polgármester nyitotta meg, aki kiemelte, nagy érték a településnek, hogy két összetartó nemzetiség is jelen van a városban, akik 
értékteremtő munkájukkal színesítik a közösségi életet, aktívan segítik a civil kezdeményezések megvalósítását.

A rendezvényt jelenlétével megtisztelte: Bogdan Ignat, Románia Magyarországi Nagykövetségének tanácsnoka, Simonka György, 
országgyűlési képviselő, Tolnai Péter térségi tanácsnok, valamint településünk elöljárói: Kraller József, Király Gyöngyi, Nagy Atti-
la, képviselők, Dr. Horváthné Dr. Barta Edit, jegyző, Vermes Rita, iskolaigazgató és Dr. Dumitras Octavian, háziorvos.

TÉLKERGETÉS MASKARÁKKAL          
Akiknek már elég volt a télből, és inkább örülnének a tavasznak és a jó időnek, azokat hívta vidám télkergetésre az evangélikus 

gyülekezet az idei farsang utolsó szombatján, február 9-én. A délelőtti program célja az volt, hogy ijesztő maskara mögé bújva, 
hangos zajt csapva „elijesszék” a telet. 

Ennek érdekében indulás előtt mindenki készíthetett magának egy álarcot és egy zörgő szerszámot, vagy válogathatott a mások által 
hozottakból. Volt itt minden: duda, cintányér, dob, kereplő, fazék és fakanál, no meg egy megafon, amin keresztül télűző rigmusokat 
kiabálhatott az egész társaság az utcán végigvonulva. Bár a rossz idő miatt kevés járókelő láthatta őket, akik azonban kint voltak a 
piacon vagy épp a boltokban jártak, azok számára okozott egy kis meglepetést a „Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot!”-
felkiáltással vonuló csapat. Volt, aki csatlakozott is hozzájuk, s a gyülekezeti házba visszatérve együtt fogyasztották el a munka ju-
talmaként a farsangi fánkot. A délelőttöt még egy kis társasjáték zárta, azután mindenki hazatért, örülve annak, hogy – talán nekik is 
köszönhetően – elállt a hóesés, és végül kisütött a nap.                          Zsíros András, lelkész

Tisztelt Olvasók!

Az előző lapszámból ki-
maradt, ezért most köszön-
jük meg az Adventi rendez-
vényeken nyújtott segítséget: 
Emenet Adriennek, Herczeg 

Gyöngyinek, Knapcsik Aliz-
nak, Likerné Buzás Edit-
nek, Machnyicz Endrénének, 
Maulis Pálnénak, Nagyné 
Papp Erikának, Nagyné Sebó 
Évának, Nyáriné Szlávik  
Máriának, Piják Andrásnénak, 
Szigetvári Józsefnének, Víz-

hányó Erikának, a Medgyes- 
egyházi Nebulókért Alapít-
ványnak, a Schéner Mihály 
Nevelési és Oktatási Központ-
nak, a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzatnak és a Ro-
mán Nemzetiségi Önkormány-
zatoknak!
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ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…
a „SCHÉNER”-ben!

A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ felső tagozatos osztályai  február 13-án délután tartották közös farsangi mulat-
ságukat. A hagyományokhoz kapcsolódóan a jelmezesek felvonulásával kezdődött a parádé. A tanulócsoportok igyekeztek az elmúlt 
évekhez képest színvonalasabb és igényesebb csoportos jelmezekbe beöltözni. 

Az ötödikesek megjelenítették a cirkusz világát: a porondmestertől a kígyóbűvölőig, továbbá betekintést kaphattunk a színházi élet 
kreativitásába a sminkesek, fodrászok, jegyszedők szemszögéből is. 

A hatodik évfolyam fergeteges kalóz-bevonulása, különösen a „vezér tanárhölgy” temperamentumos megjelenése és határozott 
vezényszavai rendet teremtettek az elkanászodó rablócsoportban. A párhuzamos osztály pelenkásai meg is ijedhettek néha, ezt a fegyel-
mezett rendet látva. A bölcsiseknek öltözött csoportban nagy volt az összetartás, különösen a cumisüvegek tekintetében. 

A 7. a osztály idevarázsolta a tudós régészeket, akik éppen egy 
múmiát tártak fel az egyiptomi piramisoknál. A nyolcadikosaink 
szerelemvonata elkápráztatta a közönséget a kiáradó „piros lufis 
szívecskés” szeretetükkel.   

Nagyon jó hangulatban telt el a játékos sorversenyek erőpróbája 
is. A szellemi feladatok próbára tették a nyüzsgő tanulók szellemi 
kapacitását. Az eredményhirdetés során ki is derült a teljesítmény 
valódi értéke. 

A tombolahúzás utáni önfeledt „nyereménycentrikus” állapot 
zárta a büfében kiárusított finomságokat megvásárló tanulók ez évi 
báli fellépését.

  Jövőre ugyanitt és ugyanígy… ! – búcsúztak egymástól a meg-
fáradt bálozók. 

Pataky László

INDULHAT A DINNYÉS ÚT TERVEZÉSE
Projektnyitó rendezvényt tartott február közepén Medgyesegyházán a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása és a romániai 

Kürtös Város Önkormányzata. A két szervezet egy határon átnyúló projekt keretében szeretne közutat megújítani, illetve építeni a 
határ mindkét oldalán.

A Közútfejlesztés határok nélkül Békés és Arad megyében című projekt keretében tanulmányterv készül a magyarországi diny-
nyésút nyomvonalára, valamint az országhatártól, pontosabban a lőkösházi vasúti átkelőtől Kürtösig. A projekt a hiányos közleke-
dési infrastruktúra fejlesztését célozza a régi aradi út részét képező országhatár–Dombegyház–Orosháza vonalon. A projekt gazdái  
281.903 euró támogatást nyertek a megvalósításra a Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 
keretéből. Az összegből 186.010 euró jut a projekt magyar részére, ehhez 9.790 euro saját forrást kell biztosítania a társulásnak – adta 
hírül a likefestoon.com.

A portál információi szerint a most induló projekt keretében a magyar oldalon tanulmánytervet készítenek a dinnyés út két lehetsé-
ges nyomvonalára. Az egyik megoldás, miszerint az államhatártól Dombegyház–Kunágota–Csanádapáca–Orosháza vonalon, mintegy 
50 kilométer hosszan újulna meg a közút. A másik pedig, hogy az államhatártól indulva Dombegyház–Kevermes–Nagykamarás–
Medgyesegyháza–Csanádapáca–Orosháza vonalon, 60 kilométer hosszan újítanák fel az utat. A legvalószínűbb nyomvonalat éppen a 
készítendő tanulmányterv fogja meghatározni. Az előkészítő munka során a szakemberek feltérképezik a megvalósítást kizáró körül-
ményeket, mint a környezetvédelmi, tájvédelmi, természetvédelmi szempontokat.

– Dél-Békés úthálózat szempontjából a világ legeldugottabb 
pontja. Rengeteg még a tennivalónk, ha a megye járhatatlan útjai-
ra gondolunk. A Mezőkovácsházát Orosházával összekötő utat már 
sikerült felújítani, most pedig a Dinnyésúton a sor. A Dombiratos-
tól Orosházáig tartó útszakaszt is szeretnénk minél előbb felújítani, 
ennek első lépése a tervkészítés, amire most pályázati forrásból sor 
kerül – nyilatkozta Simonka György, Dél-Békés országgyűlési kép-
viselője, a kistérségi tanács elnöke.
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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.

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer – rövidítve: IPR – a hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségének 
kiegyenlítését szolgálja. A medgyesegyházi iskolában 2007 óta 
működik. A program megvalósítása sikeres pályázat esetén le-
hetséges, melyet intézményünk eddig minden évben elnyert.

A program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szociális 
helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása cél-
jából képesség-kibontakoztató felkészítést szervez, ennek keretei 
között a tanulók személyiségfejlesztése, közösségfejlesztése, egyé-
ni képességének, tehetségének kibontakoztatása, a fejlődésének 
elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyen-
lítése folyik. Így lehetőség nyílik tanulók szociális hátrányainak 
enyhítésére, rendezvényekre, előadásokra való eljutásra.

2012-ben 3,11 millió Ft támogatást kaptunk, melynek 60%-át 
közvetlenül a tanulókra fordítottuk. 

A 2012/2013-as tanévben 90 tanuló vesz részt a programban.
A pályázati támogatás közvetlen segítséget nyújtott a halmo-

zottan hátrányos helyzetű tanulóknak a következőkben: az osz-
tálykirándulások költségeinek enyhítése, 10 fő nyári táboroz-
tatása, ingyenes taneszközcsomag, ingyenes színházbérlet, 
játszóházakban való ingyenes részvétel, ECDL vizsgán való 
részvétel támogatása, tanulmányi versenyeken való részvétel 
támogatása, karácsonyi ruhacsomag, karácsonyváró ünnep-
ség: játszóház, ebéd, zenés műsor, édességcsomag.

Az IPR a pedagógusok munkáját is segíti azzal, hogy támo-
gatást nyújt továbbképzéseken való részvételekhez. Lehetőséget 
biztosít tanulóbarát osztályterem kialakítására, a könyvtár állo-
mányának bővítésre, taneszközök, fejlesztő eszközök és játékok 
vásárlására, melyet iskolánk minden tagja használ.

Jogerőssé vált az egyesület cégbírósági bejegyzése. Székhe-
lyünk: Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. sz. A szervezet alapítá-
sának ötlete a Medgyesegyházán tartott Nemzeti Dinnye Prog-
ram keretében merült fel, ahol bejelentették, hogy a Dinnyeszö-
vetség jogutód nélkül megszűnt és helyette egy alulról építkező, 
a magyar dinnyetermelők érdekeit és védelmét képviselő szerve-
zetet lenne célszerű létrehozni. Azonnal cselekedtünk és életre 
hívtuk a civil szervezetet. 

Az alakuló közgyűlésen megválasztották alelnököknek Szamosi 
Mihályné Marikát és Kraller Józsefet. 

Működésünk az egész ország területére kiterjed. Jelenleg azon 
dolgozunk, hogy minden dinnyés tájnak meglegyen a képviselete.  
A nyírségiek, mint elnökségi tagot, Kékesi Mihályt választották meg. 
Minél hamarabb ki akarjuk alakítani a kapcsolattartást az ország le-
hető legtöbb termelőjével. Egyelőre, legegyszerűbb megoldásként az 
egyesület honlapja lesz az információk forrása, melynek elérhetősé-
gét hamarosan közre fogjuk adni. Ezen a csatornán elérhető lesz töb-
bek között az alapszabályunk, a programunk és céljaink.

A medgyesi dinnyéseknek nem okoz törést a feladatoknak új szer-
vezetbe való integrálása, hiszen folyamatosan részt vesznek abban a 
küzdelemben, ahol már két éve látható valami előrelépés. 

Továbbra is fel akarjuk vállalni: az érdekvédelmet, a kapcsolat-
tartást a dinnye-termékpálya szereplőivel, érdekérvényesítést a ható-
ságok és a dinnyepiac szereplői felé, tájékoztatók és továbbképzések 
szervezését. Az egyesület vállalkozási és politikai tevékenységet nem 
folytat!

A mezőgazdasági kormányzat támogatásáról biztosított bennün-
ket. Az Agrárkamara és a FruitVeb Zöldség Gyümölcs Szakmaközi 
Szervezet együttműködik velünk. A medgyesegyházi polgármester 
helyet és adminisztrációs segítséget ad. Szükségünk is van az össze-
fogásra azon túl is, hogy a Miniszter Úr bár „megsimogatta a buksi 
fejünket” – és persze nem véletlenül már kétszer is megtisztelt látoga-
tásával és elismeri a dinnyések szerveződését –, mégsem dőlhetünk 
hátra, mert mi dinnyések tudjuk, hogy hol kellene változást elérni.  
A nyírségi gazdák is elismerték, hogy az éghajlati viszonyok miatt 
nagy figyelemmel kísérik az itteni dinnyéseket, mert nagyságrend-
ben és koraiságban itt indul a szezon. Ők már csak felülnek a „diny-
nyevonatra”. Dél-békési gazdák találkoznak először a bent lévő im-
port visszahúzó erejével. Az árak hektikus hullámzásával és az ebből 
fakadó rossz dinnyeszezon indulásának anomáliáival.

Nem halad az úgynevezett „kartellezés” ügyének lezárása sem. 
Mondvacsinált ürüggyel különböző erők napirenden akarják tar-
tani a vádat, ami akadályozza párbeszédünket a piac 90%-át uraló 

multiláncokkal. Tavaly elértük a Dinnyeszövetséggel és a dinnye-
termelőkkel, hogy legalább már tudják, hogy a dinnyetermesztésnek 
van költsége. Tavaly mi magyaráztuk el, hogy a magas termelési költ-
ségek miatt a tortaosztásnál vegyék figyelembe a termelőket. Leg-
fontosabb feladatunk az lesz most, hogy korrekt információk alapján 
jelezni tudjuk, hogy mikor kell az importot kifuttatni, ha már nem 
lehet megakadályozni. Legalább ne csodálkozzanak, hogy már van 
magyar dinnye! Minden évben eljátszották, hogy nem szólt senki ne-
kik. Ebben az ügyben már mi fogjuk kezdeményezni a közlést, és a 
szedés ütemezését és a dömping akciózását. Hihetetlen aránytalanság 
mutatkozik a dinnyén elérhető nyereség elosztásán. Mindig a termelő 
húzza rövidebbet, a kereskedelem pedig gyakorta jól jár, mert amikor 
már alacsonyan vesz akkor is drágán kínálja. 

2012-ben nem ment a fogyasztói ár 99 Ft alá, ami a termelők árré-
sét valamennyire garantálta. Nem kell nekünk az az izgalom, amikor 
rafinált, csavaros észjárású kereskedők osztják le az esélyeket, döntik 
el, hogy mikor vesznek és mennyi jut a termelőknek. Továbbra is 
szeretnénk erőltetni és követelni a behozatal nyomon követhetőségét, 
szigorú ellenőrzését.
• Az áfacsökkenést 10%-ra olcsósítaná az árat. Ez kihatna a fogyasz-

tásnövekedésre.
• Folytatni kell 2013-ban a sikeres hazai termékek fogyasztásösztön-

ző promóciós programjait.
• Hangsúlyozni kell a dinnye egészséges mivoltát.
• Tudatosítani kell, hogy a magyar dinnye a legjobb, legfinomabb.
• Közre kell adni azt a véleményt, hogy a robbanásszerű élelmiszer- 

áremelkedés termelői ár oldalon alig látható, mindenki a fogyasztói 
árakat kommunikálja.

• Beszéljünk arról, hogy nagy az árrés a beszerzési és az eladási ár 
között. A multi-láncok nem produkálnak annyi hozzáadott értéket, 
amennyi a fogyasztói árban megjelenik.

Jelenleg 180 környékbeli és 29 nyírségi tagunk van. Kérem a 
dinnyézéssel foglalkozó polgártársainkat, hogy csatlakozzanak hoz-
zánk! Mondhassuk azt, hogy nagyon sok ember üzenetét, követelé-
sét, kérését, ötletét tolmácsoljuk a dinnye-pálya minden szereplőjé-
nek. Közösen sokra, egyenként semmire sem megyünk! 

A művelődési házban Vaczkó Bernadett munkaidőben elérhető 
az érdeklődők számára, aki operatív módon intézi a teendőket. Az 
Elnökség tagjai is bármikor szívesen adnak tájékoztatást!

Oravecz Tamás, elnök

Integrációs Pedagógiai Rendszer

Megalakult a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete
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A LEGNAGYOBB  
CIVIL KÖZÖSSÉG

A közelmúltban egy egyszerű hétköznapon, csak épp ügyfél-
fogadási időben tértem be a Medgyesegyháza és Bánkút Moz-
gáskorlátozottak Egyesülete Kossuth téri irodájába, amit a volt 
pártházban alakítottak ki önkormányzati és pályázati segítség-
gel. Az ott lévő vezetőségnek nem volt szokatlan a jövés-menés, 
volt, aki tagdíjat rendezett, akadt, aki vacsorát fizetett, olyan 
is, aki fényképeket rendelt vagy tagfelvételét kérte, és olyan is, 
aki csak szokásosan beugrott, mint minden hétfőn és szerdán 
délután 13–15 óra között. Lehet itt üdülési támogatás igénylést, 
méltányossági nyugdíjemelési és fogyatékossági támogatással 
kapcsolatos kérelmeket intézni.

A tagság 2010-ben választotta elnöknek Madari Imrénét, elnök-
ségi tagoknak Szabó Györgyné Zsuzsát és Pósné Bakonyi Katalint. 
Mindhárman örömmel számoltak be róla, hogy az elmúlt három év-
ben komoly változásokon ment át a szervezet, létszámuk folyamato-
san bővül, 270 főnél járnak, köztük sok a pártoló tag is. Büszkén mu-
tatták meg a 15 és 25 négyzetméteres helyiségeiket, melyből a kisebb 
irodaként, a nagyobb közösségi teremként funkcionál. A modern be-
rendezéseket, eszközöket pályázati pénzből sikerült megvenniük és a 
vagyonvédelmi rendszert is így tudták kiépíteni, de hamarosan ilyen 
forrásból indul a kézimunka klubjuk is.  A folyosó téliesítését, a füg-
gönyök felrakását, a berendezési tárgyak elhelyezését, a festés utáni 
nagytakarítást már maguk csinálták, olyan húsz fő, férfi és asszony 
közreműködésével. 

Az elnökasszony hangsúlyozta, hogy egyetlen hosszú távú tervük 
van, hogy az egyesület sokáig működjön, amihez szakadatlanul pá-
lyázniuk és pályázniuk kell. Szerencsére nem csak az önkormányzat-
tal jó a kapcsolatuk (például havi 20.000 Ft-ig ők állják a rezsijüket 
is), de a  Kertészek Földje Akciócsoport Egyesülettel is, akik segítsé-
gükre vannak a pályázatírásban. 

– Most is két beadványunk vár elbírálásra, az egyikből akár a 
március 9.-i nőnapi összejövetelt is színesebbé lehetne tenni. Egyéb-
ként sosem unatkozunk. Van egy dalkörünk, melynek tagjai mind a 
Czene Károly (saját szervezésben), mind a Fűriné Zubán Tünde (se-
gítség a szervezésben) gyógyulására szervezett jótékonysági délutá-
non felléptek, de több helyen is bemutatkoztak már a megyében. 

Baráti kapcsolatot ápolunk a csorvási és magyarbánhegyesi 
nyugdíjas klubokkal, látogatjuk egymás rendezvényeit, de keressük 
a környékbeli együttműködés lehetőségeit a hozzánk hasonló civil 
szervezetekkel. Nyaranta négy alkalommal is elmegyünk telt busz-

szal, unokástul Gyopárosra strandolni, megünnepeljük az újjáalaku-
lás évfordulóját, a Nőnapot, összejövünk Mikulás környékén, tavaly 
pörkölttel neveztünk a városi főzőversenyre, idén tavaszra ünnepi 
közgyűlést tervezünk. A helyi óvodával, iskolával, gondozási köz-
ponttal és a szociális otthonnal is voltak már közös programjaink, 
látogatásaink, melyeket a jövőben is tervezünk – adott ismertetőt 
tevékenységükről Madari Imréné, aki az egyesület nevében várja a 
személyi jövedelemadóból az 1%-os felajánlásokat. 

B. I.  
Medgyesegyháza és Bánkút 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete:
18386657-1-04.

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP IMPRESSZUM
Medgyesegyháza Önkormányzatának helyi, közérdekű, tájékoztató lapja

Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban
Kiadja: Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős kiadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit

Szerkesztőség címe: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős szerkesztő: Baukó Ildikó 

Megjelenik: havonta    
Terjesztése: ingyenes

Nyomtatás és nyomdai előkészítés: Kolorprint Kft.,  
5600 Békéscsaba, Teleki u. 6.,  Felelős vezető: Knyihár János  

Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993
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A KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT 
EGYESÜLET EREDMÉNYEI 2008–2012
Korábbi, interjú-formában készített cikkjeinktől eltérően az idei évben 

egy olyan cikksorozattal jelenünk meg, amelyben bemutatjuk a Kerté-
szek Földje Akciócsoport Egyesület 2008. 11. 01-től elért eredményeit, 
a nyertes projektjeinket, támogatási formánként.

Elsőként a falufejlesztés jogcím nyertes projektjeit mutattuk be. 
A cikksorozat mostani, második részében a vidéki örökség meg-
őrzését támogató jogcímet kívánjuk bemutatni. A pályázati lehe-
tőség során lehetőség nyílt helyi vagy országos védelem alatt álló 
épületeket felújítani, korszerűsíteni (1. célterület), természeti és 
történelmi látnivalókat bemutató utak fejlesztésére (2. célterület), 
tanösvényeket, tematikus utakat kialakítani, fejleszteni, tájékozta-
tó anyagokat készíteni (3. célterület). A támogatás önkormányzat-
oknak, civil szervezeteknek, egyházaknak fő szabályként 100 %-os 
volt, néhány fontos mellékszabály figyelembevételével:

– 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 projekt utánfinanszírozott, tehát a pályázónak a saját pénzén kell 
részben vagy egészben megvalósítani a projektet, és erre igényelhette 
utólag a támogatást.

– Mezőkovácsháza és Battonya mindvégig, Medgyesegyháza és Újkí-
gyós a 2009 év végi második meghirdetéstől kizárásra került, a jogcím-
ben pályázatot nem nyújthatott be

Vidéki örökség megőrzésére a 2008. év végén kiírt első körös pályá-
zaton mindösszesen 795.985 €-t (kb. 156m Ft) nyertek a pályázók, el-
sősorban templomok felújítására. Felújították a kaszaperi és végegyházi 
római katolikus templomot, a pusztaottlakai román ortodox templomot, 
múzeummá alakították a nagykamarási ófalusi iskolát és a szabadkígyósi 
svájcerájt. Medgyesegyháza vonatkozásában a bánkúti Baross-emlék-
ház külső felújítása történhetett meg. A 2009. év végén meghirdetett, 
második pályázati lehetőségnél 83.270 €-t (kb. 23 m Ft) kaptak fejlesz-
téseikre a sikeres pályázók (felújításra került a dombegyházi római ka-
tolikus templom, a kunágotai református templom, illetve a kaszaperi/
pusztaszőlősi gázszeparátor épülete is felújításra került). 

A vidéki örökség megőrzésére irányuló lehetőség 2012-ben is meg-
hirdetésre került, maximum 10 millió Ft támogatási igénnyel lehetett 
pályázni. 5 pályázat érkezett be, közel 50 millió Ft-os támogatási igény-
nyel.

Itt már volt róla szó, Medgyesegyházán (Bánkúton) egy fejlesztés ka-
pott támogatást ebből a forrásból, így az Európai Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Alap és a Magyar Kormány támogatásából megújulhatott 
a bánkúti Baross-emlékház. A beruházás részeként felújították az elő-
tetőt, kicserélték a nyílászárókat, hőszigetelés után megújult az épület 
homlokzata, az épületet körülvevő parkot is rendezték, új növényeket, 
padokat telepítettek.

Szél Adrián
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