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Visszavonhatatlanul itt a nyár, s ha július, akkor termé-
szetesen itt a dinnyeszüret is, főleg nekünk, medgyesieknek! 
Ilyentájt minden termelő abban reménykedik, hogy a ter-
mését a lehető legjobb áron tudja értékesíteni. Sajnos az 
elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy hiába volt jó 
minőségű, és megfelelő mennyiségű a dinnye, nem lehe-
tett nyereséggel zárni az évet, mert az árak nagyon gyor-
san estek.

Ez a kérdés sokkal több annál, minthogy a termelők 
veszteséggel tudják le a szezont, mert a nem dinnyézőknél 
is nagyon sok gondot és problémát generálhat a gazdák 
mínuszos eredménye. Egyrészt sokkal kevesebb embert 
tudnak foglalkoztatni, másrészt, de ezzel párhuzamosan 
csökken a lakossági fogyasztás, a helyi kereskedelem és 
vendéglátás is kevesebb bevételhez jut. 

Amennyiben a termelők a következő években kisebb 
területeken kényszerülnek termelni, - ami könnyen meg-
eshet-, egy önmagát gerjesztő negatív folyamattá válhat a 
mezőgazdasági tevékenység. Ezt, pedig nem szabad hagy-
nunk!  

Mindenkinek meg kell tenni minden tőle telhetőt an-
nak érdekében, hogy Medgyesen a dinnyetermesztésnek 
ne csak múltja legyen, hanem jövője is! 

Még mielőtt megkezdődött volna az idei dinnye szedé-
se, több termelő is megkeresett, hogy olyan információik 
vannak, miszerint az áruházláncok a szezon elején 69 Ft-
os áron tervezik a görögdinnyét „leakciózni”. Ez annyit je-
lentett volna, hogy a felvásárlási ár maximum 30 forinttal 
kezdődhetett volna. 

A termelők arra kértek, hogy a múlt évhez hasonlóan 
próbáljak mag egy egyeztető tárgyalást megszervezni 
a Vidékfejlesztési Minisztérium, és az áruházláncok 
képviselőivel, annak érdekében, hogy a dinnye ára ne 
zuhanjon drasztikusan, mert különben a termelők tönk-
remennek. 

Megkerestem Simonka György, országgyűlési képvise-
lőt és a segítségét kértem, aki azonnal felvette a kapcso-
latot a minisztériummal, és megszervezte a megbeszélést, 
melyen több medgyesegyházi és környékbeli termelő is 
részt vett, ahol elmondhatták problémáikat és kérték az 
áruházláncok képviselőit a korrekt piaci magatartásra. 

Ezen a tárgyaláson a képviselő úr nagyon határozottan 
és keményen védte a termelők érdekeit, el tudta érni az 
áruházláncok képviselőinél, hogy ígértet tegyenek, misze-
rint nem akciózzák a dinnyét idő előtt. 

A minisztérium képviseletében Dr. Budai Gyula, állam-
titkár is határozottan kiállt a dinnyetermelők érdekében, 

valamint biztosította a jelenlévőket, hogy a minisztérium 
és ő maga is mindent megtesz, hogy népszerűsítsék a hazai 
dinnyét. Ennek egyik formája, hogy minden héten, pénte-
ken a Vidékfejlesztési Minisztérium előtt, a Kossuth téren, 
a Parlamenttel szemben medgyesi dinnyét árulunk, hogy 
ezzel is erősítsük piaci pozíciónkat. Úgy gondolom talán 
egy kicsit ez is hozzájárulhat, hogy a medgyesi dinnyét 
jobban eladhassák a termelők. 

Természetesen azt is tudom, hogy ezzel nem oldottunk 
meg mindent, de valahol el kell kezdeni, mert eddig tud-
tommal nem sokan tettek bármit is a dinnye érdekében. 
A sajtóban leközölt, gyakran felelőtlen nyilatkozatok sok 
esetben csak rontanak a helyzeten, ezért nagyon fontos, 
hogy mi, következetesek és megfontoltak legyünk.

A budapesti dinnyeárusítást a helyi KÉSZ KFT. szer-
vezi és koordinálja, medgyesi fiatalok közreműködésével, 
akik vállalták, hogy árulják a dinnyét. Ezúton is köszö-
nöm segítségüket! A szervezés sikerességét azon túl, hogy 
mindig az utolsó darabig elfogy a görögdinnyénk, mi sem 
bizonyítja jobban, hogy az árusításon minden alkalommal 
jelen volt a média, valamint a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium részéről is megtisztelte standunkat Fazekas Sándor, 
Vidékfejlesztési Miniszter Úr, és Dr. Budai Gyula, állam-
titkát Úr. 

Itthon a településünk szebbé tétele zajlik folyamatosan. 
A napokban a Kossuth téren a Művelődési Ház előtt új 
padok kerülnek kihelyezésre, amivel reményeim szerint 
sokkal esztétikusabbá válik városképünk. 

A Start program keretében a Jókai és Luther utcák kö-
zötti kisközben is folynak a munkálatok, a régi balesetve-
szélyes járda elbontásra került, és hamarosan elkészül az 
új járófelület és ezzel egyidejűleg a csapadékvíz elvezeté-
se is megoldódik. 

A Kossuth téri park fáinak vizsgálatát kezdték meg a 
minap szakemberek, mert a közelmúltban több vastag ág 
szakadt le minden előjel nélkül, ami nagyon riasztó, hi-
szen a parkban lévő játszóteret sokan használják, és el kell 
kerülni, hogy baleset történjen. A vizsgálat célja, hogy ki-
derítse, mely ágak a korhadtak - ami sokszor a laikus szá-
mára nem is látható-, hogy ezeket minél előbb el lehessen 
távolítani.

A közelgő Dinnyefesztiválon is bizonyára sokan pihen-
nek, hűsölnek majd a fák alatt. Szeretném, ha biztonságban 
tehetnék ezt. A háromnapos esemény izgalma mindenkiben 
fokozódik, már most a szervezés alatt is sok a rendezvény 
iránti érdeklődő. Úgy érzem több ezren fogunk találkozni 
Medgyesegyházán, a görögdinnye fővárosában! 

Ruck Márton

Részletek a Medgyesegyházi Polgármester naplójából…
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Bevetésre KÉSZ az új Önkormányzati Kft.
Városunk önkormányzata 100 %-os tulajdonrésszel alapította meg idén tavasszal a Medgyesegyházi KÉSZ 

Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A képviselő-testület az ön-
kormányzat által ellátott feladatok csökkentését, a Kft-be áthelyezett tevékenységek költséghatékony és szaksze-
rű működtetését, új piaci kihívásoknak megfelelő szervezet létrehozását kívánta megvalósítani. Június elsejétől 
Horváth László vezeti a céget, aki pályázat útján nyerte el a pozíciót. 

– Jelentkezését mi motiválta? – kérdeztem tőle. 
– Érdekelt a kihívás és érdekel a település. Battonyai 

lakosként korábbi munkáim során lehetőségem volt meg-
ismerni a kistérség helységeit, így Medgyesegyházát is. 
Mérnök-közgazdászként közel tíz év térségi és település 
menedzseri, valamint 12 év projekt előkészítési, pályázat-
írási, projektmenedzselési tapasztalat van mögöttem. 

A medgyesiekben folyamatosan azt láttam, hogy igen, itt 
van törekvés, tenni akarás az emberekben. Szorgalmasak, 
nem várják, hogy mások oldjanak meg helyettük dolgokat, 
kezdeményeznek, kreatívak. Nem lehet nem észrevenni, 
hogy a gazdasági válság ellenére is gazdagabb a város, mint 
a környező települések. A gazdagságot környezeti és kultu-
rális értékekben is látom, amire alapozhat a kft-nk is. 

– Melyek az ellátandó feladatok?
– A lakosság művelődését, szabadideje tartalmas eltöl-

tését, szórakozását, sportolási lehetőségét kívánjuk a lehető 
legjobban szolgálni, kiszolgálni, a konyhát az igénybevevők 
megelégedettségére működtetni és nem utolsó sorban a pá-
lyázati, fejlesztési források felhasználásával a település és a 
környezetének fejlődését segíteni. Az egyes feladatok működ-
tetése részegységek szintjén valósul meg. Az alapok adottak, 
a működés közben elvégzett hangolások, finomítások hosszú 
távon biztosítani tudják a kitűzött célok elérését.

A működést átölelő részegységek
Közművelődési részegység: Művelődési ház, Közmű-
velődés, Könyvtár, Baross László Emlékszoba, Schéner 
ház, Dinnyefesztivál, Medgyesegyházi Napok, PR, 
Medgyesegyházi Hírlap
Élelmezési részegység: Konyha
Vállalkozói részegység: Uszoda és sportcsarnok, Pá-
lyázatok bonyolítása, Ingatlanok hasznosítása, Egyéb 
tevékenységek

Az egységes működés megteremtése érdekében – a Mű-
velődési Ház épületében összpontosul a cég tevékenysége-
inek azon része, melyek nem igényelnek helyhez kötöttsé-
get. Szeretném jelezni, hogy az ajtóm nyitva áll az emberek 
előtt, bátran keressenek ötleteikkel, észrevételeikkel. Belát-
ható időn belül biztos, hogy nem megyek szabadságra!

– A konyha kérdése foglalkoztatja leginkább az embe-
reket. Hol tartanak ez ügyben?

– Gőzerővel készülünk a szeptemberi indulásra, zajlik 
az átadás, átvétel. Az alapellátás mellett a szabad kapaci-
tás kihasználását, szolgáltatások nyújtását tervezzük. 

Cél, a helyi rendezvények étkezéssel kapcsolatos igénye-
inek kiszolgálása is. A jó minőségű helyi termékek meg-

vásárlása, a helyi beszállítókkal való együttműködés ter-
mészetes. A dolgozói létszám megtartása indokolt. A kft. 
egészét tekintve már bővült is a foglalkoztatottak száma.

– Nyakunkon a Dinnyefesztivál. Mennyire vannak elő-
rehaladott állapotban a szervezéssel?

– Szinte mindennel készen állunk, már csak az utol-
só simítások vannak hátra. Kitűnő kollégákkal dolgozom 
együtt, fiatal, lendületes csapat vesz körül. 

A KÉSZ KFT. bemutatja a medgyesi dinnyét a fővárosi Vidéki 
mustrán. Horváth László személyesen vizitelte az előkészülete-
ket, váltott néhány szót a polgármesterrel, majd továbbsietett 
egy fontos, a céget érintő találkozóra. 

A fesztivál kiemelt rendezvény, csakúgy, mint a 
Medgyesegyházi Napok, de adottságaink és lehetősége-
ink vannak több rendezvény, est, kisebb-nagyobb szakmai 
program, vetélkedők, egyéb programok bonyolítására, 
mint filmvetítés, ifjúsági klub, csocsó verseny, biliárd ver-
seny, X-box bajnokság, LAN party, felolvasó- irodalmi-
kulturális kávéház…

Az idén nem tervezett a Büfé átalakítása, felújítása, de 
jövőre szeretnénk megnyitni a „Művház kávézó”-t.

Tervezzük a Schéner Ház látnivalóinak és nyitva tartá-
sának kibővítését, „látogató barát” működtetését. 

A bánkúti Baross kúria a két településrész egymáshoz 
közelebb hozásában, a lakossági együttműködés szorosab-
bá tételében kap kulcsszerepet. 

A létesítmény az eddigieknél több rendezvénynek (pl. 
Idősek hete, Tehetségek napja), sportesemény, tábor adhat 
otthont. 

– Kívánom, hogy valósuljanak meg az elképzelései! 
Amennyiben három év múlva megkérdezném Önt, hogy 
hogyan működik a KÉSZ Kft., mit mondana szívesen? 

– Az elképzeléseink beigazolódtak, a cég nyereséges!
Baukó Ildikó
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VIDÉK MUSTRA néven termelői piac nyílt a fővárosban a Kossuth téren a Vidékfejlesztési Minisztérium épü-
letének árkádjai alatt, ami a tervek szerint késő őszig péntekenként reggel nyolctól este hat óráig tart nyitva. Az 
impozáns elárusítóhelyen egyszerre több mint 50 termelő kínálja az országból hétről hétre portékáit, melyek 
zömét a vevők a vásárlás előtt meg is kóstolhatnak. 
Kapható ott minden a pékárutól, mézeskalácstól kezdve, a fűszerpaprikán, gyümölcsökön, zöldségeken keresztül a 
mézig, lekvárig, befőttekig, szörpökig, de pálinka, bor, húsáru, halból készült pástétomok, tejtermékek, tökmagolaj, 
dióolaj, savanyúság, igazi hungarikumok.

NEM CSAK MUSTRÁLGATTÁK, VITTÉK IS A MÉZÉDES 

A piacot június 29-én V. Németh Zsolt, vidékfejleszté-
sért felelős államtitkár adta át a vásárlóknak. A Vidékfej-
lesztési Minisztérium örömmel vállalta, hogy a vásár há-
zigazdája legyen, hiszen a magyar agrárgazdaság számára 
a legfontosabb a helyi és a hazai piac. A tárca a Nemzeti 
Vidékstratégiában fontos célként fogalmazta meg a helyi 
élelmiszer-feldolgozás és értékesítés támogatását, azért, 
hogy a magyar fogyasztók asztalára jó minőségű, megbíz-
ható eredetű, változatos, friss élelmiszerek kerüljenek. 

Az elmúlt időszakban több jogszabályváltozás is segí-
tette a helyi piacok fellendítését, elég a kistermelői ren-
deletet, a közbeszerzési törvény módosítását vagy a helyi 
piacok élelmiszerbiztonsági előírásainak könnyítéséről 
szóló, a közelmúltban megjelent jogszabályt említeni.

A http://itthonotthonvan.hu/ internetes portál új turisz-
tikai attrakcióként emlegeti a mustrát, mely mediterrán 
hangulatot idéz és hamar sikeressé vált a külföldi turisták 
körében is. A japán, francia és német látogatók előszeretet-
tel vásárolják meg szuvenírként is a hazai ízeket, magyar 

élelmiszereket, amiből igen széles kínálat mutatkozott be 
a vásártéren. 

Az információs pavilonokban a vidéki szálláshelyektől 
egészen a nyári programsorozatokig többfajta turisztikai 
kínálat is fogadta a vásárlókat és a turistákat, akik stan-
dunk mellett találkozhattak a medgyesegyházi Dinnye-
fesztivál óriás transzparensével is. 

A medgyesegyházi mézédes görögdinnye az első pillanattól kezdve viszi a prímet mind a kóstolás, mind az eladás tekinte-
tében. Ruck Márton polgármesterünk, Simonka György, országgyűlési képviselőnkkel és Budai Gyula, vidékfejlesztési ál-
lamtitkárral egyetértenek abban, hogy a vidék ételeinek, megtermelt áruinak ott a helye minden magyar ember asztalán.  
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SIMONKA képviselő már mindenhol úgy beszél 
MEDGYESEGYHÁZÁRÓL, mint a görögdinnye fővárosáról

A messziről jött embernek is könnyű megtalálni a Vidék Mustra rendezvényt, hisz Budapesten a Kossuth téren 
az Országházzal szemben van a Vidékfejlesztési Minisztérium, melynek árkádjai alatt a magyar minőségi áru egye-
nesen a termelőktől kerül a vásárlók kezébe. Valami miatt azonban nehéz megközelíteni a Minisztérium főbejáratát, 
akkora a nyüzsgés előtte. 

Mi van ott, hogy ekkora az érdeklődés péntekről péntekre?
A medgyesegyházi görögdinnye birtokolja az előkelő helyet, ahol sok közéleti személy, politikus is kopogtatja a 

csíkos héjú, vérpiros termést, hogy az ő asztalukra is jusson a mézédes hazaiból. 
Simonka György, fideszes országgyűlési képviselőnk is folyamatosan tiszteletét teszi a standunkon, akit arról is 

megkérdeztem, hogy hogyan sikerült a főbejárat elé placcolni?
– Nem kérdés, hogy a görögdinnyének, előkelő hely jár. Ez is része azoknak az erőfeszítéseknek, melyeket napról 

napra igyekszem megtenni a választókerületemben élőkért. A mustra látványos, de sok egyéb, kemény küzdelemmel 
elért dolog nem kap ekkora nyilvánosságot.    

A Magyar Dinnye Szövetség elnökeként mondom, hogy kampány van a magyar görögdinnye népszerűsítése 
érdekében, és megtörténtek azok a szakmaközi egyeztetések is, melyek minden érintett piaci szereplő számára 
átlátható viszonyok kialakítását realizálták. Egy olyan megállapodás született, mely szerint a multinacionális áru-
házláncok közösen kialakított áron értékesítik a dinnyét. A fogyasztók érdekét csak a termelők védelmén keresztül 
lehet biztosítani- hangsúlyozta az elöljáró, aki most sem mellőzte kiemelni az olyan jellegű partnerségeket, mint, 
amit Medgyesegyháza tanúsít a helyi és környékbeli dinnyetermelők érdekében. A mustrán településünk új önkor-
mányzati Kft-je volt KÉSZ vállalni a megjelenést és a hozzátartozói szervezés összes velejáróját Ruck Márton, 
polgármesterrel karöltve.

B.I.  

MEDGYESEGYHÁZI GÖRÖGDINNYÉT, MINT A CUKROT

Az írások és képek forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium sajtóportálja, illetve a Vidék Mustra résztvevői saját anyagai. 
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TESTVÉRTELEPÜLÉSI LÁTOGATÁS 
JÁRAVIZÉN

Medgyesegyházának 2004-ben lett testvértelepülése a 
romániai Járavize. Az együttműködés kulturális, oktatási, 
gazdasági és turisztikai területekre terjed ki, ugyanúgy, 
mint Világossal. 

A szomszédos országban júniusban voltak a helyható-
sági választások, melyen mindkét testvértelepülésünkön 
megtartotta pozícióját a korábbi elöljáró. Járavizén ismét 
Duma Gabriel lett a polgármester, aki így a második cik-
lusát kezdhette meg. 

Ruck Márton, polgármester és Negrea C. Dániel, a 
helyi román nemzetiségi önkormányzat elnöke gratuláló 
soraira válaszként egy meghívólevél érkezett a hivatalba, 
melynek lehetőségével élve július 16-17-én delegáció uta-
zott Medgyesegyházáról Járába. Az ottani polgármesteri 
hivatalban nagy szeretettel fogadták a medgyesieket, ahol 
szó esett a további együttműködésről, valamint a két uniós 
ország jó kapcsolatáról. 

A delegáció megtekintette a nemrég megnyitott gyer-
mektábort, ahová a jövőben a mi gyerekeink is eljuthatnak. 
A 18. Dinnyefesztiválra a meghívót – melyre szeretettel 
várjuk a járavizeieket- személyesen adta át polgármeste-
rünk és a vendéglátók ígéretet tettek, hogy az idén is ellá-
togatnak a rendezvényünkre.              S. M.

HELYESBÍTÉS

Előző lapszá-
munkban a Telbisz 
családról szóló 
megemlékezésben 
medgyesegyházi 
római katolikus 
templomként a 
bánkútit jelentet-
tük meg az alábbi 
kép helyett. Elné-
zést!

B. I.

A SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT 
SIKERESEN PÁLYÁZOTT

A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesülethez Gazda-
sági és közösségi célokat szolgáló kisebb közösségi terek 
kialakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése célterü-
letre 2011. október 15-én nyújtottunk be pályázatot. Az 
elbírálás megtörtént a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalban, és 3 413 844 Ft támogatásban részesültünk.

A beruházás várhatóan augusztusban el fog kezdődni. A 
Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányza-
ta megvásárolta a Vécsei utca 11. számú ingatlant, mely-
nek felújítása a cél. A munkálatok elvégzése után Szlovák 
Hagyományőrző és Közösségi Ház néven fogja funkcióját 
betölteni. Törekszünk arra, hogy maga az épület a hagyo-
mányos szlovák paraszti építészet jegyeit megőrizze, helyet 
fog itt kapni számtalan néprajzi tárgy, és berendezés. Nem 
csupán múzeumként lesz látogatható a Ház, hanem közös-
ségi programoknak is helyet kíván biztosítani. Fel kívánjuk 
eleveníteni és a köztudatban tartani közösségi programok 
keretében a népi kézművesség ágait, szlovák hagyományo-
kat, szokásokat. A távlati célok között szerepel, hogy a Kö-
zösségi Ház udvara is rendezvényekre alkalmassá váljon. 
Valamint, ha lehetőségünk nyílik rá, újabb pályázat során 
felépüljön egy közösségi rendezvényterem.

Nyáriné Szlávik Mária, elnök 

TÁBOROZÁS MENYHÁZÁN
Az alföldi gyerekek álma, hogy a vakációban a ten-

gernél vagy hegyekben üdülhessenek. Több szülő és diák 
kérésére a romániai Menyházára szervezett táborozást 
két gyakorlott pedagógus: Negrea Dániel és Nagy Attila, 
az országos és a helyi román nemzetiségi önkormányzat 
támogatásával.

Menyházán rendkívülien tiszta a hegyi levegő, számta-
lan  túralehetőség van  és fürdőzni is lehet. Továbbá foci-
pálya, teniszpálya, játszótér is szolgálja a mozgáslehetősé-
get. Az öt nap alatt a ragyogóan szép idő volt, így semmi 
sem rontotta el a remek hangulatot.

A táborozás során a szórakoztató tevékenységek mellett 
jó lehetőségük volt a román nemzetiségi nyelvet tanulók-
nak kommunikációs kézségük fejlesztésére is.           S.M. 
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NEBULÓKÉRT DÍJ
2012. június 21-én, az iskolai tanévzáró ünnepélyen a Medgyesegyházi Ne-
bulókért Alapítvány az általa létrehozott „Nebulókért díj„ gyermek tagoza-
tának díjával tüntette ki a 7. a osztály tanulóit az iskolában eddig egyedülál-
ló, példamutató közösségi munkájukért. 

Az osztály tanulói az elmúlt 7 év során megszámlálhatatlan helyen képvi-
selték iskolánkat versenyeken, rendezvényeken. Az iskolai, települési meg-
emlékezések állandó résztvevői. Az osztályközösség építésében élen járnak. 
Rendszeresen szerveznek közös színház- és mozi látogatásokat, osztályren-
dezvényeket. Az osztályba érkező új tanulókat mindig barátsággal fogadják, 
segítik beilleszkedésüket. Sokat tesznek azért, hogy iskolánk jó hírnevét öreg-
bítsék. Gratulálunk nekik! 

Borbás Róbert, Csajbók Bettina, Csjernik Mihály, Engelhardt Martina, Gajd-
ács Ágnes, Gil Dávid, Hrubák Axel, Juhász Dávid, Király Gabriella, Korpa 
Alex, Kovács Tünde, Leczkési Fanni, Lehoczki Csilla, Mihály Evelin, Mocsá-
ri Pál, Nagy Csenge, Oláh Imre, Rálik Szilárd, Ribarics Ferenc, Sallai Tímea, 
Szabó Alexandra, Szentesi Noémi, Szigetvári József, Zsiros Kitti. 
Osztályfőnök: Fodor Ildikó

KÖSZÖNJÜK, SIÓ!
Alapítványunk az idei évben is részt vett a Sió-Eckes KFT. pályázatán, 

ahol iskolatáskákat lehetett nyerni. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is nyertünk. 7 db iskolatáskát adhatunk 

oda leendő elsős gyermekeknek. Reményeink szerint 7 családnak segítünk a 
beiskolázás anyagi terheinek csökkentésében. A táska mellé grafit ceruzát,6 
db-os színes ceruzát, 12 db-os zsírkrétát, 6 színű gombfestéket, vonalzót, mat-
ricát és 2 db Sió terméket is kapnak a nyertesek.

Tájékoztatásként szeretnénk elmondani, hogy a nyertesek kiválasztását a 
Sió-Eckes KFT végezte.

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP IMPRESSZUM
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MI IS OTT LESZÜNK A 
DINNYEFESZTIVÁLON

Szeretnénk, ha sokan megismernék 
munkánkat, hogy minél több infor-
máció jusson el rólunk a szülőkhöz, 
nagyszülőkhöz, ismerősökhöz, szom-
szédok- hoz az alapítványról. Ezért a 
Dinnyefesztivál 3 napjának délutánja-
in kiköltözünk a Művelődési Ház mel-
letti rendezvénytérre. Az információs 
sátor melletti részen találnak meg ben-
nünket.

Fényképes kiállítást rendezünk az 
elmúlt időszak programjaiból. Minden 
érdeklődő kitölthet egy alapítvány-
nyal kapcsolatos TOTÓ-t. A kitöltött 
TOTÓ-ért ajándék jár! Vasárnap este a 
helyesen kitöltött szelvények közül 3 
szerencsés 5.000 Ft-os vásárlási utal-
ványt nyer!

Gácsér Béláné, 
kuratóriumi elnök

SZERETETTEL VÁRUNK 
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT!

NAPTÁR AKCIÓ!
KEDVEzMÉNyES ÁRON 
ISKOLAI CSOMAGOK!

Iskolatáskák, tolltartók, 
mese könyvek, kötelező 

olvasmányok.

További árukínálatunk: 
papír-írószer, számlák, 
nyugták, permetezési 
napló, pénztárgép 
szalagok, játék, ajándék,
kreatív anyagok.

Bélyegzőkészítés, 
egyedi borok, házszám tábla.

TOP 5 
AKCIÓS TERMÉKEK 
MINDEN HÓNAPBAN 

1–7-ig!

   Tel.: (68) 440-440 
Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 8.

(rendőrséggel szemben)
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Volán autóbusz KÜLÖNJÁRATOK indítása 
a BUSZPÁLYAUDVARRÓL Dinnyefesztivál 

idején 2012. augusztus 3-4-5-én 
Békéscsaba és Mezőhegyes irányába is !!!

18.30-kor: Kunágota – Almáskamarás - Nagykamarás – Medgyesegyháza
0:30-kor: Medgyesegyháza – Nagykamarás - Almáskamarás – Kunágota
1:00-kor: Medgyesegyháza - Békéscsaba
1:00-kor: Medgyesegyháza Csanádapáca – Orosháza
1:00-kor: Mezőkovácsháza - Mezőhegyes
1:00-kor: Medgyesegyháza - Magyarbánhegyes – Mezőkovácsháza
Az autóbuszjáratok a helyközi autóbusz-közlekedési díjszabás sze-
rinti tarifával és az ott érvényes kedvezményekkel vehetőigénybe.

MÁV- Start vonatjáratok indítása a Dinnyefesztivál 
idején 2012. augusztus 5-én hajnal 1-kor 

Békéscsaba és Mezőhegyes irányába.
-----------------

Ingyenes ugrálóvár, óriáscsúszda, akadálypálya az 
általános iskola területén!

Paintball verseny
A Medgyesegyházi Sportegyesület sportpályáján 

kerül megrendezésre. 
Részletek a www.paintballtanya.hu címen 

és a paintball logóra kattintva.

Miss Mézédes Szépségverseny
Először kerül megrendezésre 

a Dinnyefesztivál történetében. 
További információk és részletek a 

www.neodivatstudio.hu címen valamint 
a Miss Mézédes logóra kattintva.

Kalandpark-Kalandpark-Kalandpark
Medgyesegyháza város parkjában kalandpark, 
szórakozási lehetőség kicsiknek és nagyoknak!

Részletek a www.telekpart.hu oldalon 
és a Kalandpark logóra kattintva.

A DINNYEFESZTIVÁL BEMUTATJA
Kocsis Tibor: Az X- Faktor 2011-es szériájának győzte-

se, az Év Férfi hangja. Amióta kijött a műsorból fellépések-
ről fellépésekre jár, első önálló lemezén dolgozik. A „Lásd a 
csodát” c. első dala már minden koncerten felcsendül.

Muri Enikő: A 2011-es X Faktor legjobb női hangja, a 
Madách színház színésznője. Gőzerővel dolgozik lemezén, és 
első saját dala a „Késő már” a megjelenést követő napokban 
tarolt a slágerlistákon. 

Tarány Tamás: Az X-Faktor 2011-es szériájának felfe-
dezettje, a műsor egyik legkedveltebb figurája. 

Rúzsa Magdi: Díjak, elismerések özönének tulajdonosa, a 
2006– a Megasztár 3 győztese, „Az év hangja”, arany-, pla-
tina-, majd duplaplatina lemez birtokosa, a 2007. – Helsinki-
ben rendezett Eurovíziós Dalverseny hazai képviselője.

Tabáni István: A Csillag születik győztese, többszörös 
aranylemez tulajdonos, Fonogram díjas. 

Karthago:A rock legendás elefántjai, közép-európában 
szinte egyedülállóan, 33 éve változatlan felállásban játsza-
nak. 9 nagylemez, 5 kislemez, 3 aranylemez.Több mint 6.000 
élő koncert Magyarországon és a világ 9 országában, Kubá-
tól- Grúziáig. 

Buza Sándor (billentyűs hangszerek, vokál, móka), Bűdi 
Szilárd (ének, szájharmonika, gitár, tréfa), Garami Balázs 
(basszusgitár), Garami Gábor (dob), Rákóczi Ferenc (gitár, 
vokál, narráció, néha vicc). Igen! Ez a Best Of!

Szabó Ádám: A harmonikás fiú egészen a Csillag születik 
döntőéig jutott, meghatározó egyénisége volt a műsornak.

Az 1994-ben Baján alakult Bad Times formáció 18 éve 
nyomja a klasszikus rockzenét. 

A ma már héttagú First zenekar Orosházán alakult 1996-ban. 
Tóth Ádám gitáros, énekes, dalszerzővel az élen, ala-

kult meg a TV2 Megasztár 5. szériájának döntős fogata, az 
Adam’s Comedy. 

A DUMA’Színház rendszeres vendége a Dinnyefesztivá-
loknak. 2012-ben a társulat megalakulásának20 éves jubile-
uma alkalmából színpadra állított – A SZÓBAN FORGÓ DAL 
– c. produkciójának egy speciális verziójával érkeznek.
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