
XVIII. évfolyam 2. szám 2011. február

Az Élhető Medgyesegyházáért Egyesület és 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt 
és kedves családját

a Népszavazás III. évfordulója 
alkalmából tartandó ünnepségre.

Időpont: 2011. február 3-án (csütörtök) 18 óra
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

Rendezvény programja:
1. A népszavazásról szóló dokumentumfilm 
    levetítése
2. Halász Mihály, az Élhető Medgyesegyházáért 
    Egyesület elnöke ünnepi beszédet mond  
3. Ruck Márton, Medgyesegyháza polgármestere
    átadja a Medgyesegyházáért emlékérmet
    dr. Illés Zoltán Környezetügyért Felelős
   Államtitkárnak
4. dr. Illés Zoltán, Környezetügyért Felelős 
    Államtitkár beszéde

A rendezvényt követően a résztvevők között
1 db színes televíziót, 1 db festményt sorsolnak ki a 

rendezvény szervezői.
A rendezvény résztvevőit szerényen megven-
dégeljük frissen sült csörögével, pogácsával

és ásványvízzel.

Halász Mihály                                 Ruck Márton
      elnök                                           polgármester

m e g h í v ó

Szakmai pályafutása: Még egyetemistaként alapítója volt a 
BME Egyetemi Zöld Körének és 1984-ben a Duna Körnek. 1987 
és 1989 között tudományos kutatóként tevékenykedett az USA-
ban, a Yale Egyetemen. 1989-ben a Világbank kelet-európai 
részlegében dolgozott, ahol Kelet-Európa környezetvédelmi 
gondjairól készített tanulmányokat. Ezt követően főtanácsos 
volt a Környezetgazdálkodási Intézetnél. 1991-től 1994-ig az 
Európai Unió budapesti nagykövetségén – szintén főtanácsos-
ként – környezet- és természetvédelemmel, illetve a határon 
túli magyarok ügyeivel foglalkozott. 1994-ben a KEK Környe-
zetgazdálkodási Továbbképző Központjának igazgatója. 1995-
től Fulbright–Humphrey-ösztöndíjasként másfél évet töltött az 
Amerikai Egyesült Államokban, Észak-Karolinában, ahol kuta-
tási témája egy hatékony, környezetvédelmi államigazgatás ki-
alakítása és magyarországi adaptációja volt. 1997-től címzetes 
egyetemi docensként a Közép-európai Egyetem oktatója. Ezen 
kívül tanít még a Szent István Egyetemen és az ELTE-n is.

/forrás:http://hu.wikipedia.org/
 

Dr. Illés Zoltán (Szabadka, 1961. január 17.)
magyar vegyészmérnök, biológus, politikus, országgyű-

lési képviselő, a Fidesz Budapest VI. kerületi 
(terézvárosi) csoportjának elnöke. 

Jelenleg a Vidékfejlesztési Minisztériumban a környe-
zet- és természetvédelemért, valamint a vízügyekért 

felelős államtitkár.

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP
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Részletek a Medgyesegyházi PolgáRMesteR naPlójából…
2011. január 29. 

Szombat délután van, fél órája értem haza a 
sportcsarnoki „tereprendezésből”, talán most már 
kifújhatom magam. Nehéz egy hét van mögöttem.
   Miért is? 
Tegnap volt itt nálunk Medgyesegyházán az
I. Nemzetközi Dinnyefórum, melynek megszerve-
zése nagyon sok időt és energiát követelt, de úgy 
érzem mindenképp megérte. 

Nagyon izgultam, hogy eljönnek-e a meghívot-
tak, elsősorban a dinnyetermelők, mert számunkra, 
Medgyesegyháziaknak nagyon fontos a dinnyeter-
melés és vele együtt a dinnyések jövője, hiszen ez 
jelenti sokaknak a legfőbb megélhetést, a fejlődést. 

Nem számoltam, de szép számmal kerestek meg 
helyiek, de még környékbeliek is az elmúlt hóna-
pokban a dinnyekereskedelem válságával kapcso-
latban, amit én is érzek. Éppen ez késztetett az ese-
mény életre hívására. 

Tudom sok kellemetlenséggel is járt városunk 
polgárainak ez az óriási rendezvény, például az 
útlezárások miatt, amiért most szeretném megkö-
szönni mindenkinek a megértését, türelmét. 

A gyerekek persze örültek a rendkívüli tanítási 
szünetnek! Helyükbe bizonyára mi is így lettünk 
volna ezzel. 

A másik dolog, ami miatt izgultam az elmúlt he-
tekben, hogy a meghívott vendégek, mint Dr. Fa-
zekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, V. Német 
Zsolt vidékfejlesztési államtitkár, Palkovics Péter 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnö-
ke, Lázár Vilmos a CBA magyar üzletlánc részéről, 
valamint a megyei, régiós és országos hivatalok 
vezetői, szakmai szervezetek elfogadják-e a meg-
hívást. Csak abban lehettem biztos, hogy Simonka 
György országgyűlési képviselő ott áll a térség diny-
nyetermesztésének jó ügye mögött. 

Ezúton is köszönöm!
Kivétel nélkül itt volt mindenki az ágazat szerep-

lői közül, akiket meghívtunk és segíthet. Nem titok, 
hogy pénteken volt lehetőségem miniszter úrral és 
államtitkár úrral is egy-egy rövidebb személyes be-
szélgetésre 

Nemzetinek tervezett dinnyefórumunk nemzet-
közivé vált, Európai uniós vidékfejlesztési partnerek 
is tiszteletüket tették a programon, sőt a romániai 
Bihar megyei LEADER csoport be is mutatkozott.

Ahogy már említettem, a rendezvény megszerve-
zése nagyon nagy feladatnak bizonyult, de elmond-

hatom, hogy akiktől segítséget kértem, kivétel nél-
kül kivették részüket a szervezési munkából.  A 
rendezvény főszervezője a Kertészek Földje Akció-
csoport volt partnerségben a Magyar Dinnye Szö-
vetséggel, a FruitVeB Magyar Zöldség -Gyümölcs 
Szakmaközi Szervezettel és Medgyesegyháza Vá-
ros Önkormányzatával.

Ebből is látszik, komoly összefogás kellet a fórum 
megvalósításához. Ami külön öröm volt számomra, 
hogy itt Medgyesegyházán, akit csak megkértem 
mindenki lelkesen mellém állt és minden tőle telhe-
tőt megtett a siker érdekében. Ezért szeretném meg-
köszönni mindenkinek a munkáját – a Rendőrség, a 
Polgárőr Egyesület, a Schéner Mihály Nevelési és 
Oktatási Központ, Művelődési Ház és Könyvtár, 
a Polgármesteri Hivatal, a Vízmű Nonprofit KFT, 
Medgyesegyházi ÁFÉSZ vezetőinek, dolgozóinak 
és tagjainak.

Már tegnap este is, de a mai napon nagyon sokan 
megkerestek telefonon az ország minden részéről 
és gratuláltak a rendezvény sikeréhez. Ez közös si-
kerünk, nagyon büszke vagyok városunkra!

Úgy gondolom elértük azt a célt, hogy végre a 
médiában - ahol néha éles és nem éppen pozitív 
kritikák láttak napvilágot a medgyesegyházi diny-
nyével kapcsolatban - most egységesen jelenik meg 
a napokban, hogy az itt élő emberek nem csak a se-
gítséget várják, hanem keresik a megoldási lehető-
ségeket az egész „dinnyéstársadalomnak” és ezért 
tenni is akarnak.

Olvasva a megyei és országos sajtót, hallgatva, 
nézve a híradásokat, ma egyértelműen kiolvasha-
tó belőle, hogy sikerült eljuttatni a kormányzathoz 
azoknak a problémáknak az üzenetét, melyek jel-
lemzik az ágazatot, melyekre közösen kell kidol-
gozni a megoldáshoz szükséges intézkedéseket. 

Ez egyedül senkinek sem sikerülhet, csak össze-
fogással, tenni akarással, és nagyon sok munkával 
fogjuk tudni elérni céljainkat. 

Mi a célunk?
Az, ami a fórum mottója is volt, hogy Európa leg-

jobb minőségű dinnyéjét kínáljuk, a MEDGYESI 
DINNYÉT! Ez biztosíthatja a jövőnket, megélheté-
sünket.

Amikor a fórumon felálltam a mikrofonok elé, és 
szétnéztem a sportcsarnokban, meglátva azt sok 
medgyesegyházi, és az ország minden részéből ide 
érkező vendéget, úgy éreztem nem vagyok egye-
dül, érdemes ezért dolgozni…

Ruck Márton, polgármester 
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TALLÓZÓ A DINNYEFÓRUMRÓL
„-Apám mindig azt mondta, a dinnye csak a kapás árnyékát szereti. Ezért is kell a viharfellegeket el-
oszlatnunk az ágazat fölött. Míg 2003-ban hazánk adta a világ 4. legnagyobb dinnyeexportját, azóta 
egyre jobban kiszorulunk a piacról. A belföldi értékesítés sem rózsás. Az üzletláncok sok import dinnyét 
hoznak be.”

Megtelt a város sportcsarno-
ka, annyian voltak kíváncsi-
ak az I. Nemzeti Dinnyefó-
rumra Medgyesegyházán. 

Békés megyében 3500 hek-
táron mintegy ezer család 
megélhetését biztosítja a 
piros bélű gyümölcs. 

Az ország jó néhány pont-
járól és külföldről érkeztek 
gazdák, s az ágazat más 
szereplői a fórumra. 

* * *

Még iskolaszünetet is elrendeltek péntek-
re, a dinnye ilyen jelentőséggel bír a város 
életében.
 A beol.hu szerkesztőségét pedig telefonon 
„bombázták” az arra járók: hemzseg a vá-

ros a rendőröktől, vala-
mi történt. A rendőrök és 
rendőrnek nézett polgár-
őrök szerepe abban merült 
ki, hogy a városba érkezők 
parkolását segítsék. Ennek 
ellenére valóban nagy dol-
gok történtek január 28-án 
Medgyesegyházán. 
Összegyűltek a dinnyeága-
zat szereplői a termelőktől a 
felvásárlókig, az áruházlán-
cok képviselőitől egészen a 
vidékfejlesztési miniszte-
rig, hogy közösen vitassák 
meg a dinnyetermesztés és 

-értékesítés problémáit, s együtt induljanak 
el a megoldás felé.
Az ország rengeteg pontjáról, mi több, a ha-
táron túlról is érkeztek vendégek a rendez-
vényre
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„Cél a legjobb minőségű dinnye!” — hirdette 
a molinó, mellyel a tanácskozás résztvevői is 
egyetértettek. A termelőket viszont az foglal-
koztatta, hogy az elmúlt évek veszteségei után 
érdemes lesz-e még a dinnyeföld felé nézni.

— Polgármesterré választásom óta szinte nem 
akadt nap, hogy ne jöjjenek többen-kevesebben a 
medgyesi termelők az irodámba, a dinnyével kap-
csolatos kilátásokról beszélgetni. 
Ez is adta az ötletet, hogy szervezzük meg az I. 
Nemzeti Dinnyefórumot — mondta Ruck Márton 
polgármester, aki két évtizeden át maga is termesz-
tett dinnyét. A fórumot a medgyesegyházi Kerté-
szek Földje Akciócsoport Egyesület szervezte, és 
több hivatal, szakmai szervezet állt az ügy mellé. 
— Vészhelyzet van, a huszonnegyedik órában já-
runk. Ha most nem lépünk a dinnye megmentéséért, 
két év múlva már lehet, hogy nem is lesz szükség rá. 
A megoldás az összefogásban rejlik — fogalmazott 
megnyitóbeszédében Medgyesegyháza polgármes-
tere, aki egyben a kertészek földje egyesület elnöke 
is. 

— A dinnye a természet és az emberi munka csodás 
eredménye — erről már Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter beszélt, aki karcagi lévén, szintén 
olyan családban nőtt fel, ahol dinnyéztek. 
— Apám mindig azt mondta, a dinnye csak a ka-
pás árnyékát szereti. Ezért is kell a viharfellegeket 
eloszlatnunk az ágazat fölött. Míg 2003-ban hazánk 
adta a világ 4. legnagyobb dinnyeexportját, azóta 
egyre jobban kiszorulunk a piacról. A belföldi érté-
kesítés sem rózsás. Az üzletláncok sok import diny-
nyét hoznak be. 
Fazekas Sándor szerint a dinnyeágazat mélyrepülé-
se az elmúlt évek elhibázott gazdaságpolitikájának, 
a gazdasági válságnak, a szélsőséges időjárásnak 
köszönhető, de a széthúzásnak és a feketegazda-
ságnak is. 
— Aki a feketepiacon adja el a dinnyét, tönkre teszi 
a gyümölcs jó hírét. 
A miniszter szerint meg kell oldani a szankcioná-
lás lehetőségét is a feketefelvásárlással és az éret-
len gyümölcs értékesítésével kapcsolatban. Fazekas 
Sándor hangsúlyozta, a tárca nem hagyja magára az 
ágazatot, minden segítséget megadnak. 
A vidékfejlesztési miniszter kiemelkedően fontos-
nak nevezte a marketing szerepét is az ágazat si-
keressége érdekében. Elengedhetetlennek tartja a 
technológiai fejlesztéseket. Hangsúlyozta, a kutatá-
sokra is áldozni kell.

— Vannak olyan költségek, amelyeket meg lehetne 
spórolni. Drágábbá teszi a termelést, hogy külföld-
ről hozzák be sokan a tökre oltott dinnyepalántát, 
amelyet itthon is elő lehetne állítani. Ez hektáron-
ként akár több százezer forintos megtakarítást is 
jelenthetne a termelőknek — mondta Fazekas Sán-
dor. 

— Első lépésnek szántam a fórumot az ágazat meg-
mentése érdekében — mondta a rendezvény után 
Simonka György, a dél-békési kistérség országgyű-
lési képviselője, a Magyar Dinnyeszövetség elnöke. 
A résztvevők száma a regisztráció alapján 940 fő 
volt. 
— Felhívtuk a szaktárca és a szakmai szervezetek fi-
gyelmét az ágazat válsághelyzetére. Mindenki segít-
ségét kértük. Simonka György azt sem rejtette véka 
alá, a medgyesi dinnye megmentéséhez valameny-
nyi szereplőnek — a termelőktől a felvásárlókig, az 
áruházláncokig — önvizsgálatra van szükségük. 
— Tudomásul kell venni, hogy a tíz évvel ezelőtti 
módszerek, akár a technológiában, az értékesítés-
ben, elavulttá váltak. Meg kell újulni, és szabályo-
kat bevezetni, amit mindenkinek fontos betartani 
annak érdekében, hogy a dinnye ne jusson a mo-
gyoró sorsára — utalt a dinnyét megelőző medgyesi 
„slágernövény” eltűnésére. 

Simonka György elmondta, a termelők írásban több 
mint 500 felvetést tettek, ezeket kiértékelik. A mi-
nisztertől ígéretet kaptak, amennyiben az ötleteik 
harmonizálnak az Unió szabályozásával, mindent 
megtesznek az ágazat megmentéséért. 

/Forrás:beol.hu, képforrás http://galeria.hir6.hu/
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VÁROSUNKBAN JÁRT A KORMÁNYMEGBÍZOTT
Orbán Viktor miniszterelnök 2010. december 23-án nevezte ki az Országházban, a 2011. január 1-jén 
létrejött fővárosi és 19 megyei kormányhivatal vezetőjét, a kormánymegbízottakat. A Békés megyei Kor-
mányhivatal vezetője a kormánymegbízott Erdős Norbert, Békés megye 3. számú választó kerületének 
országgyűlési képviselője lett, aki a közelmúltban településünkön járt.

A megye főispánja bemutatkozó „körútjának” első állomása 
volt Medgyesegyháza, ahol az evangélikus egyház közösségi 
terme adott otthont a rendezvénynek. A helyi és dél- békési 
érdeklődők szép számmal jelentek meg az eseményen, épp-
hogy befértek a terembe. Térségi országgyűlési képviselőnk 
Simonka György, a fideszes választókerületi elnök Tolnai Pé-
ter és számos környékbeli települési elöljáró is tiszteletüket tet-
ték ez alkalomból.  

Veres Ravai Csaba Endre lelkész mint vendéglátó köszöntöt-
te az egybegyűlteket, majd Ruck Márton polgármester vezette 
be a programot. 

Erdős Norbert beszélt a kormányhivatal létrejöttéről, céljáról, 
szervezeti felépítéséről. Részletesen ismertette az állampolgár-
ok hivatalos ügyintézésének megkönnyítésére kialakított és a 
folyamatosan kialakítandó kormányablakok funkcióját.

A jelenlévők nem restelltek kérdéseket feltenni, kihasznál-
ták a lehetőségét, hogy két országgyűlési képviselő is volt kö-
rükben, ezért hosszúra nyúlt az este.  Bírjuk a főispán ígéretét, 
hogy időszakonként folytatjuk a párbeszédet.   

 Sütő Mária Márta, a helyi Fidesz csoport elnöke

2011. febr. 13. (vasárnap) 14 óra
Medgyesegyháza, Művelődési Ház

Műsoron: közkedvelt dallamok a barokk és a 
reneszánsz korszakból, 

valamint saját szerzemények.

Közreműködik:

Az Andante kamarazenekar
 és vendégművészek

A belépés díjtalan.
Támogatói jegyek kaphatóak

(200,- és 500,- Ft-os egységáron): 
a helyi intézményekben, üzletekben

 illetve a koncerten! 
A befolyt összeget 

nehezített életviteli körülményekkel élők 
megsegítésére ajánljuk fel!

További információ: 
Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

Tel.:06-68-440-004

JÓTÉKONYSÁGI
HANGVERSENY Szeretettel meghívjuk Önt és kedves 

családját 2011. február 12-én 18 órai 
kezdettel a medgyesegyházi 
sportcsarnokban tartandó

„az óvodás és bölcsődés gyermekekért”
Program: 

18,00: Bál megnyitása
18,10: A gyermekek, óvodai dolgozók és a szülők műsora
19,00: Megasztár vendég Patai Anna fellépése
19,30: Vacsora
23,00:Tombolahúzás

Belépőjegy: Vendégeknek: 1500,-Ft
Műsorjegy: 500,-Ft
Támogatói jegy: 500,-Ft

Jegyek kaphatók az óvoda irodájában 2011. 02. 09. 
(szerda) 12 óráig.
Sztárvendég: A fiatal Megasztár - Patai Anna
Mindenkit szeretettel várunk, hozza magával ismerőseit 
és barátait!

Az óvoda dolgozói és a Szülői Munkaközössége

Meghívó

Jótékonysági Bálra
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tájékoztataó lapja
Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban  

Felelős kiadó: Gácsér Béla jegyző
Szerkeszti a szerkesztőbizotság  

A szerkesztőség címe:
 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
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Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993

Harangszó
Gyülekezeti munkatárs képzés

D. Szebik Imre, nyugalmazott püspök úr kezde-
ményezésével már negyedik éve folyik Magyaror-
szágon – először Piliscsabán, majd Nyíregyházán 
– és 2010. decemberétől Békéscsabán gyülekezeti 
munkatárs képzés.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a lelkészi szolgálatot 
segítő gyülekezeti munkatársak képzése és aktív 
közreműködése az egyházközségek életében nél-
külözhetetlenül fontos. Feladatuk szociális és lelki 
segítés, evangélikus családok, idősek felkeresése.

Azt is megfigyelhetjük, hogy evangélikus híveink 
jelentős számban nagyobb gyülekezetekben veszí-
tik el kapcsolatukat a testvéri közösséggel, amelyen 
a személyes látogatás segíthet elsősorban.

Erre a szolgálatra képezzük a munkatársakat, első 
renden, hiszen lelkészeink sokirányú elfoglaltsága 
miatt ritkábban tudnak látogatni, mint szeretné-
nek.

Az a gyülekezet, mely mindent a lelkészétől vár 
el, nem tudja betölteni evangéliumot hirdető, gyü-
lekezeti közösséget erősítő, egyházépítő és elesette-
ket segítő szolgálatát.

Ezért próbálunk arra elkötelezettséget érző gyü-
lekezeti tagokat – életkortól függetlenül – keres-
ni, akik szívesen részt vesznek segítőként ebben a 
munkában, olykor még a lelkész helyett is.

Nem a lélekszám nagyságán múlik egy-egy gyü-
lekezet – s egészében véve hazai egyházunk jövője 
sem -, hanem tagjai belső hitbeli elkötelezettségén. 
Az Újszövetség egyébként sem osztályoz nagy egy-
ház és kis egyház között, ilyen besorolás csak ké-
sőbb alakult ki. 

Legyen bátorságunk remélni, hogy az egyház Ura 
hűséges és aktív szolgálatok nyomán megadja a nö-
vekedést. Egyházunknak az a feladata, hogy híveit 
lelkileg és szociálisan segítse és építse a közösséget. 
Ezt a küldetést szánta számunkra az egyház Ura, 
Krisztus. 

Ezért szorgalmazzuk a munkatársak toborzását, 
és örülünk, hogy Piliscsaba és Nyíregyháza jó pél-
dája után sikeres a békéscsabai munkatárs képző.

A medgyesegyházai gyülekezetből négy fő vesz 
részt a képzésen, köszönjük elkötelezettségüket!

Forrás: D. Szebik Imre,  nyugalmazott püspök

Kedves Gyerekek!
Szeretettel meghívunk

2011. február 20-án délután 3 órától 
tartandó

farsanGi rendezvényünKre
 az

 
A fánkot mi sütjük, a jó hangulatról, 

jelmezekről és játékokról kérlek, 
hogy ti gondoskodjatok.

Hozzátok magatokkal szüleiteket, 
nagyszüleiteket, barátaitokat.

Szeretettel vár:
 Réka néni és Csaba bácsi

Tudta Ön,
hogy a farsang kifejezés a német fasen, faseln 

szóból származik és mesélni, pajkosságot űzni 
jelent? A farsangi időszak január 6-tól (vízkereszt 
ünnepe) hamvazószerdáig tart, befejező időszakát 
voltaképpen húshagyókedden éri el. Hamvazó-
szerdától számítják a böjti időszakot.

evangélikus Közösségi Házba.


