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Nemzetközi Dinnyefórumra

A rendezvény előAdói:
Ruck Márton, Medgyesegyháza polgármestere, Kertészek Földje Leader Akciócsoport elnöke,
Dr. Fazekas Sándor, Vidékfejlesztési Miniszter, (VM)
V. Németh Zsolt, Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár (VM)
Palkovics Péter, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke (MVH)

EBÉD
Lázár Vilmos, CBA - Áruházlánci tapasztalatok és beszállítói követelmények
Dr. Mártonffy Béla, FruitVeB - A magyar zöldség-, gyümölcs- és dinnyetermesztés jelene és jövője
Sándor László - A dinnyepiac nemzetközi és hazai tapasztalatai
Zobor Enikő, vezető tanácsos, Vidékfejlesztési Minisztérium - A védjegy és a marketing szerepe a dinnyeértékesítésben
Nagy Máté András, Bihar Megyei LEADER csoport - EU-s vidékfejlesztési szakember
Lipták László, Magyar Dinnye Szövetsége - A 2010. évi szaktanácsadási dinnyekísérlet eredményei
Simonka György, Országgyűlési Képviselő, a Magyar Dinnye Szövetség Elnöke - Értékelés - Zárszó

elfogAdtA A meghívást és jelen lesz:
• Vidékfejlesztési partnerek az Európai Unióból (Románia)
• Németh Tibor, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Békés Megyei Kirendeltségének vezetője
• Szabó István, Békés Megyei Földművelésügyi Hivatal igazgatója
• Farkas Zoltán, Békés Megyei Képviselő-testület elnök
• Tolnai Péter, Térségi Tanácsnok
• Erdős Norbert, A Békés megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja
• Pócs János és Hanó Miklós, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagjai

Ruck Márton, Kertészek Földje LEADER Akciócsoport Egyesület Elnöke

Időpont:   2011. január 28. (péntek) 9. 30 óra
Helyszín: Sportcsarnok, 5666 Medgyesegyháza Luther u. 7. sz. 

2011. január 28-án városunk az i. nemzetközi dinnyefórum-
nak ad otthont, amelyre több mint 600 vendéget várunk ma-
gyarországról és külföldről. Az eseményt a helyi sportcsar-
nokban rendezzük, és mivel a rendezvény meghívottjai között 
tartjuk számon fazekas sándor vidékfejlesztési minisztert, 
v. németh zsolt  vidékfejlesztési államtitkárt, és még sok 
más fontos beosztású személyt, ezért bizonyos biztonsági in-
tézkedéseket kell foganatosítani a rendezvény idejére. 
január 28-án, pénteken a luther utca, valamint a Polgármes-
teri hivatal előtti útszakasz lezárásra kerül a gépjárműforga-
lom elől. A forgalom zavartalansága érdekében a rendőrség 
fokozott szolgálattal fogja biztosítani a város központját. 
A luther utca lakói lakcímkártyájuk felmutatásával behajt-

hatnak gépjárművükkel, azonban az utcában található in-
tézményeket, közte az egészségügyi intézményeket reggel 8 és 
17 óra között csak gyalogosan, valamint kerékpárral lehet 
megközelíteni.
A rendezvényre érkező vendégek járműveikkel a művelődési 
ház melletti parkolóban, valamint az árpád utcai vasúti ra-
kodónál tudnak parkolni, mely helyszíneket a medgyesegyházi 
és medgyesbodzási polgárőrök fogják biztosítani.
tisztelettel kérem városunk minden polgárának türelmét és 
megértését a szervezésből adódó, esetleges kellemetlensége-
kért!

Ruck Márton, polgármester

meghívó

TÁJÉKOZTATÓ
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Kedves gazdatársunk!
A megrendezendő nemzetközi dinnyefórum lesz 

Magyarország egyik legnagyobb szakmai esemé-
nye. Célunk, hogy felhívjuk minden érintett figyel-
mét az ágazat problémáira és, hogy közösen - a 
termelőkkel, a szakemberekkel, a kormány képvi-
selőivel - induljunk el a megoldás felé.

elfogadta a meghívásunkat és részt vesz a kon-
ferencián a miniszter és a szakma több prominens 

személyisége!
Mindenki érzi az összefogás fontosságát, mert 

csak minden érintett együttműködésével lehet 
újra sikeres a dinnyeágazat. Nincs vesztegetni való 
időnk, még egy ilyen nehéz időszakot, mint a mö-
göttünk álló néhány év nem bírnánk ki…

Külön öröm, hogy a termelők többsége nem a cso-
dától várja a megoldást, hanem tisztán látják, hogy 
a dinnyetermesztésnek csak akkor van jövője, ha 
mindenki betartja a szabályokat és, ha ebbe a Kor-
mányzat is segítséget próbál nyújtani.

A megoldás körvonalazódik: nagyszerű ötletek és 
javaslatok érkeztek az előző levelünkre, melyet ez-
úton is köszönünk, illetve külön köszönjük, ha Ön 
is megosztotta velünk az elképzeléseit. Ezek feldol-
gozása folyik és eljuttatjuk a minisztériumba a me-
zőgazdasági, jogi, illetve Uniós szervezetekhez.

végre nem vagyunk egyedül!
Segélykiáltásunk meghallgatásra talált, mindenki 

érzi az összefogás fontosságát az ágazat megmenté-
se érdekében. Akik mellénk álltak és a konferencián 
részt vesznek:

-vidékfejlesztési minisztérium, 
- dél-Békési Kistérségi társulás,

- mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal,
- fruitveB magyar zöldség-gyümölcs

szakmaközi szervezet és terméktanács
- medgyesegyháza város Önkormányzata, 

- magyar dinnye szövetség,
- CBA,

- megyei Kormány hivatal
A Kertészek földje leAder Akciócsoportnak 

köszönhetően, akik a kezdeményezés élére álltak és 
a rendezvény lebonyolítását is vállalták, bízhatunk 
a színvonalas és eredményes konzultációban.

európa ránk figyel!
Óriási lehetőséget jelent, hogy az EU elnökség 

ideje alatt rá tudjuk irányítani a figyelmet a prob-
lémánkra és elkezdődhet a megoldás kidolgozása, 
hogy végre szabályozott keretek közé kerüljön a 
dinnyetermesztés annak érdekében, hogy újra meg-
érje termelni.

Kérem, jöjjön el és vegyen részt magyarország 
legnagyobb dinnyés szakmai konferenciáján és 

legyen a vendégünk ebédre!

fontos: mivel nagyon sok résztvevőre számítunk, a 
kérdéseket előre el kell juttatni az előadókhoz, mert 
nem lenne idő és lehetőség helyben feltenni azokat. 
ha kérdése vagy javaslata van, kérem 2011. január 
25.-ig írásban jutassa el a lent található elérhető-
ségekre. A beérkezett kérdéseket és javaslatokat a 
kormány és a szakemberek elé tárjuk, akik előadá-
saikban igyekeznek választ adni rá.

javaslatát és kérdéseit ide küldheti:
E-mailben: dinnyeforum@gmail.com

Hangüzenetben az alábbi telefon üzenetrögzítőjére: 
30/415-1002

Levélben: 5666 Medgyesbodzás, Dózsa György u. 26.

szeretettel várjuk! 

dr. mártonffy Béla
FruitVeB elnöke

 simonka györgy
Országgyűlési Képviselő,
Magyar Dinnye Szövetség

elnöke

ruck márton,
polgármester,

a Kertészek Földje
Akciócsoport elnöke

Üdvözlettel:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

2007-2013 
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Részletek a Medgyesegyházi PolgáRMesteR naPlójából…
2011. január 15.

Elkezdődött az újesztendő, s ezzel együtt új kihí-
vások, új feladatok is adódtak szép számmal, ami 
a jövőben csak sokasodhat. Az óévből ugyancsak 
maradt jó néhány olyan dolog, amivel idén tovább 
kell foglalkoznunk, amit ez évben kell véglegesíte-
nünk. 

Az elmúlt hónapokban azokra a folyamatban lévő 
ügyekre, beruházásokra kellet koncentrálni és meg-
nyugtató megoldási lehetőségeket találni rájuk, me-
lyek az önkormányzatunk működését veszélyeztet-
ték. 

Egyik ilyen jelentős feladat volt a József Attila, 
Szabadság, Baross és Báthori utcák útépítési kivite-
lezése, hiszen ezt a 230 millió forintos beruházást 
úgy kellett 2010. októberében átvenni, hogy nem 
volt meg a finanszírozása. Nem kis erőfeszítések 
árán sikerült elérni, hogy mára a beruházás biztos 
alapokon van, és ez év júniusában be lesznek fejez-
ve a munkálatok. 

Azon túl, hogy komoly és jó szakmai kapcsola-
tainknak is köszönhetjük az eredményt, december 
végén elmondhattuk, hogy velünk volt a szerencse, 
megúsztuk!

Decemberben lezárult az önkormányzat átvilá-
gítása, mely feltárt sok hibát és szabálytalanságot, 
amelyeknek a kijavítása a következő hónapok fel-
adata lesz. Ezek a feladatok elsősorban a már elő-
készítés alatt lévő beruházások átdolgozásai úgy, 
hogy az az önkormányzatnak a legelőnyösebb le-
gyen. Ne okozzanak likviditási gondokat a jövőben, 
és már most, a költségvetés készítésekor ezeket fi-
gyelembe véve kell megtervezni a 2011. évi gazdál-
kodásunkat. 

Jelentős feladat a intézményrendszer átszervezé-
se, úgy a polgármesteri hivatal és a többi intézmény 
esetében is annak érdekében, hogy működésük 
hatékony legyen, elsősorban az  ügyfelek érdekeit 
szemelőt tartva. Az átszervezés kapcsán jelentősen 
csökken a polgármesteri hivatal létszáma is, ez év 
végére várhatóan 20-25 %-al.

Bizonyos feladatok a hivatalból kiszervezésre ke-
rülnek, mint például a pályázatírás, ami az önkor-
mányzat tulajdonában lévő Vízmű KFT- be kerül. 
Így nem csak az önkormányzati pályázatok kezelé-
sével lesz lehetőség foglalkozni, hanem a település 
vállalkozóinak és civil szervezeteinek is fel tudjuk 
vállalni pályázataik teljes lebonyolítását. Ez jelentős 
változásokat hozhat, mivel így a településre több 

százmillió forint forrást lehet megnyerni a fejleszté-
si tervek megvalósítására. 

Jelentős feladata lesz az önkormányzatnak a köz-
munkaprogram ez évi megszervezése és lebonyo-
lítása, mivel jelentősen szigorodtak a foglalkozta-
tással kapcsolatos szabályok, és sokkal kevesebb 
forráshoz tud jutni az önkormányzat az ilyen típu-
sú programokhoz. Az már most látszik, hogy nem 
lehet annyi közmunkást foglalkoztatni, mint az elő-
ző évben. 

Nekünk az a feladatunk ezen a területen, hogy 
minden olyan pályázati lehetőséggel éljünk, ami a 
foglalkoztatást elősegíti, valamint a vállalkozóknak 
kell segítenünk abban, hogy olyan fejlesztéseket 
tudjanak megvalósítani, melyek munkahelyeket te-
remtenek. 

Amennyiben az előzőekben említett feladatokra 
meg tudjuk találni a megoldásokat, úgy gondolom, 
hogy ezt a nehéz időszakot kellően tudjuk kezelni.

A terhelő feladatok mellett történtek nagyon szép 
és megható események is a közelmúltban. Ilyen volt 
az Evangélikus Egyház értékes kezdeményezése, az 
első medgyesegyházi születési anyakönyv restaurá-
lása. Az anyakönyv ünnepélyes átadása, december 
16-án a Művelődési ház előterében volt ahol Kondor 
Péter esperes úrtól vehettem át Medgyesegyháza 
város nevében. 

Nagyon örültem ennek, hiszen ez a hiteles okirat 
lapjain őrzi múltunkat, a kezdeteket, amelyre mind-
nyájan büszkék lehetünk, megtalálhatjuk benne 
szüleinket, nagyszüleinket. 

A két ünnep között a Sportegyesület szervezésé-
ben jótékonysági labdarúgó bajnokságot rendeztek 
a Sportcsarnokban, ahol az Egyesület felkérésére 
rész vehettem a díjátadáson.

Nagyon megható volt az a ragaszkodás, az a se-
gíteni akarás és együttérzés, amit ott megtapasz-
taltam. Meg kellett magamban állapítanom, hogy 
amíg az itt élők között ilyen nagy összetartozás van, 
addig nincs mitől tartanom, nincs mitől félnem, hi-
szen olyan közösségi erő birtokában vagyunk, ami-
vel bármilyen nehézségen úrrá tudunk lenni. 

Az ilyen szép események mindig feltöltenek és 
hozzásegítenek a hétköznapi feladatok megoldásá-
hoz, mert bizony nagyon sok feladat van, és érezvén 
ennek felelősségét, az embereknek a jó szándékából 
tudok erőt meríteni. Köszönöm!

Ruck Márton, polgármester 
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e mottónak az alapján került sor 2010. december 28-29-én a sportcsarnokban Czene Károly 2009-ben 
balesetet szenvedett sporttársunk és családjának megsegítésére. 

A teremtornát Gellény Ferenc szervezte meg harmadik alkalommal. Csatlakozott a rendezvényhez Uhrin 
Pál, az MSE elnöke valamint támogatóként az Általános Iskola. A résztvevő 10 csapat nevezési díjával, a 
Hegedűs Vendéglő hozzájárulásával, míg a palánkon kívül állók önkéntes adományukkal segítettek és je-
lenlétükkel szurkoltak Karcsinak. Megható pillanat részesei voltak a jelenlévők, amikor a győztes méhke-
réki csapat levetette mezét és az alatta lévő pólón, olvashattuk a feliratot: „veled vAgyUnK KArCsi”! 

A megérdemelt küzdelem győzteseinek, Ruck Márton polgármester adta át a díjakat, aki megemlítette, 
hogy szeretné, ha a jövőben sem veszítenénk szem elől a segítségre szoruló társainkat.

A család nevében is köszönjük a szervezők munkáját, a csapatok és szurkolók részvételét valamint a 
családnak felajánlott pénzösszeget!                                                                                      

 

TiszTa szívvel KarcsiérT!

VERA

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

ferge Bélától

Több éve kezdtünk el tanítványaimmal illetve ba-
rátaimmal, komolyzenei hangversenyeket adni. Ezek 
sikerén felbuzdulva, elhatároztuk, hogy az ország 
több településén is bemutatkoznánk ilyen jellegű 
zenei koncertekkel, amelyeket ezután egy-egy ne-
mes ügy javára ajánlanánk fel.

Ennek az elhatározásnak az első fejezete volt, 
2006 novemberében a Nagykereki Bocskai várban 
megrendezett teltházas hangverseny. Az ott befolyt 
jelentős összeg egy 5 éves beteg kislány gyógykeze-
lését segíti elő.

Ha egy mondatban akarnánk elmondani mi is 
motiválja lelki értelemben hangversenyünket, akkor 
Simone Weil, francia írónőt idézhetnénk: „Az em-
beri léleknek meleg csend kell, de helyette jeges 
tumultust adnak neki.”

Természetesen mi az előbbit vagyis „a meleg csen-
det” szeretnénk eljuttatni minden szépre és igazra 
vágyó, valamint gondolkodásra és igazságkeresésre 
nyitott embernek.

A jeges tumultust adó világunkban nagy hiányát 
érezhetjük a szívből jövő, átgondolt de mégis szelíd 
és alázatos segítségnyújtásnak.

Ezért nagyon hálásak vagyunk, hogyha eszközök 
lehetünk abban, hogy minél több ember megérezhes-
se az igazi adni és kapni tudás örömét.

Koncertjeinken szép reneszánsz és barokk zenék 
mellett, elgondolkodtató prózai művek, költemények 
is elhangzanak, melyeket kivetítőn gyönyörű termé-
szetfotók is színesítenek.

JÓTÉKONYSÁGI
HANGVERSENY

„Az emberi léleknek meleg csend kell...”
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Harangszó
egy anyakönyv margójára

2010. december 16-án ünnepélyes keretek között 
került sor medgyesegyháza-Pusztaottlaka evan-
gélikus gyülekezeteinek 1886-1911 között jegyzett, 
restaurált keresztelési anyakönyvének átadására a 
művelődési ház aulájában. 

A restaurálást a korábban nagyon rossz állapot-
ban lévő könyv állaga tette szükségessé melyre 
pályázati forrásból nyílt lehetőség, a munkát Buda-
pesten végezték el 484. 000 forint összköltséggel. 

A salátalapokat szétbontották, kiegészítés és javí-
tás után kézi úton újra írták a szükséges szöveget, 
majd félbőrbe kötve átadták egyházközségünknek-
városunknak. Fontos megjegyezni, hogy az állami 
anyakönyvezés bevezetéséig (1895. január 01.) eb-
ben az anyakönyvben rögzítették a születéseket és 
kereszteléseket 1886. január 8-tól, az első gyermek 
január 7-én született és leány volt.

Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel, Kon-
dor Péter esperes, Ruck Márton polgármester, vá-
rosunk képviselő testületének tagjai és jegyzője. dr. 
Kormányos László képviselő a város történetét is-
mertette a megjelentek előtt.

Az ideiglenes oltár mellett melyre, elhelyezés-
re került az anyakönyv, kiállítással is készültek a 
szervezők. Az emeleti klubteremben Orosz Gergely 
és Farkas-Tóth László tárlatát Várkonyi János fes-
tőművész nyitotta meg miközben László zongorán 
Bartók és Alem Patrik műveket adott elő. Az anya-
könyv átkerült a közösségi házba, ahol hivatali idő-
ben folyamatosan megtekinthető.

Krisztusban szeretett testvérek!
A karácsonyi ünnep véget ért. Szívünkben meg-
maradt azonban boldogító igazsága: Isten Fia 
irántuk való szeretetből testesült meg, árasztja 
ránk megbocsátó szeretetét, biztat az igazságos, 
fegyelmezett, szent életre. Az Úr Jézus életpéldája 
áll előttünk farsang, a vidámság idején is. A mi 
örömünk az Úrban van.
 A Vízkeresztkor szokásos családlátogatás ház-
szentelési imájával kívánom Teremtőnk áldását:
„Urunk és istenünk! áldd meg ezt a hajlékot 
és minden lakóját. Költözzék e házba örökös 
boldogság, isteni áldás, derűs öröm, termé-
keny szeretet és tartós egészség. tartsd tá-
vol e helytől a gonosz hatalmát és minden 
viszálykodást. szabadítsd meg e ház lakóit 
minden rettegéstől és őrizd meg őket e haj-
lékban. ámen.”
 2010-ben a medgyesegyházi római katolikus egy-
házközségben, és a hozzá tartozó Bánkúton 28 
egyházi temetés, 2 templomi esküvő és 8 keresz-
telő volt.
         dicsértessék a jézus Krisztus!
                                 Kémenes Csaba, plénános

Evangélikus egyházközségünk nevében köszön-
jük mindazok segítségét, akik a restaurálás költsé-
geihez hozzájárultak illetve az ünnepélyes átadás 
lebonyolításában részt vettek.

  erős vár a mi istenünk!
Veres R. Csaba Endre, lelkész
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M E G H Í V Ó
tisztelettel meghívom Önt medgyesegyháza város 
Képviselő-testületének 2011. február 01-én (kedd) 
15 órától a művelődési ház emeleti klubtermében 
tartandó soron következő ülésére.

Javasolt napirendi pontok:

1.) Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak
     fontosabb eseményeiről.
     Előadó: Ruck Márton polgármester

2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
     Előadó: Gácsér Béla jegyző

3.) Tájékoztató a mozgáskorlátozottak szervezeteinek  
     2010. évi tevékenységéről.
     Előadók: vezetők

4.) Tájékoztató az MSE 2010. évi tevékenységéről.
     Előadó: Uhrin Pál elnök

5.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervezete.
     Előadók: Ruck Márton polgármester
                    Szabó Istvánné pénzügyi vezető helyettes

6.) A Képviselő-testület 2011. évi munkaprogramjának
     tervezete.
     Előadó: Gácsér Béla jegyző

7.) Tájékoztató a 2011. évi közmunkaprogramról.
      Előadó: Juhász György főelőadó

8.) Bejelentések

Medgyesegyháza, 2011. január 17.

 Tisztelettel:
Ruck Márton, polgármester

„…kitartottak az apostolok tanításában,…”
(ApCsel 2,42)

IMaHét a KrISZtuS-HívőK
EGySéGééRT

Ebben az esztendőben január 16-23. között kerül 
megrendezésre az ökumenikus imahét.

Talán sokan nem tudják, hogy az ökumené, a 
keresztény egységre törekvés, nem a modern kor 
vívmánya, hisz az első ilyen mozgalom 1740 körül 
ismeretes. Aztán 1846-ban megalakul az Evangéli-
umi Aliánsz, melynek imahetét épp ezekben a na-
pokban tartja. 

A mai imahét „ősét” Paul Wattson, katolikus plé-
bános kezdeményezte, ezt „Imanyolcad az Egyház 
egységéért” címmel egészen 1968-ig tartották. 

1968-ban először vehették kézbe a papok és lel-
készek a résztvevő egyházak által közösen kiadott 
imaheti hivatalos anyagot.

Az imahetek anyagát mindig egy meghatározó 
keresztény közösség készíti, a világ egy különleges 
helyzetben levő keresztény gyülekezete. Használ-
tunk már dél-afrikai keresztények által készített, az 
apartheid utáni életre és nehézségekre figyelő és 
minket is figyelemre késztető anyagot, vagy skóciai, 
dél- és észak-amerikai keresztények anyagait is.

Az idei imaheti anyagot a jeruzsálemi egyházak 
készítették és az volt a céljuk, hogy a mai egyházak 
visszataláljanak a kezdetekhez, az apostoli időkbe, 
amikor megalakult a jeruzsálemi egyház, kétezer 
évvel ezelőtt, Pünkösdkor. Minden ma létező ke-
resztény közösség ebből a gyülekezetből szárma-
zik. 

A jeruzsálemi hívők arra kérik az ökumenikus is-
tentiszteletek résztvevőit, hogy gondolkodjanak el 
azon, mennyire fontos az apostolok tanításához, a 
kenyér megtöréséhez, az imádsághoz való elkötele-
zettségük, odaadásuk. 

Ezek az elemek egyesítenek minket, jóllehet sokan 
és sokféle felekezetben tartozunk Krisztus egyetlen 
testéhez. 

Nem szabad azt sem elfelednünk, hogy Jeruzsá-
lem, a Szentföld bizonytalan, ingatag helyzetben 
él, ezért kérik imádságainkat, hogy végre rájuk kö-
szöntsön a béke korszaka.

Az imahét liturgiájának célja, hogy hangsúlyoz-
za az evangélium szolgálatának szeretetét, mely 
kiengeszteli az embert istennel és az egész terem-
tett világgal. 

/Veres-Ravai Réka Júlia
evangélikus lelkész/
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