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Amikor a dinnyések és dinnyevásárlók olvassák e sorokat, 
már tart a dinnyeszezon. Pontosítva, most már mindig 
dinnyeszezon van, hiszen állandóan itt az import! A régi, 
klasszikus értelemben a 2013-as szezon azt jelenti, hogy 
július elejétől számítva körülbelül 60 napon keresztül az 
országban 5600 hektáron megtermelt 250 ezer tonna 
gyümölcs lehetőleg szervezetten, megrázkódtatás nélkül, 
saját magától, szervezéssel, segítséggel szépen lebonyo-
lódjon. Alapvető cél, hogy a vásárlók jó minőségű magyar 
dinnyéhez jussanak, a termelők pedig ne kényszerüljenek 
veszteséggel értékesíteni az árujukat.

Dinnyés diplomácia
Ágazati egyeztetés volt július 7-én a Vidékfejlesztési 
Minisztériumban a dinnyésgazdák, kereskedők, áruház-
láncok, ágazati vezetők között. A résztvevők sikeresnek és 
fontosnak tartják a találkozót, míg a baloldali média 
dinnyekartellről cikkez. 

A medgyesi térség képviselői között volt Szamosi Mihályné 
is – aki, ahogy fogalmazott „beleszületett a dinnyézésbe” 
miután már a szülei is őstermelők voltak, 24 éve maga is az -, 
őt kértük értékelésre. 
- Mit jelent a termelők számára az évenkénti ágazati 
egyeztetés?
- Nagyon jó dolognak tartjuk, hogy kapunk ilyen 
lehetőséget. A dinnyetermelő vidékek képviselői elmond-
ják, mikor, milyen termés várható náluk, s ez alapján az 
áruházláncok fel tudnak készülni a magyar dinnye 
fogadására. Árról nem esett szó a tárgyaláson, de minden 
mást meg tudtunk beszélni. Azért be kell látni, más 
növényfajnak nincs ilyen lehetősége, képviselete, s amíg 
Simonka György, képviselő úr nem vette kezébe az ügyeket, 
addig nem voltak tervezettek a dolgok. Három éve is, hogy 
kétségbe voltunk esve, amikor napról napra zuhantak az 
árak, most nem kell ilyentől tartani! Egyértelmű, hogy 
elveszett volna a magyar dinnye, ha nem kezdődik meg az 
ágazaton belül az együttműködés. 
- Milyennek értékeli a minisztériumi egyeztetést?
- Mindenképpen hasznos és sikeres volt a párbeszéd. 
Egyetlen dolgot hiányoltunk, sőt visszásnak is mondhatom, 

hogy nem vett részt a tárgyaláson a GVH. Tavaly is ez a 
hivatal háborúzott, kartellezéssel gyanúsította a dinnyése-
ket és az áruházláncokat. Jó lett volna, ha a hivatal 
képviselői jelen vannak, s részt vesznek az egyeztetésben. 
Tulajdonképpen ez volt az egyetlen, amit hiányoltunk. 
- Mi a véleménye a harmadik éve folytatott dinnye-
promócióról? A vásárlók keresik a magyar dinnyét?
- Egyértelműen hatásos az a marketingmunka, ami az elmúlt 
években zajlott. A fogyasztók annyira figyelnek a magyar 
dinnye híreire, hogy amikor a beharangozott időnél kicsit 
korábban megjelentem a piacon, nem akarták elhinni, hogy 
magyar dinnyét kínálok. Nagy hatással van az emberekre, 
amit a tévében, rádióban hallanak, azt gondolom, hogy 
visszaszereztük a magyar dinnye becsületét, s most már 
csak rajtunk, termelőkön múlik, hogyan élünk a lehető-
séggel. Bízunk ebben az évben is, bár az időjárás megtréfált 
bennünket, volt kárunk. Most ápoljuk, gondozzuk a dinnyét, 
s ha szerencsénk lesz az idei szezon el fog húzódni 
szeptember 10-ig, s akkor ismét nyereségesek lehetünk, 
mint már tavaly is. Számunkra nagyon fontos az ágazat 
sikere, hiszen Medgyesegyháza környékén sokan kitanulták 
ezt a szakmát, más megélhetési lehetőség, pedig alig akad. 
Jó, hogy sikerült megtalálni a hangot az áruházakkal, 
Simonka György részletesen kidolgozott programjának 
köszönhetően létrejött a minőségi szabályozás is, fellendült 
a kereslet. Folytatjuk a munkát. 
A dinnyésgazda értékelését erősítette Oravecz Tamás, a 
Magyar Dinnyetermelők Egyesülete elnökének véleménye 
is. - Sikeres és fontos volt a tárgyalás. Továbberősítette azt a 
folyamatot, ami a dinnyeágazatot felemelte a padlóról. Az 
ágazat összes szereplőjét összehozza, és jó megoldások 
kidolgozására készteti őket – fogalmazott az elnök. 

Krisztován Anna

A medgyesi és a budapesti minisztériumi megbeszélésen a mi 
küldöttségünk, élén Ruck Márton polgármesterrel, Szamosi 
Mihályné Faraga Marikával, Kraller Józseffel és Lipták 
Lászlóval, valamint a többi tájkörzet képviselőjével kiegészülve 
azért ennél tovább ment. Nyomatékosítottuk, hogy a dinnye 
termékpálya termelői része követeli az őt jogosan megillető részt, 
legalább 45-50%-ot. Tudjuk, hogy a zöldség, gyümölcs forgalom 
körülbelül 80%-a a multiláncoknál bonyolódik és a dinnyetorta 
még sok szeletből áll. A fogyasztói árat a termelők jussán kívül - 
aminek szerintünk a legnagyobb résznek kell lennie- jelentős 
fuvarköltség, göngyöleg-, áfa-, kis- és nagykereskedelmi haszon 
terheli. Azért fogalmazunk ilyen óvatosan, mert mindenki 
emlékszik a tavalyi műbalhéra, amikor ezt a lelkes, tenni akaró 
grémiumot az ellenérdekeltek kartellezéssel vádolták meg, 
feljelentés alapján. A Gazdasági Versenyhivatal meg is indította 
az eljárást. Egy törvénymódosítással a Mezőgazdasági Kor-
mányzat ezt el is hárította. Ez az ügy Pócs János és Simonka 
György hathatós segítségével lecsengett. A törvényt, amely a 
szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes 
kérdéseiről szól, az országgyűlés 2012. november 19-i ülés-
napján fogadta el. Egészében sok más egyéb, a dinnyéseket érintő 
anyag a Dinnyetermelők Országos Egyesületének honlapján, a 
www.dinnyetermelok.hu-n olvasható.

július

JÖHET A MAGYAR DINNYE



A budapesti, Budai Gyula, államtitkár úr által szervezett, a 
Minisztérium hivatalában  megtartott egyeztetésre - amely a 
dinnyepiaci helyzet áttekintése céljából jött létre - meghívták az 
összes multilánc képviselőjét, a termelők képviselőit, a 
termőtájak dinnyéseit, valamint ott volt a Kereskedelmi 
Iparkamara és, Dr. Mártonffi Béla, a Magyar Zöldség-Gyümölcs 
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács képviseletében. A 
Versenyhivatal nem fogadta el a meghívást.
Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti 
ügyekért felelős államtitkára elmondta: a kormányzati 
fellépésnek köszönhetően javult a termelők piaci helyzete, ezért 
nagyobb területen lesz az idén ez a lédús gyümölcs termelve, 
mintegy 15%-al. Ígéretet kaptunk, hogy az idén is lesz promóció, 
tavaly emiatt nőtt a fogyasztás belföldön és külföldön is. Minden 
más zöldségnél és gyümölcsnél fordítva van. A miniszter úr is 
megígérte, hogy részt vesz a kóstoltatásban és a dinnye 
népszerűsítésében. Mi termelők, pedig megígértük, hogy 
ajánlani fogjuk egy 4 millió példányszámú hazai és külföldi szóró 
anyagban a dinnyét, hogy miért érdemes megvenni a magyar 
terméket. 
Simonka György a termelők nevében, mint az ország 
legjelentősebb dinnyetermelő testületének a Békés megyei 
régiónak a képviseletében elmondta, hogy a magyar dinnye a 
tavalyi évhez hasonlóan a jogszabályban előírt szigorú minőségi 
paraméterek alapján kerül az üzletekbe és az osztályba sorolásnál 
a küllemi előírások mellett kiemelt szempont a gyümölcs 
cukortartalma. Felhívta a figyelmet arra, hogy követeljék meg a 
termelőktől a jó minőségű, első osztályú áru szállítását. 
Hasznosnak ítélte, hogy a dinnye minőségét ellenőrzéseivel 
garantálja a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (Nébih). Ezt 
annak érdekében teszi, hogy ne kerülhessen külföldről behozott 
átcímkézett termék a magyar áru közé. Az országgyűlési 
képviselő jelezte, hogy a termelők szeretnének könnyítést kapni 
az e-útdíj fizetésében, költségeik mérséklése érdekében. 
Mártonffi Béla egy másik hozzászólásában jelezte, hogy a 
szezonkezdet a szokásosnál mintegy két héttel későbbre, július 
20-ára tolódik. Ekkortól kereshetik a vásárlók az áruházláncok 
üzleteiben a magyar görögdinnyét. Azt már én, a cikk írója 
jegyzem meg, hogy előtte is lesz dinnye, csak abban lesz 
másodosztályú termék is 10-20 százalékban, pl. kicsit vastagabb 
héjú. Az üreges közepű, harmadosztályú nem forgalomképes. Az 
erre vonatkozó szabályok, törvények ugyancsak nyilvánosak a 
már említett honlapon.
A medgyesegyházi küldöttség képviselői a budapesti találkozón 
hangsúlyosan kérték, hogy a multik ne akciózással kezdjék meg a 
dinnyeszezont, mert ez azt sugallja, hogy túlkínálat van és 
egyben leértékelést is jelent a mi értékítéletünk szerint. 
Vigyázzanak arra az alapelvre, hogy a szezonban csak magyar 
dinnyét vegyenek. Gondolkozzanak el azon, hogy mi ér többet a 
fogyasztói árban 1 liter ásványvíz vagy 1 gömb fagylalt (5 dkg), 
vagy mint egy természetes csoda, az ízletes görögdinnye!
Végül meg kívánom említeni, hogy a budapesti találkozó előtt, 
június elsején volt egy 2013. évi szezonnyitó ülés is városunkban, 
ahol Ruck Márton, polgármester kifejtette, hogy sikeresnek tartja 
az ágazat szereplőinek 2012-es összefogását. Tavaly volt az első 
év, amikor a termelők nem panaszkodtak. Simonka György 
levezető elnök problémafelvetései után mintegy 5 óra hosszan 
tartó diskurzus után minden kérdés ki lett beszélve. Főleg a 
minőség kérdése volt napirenden. Én ott kértem, hogy a 
medgyesegyházi ülés adjon a termelők és a kereskedők részéről 
egy felhatalmazást a budapesti megbeszélésre. Úgymond 
legitimizálják és konkrét feladatokkal küldjék el a tárgyalókat, a 
Vidékfejlesztési Minisztériumba, arra a találkozóra, ahol a 

nemzetközi áruházláncok képviselőivel a termelők a tavalyi 
évhez hasonlóan egyezségre törekszenek annak érdekében, hogy 
a nagy multi áruházak a tömegáruknál alkalmazott akciók helyett 
ismerjék el a felvásárlási árakban a minőségi, első osztályú 
szántóföldi gyümölcs előállítási költségeit, ami hektáronként 
1,5-1,6 millió forint. Érdekességként elmondom, hogy az egyik 
lánc képviselője szerint ez a szám nem tartozik a megbeszéléshez 
és ő inkább elhagyja a termet. A medgyesegyházi közösség 
kifejtette észérvekkel, hogy nagyon is ide tartozik. Mondták neki 
a többiek, hogy nyugodtan mehet. Végül maradt. Jellemző 
módon a gondolkodásmódjukra válaszolt, Engelhardt József, a 
dombegyházi Euró TÉSZ általunk felkért gyakorló szakembere, 
mielőtt belemerült volna a logisztikai költségek elemzésének 
számadataiba. A kialakult hangulati ellenállás miatt félbesza-
kították. Szóba került még: az útdíj fizetéshez kapcsolódó 
jogszabályok kérdése, a 243/2013 (VI. 30.) rendelete a 
mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj 
fizetése alóli mentesülésének részletes szabályai, valamint az a 
levél, amelyet a dinnyések írtak, mint kérés Fazekas Sándor, 
vidékfejlesztési miniszternek, hogy a dinnyések is juthassanak 
állami földhöz, mint az állattenyésztők.

Oravecz Tamás, elnök 
Magyar Dinnyetermelők Egyesülete
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Július 1-én megnyitottuk a Termelői Piacot, ezzel is 
lehetőséget biztosítva a korábbi áldatlan állapotok 
mielőbbi elfeledésére. A település külterületén 
konszolidált körülmények között lehet adni-venni a  
megtermelt mezőgazdasági termékeket (dinnye, paprika, 
zöldségek, stb.). 

Eladók és vevők számára biztosított az ivóvíz, elsősegély, 
illemhely, mérési lehetőség, rossz idő esetén is a burkolt 
felületeken a sármentes beközlekedés. 
Megoldottuk a konténeres szemétgyűjtést és az edények 
szükség szerinti ürítését. 
Az első tapasztalatok alapján igyekszünk a Működési 
Szabályzatot finomhangolni, minél inkább az eladók-
vevők reális igényeihez igazítani. 

A piac reggel 6 órától este 22 óráig tart nyitva.
Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Tisztelettel: Nadabán János, ügyv.ig.

MEGNYITOTTUNK



Orosháza-Gyopárosfürdő -4.b,6.a,6.b

Gyulai vár -2.a,2.b,3.a,3.b

Budapest- 8.a

Gyula – Városerdő -5.b
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ALAPÍTVÁNYI HÍREK 

2013 tavaszán, immár 5. alkalommal hirdette meg alapítványunk 
saját pályázatát, melyen óvodai csoport-, és iskolai tanulmányi 
kirándulásokra lehetett pályázni. Hagyományaink szerint az adó 
1%-os felajánlásokból befolyt teljes összeget,  Ft-ot , 317.000,-
osztottunk szét  az óvodások és iskolások között egyenlő 
arányban. A kirándulásnapokhoz igazítva 500-1.500,- Ft 
támogatásban részesült 460 gyermek.
Az adó 1%-on felül, saját forrásainkból további  Ft 545.960,-
differenciált egyéni támogatást nyújtottunk. Az óvó, osztály-
tanítók és osztályfőnökök kérhettek támo-
gatást az óvodások és iskolások számára. 
Kiemelkedő tanulmányi eredmény, sport-
munka, közösségi munka, verseny ered-
mény, hátrányos helyzet, anyagi nehéz-
ség egyaránt szerepelt az indoklásban.  
A kuratórium döntése értelmében 245 
gyermek kapott 600-8.000,- Ft közötti 
összeget, hogy részt vehessen a társa-
ival közös kiránduláson. 
Ebben az évben a két 7.osztály részére 
nem nyújtottunk támogatást, mivel ők a „Határta-
lanul” pályázat nyerteseiként Szerbiába utazhattak, a pályázat-
hoz szükséges önerőt Medgyesegyháza Város Képviselőtestülete 
biztosította. 
A két 6.osztály Erzsébet programon vett részt, nekik minimális 
önerő volt szükséges, ezt az adó 1%-ból származó összegből 
kapták meg a résztvevők.
Elmondhatjuk, anyagi okokból senki nem maradt ki a közös 
élményekből. Köszönet támogatóinknak, akik segítettek, hogy 
ilyen sok pénzt tudjunk szétosztani!
Néhány kép, ahová eljutottak a csoportok és osztályok a mi 
segítségünkkel:

 Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök

Kirándulás támogatás

Ópusztaszer  -4.a,4.b,5.a

Gyula- G-Tex kalandpark 2.a,2.b,3.a,3.b

Kétegyháza-Steigerwald-tanya -1.a,1.b

Fonyódliget-Erzsébet tábor  8.b
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A nyári hónapokra nagyon sokan kérték az óvodai ellátást. 
Nem volt egyszerű feladat megoldani a dolgozók szabad-
ságolását, összehangolni a karbantartási munkálatokat, de 
mindent megtettünk azért, hogy a szülők nyugodtan dolgoz-
hassanak a munkahelyeiken, a mezőgazdaságban, s a 
csemetéik, pedig jól érezzék magukat a nyári szünidőben  
óvodában. Természetesen a bánkúti gyermekek nyári óvodai 
ellátása is megoldott.  Júliusban minden nap kisbusz hozza 
és viszi őket a Hősök úti óvodába.

Próbálunk a vakáció idején is minél színesebb és változatosabb 
tevékenységeket biztosítani a Varázserdő „lakóinak”. 

Intézményünkben elkezdődött az udvari játékok felújítása és 
cseréje, melyre a forrást a helyi önkormányzat biztosította. Ezúton 
szeretném megköszönni a képviselő-testületnek, hogy támogatnak 
minket játékaink korszerűsítésében, mert ezek felülvizsgálata és 
szabványosítása, bizony évek óta nem történt meg. A gyermekek 
birtokba vehették az új dombcsúszdát, amelyre fel lehet jutni létrán, 
mászó hálón és kötélen. Nagyon jó lehetőség ez nekik a különböző 
mozgások gyakorlására, ahogy a másik mesterségesen kialakított 
domb is. Télen szánkózásra, csúszkálásra használható, nyáron 
viszont gyakorolható rajta a gurulás, mászás, kúszás, felfelé történő 
futás, szökdelés stb.

Telepítésre került egy várcsúszda is, amelyen található mászó fal, 
létra, hinta, csúszda, valamint ki lett cserélve mindkét fémhinta is. 
Az uniós szabványoknak megfelelően, a játékok alatt ki lett alakítva 
az ütéscsillapító talaj, amely a biztonságos mozgást szolgálja.
A játékok telepítésében nagyon sokat segítettek nekünk a város 
közmunkásai, hiszen nem volt könnyű feladat az alapok kiásása, 
majd homokkal való feltöltése, a környezet- és a tereprendezés. 
Név szerint szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik 
segítettek abban, hogy a csemeték álma minél hamarabb teljesüljön: 
Lutai Costica Nicola, Nica Viorel, Hégely Tamás, Gortva János, 
Tóth János, Jenei József, Nagy János, Mengyán István, Biri 
Mihály, Simó György, Ásós Mihályné, Bozsó András, Fodorné 
Bohus Piroska, Laczó Pálné, Lakatos Krisztián, Szák Mihály, 
Nagy Krisztina, Dorkó Katalin, Incze Ildikó, Zsurzsucz Györgyné, 
Agócs Mónika, Grósz Lászlóné, Potocska Árpád, Opauszki János.

Az óvodabál bevételéből vásároltunk egy 305 cm átmérőjű hálós 
trambulint, amelyet a teraszon jó és rossz idő esetén is lehet 
használni. A napokban várjuk a ROTIKOM játék szett 
megérkezését, amely szintén nagy örömöt és elfoglaltságot biztosít 
majd óvodásaink számára. 

Az udvaron elkészült az ivókút, ahol lehetőség nyílik a nyári meleg-
ben a szomjúság oltására. Nagyon hálás vagyok, hogy a szemünk 
láttára érik be a közös összefogás gyümölcse, hiszen nincs annál 
nagyobb öröm ha felnövekvő nemzedéknek boldog gyermekkort 
biztosíthatunk!

Varga Jánosné, óvodavezető

TÁBOR-TÁBOR-TÁBOR
XIII. táborunkba indulunk

2013. augusztus 15-20-ig
(öt éjszaka hat nap) a Balaton északi partjára a Káli medencébe 
Szentbékkálára. Gyerekek és felnőttek jelentkezését is várjuk!
A tábor programja "meglepetés", ahogy eddig is! Akik már az 
előző táborokban is részt vettek, azok tudhatják milyen feledhe-
tetlen élményekben lesz részük. A tábor részvételi díja 48 ezer Ft, 
(amely tartalmazza az utazás, a szállás, és napi háromszori 
étkezést, valamint az összes belépő árát a programokra)

Jelentkezni Nagy Antalnénál lehet: 30/482-9133!!!
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SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN     
KEDVES VÁSÁRLÓT! 

KEDVEZMÉNYES ÁRON ISKOLAI CSOMAGOK!

Üzletünkben  utalványokkal is fizethetnek
Árukínálatunk: 

Címke készítés ládára, bélyegzőkészítés,           
Papír-írószer, számlák, nyugták, permetezési napló, pénztárgép szalagok, 
iskolatáskák, tolltartók, pénztárcák, mesekönyvek, kötelező olvasmányok, 

játék, ajándék, kreatív anyagok, névnapos, születésnapos borok, házszámtábla 
készítés, gravírozás.

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

NYÁR A VARÁZSERDŐ ÓVODÁBAN
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TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM 2013
Az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet  szerint 2013. július 8- 
augusztus 7-ig lehet pályázatot benyújtani a Nemzeti 
Tanyafejlesztési Program 2013. évi kiírására. A támogatás 
különböző célterületeken valósítható meg: 

1. célterület 
- tanyai termékek piacra jutásának elősegítése,
- tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon 
és tanyás térség megyei jogú városának piacán,

-tanyás térség külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres 
felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése,

-villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító 
önkormányzati fejlesztések,

- tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése,
- megyei tanyafelmérések elvégzése,
- tanyai lakóépület felújítása,

2. célterület
 - gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
-gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

3. célterület
 - karám, kerítés létesítése, felújítása,
- szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
- állatállomány kialakítása, bővítése,
- tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások 

létesítése, fejlesztése,
- tanyagazdaságok energetikai megújítása,
- egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények 

beruházása,
- környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése,
- tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, 

valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök 
beszerzése, telepítése,

- tanya-tó kialakítása.

4. célterület 
- A villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamos-

energia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésre is igényelhető 
támogatás.

Az igényelhető támogatás mértéke: Az 1. célterület esetében az 
összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret 
lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb 
arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem 
számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – legfeljebb 
90%-a.
A 2. célterület és a 3. célterület esetén az összes jogosult 
(elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének 
mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját 
forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható 
költségelemek szerepeltetésétől függően – a pályázat 
benyújtásának időpontjában 40. életévét betöltött pályázó 
esetében legfeljebb 75%-a, a pályázat benyújtásának 
időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében 
legfeljebb 90%-a.
A 4. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség 
legfeljebb 100%-a.
A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati 
adatlapon – a pályázati felhívásban megadott határidőig és 
módon, az abban előírt tartalommal és mellékletekkel – a NAKVI 
részére egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.                              

 Barecz Zsuzsanna, 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara-Tel: 30/3300-523

ÁLLÁSKERESŐK FIGYELEM!
Még lehet jelentkezni az alábbi, államilag elismert 
szakképesítés megszerzésére indítandó képzésekre:

 Ács, állványozó
 Gépi forgácsoló
 Géplakatos
 Szerszámkészítő
 Festő, mázoló és tapétázó
 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

�����Bővebb információ: Kapus-Kiss Orsolya 
Tel: 68/381-798/23

Mail: kapusko@lab.hu

AZ ÚJ FÖLDTÖRVÉNY KIVÁLÓ
Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának végén elfogadta az új 
földtörvényt, amely több lépcsőben lép hatályba. Az utolsó 
rendelkezések 2014. május 1-jétől. Ennek azért van nagy 
jelentősége, mert abban a hónapban jár le a külföldiek 
földvásárlási moratóriumának végső uniós határideje. 
Magyarország uniós tagságából adódóan ugyanis 2014. április 
30. után meg kell nyissa földpiacát a az EU polgárai előtt. 

A Fidesz-kormány, pedig hathatós eszközt és garanciát akart arra, 
hogy a magyar termőföld biztosan a magyar gazdák kezében 
maradjon, ezért is építettek be többszörös védelmet a magyar föld 
és a magyar gazdák védelmében. Megkérdeztük Oravecz 
Tamást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara békés megyei 
kertészeti osztályának vezetőjét, hogyan értékeli az új föld-
törvényt.

- Véleményem szerint az új földtörvény kiváló. A gazdák is 
támogatják, ezt mutatja, hogy nem kívánnak tüntetni, traktorral 
felvonulni, sőt a magánbeszélgetések közben sem zúgolódik 
senki. Úgy látom, a földtörvény valóban megakadályozza, 
gyakorlatilag lehetetlenné teszi a külföldiek vásárlását. A 
földbizottság összetétele ugyan még kérdéses, de minden 
bizonnyal az is be fogja tölteni a feladatát. A törvény ténylegesen 
a kis- és középgazdákat támogatja, miközben a társaságok 
működését is biztosítja – válaszolta kérdésünkre Oravecz Tamás.
Az új földtörvény szerint földet magyar és uniós állampolgárok 
szerezhetnek. Egy hektárnál többet azonban csak földművesek. 
Külföldi csak akkor juthat földtulajdonhoz, ha valóban 
földműveléssel foglalkozik, ráadásul letelepszik egy mezőgaz-
dasági vidéken, s még a földbizottság, azaz a helyi gazdák 
beleegyezését is megkapja. Az úgynevezett zsebszerződéseket 
rendkívül szigorúan büntetik, 1-5 évig terjedő szabadságvesztés 
vár arra, aki megpróbálja kijátszani a tulajdonlás szabályait, s a 
szerződő felek mellett a közreműködő ügyvédek, közjegyzők is 
büntethetők. A döntéshozók szándéka, hogy a jelenlegi arányokat 
a családi gazdaságok javára átformálva, 80 százalékra 
emelkedjen a részesedésük, s csak 20 százaléknyi legyen a 
nagybirtok a termőföldből. Ezzel a helyben lakó, élethiva-
tásszerűen földműveléssel foglalkozó gazdákat hozza helyzetbe 
a törvény. A tulajdonszerzés tekintetében az unión kívüli államok 
polgárainak földszerzési tilalma fennmarad.   

     KA-VI

       MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP   6 július



Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az EDF DÉMÁSZ és Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat hátralékkezelő modell programot 
indít, mellyel az áramdíj megfizetéséhez a nehéz szociális 
körülmények között élő fogyasztóknak segít.
A célok megvalósításához 47 millió Forint áll a rendelkezésre. A 
támogatást egy elektronikus pályázat benyújtásával lehet igényelni 
(halozat.maltai.hu). 
A pályázat általános folyamata: 
regisztráció (halozat.maltai.hu), regisztrációt követően e-
mailban kap visszajelzést a regisztrációról melyet aktiválni kell, 
ezt követően kerülhet sor az űrlap kitöltésére.

Ki pályázhat?
1. Kikapcsolt fogyasztók (egy éven belül kerültek kikapcsolásra 

és hátralékkal rendelkeznek. 
 Pályázat benyújtási határideje:2013.október 15. 

2. Késedelmes, de még nem kikapcsolt fogyasztók (60napnál 
nem régebbi tartozással) 

 Pályázat benyújtási határideje:2013.október 15.

3. Előre fizető (kártyás) mérőórás fogyasztók. 
 Pályázat benyújtási határideje:2013.október 15.

4. Rendszeresen fizető, de igazoltan súlyos szociális helyzetben 
lévő fogyasztók. 

 Pályázat benyújtási határideje:2013. július 31.

Azok, akik nem rendelkeznek internetes elérhetőséggel, a 
családsegítő szolgálatnál (kizárólag keddi napokon) és a Máltai 
Szeretetszolgálat munkatársainál is kérhetnek segítséget a 
jelentkezéshez.
(telefon:06/13914757, e-mail.:halozat.@maltai.hu)

Szükséges dokumentumok 
áramszámla, felszólító levél, kikapcsolási értesítő, hátralék 
pontos összege, havi jövedelmekről irat (bankszámla, 
rózsaszín postai szelvény, határozat a szociális ellátásról, 
GYES, GYED, lakásfenntartási támogatás, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény, stb.)

Mészárosné Hrubák Mária
intézményvezető

EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖSZÖNTÉSE
Minden év július 1. napja a magyar egészségügy ünnepe. Ezen a 
napon született Semmelweis Ignác magyar orvos, akit a 
köztudatban az anyák megmentőjeként tartanak számon. 

Településünkön is szerveztünk ünnepséget a helyi egészségügyi 
szolgáltatásokban dolgozó orvosoknak, asszisztenseknek és védőnők-
nek, hiszen ők azok, akik talán a legnehezebb munkát végzik, 
gyógyítanak, ápolnak, gondoznak.  
Az aktívan dolgozó szakembereket és a nyugdíjas egészségügyi 
dolgozókat Ruck Márton, polgármester köszöntötte, munkájukat apró 
ajándékkal és megvendégeléssel köszönte meg.

Bárdosi Németh János szavaival kívánunk hivatásuk gyakorlásához, 
sok sikert, kitartást, és jó egészséget:
„Az vagy, ami a munkád, nem több és nem kevesebb, az eltűnő időből ez 
őriz meg, emberségednek ez ad alapot, arcod redőibe vési föl nevedet, 
amelyet te hordasz, amely te vagy magad, egyedül a munkád által 
örökre”

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 
Az Idősek Otthona szervezésében kreditpontos továbbképzés 
valósult meg június 17-én ápolóknak, szociális gondozóknak a 
Bella Hungária vezetőinek előadásában. 

Szakmai tudásunk szinten tartása nagyon fontos, ezért szerveztük 
meg a továbbképzést úgy, hogy meghívtuk a környező településeken 
működő idősotthonok ápolóit is. 35 fő vett részt a több mint 4 órás 
előadáson. A továbbképzés végén teszttel kellett minden 
résztvevőnek bizonyítani az elhangzottakról a tudását, ezután pedig 
megkapta mindenki a pontjait. Az előadás fejlesztette az idős 
ellátásban dolgozók szakmai széleslátását, mely a fekvő betegek 
komfortérzetét emeli, hiszen tudjuk, hogy egy folyamatosan fekvő 
beteg ellátásának milyen következményi lehetnek. Az egész előadás 
jó hangulatban telt, a szünetben beszélgettünk arról, hogy érdemes 
lenne egymás intézményeit meglátogatni tapasztalatcsere céljából.

PALACSINTASÜTÉS AZ IDŐSOTTHON LAKÓINAK
Június 29.-én, szombaton ebéd után már mindenki izgatottan 
várta hogy 2 óra legyen és kezdjük a palacsintasütést. Eljöttek a 
dolgozók is gyermekeikkel együtt, akik lelkesen kenték a kisült 
palacsintákat, kínálták a néniket, bácsikat. 

Készítettünk: túrósat, lekvárosat, fahéjasat, nutellásat, kakaósat, 
mindegyiknek hatalmas sikere volt. A sütés közben jó hangulatú 
beszélgetés folyt az étkezőben. Lelkesedésünkön felbuzdulva 
hétfőn az Idősek Klubjában dolgozó kollegák is palacsintát sütöttek 
a klubtagok részére. 
Azt szeretnénk, ha a lakóink valóban otthon éreznék magukat, és 
ezért mindent meg is teszünk. Segítünk kapcsolatot tartani volt 
szomszédaikkal, barátaikkal, akiket szívesen látunk a nap bármely 
szakában. Többféle programot szervezünk egyénileg és csoportosan 
is, következő rendezvényünk a júliusi szalonnasütés lesz. 

������Fekete-Szűcsné Fáber Mária, 
főnővér
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SZÉPÜLŐ KÖZTERÜLETEK

Településünk köztereinek szépítésére, virágosítására 

ez évben is fokozott figyelmet fordítunk. Tavasszal 

mintegy 10.000 db egynyári virágot ültettünk ki a 

virágágyásokba, ezzel is színesebbé téve az évelők - 

elsősorban a rózsák - nyújtotta látványt. A kipusztult 

(részben kitiport, eltulajdonított) egyedeket a minap, 

mintegy 1500 db újabb virág kiültetésével pótoltuk. A 

mindennapi locsolást, időszakos műtrágyázást úgy 

gondolom, hogy "meghálálják" virágaink, s nagyon 

kellemes, esztétikus látvánnyal fogadják az ide 

látogatókat, gyönyörködtetik a helybelieket. 

Vigyázzunk rájuk közösen, hiszen a mondás szerint: 

"Aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet!”

Nadabán János, ügyvezető igazgató
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Idén áprilisban szervezett elő-
ször a Románság Hagyo-
mányaiért és Jövőjéért Egye-
sület elnökeként, Sütő Mária 
Márta fővárosi színházi láto-
gatást, ahol helyi érdeklődők 
mellett a dél-békési kistérség-
ből összesen 52- en keltek útra, 
hogy megnézzék a Rómeó és 
Júlia darab többnyelvű musi-
cal változatát. 

- Már akkor visszaútban megfogal-
mazódott az igény egyfajta rendszerességre ilyen és hasonló jellegű kulturális és 
közösségi programok iránt. Sokan megosztották, hogy lenne kedvük akár köze-
lebb, de távolabb is részt venni különféle előadásokon, kiállításokon, amire szíve-
sen áldoznának. Kértek, hogy havonta, de legalább negyedévente szervezzek ilyes-
mit és számos ötlettel, javaslattal is előálltak. Örömmel mondtam igent. Így 
valósulhatott meg az újabb együttlét, ahol 25 fő medgyesegyházi és közel ennyi 
vidéki ember ismét Budapestet részesítette előnyben- mondta el lapunknak Sütő 
Mária Márta. 

Júniusban ugyancsak az Operettszínházban, a nagysikerű GHOST-ot néztük meg. 
A darab alapjául szolgáló zenés, világhírű, többszörös Oscar-díjas filmet Patrick 
Swayze, Demi Moore és Whoopi Goldberg főszereplésével még 1990-ben mutat-
ták be, melyet nem volt, aki ne látott volna legalább egyszer közülünk. S, hogy 
legközelebb merre visz az utunk, egyelőre csak latolgatjuk, de hamarosan 
kimozdulunk, az biztos!                                                                                      B.I. 

Tanuljon nyelvet uniós 
támogatásból!

Uniós pályázatból 90 órás angol nyelvtanfolyam 
indul Medgyesegyházán, az MTOK Magyar 
Tréning Oktatási Központ oktatóival. 

A tanfolyam jelképes díja összesen: 1800 Ft 
illetve 4500 Ft lakcímtől függően, a 90 órás 
képzésre.

Feltételek:
 bárki regisztrálhat, aki a 18. évét betöltötte és 

nem részesül államilag támogatott nyelvi 
vagy más Támop pályázatos képzésben.

Időpont: 
2013.07.29-től. Heti 2 oktatással 

16:15-19:40-ig. 

Regisztráció a képzésre:
www.tudasodajovod.hu

További információ:
www.mtok.hu

www.facebook.com/mtokiskola
06-70/770-6295

KULTÚRA, KÖZÖSSÉG


