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Az idei évben egy új, 

árnyékos helyszínnel 

bővül rendezvényünk, 

ahol a 

gyermekműsorok 

sztárjai 

meglepetéseket 

ajándékoznak a lelkes 

kis közönségnek.

VASÁRNAPI PROGRAMOK- -VASÁRNAPI PROGRAMOKVASÁRNAPI PROGRAMOK

ILYEN MÉG NEM VOLT! 

A koncertek után senki 

ne siessen haza, hiszen 

három éjszakán át 

Békés megye legjobb 

Dj-i pörgetik a 

lemezeket.

LOVAGI TORNA
a Történelmi Bajvívó Egyesület 
harcművészeti bemutatójával, 

középkori hangulatban, 
korhű jelmezekkel és kézzel 
készített eszközökkel kerül 

megrendezésre a már 
hagyománnyá vált 

Lovagi torna.

DINNYEFARAGÓ VERSENY
a Művelődési Ház előtt.

Dinnyéből ötletes, mulatságos 
figurákat kell készíteni. Hozzanak 

magukkal kiegészítő szerszámokat, 
segédanyagokat, (pl.: kés, olló, 

szalma, szárazvirág, stb.) 
Az első három helyezett értékes 

nyereményben részesül!

LEGTÖKÖSEBB DINNYÉS
Ki hozza be a legnagyobb, legnehezebb dinnyét? A művelődési ház 

előcsarnokában legkésőbb augusztus 3-án,  vasárnap 12.00 óráig lehet 
nevezni az óriás dinnyével!  

A „Legtökösebb Dinnyés” értékes nyereményben részesül!
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EXPO-EXPO-EXPO
A Dinnyefesztivál mindhárom napján a 

Coop ABC melletti parkolóban 
mezőgazdasági expo várja a 

rendezvényre látogatókat. 

Az expo keretein belül kerti gépeket, kis 
traktorokat és kertészeti kiállítást 
tekinthetnek meg az érdeklődők.
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AUGUSZTUSBAN MEDGYESEN FORGATJÁK A GASZTROANGYALT
„A műsor már túl jár a 100. adáson, és nagyon szeretném, ha minél többen megismerhetnék szereplőinket, 

vendéglátóinkat, mert így át tudnak adni a világnak valamit a jókedvükből a termékeiken, ízeken, recepteken 
keresztül. Mindabból, amit így tudok egyszerűen megfogalmazni: Magyarország finom. Amíg nem találják fel 

az ízeket és illatokat közvetítő televíziót, addig ez a legjobb ötletem...”                             
/ Borbás Marcsi/

A Gasztroangyal hétvége, mely az MTVA támogatásával 
valósult meg, 2014. július 4-6. között, első alkalommal 
került megrendezésre Budapesten, a Millenáris Parkban. 
Ebben a három napban Budapestre vitték egész 
Magyarországot, hogy az érdeklődők első kézből 

ismerhessék meg a vidéki életet, a hagyományos és modern 
gazdálkodást, a magyar ízeket és hagyományokat. A 
rendezvényre meghívást kapott Medgyesegyháza városa is, 
hogy promóciózzuk a medgyesi dinnyét és a 
Dinnyefesztivált. 

A háromnapos eseményen, melynek fővédnöke Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter volt, nagy sikert 
aratott a mézédes dinnyénk és fesztiválunkról is sokan érdeklődtek. Borbás Marcsi és csapata augusztus elején 

Medgyesegyházára látogat, hogy nálunk forgassa a Gasztroangyal című műsorát.

Nem csupán vásárt és kiállítást szervezünk. Azt szeretnénk, 

ha a résztvevő gazdák át is adhatnának valamit tudásukból a 

látogatóknak. Az érdeklődők személyesen élhetik át a 

Gasztroangyal utazásait és kalandjait, megízlelhetik azokat 

a kincseket, melyek gyakran egy messzi vidék kis tanyáján 

rejtőznek. Ahogy a műsorral, úgy a rendezvénnyel is 

szeretnénk felhívni a figyelmet a kézműves, hagyományos, 

minőségi és magyar termékek fontosságára, és azokra az 

emberekre, akik kétkezi munkájukkal készítik ezeket.

„A közelmúltban elsöprő erővel tört fel a nosztalgia és a 

kíváncsiság az iránt, hogy mit keresünk mi, magyarok 

valójában a konyhában. E közben hétköznapi emberek - mit 

sem törődve a trendekkel - csinálják a dolgukat odahaza: 

növényeket ültetnek, állatokat nevelnek és őrzik, fejlesztik 

elődeik receptjeit. Az világos, hogy ők mit keresnek a 

gasztronómiában: örömöt és boldogságot. Ők lettek a 

Gasztroangyal főszereplői, a nézők kedvencei.” – olvasható 

Borbás Marcsi internetes blogjában.

A sok tematikus fesztiválon túlmutatva, ez a rendezvény 

átfogja az egész magyar gasztronómiát a termelőktől, a 

kézműveseken át a konyhaasztalig. 
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NYÁRON MINDEN A DINNYE KÖRÜL FOROG
/médiaszemle a témában/

RÉSZLETEK 
A MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTER 

NAPLÓJÁBÓL

Június 19.
Csányoroszlón a dinnye értékesítésével kapcsolatos szezonnyitó 
egyeztetésen vettem részt. Medgyesegyházáról Oravecz Tamás és 
Kraller József képviselte a Magyar Dinnyetermelők Egyesületét. 
Jelen volt Mártonffy Béla a FruitVeb Magyar Zöldség-gyömölcs 
Terméktanács elnöke, valamint az ország több térségéből 
dinnyetermelők. Az ülésen egyeztetve lett, hogy az egyes termő-
területeken mikor várható a szezon kezdete. Ezzel kapcsolatban az a 
döntés született, hogy jelezni fogjuk a minisztérium felé valamint az 
áruházláncok felé, hogy erre az időre ne rendeljenek be az 
áruházláncok külföldi dinnyét.

Június 26.
Békéscsabán az Agrárkamaránál folytattunk tárgyalást a kamara 
képviselőivel, kérve a kamarát, hogy ők is tegyenek meg mindent a 
dinnye piaci helyzetének javítása érdekébe. Amennyiben 
lehetőségük van, pénzügyileg is támogassák a haza is a külföldi 
promóciót.

                                                            Ruck Márton

AZ AKCIÓVAL LETÖRIK 
A MAGYAR DINNYE ÁRÁT

/DA-Forrás: Hír TV 2014. július 05., szombat 13:03/

Idén várhatóan 230 ezer tonna kiváló minőségű dinnye érik be a 
magyar földeken, így a hazai piac ellátása mellett Európa 
számos országába is szállíthatnak majd a termelők. A következő 
hetekben azonban a külföldi nagy áruházláncok még mindig az 
import görögdinnyével fognak országszerte akciózni, ezzel 
letörik a magyar dinnye árát, így sok termelő veszteséges évet 
fog zárni.

A jó időnek köszönhetően a hétvégén már Békés megyében is 
elkezdődött a dinnyeszüret. „Elég napfényes idő van. A dinnyének 
szerelme a napfény, az érleli, attól lesz ilyen gyönyörű és édes. Ha 
idáig jól megy, akkor jó, kecsegtető lesz a termés” – mondta Maulis 
Pál dinnyetermelő. Tavalyhoz képest idén mindenhol 5-10 
százalékkal több gyümölcs termett. A minőségre sem lehet panasz, 
az elmúlt évtized legjobb termése kerülhet a polcokra. A felvásárlók 
azonban alig hajlandók változtatni az árakon.

A Dinnyetermelők Országos Szövetségének elnöke szerint a 
külföldi tulajdonban lévő nagy áruházláncok közül több is akcióra 
készül a felhalmozott import görögdinnyével. 

Oravecz Tamás úgy tudja, a fogyasztói árat a jelenlegi 150-160 
forintról 90-100 forintra akarják csökkenteni, amivel a hazai 
gyümölcs felvásárlási árát is letörik. „Nagyon illetlen dolog 
akciózással kezdeni a szezont és pláne azzal a trükkel, hogy 
behozták a mediterrán országokból az úgynevezett összegereb-
lyézett dinnyét, ami azt jelenti, hogy ott már a végét járja, rendkívül 
gyenge minőségű, rendkívül rosszul mutat és tulajdonképpen ezzel 
meghatározták a magyar dinnye árát, amelyik nincs egy rangsorban 
a minőségével, és tulajdonképpen ezáltal elkezdték a termelők 
kifosztását” – fogalmazott a Dinnyetermelők Országos Szövet-
ségének elnöke.

DINNYESZEZON 
ELLENTMONDÁSOKKAL – 

EGYEZTETÉSEKET SÜRGETNEK
/ Forrás: www.beol.hu-2014. július 8. 18:10 /

A piac szereplői közül nem mindenki törekszik arra, hogy a 
partnerséget megtartva, idén is minden résztvevő számára 
sikertörténet lehessen a dinnyeszezon – véli Simonka György 
országgyűlési képviselő, aki a szaktárcához fordult és újabb 
egyeztetéseket szorgalmaz a téma kapcsán. 

– A dinnyeszezon elején, miközben országosan elindult a dinnye 
promóció, aggodalomra ad okot, 
hogy a dinnyepiac szereplői között évek alatt kialakult partnerség 
felbomlani látszik. Mielőbb kezelni kell a kialakult helyzetet, sürgős 
egyeztetésre van szükség a gazdák és a multiláncok között az ágazat 
más szakembereinek bevonásával – hívja fel a figyelmet 
közleményében Simonka György.

JÚLIUS 09.
/Forrás: https://www.facebook.com- Simonka György/

A hétvégén elkezdtük a magyar görögdinnyét szüretelni. 
Néhány áruházlánc borzasztó alacsony akciós árat hirdetett 
meg, ráadásul rossz minőségű importdinnyével. 

Biztos, csak véletlen egybeesés, hogy pont most indult a magyar 
dinnyeszezon is, de a félreértések elkerülése végett, valamint a 
vásárlók és a gazdák érdekeinek védelmében a biztonság kedvéért 
bekérettük az áruházak kereskedelmi vezetőit a minisztériumba. 

A láncok képviselőinek egyike-másika túl erősnek találta a 
hangnemet, amit Oravecz Tamással, a Dinnyetermelők Egyesü-
letének vezetőjével megütöttünk. Véleményünk szerint a mindenki 
számára előnyös megoldást a hosszan tartó egyeztetések és a 
mindenek feletti udvariaskodás nem gyorsítja.

JÚLIUS 15.
/Forrás: https://www.facebook.com- Simonka György/

Melegszik az idő, 
egyre több és egy-
re édesebb dinnye 
érik be a dél-
békési földeken. 
Négy éve megkez-
dett csatánkat fo-
lyamatosan vív-
juk, az áruházak-
kal és a felvásár-
lókkal, hogy ne 
verjék le az árat, az átvevőkkel és a szedőkkel, hogy csak az első 
osztályú portékát juttassák el a piacokra. 

És közben még az időjárás is folyamatosan megviccel minket. A cél 
továbbra is az, hogy 40 forint alá ne menjen a felvásárlási ár, és a 
fogyasztók is csak száz százalékosan első osztályú, jó minőségű 
dinnyét kapjanak korrekt áron. A kettő egyébként is együtt jár. 
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NYÁRON IS KAPNAK EBÉDET
Medgyesegyházán 158 gyermek vesz részt a nyári 
gyermekétkeztetési programban. A nyári gyermek-
étkeztetésre állami forrásból kap csaknem 3,8 millió forint 
támogatást az önkormányzat. A segítségnyújtás révén a 
medgyesegyházi gyerekek 54 napon át ebédelhetnek a 
vakáció ideje alatt.

– Egyetértek és támogatom a polgári kormány azon lépéseit, 
amelyet a hátrányos helyzetű gyerekek ügyében tesz. Évek óta 
pluszforrást biztosít a gyermekétkeztetésre, amire jelen 

helyzetben nagy szükség van. Medgyesegyházán 158 rászoruló 
gyermek étkeztetése oldódik meg, a támogatásnak köszönhetően 
napi egyszeri meleg ételhez jutnak a rászoruló gyerekek. Az 
önkormányzat igyekszik minden lehetőséget megragadni a nehéz 
körülmények között élő családok felzárkóztatása érdekében – 
mondta el Ruck Márton, polgármester. 

Dél-Békésben Medgyesegyháza mellett a többi 26 település is 
részesül az állami támogatásból, így majd háromezer gyermek 
kap nyáron ellátást a térségben.

KPJ

KIRÁNDULÁS SZARVASON
A 2013/2014-es képzéssel egybekötött közmunkaprogram idején, az egyik előadás alkalmával Sütő Mária Márta, 
önkormányzati képviselő a közfoglalkoztatottakkal beszélgetett. Szóba került, hogy az önkormányzat többször rendezett 
kirándulást alkalmazottai számára. A hallgatók rákérdeztek, vajon a közfoglalkoztatásban résztvevők részére miért nem 
szerveznek hasonlót? Innen eredt az ötlet, melyet Sütő Mária Márta megosztott Ruck Márton, polgármesterrel. A 
gondolatot tett követte, mely 2014. június 25-én meg is valósult.

A lehetőséggel nagyon sokan éltek, a rossz idő ellenére szép 
számmal keltünk útra. A két buszon remek hangulatban gyorsan 
telt el az idő, szinte észre sem vettük és már meg is érkeztünk 
Szarvasra, az Arborétumba. A folyamatos esőzés miatt 
barangolásra nem volt lehetőség, de látnivaló így is akadt bőven. 
Megnéztük a „Mini Magyarország makettpark” -ot. A legtöbb 
épület ismerős volt, mégis, így a térben látva teljesen más 
élményt nyújtott. Néhány makett interaktív, így például a Szegedi 
Dóm harangjátékát többször is, meghallgattuk.
A sétát hajókázás követte, melyet az élcelődő kapitány kalauzolt 
végig, remek anekdotákkal szórakoztatva a közönségét. A vidám 

társaság ezután a Halászcsárdában költötte el ebédjét. A 
választható menü finom és bőséges volt. Igaz a halászlé 
megizzasztotta a férfiak többségét is, de ki nem fogott senkin.
Élményekkel telve, kicsit megfáradtan indultunk haza. Azóta is 
többen felvetették az ismétlés lehetőségét.
A munkatársaim nevében is köszönöm Ruck Márton 
polgármesternek, Dr. Horváthné Dr. Barta Edit 
jegyzőasszonynak, Sütő Mária Márta testületi képviselőnek 
és mindenki másnak, aki hozzájárult, hogy ezt a napot 
kellemesen tölthettük el!

Mengyánné Kucsa Mária
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AZ IGAZI KIBONTAKOZÁS 
EZUTÁN KÖVETKEZIK

Két évvel ezelőtt „FÉLIDŐBEN” címen nyilatkoztak a 
képviselők addigi munkájukról, valamint a hátralévő 
időszak megoldandó feladatairól saját szemszögükből 
nézve a dolgokat. Én már akkor is azt szorgalmaztam, 
hogy folytatni kell a megkezdett utat, mert a polgár-
mester és képviselőtársaim nagy része valódi összhang-
ban tud együttműködni a település jövőjéért, közösen 
kidolgozott struktúrák, közösen megálmodott elképze-
lések mentén - vetette papírra gondolatait Forgó Pál, 
képviselő, alpolgármester.  
Befejeztük az intézményi szerkezeti átalakításokat, 
személyi változtatásokat vittünk véghez. Az önkormány-
zatnál a személyi mellett a tárgyi feltételeket is alkal-
massá tettük arra, hogy a következő ciklusban meg tudja-
nak valósulni az elképzelt és tervezett beruházásaink. 
Panaszkodni jelenleg sincs okunk, hisz minden elnyert 
pályázatunkat nem is tudunk ebben a ciklusban 
megvalósítani, vannak olyanok, amelyek áthúzódnak a 
jövő évre is. 
Sajnos, az Európai Uniós pályázatoknál a kiírás, maga a 
pályázás a tervezéssel, közbeszerzési eljárások idejével 
kétszer annyi időt vesz igénybe, mint maga a kivitelezés, 
megvalósítás. Ezt én elég nehezen tudom megérteni 
ebben a rohanó világban!
Amin most nagyon dolgozunk, az a Jókai utcai általános 
iskola teljes felújítása, ami őszre megvalósul, így 
véleményem szerint a megye egyik legjobban felszerelt 
oktatási intézménye lesz a miénk. A legjobban annak 
tudnék örülni, ha pár év múlva a medgyesi Schéner 
Mihály Általános Iskola oktatási színvonala jelentősen 
megnövekedne, az innen elszármazó diákok felsőbb 
intézményekben jobban megállnák helyüket. 
Hiszem, hogy Békés megye, de főleg járásunk falvainak 
elnéptelenedését csak úgy lehet megállítani, ha biz-
tosítani tudjuk gyermekeink képzését és a családok 
megélhetését. Ez kell, hogy legyen több cikluson keresz-
tül a képviselők és polgármesterek legfőbb feladata! 
Amennyiben ezt nem tudják megoldani, a természet 
visszafoglalja, ami az övé volt, mint például Magyar-
dombegyház vagy az ország több falva esetében. 
Hiszem, hogy településünk nem ezen helységek közé 
tartozik és fejlődése az elkövetkező időszakban is 
látványos lesz.

Mindenki érezheti, hogy nálunk elkezdődött valami, de 
az igazi kibontakozás ezután következik. 
A következő önkormányzati ciklusban /tekintettel a 
koromra/ nem kívánok indulni az őszi választásokon. 
Vallom, hogy a város irányítását a fiatalabb lakosoknak 
kell átvenniük és tenniük a köz érdekében.  
Szomorúan tapasztalom, hogy azon itt élők nagy része, 
akik eddigi munkájuk, életvitelük alapján méltán 
megmérettethetnék magukat, nem élnek ennek 
lehetőségével. 
A képviselőség ma nagyon sok elfoglaltsággal jár, már 
csak a létszámából adódóan is, hiszen korábban tizenegy 
fő, most pedig mindössze hat ember látja el ezeket a 
teendőket. A munka sokrétű, nehéz, de ugyanakkor 
felemelő érzés is egy kisváros működést segíteni, életét 
formálni. 
Esetemben az alpolgármesteri funkció azon túl, hogy egy 
igen intenzív kapcsolattartást követelt Ruck Márton, 
polgármesterünkkel, még inkább arra sarkalt, hogy a 
korábbinál is többet legyek az emberek között, ami 
számos tekintetben nagyon sok pluszt adott számomra. 
Még mélyebben meg tudtam ismerni családok helyzetét, 
napi aktualitások egyedi hátterét, határozottan jobban 
tudtam érdekeiket képviselni.   
Én 1970-től dolgozom Medgyesegyházán, és örülök 
annak, hogy részt vehettem számos, a település életét 
meghatározó beruházás szervezésében, megvalósítá-
sában. Ilyen volt egykor az ivóvízellátás, gázellátás 
megoldása, most pedig a ciklus valamennyi fejlesztése. 
Remélem, hogy a lakosság egy jó összetételű 
képviselőtestületet választ, melynek munkáját tapasz-
talataimmal továbbra is tudom segíteni! 

LASSAN BEÉRIK A 
BEFEKTETETT MUNKA 

GYÜMÖLCSE

Négy évvel ezelőtt igen komoly kihívások elé nézett az 
újonnan megválasztott képviselőtestület, élén a 
polgármesterrel. A csőd közeli helyzetben átvett város 
költségvetésének stabilizálása, olyan feladatokat, 
azonnali felelős döntéseket kívánt, melyhez az éles 
szituációkból adódóan, egyszerűen fogalmazva, nagyon 
észnél kellett lenni!- idézi fel az eseményeket Kraller 
József, képviselő, a pénzügyi bizottság vezetője. 

MÉRLEGEN 4 ÉV ÖNKORMÁNYZATI MUNKA
Lapunkban FÉLIDŐBEN címmel 2012 novemberében jelent meg egy összeállítás, melyben az 

elöljárók értékelték addigi munkájukat. Lassan végéhez közeledik a négyéves önkormányzati ciklus, 
a képviselőket ismét felkértük egy rövid összegzésre, melyet személyes interjú vagy saját írás 

formájában is megtehettek.  
A hat képviselő közül Nagy Attila nem kívánt élni a felajánlott lehetőséggel.  
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Nem lehet elégszer elmondani, de nem szabad elfelejteni, 
hogy 2010-ben átadás-átvételkor mindössze 3 millió 600 
ezer forint szabadon felhasználható pénzösszeg volt az 
önkormányzat számláján, ami a mindennapos 
alapműködéshez sem volt elegendő. Az önkormányzat 
nem rendelkezett jelentős hitelállománnyal, azonban a ki 
nem fizetett számlák nagyságrendje meghaladta az 5 
millió forintot, melynek fele már lejárt határidejű volt. 
Amikor két éve nyilatkoztam a ciklus hátralévő részét 
illető elvárásaimról, azt szerettem volna, hogy 
beigazolódjon a helyi gazdaságpolitikánk, a város 
anyagilag stabil lábakon álljon, a térség legjobban 
prosperáló települése legyen. Megítélésem szerint, 
mindez beteljesedett! Ezt elsősorban képviselői 
szemszögből látom így és abból kifolyólag, hogy a 
pénzügyi bizottság elnökeként lépésről lépésre benne 
voltam, vagyok valamennyi önkormányzati történésben. 
Először a polgármesteri hivatal apparátusát kellett 
megreformálni, amihez Ruck Márton, polgármester 
rátermett vezetői készsége elengedhetetlen. Sikerült egy 
kiváló jegyzőt találnunk, de kellett egy jó pénzügyi 
vezető is és egy erős szakmai stáb kialakítására is szükség 
volt. Ezt követően a többi intézmény szerkezet-
átalakítását kellett átgondolni, meglépni. Ma már 
visszaigazoltan látom, hogy a hatékonyabb működés 
érdekében szükséges volt létrehozni egy nonprofit 
önkormányzati céget és oda átcsoportosítani azokat a 
települési feladatokat, melyeket ilyen formában 
költséghatékonyabban, ha tetszik takarékosabban tudunk 
ellátni. Mindehhez a tárgyi feltételeket is biztosítottuk. 
Ez a reform bizony megkövetelt egy-egy kellemetlen, 
néha fájdalmas döntést is, de mára már belátható, hogy 
ezeknek meg kellett történniük. 
Képviselőtestületünk nagyon komoly erőfeszítéseket 
tesz azért, hogy a fejlődési pályára állított lakóhelyünk 
töretlenül haladjon tovább a magunk számára kijelölt 
ösvényen. A lakosság ma még talán kevesebbet érzékel a 
sikerekből, de lassan beérik és látványossá válik a 
befektetett munka gyümölcse. 
A képviselőség egy állandó edzést követelő csapatjáték, 
aminek a tétje a jövőnk, gyermekeink jövője. Erre a 
tisztségre nem lehet születni, nem lehet előre felkészülni, 
és nem csak azért mert a posztot egy választás dönti el, 
hanem azért sem, mert ez a munka egy állandó tanulási 
folyamat. Abból indulok ki, hogy amikor megkaptam a 
szavazók bizalmát egy dolgot tudtam, azt, hogy ezzel a 
megtiszteltetéssel együtt óriási felelősség is jár. Viszont 
meg kellett ismerkednem a rendszerrel, a döntési 
mechanizmusokkal, a bizottsági munkával, az elnöki 
funkcióval. Szerencsére külső segítséget is kaptam, 
mentem is utána, és a többi városvezetővel együtt 
lefolytatott ésszerű vitákból, mindig sikerült kompro-
misszumos döntést hozni, mondom ezt annak ellenére, 
hogy nem minden esetben az én véleményem lett a döntő. 
Emlékszem, hogy a 2011, de még a 2012-es 

költségvetésnél is olyan óriási előkészítő munkát vettünk 
a nyakunkba, amit 2013-ban, 2014-ben már norma-
lizáltunk. Eleinte minden egyes pénzügyi tételt 
végigvettünk, számolgattunk. Mára már kiépült az a 
bizalom az apparátus felé, hogy ezt a feladatot, az erős 
számszaki, szakmai tételeket döntésre készen alterna-
tívákkal alátámasztva - kapjuk meg, így jobban átlátjuk 
mi is a tervezeteket, ott tudunk közbelépni, ahol 
szükséges. Ez az eljárás sokkal gyorsabb, nem szükséges 
heteket eltölteni ezzel. Meg kellett tanulni a köz-
szereplést is, a nyilvánosság, a kábeltévé nézői előtt 
beszélni, egyszerű nyelven kommunikálni. 
Azt hiszem, most még elhivatottabb vagyok a 
képviselőségre, mint az előző választáskor. Az előző 
választás alkalmával a kíváncsiság volt erősebb bennem a 
tettvágy mellett. Most viszont, a rendszer működésének 
megismerését követően már a célok ismeretében az 
egészséges munkavágy dolgozik bennem. Újra 
megmérettetem magam, mert részese szeretnék lenni az 
általunk megkezdett virágzó gondolatok tettekre 
váltásának. Az igazi sikerek ezután jönnek és nem 
szeretnék belőlük kimaradni, ha már a magok 
elültetésénél aktívan jelen voltam!     

NAGY A TÉT: A TELEPÜLÉS 
JÖVŐJE ÉS AZ ITT ÉLŐK 

SORSA

Nincs könnyű helyzetben senki, amikor őszinte 
önkritikát kell gyakorolnia, főleg egy képviselői tiszt 
betöltése kapcsán, de ez hozzátartozik a közéleti 
szerepvállaláshoz. A lakosok azok, akik igazán 
illetékesek lehetnek ebben, hogy megítéljék mind a 
városvezetés, mind az én munkám- bocsátja előre 
Farkas Gyula, képviselő, a szociális és oktatási bizottság 
elnöke. 

Annak idején 2010-ben igen szép számmal szavaztak rám 
az emberek, polgármesteri és képviselői jelöltségemre is. 
A választók leadott voksai akkor a képviselőséghez 
bizonyultak elegendőnek. Nyugodtan ki merem 
jelenteni, a visszajelzések azt igazolják, hogy a 
medgyesiek, bánkútiak figyelik, nyomon követik a helyi 
eseményeket, Hál' Istennek észrevételeiket is megfogal-
mazzák szemtől szembe, ami azért történhet így, mert 
állandóan köztük vagyok, maradtam ugyanolyan 
közvetlen, mint előtte is. 

Így aztán, számon is szokták kérni, hogy ezt vagy azt 
miért úgy szavaztam meg, miről mit gondolok és így 
tovább. Persze ezek a beszélgetések szinte mindig építő, 
jó szándékú reagálások!

Úgy érzem, hogy az elmúlt 4 esztendőben a belém vetett 
bizalmat meg tudtam szolgálni. 
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A szociális és oktatási bizottság elnöki teendői 
maximálisan illettek, illenek a személyiségemhez, 
mindig is empatikus voltam bárkivel, aki éppen nehezebb 
élethelyzetbe sodródott. Magam is átéltem az utóbbi 
években több kemény megpróbáltatást!

Sokan tudják  és gyakran fel is emlegetik, hogy egykori 
művelődési ház igazgatóként olyan volt az irodám, mint 
egy mentálhigiénés tanácsadó helyiség, melynek ajtaja 
„éjjel-nappal” nyitva állt és mindig akadt valaki, akinek 
épp az aktuális ügyével foglalkoztam, akinek az 
érdekében intézkedtem, akit támogattam akárcsak azzal 
is, hogy figyelemmel meghallgattam. Ezért sem volt 
számomra idegen a feladat, szociális ügyekkel 
foglalkozni. A mai időkben ez nem hálás dolog, - talán 
sosem az- de igyekeztem mindig a lehető legtöbbet 
küzdeni egy-egy rászoruló embertársam, családok jobb 
létéért. 

Nyilván a képviselőség csapatmunka és őszintén 
mondom, hogy a bizottságban nagyon jól tudtunk 
együttdolgozni a többiekkel, mindenki a legemberibb 
oldalát mutathatta meg a sokszor nehéz és fájdalmas 
döntésekben is. Ezúton is köszönöm az e területen végzett 
közös munkát!

A bizottsági teendők melletti képviselői munkáról 
ugyanazt gondolom, mint amikor félidőben értékeltük azt 
és ugyanígy nyilatkoztam a helyi újságban. 
Kiegyenlítettebb volt, amikor Dr. Kormányos László, 
képviselő is velünk dolgozott, de sajnos hamar 
nélkülözni kényszerültünk őt, maximálisan megértve 
döntését. 

Nagy Attila, képviselőtársammal olykor-olykor 
magunkra maradtunk azonos álláspontjainkkal egy-egy 
témában, de ehhez „hozzá kellett szokni”. Ennek ellenére 
aktívan részt vettem a városvezetés munkájában, 
egyetlen olyan döntésnek nem voltam akadályozója, ami 
a település érdekét szolgálja, kompromisszumkészségem 
többször is bizonyítottam. 

Mindig is vallottam, hogy a képviselői munka teljes 
embert kíván, ami a helyi érdekeken nyugszik. Senki előtt 
sem titok és magam is nagyon örülök annak, hogy széles 
körű társadalmi összefogás jött létre az idei helyi 
választásokkal kapcsolatban, melynek én is tagja vagyok. 
Ez azt jelenti számomra, hogy a település további  sorsa 
igen is sok embert érdekel. Mitovább azt is jelenti, hogy 
az itt élőknek fontos és meghatározó a további saját 
sorsuk is, melyet szeretnének komolyabban kézbe venni! 
Az ezen összefogás által javasolt  testületi tagok és a 
polgármester személyéről egyelőre még nem kívánok 
nyilatkozni. Hiszem, hogy mi, medgyesiek képesek va-
gyunk világossá tenni céljainkat, törekvéseinket és, hogy 
tudunk együtt dolgozni a közért. Én, biztos, hogy a jövő-
ben is Medgyesegyházáért szándékozom tevékenykedni! 

KOMOLYABB A 
HÁTTÉRMUNKA, MINT AZT 

SOKAN GONDOLJÁK

A lassan végéhez közeledő önkormányzati ciklusban 
végzett munkám során nagyon sok, a jövőben is 
hasznosítható tapasztalatot szereztem, legtöbbet a 
szociális és oktatási bizottságban. Gyakran hangsú-
lyozom, hogy az e területet érintő feladatkörök nem 
igazán látványosak, de társadalmilag talán a legfon-
tosabbak, amit a nagyszámú ügyirat, kérvény, kérelem 
is igazol- summázza Király Gyöngyi képviselő. 

Annak idején, amikor elindultam a helyhatósági 
választáson, a rászoruló embertársaim életkörül-
ményeinek javításához szerettem volna a magam 
eszközeivel hozzájárulni.  Az önkormányzás elvéből, az 
önkormányzat működéséből eredő jogaimmal és 
kötelességeimmel élve úgy érzem, hogy mindent meg is 
tettem ennek érdekében. 
Köztudott, hogy az önkormányzatok által kötelezően 
biztosítandó szociális ellátások köre évről évre foko-
zatosan bővült, ami növelte felelősségüket is a lakosság 
szociális biztonságának megteremtésében. 
A szociális ellátásokról való döntésekhez, pedig pontos 
ismeretekre van szükség a helyi társadalmi-gazdasági 
helyzetről, a lakosság életszínvonaláról, jövedelmi 
helyzetéről a képviselőknek is. A szociális témák, az 
egyéneket érintő előterjesztések zárt ülésen kerülnek 
megvitatásra, ügyelve a titoktartásra és az adatvédelmi 
előírások betartására. Sokszor órákig zajlanak ezek a 
folyamatok.
A pénzbeli támogatások odaítélése mindig kardinális 
kérdés, bizony gyakran pillanatnyi krízis elhárítását 
szolgálhatja, a pénz viszont mindig kevés. Ennek ellenére 
a bizottság tagjaival minden támogatási kérelem 
tartalmáról igyekeztünk, igyekszünk alaposan meg-
győződni, de így is nagyon nehéz igazságosnak lenni. 
Talán nem is ez a jó szó, a méltányosság inkább helytálló 
és jobban kifejezi hozzáállásunkat ehhez az embert 
próbáló feladathoz.
Felelősségteljes dolog a városvezetésben részt venni, de 
mégis azt mondom, hogy képviselőként többet tehetek az 
emberekért, mint civilként.
Medgyesi vagyok, kisgyermek korom óta ismerek 
mindenkit, ahogy engem is viszont. Ez a kötődés 
nyíltabbá teszi az embereket, magam is gyakran 
tapasztalom, hogy olyan dolgokat is megosztanak velem, 
ami egy-egy család legbensőbb, féltett titka. 
A közügyek vonatkozásában is számtalanszor kaptam 
ötleteket, javaslatot arra vonatkozólag, hogy mit közve-
títsek a városvezetés felé. A lakosság többnyire már csak 
az eredménnyel szembesül, lehet, hogy csak a kábeltévén 
látja a napirendi pontokat vagy a szavazások menetét. 
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Pedig a háttérmunka sokkal komolyabb, mint azt a 
legtöbben gondolják, a bizottsági ülés az igazi aktivitás 
terepe!
A korábbi értékelés alkalmával is azt mondtam, hogy 
városunk jövőjét illetően bizakodó vagyok.  Már akkor 
látszott, hogy jó döntéseket hoztunk, voltak sikereink, 
melyek azóta csak gyarapodtak. A képviselőtestület 
működése továbbra is az ésszerűségen, a gyors 
döntéseken nyugszik. Négy év arra volt elég, hogy egy 
biztos alap megteremtődjön, amire lehet építkezni. Az új 
ciklusban öt év van erre és egyáltalán nem mindegy, hogy 
azt hogyan használja ki Medgyesegyháza. 
A képviselőséggel járó, sűrű tennivalók beépültek a 
mindennapjaimba, sőt aktívabb lett a civil életem is az 
utóbbi két évben. Amellett, hogy a helyi Vöröskereszt 
dolgait tovább viszem, a Románság Hagyományaiért és 
Jövőjéért Egyesületben és a Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete tevékenységében is 
aktívan részt veszek. Szeretek szervezni, a közösségért 
tenni, az eseményeken jelen lenni.
Ezek a közegek is arra bátorítanak, hogy újra 
megméretessem magam az idei helyi választáson. Nem 
öncélúan szeretnék képviselő lenni, hanem a közösségért. 
Nagyon sok pozitív élményem van arról, amikor össze-
fogással, együtt csinálunk valamit a közért, de ezért tenni 
is kell! Én készen állok!

ÖRÜLÖK, HOGY RÉSZESE 
LEHETEK SZÁMOS JÓ 

DÖNTÉSNEK

Képviselőségből ebben a ciklusban nem jutott 
számomra két esztendő, de mivel hosszú évek óta, aktív 
részvétellel egyébként is benne vagyok a közélet sűrűjé-
ben, nem kell sokat gondolkodnom azon, hogy kifejtsem 
véleményem városunk dolgairól vagy saját tevékenysé-
gemről- vezeti fel mondandóját Sütő Mária Márta, 
képviselő.
Maradok annál a régi álláspontomnál, hogy egyrészt a 
képviselőség a településünk és az itt élő polgártársaim 
érdekében vállalt szolgálat, másrészt, pedig továbbra is 
úgy tartom magamról, hogy én mindig is az embereket 
képviseltem, ügyes-bajos dolgaikat intéztem, jó 
közösségi ügyeket szorgalmaztam. Ehhez hozzájön a 
közügyek naprakész követése, ami megintcsak 
természetes nekem, hisz több mint 100 fő munkahelyi 
vezetője, egy nemzetiségi civil szervezet elnöke vagyok, 
a fidesz helyi csoportját is én fogom össze. Meg sem 
engedhetem magamnak a tájékozatlanságot! 
Többek között, ezért is jártam szinte rendszeresen 
képviselőtestületei ülésekre hajdanán is. Aztán, ahogy 
bekerültem a városvezetésbe gyorsan tartottam egy 
önvizsgálatot, hogy melyek azok a területek, ahol 
fejlődnöm kell, mikről van a szükségesnél kevesebb 

ismeretem, információm, mikre kell jobban rálátnom. 
Nem titok, szívem egyik csücske Bánkút lett, ahová nem 
vagyok rest gyakran kikerekezni, mert számos olyan 
helyi lakossal vettem vagy élesztettem fel a kapcsolatot, 
akik nagyon sok mindenben tágítják a látókörömet. 
Olyanok ezek az alkalmak, mint a fogadó órák, csak én 
megyek hozzájuk. Persze az egyetlen közintézménybe, 
az óvodába is többször ellátogattam, ahol végtelenül 
családias a légkör. 
Örömmel tölt el, hogy összességében Bánkúton és 
Medgyesen is jók a visszhangok az önkormányzati 
munkát illetően. Kisvárosunkban rend van és ezt beszélik 
is a lakosok: kamerarendszer és a polgárőrségnek a 
közelmúltban átadott járőrautó növeli a közbiztonságot, 
gyönyörű virágosak a köztereink, gondozott a vasúti 
sétány, stabil az önkormányzat és intézményeinek 
működése, jó a kapcsolatunk a nemzetiségi önkormány-
zatokkal, a diplomáciával, a KÉSZ Kft. olyan sikertör-
ténetet tud felmutatni, mint a konyha, helyi vállalkozók 
lettek bevonva helyi szolgáltatásokba, nagy volumenű 
beruházásaink készültek el és vannak folyamatban, sorra 
jönnek a kiváló sporteredmények, pezseg az egyesületi és 
alapítványi élet, új irodák, közösségi helyiségek és terek 
jöttek létre, megalakult a  Medgyesi Civil Kerekasztal,  
színvonalas a helyi újságunk, vonzóak települési 
ünnepeink, szoboravatásokra, tájház átadásra készülünk. 
Ennyi jut eszembe hirtelen, de két dolgot nagyon 
szeretnék kiemelni, melyek óriási jelentőséggel bírnak 
számomra képviselőként is. Ilyen a bánkúti utcák 
járhatóvá tétele és a medgyesi művelődési ház teljes 
megújulása. Mindkettő az élhetőbb településképhez 
tartozik. 
A kultúra egy olyan közvetítő kapocs közöttünk, amit 
jobban ki kellene használnunk, hogy lelkületben is 
tudjunk közeledni embertársainkhoz. A tere most már 
hívogat bennünket, rajtunk múlik, hogy hogyan tudjuk 
megtölteni tartalommal. 
A képviselői munka összetettsége erős személyiségeket 
kíván, olyanokat, akik belülről érzik magukat elhivatott-
nak a közügyekért tenni. Közeledik a helyhatósági 
választás, melyet úgy fogok fel, mint egy minősítést 
egész mivoltomról. A megmérettetésre azért van 
szükségem, hogy visszajelzést kapjak eddigi tevékeny-
ségemről, amibe nem pusztán csak a képviselőség 
tartozik bele. Sőt! 
Most is sokan bíztatnak, bátorítanak. Köztük régi és új 
arcok is. Az utóbbiakat már képviselőként ismertem meg, 
de nem feltétlen ebben a minőségben. Vannak közöttük 
olyan közmunkások, akiket volt szerencsém tanítani, 
olyan kirándulók, akik velünk tartottak új tájak 
felfedezésében, „maratonisták”, akikkel együtt küz-
döttünk, műkedvelők, akikkel együtt léptem fel. Rám 
minden polgártársam számíthat!

Összeállította: Baukó Ildikó
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Tájékoztatjuk Medgyesegyháza lakosságát, hogy a Polgármesteri 
Hivatal épületén a KEOP 5. 5 pályázat keretében energetikai felújítás 
történik. A munkák jellege miatt (nyílászárók cseréje, fűtési rendszer 
átalakítása, külső falszigetelés, belső kőművesmunkák) a Hivatal 
ügyintézői a kivitelezési munkák ideje alatt a volt pártház épületében 
tartanak ügyfélfogadást az alábbi időszakban:
2014. augusztus 4-8 között történik a hivatal épületéből folyamatosan az 
átköltözés, ezen a héten az ügyintézők vagy a Hivatal épületében, vagy már a volt 
pártházban lesznek elérhetőek a költözés üteme szerint, 
2014. augusztus 11-től, várhatóan szeptember végéig a hivatal ügyfélfogadási 
idejének megfelelően a volt pártház épületében (Kossuth tér 23.) történik az 
ügyfélfogadás.  
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal pénztára a 
felújítás ideje alatt a volt könyvesboltban, a Kossuth tér 24. szám alatti 
épületben fog működni.
Kérjük ügyfeleink megértését!

Dr. Horváthné dr. Barta Edit, jegyző

Felhívjuk minden ingatlan-tulajdonos figyelmét arra, hogy 2014. április 1-
jén lépett hatályba Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 
szóló 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete.
A rendelet értelmében az ingatlantulajdonosok a rendelet hatályba lépésétől 
számított 180 napon belül, azaz 2014. október 31-ig kötelesek gondoskodni a 
házszámtáblák kihelyezéséről.A házszámtáblát az ingatlan utcafronti kerítésére, 
házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, 
ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.
Kérjük ezért, hogy amelyik ingatlanon, lakóházon még nincs elhelyezve a 
házszámtábla, az mielőbb pótolják!

Dr. Horváthné dr. Barta Edit, jegyző

Július 7-én megnyitottuk a Termelői Piacot, ahol - a tavalyihoz hasonlóan - 
konszolidált körülmények között biztosítjuk a megtermelt mezőgazdasági 
termékek (dinnye, paprika, zöldségfélék, stb.) adás-vételét. Eladók és vevők 
számára biztosított az ivóvíz, elsősegély, illemhely használata, hulladékok 
elhelyezése és a mérési lehetőség. Forró időjárási időszakokban párakaput 
működtetünk.

D Í J A K 
Belépődíj: (esetenként)

- Személygépkocsi, utánfutó: 770 Ft
- Tehergépkocsi: 1.100 Ft

Mérlegdíjak: (esetenként)
- Személygépkocsi, utánfutó: 220 Ft

- Tehergépkocsi 3 t-ig: 550 Ft
- tehergépkocsi 3 t felett:  1.100 Ft

- Kamion: 2.750 Ft

Nyitva tartás: minden nap 6 - 22 óráig
Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!

Nadabán János, ügyvezető igazgató
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.

Miként arról júniusban olvashattak, a 
Medgyesegyházán telephelyet működ-
tető „Az Egyéni és Társadalmi Felelős-
ségvállalásért Alapítvány (ETF Alapít-
vány) több projektjének megvalósítá-
sában is részt vesznek helyiek. Medgyes-
egyházi érintettek legutóbb Észak-
Írországban jártak tanulmányúton a 
„Vidéki Nők Európai Hálózata” pályázat 
keretében.
Egy másik pályázat révén, valamint a helyi 
Önkormányzat támogatásával az ETF 
Alapítvány 2014. július 16-án (szerdán) 
megnyitotta medgyesegyházi irodáját. A 
pályázat lehetővé teszi kettő fő, helyi fiatal 
számára munkalehetőség biztosítását is.

Az iroda a volt pártház épületében 
kapott helyet. 

Címe: 5666 Medgyesegyháza, 
Kossuth tér 3.sz.

Az ETF Alapítvány munkatársai Farkas 
Gyula mellett, a megnyíló irodában 
Molnár József és Zubán Alexandra.  

Az iroda nyitvatartási ideje: 
00 30szerda 8 -16  és csütörtök 

00 00 12 -20 óra
Az ETF Alapítvány által szervezett 
legközelebbi programok:

2014. 07. 25. „Klubnap”, téma: 
stressz-kezelés.

2014. 08.03. „Egészségnap” 
(Dinnyefesztiválon)

Az alapítvány az alábbi feladatokat látja 
el Medgyesegyháza és vonzáskörzetében: 
 A fiatalok munkához való jutásának 

elősegítése (önéletrajz, motivációs 
levél írása, állásinterjúra való 
felkészítés, munkakereséshez való 
segítségnyújtás)

 Megújuló energia kapcsán 
ismeretterjesztő rendezvények 
szervezése és lebonyolítása

 Képzések, oktatások szervezése
 Sport és egészségneveléssel 

kapcsolatos rendezvények szervezése
 Az Egyéni és Társadalmi 

Felelősségvállalásért Alapítvány 
rendezvényeinek szervezése és 
lebonyolítása.

Az ETF Alapítvány és munkatársai az 
irodában a megjelölt nyitva tartási 
időben szeretettel várnak minden 

érdeklődőt!

MEGNYÍLT 
AZ ETF ALAPÍTVÁNY 

HELYI IRODÁJA

TÁJÉKOZTATÁS

FIGYELEMFELHÍVÁS 
HÁZSZÁMTÁBLA KIHELYEZÉSÉRE

T E R M E L Ő I  P I A C
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SUZUKIT KAPTAK A 
MEDGYESI POLGÁRŐRÖK

/forrás:likefestoon.com/
Új gépjárművel gazdagodott a Medgyesegyházi Polgárőr 
Egyesület. A Suzuki Swift típusú autót az önkormányzat 
adta használatba az egyesületnek, mellyel járőr 
szolgálatukat végzik majd.
Június 12-én adta át Ruck Márton, Medgyesegyháza 
polgármestere Ádám Lajosnak, a Medgyesegyházi Polgárőr 
Egyesület elnökének azt a 96-os évjáratú Suzuki Swift típusú 
gépjárművet, melyet a polgárőrök járőr szolgálatuk során 
használnak majd. 

Képaláírás: A polgármester mellett Kraller József, képviselő 
is közbenjárt a jó ügyért

Ádám Lajos, úgy nyilatkozott, az egyesület 27 tagja eddig saját 
autóval teljesített szolgálatot. 
– Nagy könnyebbség számunkra, hogy megkaptuk az autót. 
Ráadásul jóval kevesebb költséggel jár a járőrözés – nyilatkozta 
az elnök a Likefestoonnak.

Fotók: Pete Csaba

Ruck Márton, Medgyesegyháza polgármestere elmondta, 
minden évben biztosítanak egy elkülönített összeget a 
polgárőrök támogatására. Idén ezzel a Suzukival is igyekeztek 
támogatni a munkájukat.
Az autó a rendőrörs udvarán parkol majd. Kiemelték: azzal, hogy 
az autón jól láthatóan szerepel a polgárőrség felirat, 
hatékonyabbá válik a polgárőrség szerepe, hiszen a bűnözők 
számára elrettentő erejű lehet, ha látják a folyamatos jelenlétet.
Az autót használatba adás előtt műszakilag átvizsgálták, 
elvégezték a szükséges javításokat, így a rend önkéntes őrei 
biztonsággal használhatják majd szolgálatuk során.

                            Kiss Réka

TALÁLKOZZUNK A MEDGYESI 
FIDESZ IRODÁBAN!

2014. augusztus 6-ától, minden 
hétköznap közügyekről való párbeszédre 

várják helyi fideszesek az érdeklődő 
lakosságot az Áfész épületében lévő 

pártirodába.

NYITOTT ALKALMAK
Szerdánként 8.00-12.00 óráig, hétfői, 
keddi, csütörtöki és pénteki napokon 

du.17.00-19.00. óráig.

A fideszes önkormányzati képviselőkkel személyes 
fogadó óra telefonos időpont egyeztetésére is van 

lehetőség az alábbiak szerint:
Sütő Mária Márta +36/20 938 2464

Ruck Márton +36/30 372 2081
Király Gyöngyi +36/30 564 3768
Kraller József +36/30 635 1582
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21. TÁBOR
Az idei nyár sem múlhat el Bánkúti Kézműves Tábor nélkül. Immár 21. alkalommal 
hirdetett tábort a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány, és elmondhatjuk, nem 
sokat kellett várni, hogy a 28 hely gazdára találjon. A résztvevőkre most is nagyon sok 
érdekes alkotás várt. Készíthettek álomcsapdát, rizsbaba  kakaskát, papír baglyot, 
fűzhettek gyöngyvirágokat, festhettek porcelán bögrét. Most sem maradt el a két 
gyopárosi strandlátogatás, ahová már hagyományosan nagyon sok szülő is elkísérte a 
csoportot. A péntek esti táborzáró és bátorságpróba elengedhetetlen része a tábornak, 
nagy izgalommal várták a táborozók.

Köszönjük azok munkáját, akik nélkül nem jöhetett volna létre a tábor:
 A Medgyesegyházi KÉSZ Kft-nek, hogy fogadtak bennünket,
 A Napközis Konyhának, hogy kiszállították nekünk az ételt, 
 A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft-nek, hogy egész hétre adott egy segítőt, aki 

a konyhában és a takarításban segített,
 Szigetvári Józsefné, táborvezetőnek, hogy megszervezte tábort,
 Gácsér Bélánénak, aki segítette a tábor megszervezését, lebonyolítását,
 Emenet Adrienn, Fodor Ildikó, Likerné Buzás Edit és Magyar Mónika tanító 

néniknek, hogy Szigetváriné Rózsi nénivel együtt foglalkozásokat vezettek, 
vigyáztak és gondoskodtak a  gyermekekről. 

 Kocsis Sándorné, Ici néninek és Piják Andrásné, Jutka néninek a finom lángost,
 Machnicz Endréné Kati néninek a segítségnyújtást a kézműves foglalkozásokon,
 A Haladás Plus Kft-nek a finom tejet, 
 A Schéner Mihály Általános Iskolának a kézműves alapanyagokat és két segítő 

munkatársat,
 Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, 

Általános Iskola és Kollégiumból iskolai közösségi szolgálatot nálunk teljesítő 
fiatalok munkáját, 

 A szülőknek, akik zöldségekkel, gyümölcsökkel, édességgel kedveskedtek minden  
gyermeknek.

   
A táborba most is sikerült eljuttatni néhány olyan gyermeket, akiknek szülei 
nem tudnák kifizetni a részvételi díjat. A tábor végén most is úgy búcsúztunk, 

hogy „jövőre veled, ugyanitt”!

PET- PALACK és 
ALU-DOBOZ 

GYŰJTÉS

Június végén elszállították a Jókai utcai 
iskola pincéjéből a tél óta gyűjtött összes 
PET palackot. A gyűjtött mennyiség 
ellenértéke 36. 400,- Ft lett. Hamarosan az 
alu-dobozokat is leadjuk, s így körülbelül 
50. 000,- Ft bevételünk lesz.

A gyűjtőknek nagyon köszönjük, hogy 
egyre többen, és egyre szorgalmasabban 
hozzák zsákszámra az újrahasznosítható 
anyagokat, s így segítik a Medgyesegyházi 
Nebulókért Alapítványt!

NINCS MEGÁLLÁS!
Továbbra is folytatjuk a PET palackok és az 
alumínium dobozok gyűjtését. Kérünk 
mindenkit, hogy senki ne dobja vagy égesse 
el, hanem zsákokba gyűjtve hozza el a Jókai 
utcai iskola épületéhez!

A gyűjtés nyáron sem szünetel!
A bevételt a 2015. évi Gyermeknap minél 
színvonalasabb rendezésére használjuk fel!

Gácsér Béláné,  
kuratóriumi elnök

TÁBOR
2014. augusztus 09-14. között 

ŐRIMAGYARÓSDON hirdetünk 
táborozást.

A költség 48. 000Ft, mely tartalmazza 
a szállást, a háromszori étkezést, 

továbbá  
 -fazekas foglalkozást,

 - üvegcsiszolást,  - kürtös 
kalácskészítést,  -buszos kirándulást  az 

Őrségbe és Szlovéniába 1 napra 
Dobrovnikba 

az  orchideák kertjébe.
Lovaglás, szamárfogatolás, tekézés, 
bátorságpróba és a tábortűz közös 

énekléssel sem maradhat el!
Meglepetésként egy csodálatos várost 
fogunk felfedezni különleges módon!

Sok-sok gyalogtúra tarkítja még a 
programot.

Remélhetőleg a csömödéri erdei vasút 
kocsijait is fogjuk majd koptatni!

Utolsó nap a zalaegerszegi   Aquapark-
ban csobbanunk a vízbe.

Lehet, hogy Lentibe is ellátogatunk!

Érdeklődni, jelentkezni:
Nagy Antalné Magdi    
Tel.:+36/30/482-9133
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A család is...olyan valami az életben, ami 
becses...olaj az élet lámpásában. 

Gárdonyi Géza

2014. Július 5-én, szombaton került megrendezésre 
családi nap rendezvényünk az Idősek Otthonában. 
Olyan programokkal szerettünk volna kedveskedni, ami 
kikapcsolódást jelent az otthon lakói, a családtagok, és a 
vendégek számára.  

A jó hangulatról a Dohánylevél Hagyományőrző-és 
Hagyományteremtő Egyesület gondoskodott. Számos 
ismert népdalt énekeltek el a közönség legnagyobb 
örömére.

A program folytatásaként, pedig érdekes kvíz kérdések 
vártak a vendégekre, és aki helyes választ adott 
jutalomként édességet kapott. Bízunk abban, hogy a 
vendégek, a családtagok és az ismerősök jól érezték 
magukat, és hogy a jövőben is részt vesznek a 
rendezvényeken.

Szász Márta, mentálhigiénés nővér

Semmelweis Ignác, a magyar orvostudomány egyik 
legnagyobb alakja, a gyermekágyi láz kóroktanának 
megalapozója, "az anyák megmentője" 1818. július 1-
jén született. Születésnapja évek óta a magyar 
egészségügy legnagyobb ünnepe. 

Semmelweis nap alkalmából országszerte az egészség-
ügyben dolgozók munkáját, kitartását, elhivatottságát 
máltatjuk.
Településünkön 2014. július 2.-án, Ruck Márton, polgár-
mester köszöntötte az egészségügyben dolgozó orvosokat, 
asszisztenseket, védőnőket és azokat a nyugdíjasokat, akik 
hosszú éveken keresztül Medgyesegyháza egészségügyi 
szolgáltatásaiban dolgoztak. 
Áldozatos munkájukat megvendégeléssel és apró jelképes 
ajándékkal köszönte meg. 
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Dr. Pintér Miklós 
is, aki hosszú éveken keresztül a medgyesegyházi labor 
orvosi felügyeletét látta el. A Professzor Úr sok éves kitartó 
munkáját, és segítségét Polgármester Úr ajándékkal 
köszönte meg. 

Ezúton is köszönjük az egészségügyben dolgozók 
munkáját, kitartását. Hivatásuk gyakorlásához kitartást, 
sikert, és egészséget kívánunk!

Mészárosné Hrubák Mária, intézményvezető

CSALÁDI NAP 
AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN

KÖSZÖNET AZ 
EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKNAK
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Köszönjük, hogy vagy nekünk!
Köszönjük, hogy a mi Tatikánkkal együtt 

boldog gyermekkort teremtettetek nekünk, 
megtanítottatok egymás és a család 

szeretetére, a többi ember tiszteletére.
A Ti példátok ad nekünk erőt a nehézségek 

leküzdéséhez, és hitet az élethez. 
Maradj velünk még sokáig egészségben, 

mosolygósan, tevékenyen! 
Nagyon szeretünk!

HALÁSZ MIHÁLYNÉT 
90. születésnapja alkalmából szeretettel 

köszöntik lányai, veje, unokái, dédunokái 
és barátaik

HAGYATÉK MEDGYESIEKNEK
Édesanyánk, néhai Fehér Jánosné, Molnár Eszter 
1963 óta élt Medgyesegyházán. Ezt a verset 
hagyatékainak rendezése közben találtuk. Házi 
feladatként írta, amikor 1975-1976-ban a dolgozók 
esti iskolájába járt. Olvassák olyan szeretettel, 
amilyennel Ő viszonyult lakóhelyéhez!

MEDGYESEGYHÁZA

A térképen találhatók óceánok, tengerek, 
Szárazföldek, melyen vannak termőföldek, nagy hegyek.
Sok ország közt felismerem Magyarország térképét,
Területén váltakozik sok nagyváros, kis község.

Utjaimban városokat és falvakat bejártam,
Amelyeknek szépségeit kíváncsian csodáltam.
Szülőfalum legszebb nekem, számomra nincsen párja,
Békés megye nagyközsége: a szép Medgyesegyháza.

Most, amikor tollat fogok, leírom szépségedet,
Gondolatban végigjárom utcáidat, ligeted.
Föléd szállok, mint a madár, s amit benned meglátok,
Minden szépet és kedveset másoknak is elmondok.

A főtéren tisztaságot láthattam, meg szép rendet,
Minden éjjel két nagy torony őrzi a mély csendet.
Tanácsháza, kultúrtermek, új épületek sora,
Úgy állnak ott gondozottan, mint egy sereg katona. 

Szülőotthon, egészségház, rendelőintézetek,
Itt születnek, ide járnak, itt gyógyulnak az emberek.
Szép bölcsőde, szép óvoda, modern iskolatermek,
Kicsiny kortól sok éven át szolgálják a gyermeket.

A ligetben díszes cserjék, rózsák illata árad,
Lombos fák közt kellemesen megpihen, ki elfárad.
Mellette van a kövesút, mely más városba vezet,
Neonfények világítják éjszaka az úttestet.

Új kenyérgyár, üzletsorok, szolgáltató műhelyek,
Ellátják a lakosságot, biztosítnak kényelmet.
Minden utcában lakóházak épülnek és szépülnek,
Udvarukban vízvezeték, fürdőszobák készülnek.
 
A kertben virág nyílik, terem szőlő, gyümölcsfa,
Fóliaház gömbölyödik, benne a sok paprika.
Kinn a határ termőföldjén mindenféle növények:
A mogyoró, finom dinnye, amit sokan dicsérnek.

Mint a madár a magasban, repüléskor elfárad,
Megfelelő helyet keres megpihenni magának.
Körüljártam határidat, most már én is megnyugszom,
Örülök, hogy megtalálom benned kedves otthonom.

Fogadd tőlem szülőfalum, ezt az emlékezetet!
Soraimnak indítója hozzád való szeretet.
Éljünk együtt jóban-rosszban, legyünk igaz barátok,
Sok örömben lesz még részünk, idők múlva meglátod.

Közreadták lányai: Zsuzsanna és Éva

DRÁGA MAMIKÁNK!

E L A D Ó
TETŐTERES CSALÁDI HÁZ 
SOK MELLÉKÉPÜLETTEL,

 NAGY TELKEN
/Zsilinszki M. u. 42/a/

UGYANITT JÚLIUS 26-27-én
HASZNÁLT BÚTOROK, LAKÁSFELSZERELÉSI 

TÁRGYAK, HASZNÁLATI ESZKÖZÖK, 
MŰSZAKI CIKKEK KIÁRUSÍTÁSA!

Tel.:+36/30 350 8550
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SZÉPÜLÜNK - A SEGÍTŐKNEK IS KÖSZÖNJÜK!
Igaz, hogy hátra vannak még apró „simítások”, de ismét újabb 
lépéseket tettünk meg a Művelődési ház épületének felújítása 
érdekében.
A KÉSZ-en Állunk! Medgyesegyháza Alapítvány, mint pályázó kérelmet 
adott be az EMVA Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtására 2013-ban nyújtandó támogatására. Az elnyert közel bruttó 
5. 000 000 Ft segítségével az alapítvány elvégeztette az aula és büfétér 
felújítását, közösségi térré alakítását. A beruházás a két teret elválasztó 
falazat bontását, zárását, a büfétér villamos hálózata renoválását és a teljes 
falfelület festését, valamint a rossz állapotú nyílászáró cseréjét foglalta 
magában. A kivitelezési munkálatokat a Medgyesegyházi Vízmű Kft. 
végezte. Az épület hosszú távú használhatóságához elengedhetetlenné vált 
a meglévő belső burkolatok felújítása is. A burkolatcsere az aulát, a 
lépcsőházat, valamint az emeleti folyosót érintette. 

A kőburkolat cseréje anyagi fedezetét Ruck Márton, polgármester úr és a 
város képviselő testülete az önkormányzat költségvetéséből, a faburkolat 
cseréje anyagi fedezetét a KÉSZ Kft. biztosította. 

Köszönet továbbá Verbai Zsolt, vállal-
kozónak és minden irányításban és kétkezi 
munkában részt vevőnek, hisz a burkolást 
nem tudtuk volna elvégeztetni a segítségük 
nélkül!

       Horváth László, ügyvezető- 
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft


