
JÖVŐRE, VELED, UGYANITT! 
A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány nyári 

programja, a bánkúti táborozás. Az elmúlt évhez 

hasonlóan az idén is két turnusban, összesen 50 

fő, a kézművesség iránt érdeklődő, elsősorban alsó 

tagozatos gyermekek táborozott. 

 
Az egy-egy hét alatt volt lehetőség megismerkedni 

a gyöngyözés, textilfestés, viaszfestés, cserépállatka 

készítés és még sok más technika alapvető 

fortélyaival. Az együtt töltött idő szép emlékével 

váltunk el szombat reggel, valamint azzal, hogy 

„jövőre, veled, ugyanitt”!  

Az iskolában működő HHH-s programnak 

köszönhetően az idei évben 10 gyermek ingyen 

táborozhatott Bánkúton. Köszönjük a táborban 

dolgozó pedagógusok munkáját: Emenet Adrienn, 

Likerné Buzás Edit, Fodor Ildikó, Szalkai Éva, 

Gácsér Béláné, Szigetvári Józsefné, akik továbbra 

is szabadidejükben, térítés nélkül végzik 

munkájukat, hogy a gyermekeknek felejthetetlen 

élményekben legyen részük! Köszönjük Kocsis 

Sándornénak (Ici néninek) és Piják Andrásnénak a 

munkáját, akik évek óta lángost és a palacsintát 

sütnek nekünk. 

Az első táborom 
A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 

kézműves táborokat szervezett az idei nyárra a 

bánkúti kastélyban. Én az első, június 27. és július 

2. között megtartott táborba jelentkeztem. Sok 

izgalmas dolog várt ránk. Lehetett készíteni 

cserépből katicát, papírmarslakót, gyöngyállatot, 

vasalható gyöngyből figurát, textil bohócot és 

megismerhettük a gyöngyszövést is, ékszereket 

készíthettünk ezzel a technikával. Feladatlapokat 

oldottunk meg és pontozták a szobák tisztaságát. 

Két alkalommal strandon is voltunk, 

Gyopárosfürdőn. A táborzáró rendezvényen mi is 

és a tanáraink is felléptünk, magunk tervezte 

műsorral. Kihirdették a versenyek eredményét is, és 

ajándékokat kaptunk. De utolsó este borzongtunk 

is, mert tanáraink bátorságpróbát szerveztek nekünk 

és bizony kiderült, hogy nem is vagyunk olyan 

bátrak…Köszönjük a szervező és közreműködő 

tanár néniknek: Emma néni, Adrienn néni, Ildikó 

néni, Rózsi néni és Edit néni, valamint Machnyicz 

Endréné, Kata néninek, hogy kellemes és hasznos 

egy hetet biztosítottak nekünk.   Veres-Ravai Eszter    
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Négy utcában avattak korszerűsített útburkolatot 

és egy utcában, pedig új utat Medgyesegyházán. A 

járda- és csapadékvíz árok felújítással kibővített 

beruházás 233 millió forintból, uniós támogatással 

valósult meg. 

 

 
 

A több mint 3 kilométer hosszú kiszélesített és 

megerősített burkolatú, illetve 150 méter hosszú új 

útszakaszt Ruck Márton, Medgyesegyháza 

polgármestere adta át. A munkálatok során 3, 2 km 

hosszban járdafelújítás is megvalósult.  

Ruck Márton köszöntőjében kiemelte a település a 

beruházással megszépült, az új utak a helybélieknek 

és átutazóknak biztonságosabb és kényelmesebb 

közlekedést jelentenek, a városnak, pedig egy 

megújulási lehetőséget. A polgármester hozzátette, 

Medgyesegyháza infrastrukturális fejlesztése 

prioritást élvez a város stratégiai céljai között. 

A beruházás 2010 őszén kezdődött meg a 

Szabadság, József Attila, Báthori és Baross 

utcákban. A munkálatokat a  Swietelsky Kft. és a 

Fehér és Fehér Kft.-ből alakult SW konzorcium 

végezte el. 

A „Helyi- és átmenő forgalom közlekedési 

hálózatának korszerűsítése – Medgyesegyháza-Dél” 

című DAOP-3.3.1/D-2010-0007 projektszámú 

pályázat támogatásával megvalósuló beruházás 

eredményei: 

- A fejlesztésnek köszönhetően a Baross utcában 

854 m hosszú, a Báthori utcában 558 m hosszú, a 

József Attila utcában 826 m hosszú, a Szabadság 

utcában 826 m hosszú szilárd burkolatú út 

szélesítése, burkolaterősítése valósult meg. 

- A Báthori utca nem szilárd burkolatú szakaszán 

151 m hosszú új út épült meg. 

- A Baross, a József Attila és a Szabadság utca 

páratlan oldali járdája összesen 2451,5 m hosszban, 

a Báthori u. páros oldali járdája 693,9 m hosszban 

újult meg. 

- A Baross utcában a kétoldali csapadékvíz árok 

felújítása is megtörtént. 

A projekt az Európai Unió támogatásával és az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósult meg. 
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BIBUCZI projektzáró 

 
 

 

 

 

A BIBUCZI Nonprofit Kft az „Az a 

csodálatos zene, azok a csodálatos 

hangszerek” című Európai Unió 

támogatásával az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával megvalósuló TÁMOP-

3.2.11/10-1-2010-0025 sz. projektjét – 

melynek megvalósításában a Schéner Mihály 

Nevelési és Oktatási Központ tanárai és diákjai 

is részt vettek – stílszerűen, a projekt 

tartalmához igazodóan egy, a Békési Kistérségi 

Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagintézményével 

közösen szervezett gyermekeknek szóló 

rendezvénnyel zárta le.  

A „Gyermeknapi sokadalom” című 

rendezvényen, a BIBUCZI Nonprofit Kft-vel 

együttműködő, Dél-alföldi Régióbeli, 

elsősorban Békés megyei nevelési, oktatási 

intézmény több száz tanulója, gyermeke 

szórakozhatott együtt a házigazda intézmény 

diákjaival.  

A rendezvényen a gyerekek, tanáraik és a 

projekt megvalósításában részt vevők 

felelevenítették az elmúlt tanévben, az 

iskolákban, óvodákban megrendezett 

gyermekszínházi és hangszerbemutató 

előadások, foglalkozások egy-egy vidámabb, 

emlékezetesebb pillanatát.  

A BIBUCZI Nonprofit Kft egy 220 

foglalkozásból álló előadássorozatot 

bonyolított le 23 Békés és Csongrád megyei 

település 44 iskolájában és óvodájában az 

elmúlt tanévben.   

Az általános iskolai és óvodai ének-zene 

oktatást kiegészítő előadások foglalkozások 

nézőinek, résztvevőinek száma meghaladta a 

20.000 főt. A program sikerességét mi sem 

támaszthatja jobban alá, mint a nagy 

nézőszám, a rendezvényen, és magukon az 

előadásokon résztvevő gyerekek mosolya és 

hálás köszönete.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 
 

A 99/2011. (VI. 29.) Korm. Rendelete „a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek 

módosításáról” 

A változás egy részéről kívánok tájékoztatást adni: 

1., A közigazgatási eljárás alá tartozó, a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályok 

megszegéséért 10.000 Ft. helyett, belterületen 15.000 Ft + 3 büntetőpont, külterületen 30.000 Ft + 3 

büntetőpont, autópályán pedig 40.000 Ft. pénzbírság és 5 büntetőpont kerül kiszabásra. 

2., A bukósisak használatának elmulasztása, a gyermek biztonsági rendszer használatának 

elmulasztása, valamint a kézben tartott mobiltelefon használatára vonatkozó szabályok megszegése 

korábban a közigazgatási eljárás alá eső szabályszegések voltak, azonban 2011. július 1-től ismételten 

a helyszíni bírságolható szabálysértések körébe tartoznak, így azokért a rendőr a helyszínen 3-20.000 

Ft-ig terjedő pénzbírságot, valamint 3 büntetőpontot szab ki.  

3/a., Nem gépi meghajtású jármű ittas vezetője részére:  

- 0,5 mg/l légalkohol szintje alatt 30.000 Ft.  

- 0,5 mg/l légalkohol szintje felett pedig 60.000 Ft.  

közigazgatási bírság került kiszabásra. 

3/b., A gépi meghajtású jármű ittas vezetője:  

- 0,01-0,3 mg/l légalkohol értéknél 150.000 Ft. + 6 büntetőpont, 

- 0,3-0,5 mg/l értéknél 200.000 Ft. + 8 büntetőpont,  

- 0,5 mg/l felett (szabálysértési értéken belül) 300.000 Ft. + 8 büntetőpont  

közigazgatási bírság került kiszabásra.  

3/c., Amennyiben az ittasság mértéke a szabálysértési értéket meghaladja, akkor a fenti szankciók nem 

alkalmazhatóak, mivel a járművezetővel szemben büntetőeljárás indul ittas vezetés bűncselekménye 

miatt.  

4., Lakott területen belül (50 km/h sebességnél): 

- 65-75 km/h sebességig, megállítás nélkül 30.000 Ft. Amennyiben a rendőr megállítja a gk. 

vezetőjével szemben 30.000 Ft. közigazgatási bírságot és 4 büntetőpontot szab ki. 

- 76-85 km/h sebességig, megállítás nélkül 45.000 Ft. Amennyiben a rendőr megállítja a gk. 

vezetőjével szemben 45.000 Ft. közigazgatási bírságot és 4 büntetőpontot szab ki. 

- 86-95 km/h sebességig, megállítás nélkül 60.000 Ft. Amennyiben a rendőr megállítja a gk. 

vezetőjével szemben 60.000 Ft. közigazgatási bírságot és 4 büntetőpontot szab ki. 



- 96-105 km/h sebességig, megállítás nélkül 90.000 Ft. Amennyiben a rendőr megállítja a gk. 

vezetőjével szemben 90.000 Ft. közigazgatási bírságot és 6 büntetőpontot szab ki. 

- 106-115 km/h sebességig, megállítás nélkül 130.000 Ft. Amennyiben a rendőr megállítja a gk. 

vezetőjével szemben 130.000 Ft. közigazgatási bírságot és 6 büntetőpontot szab ki. 

- 116-125 km/h sebességig, megállítás nélkül 200.000 Ft. Amennyiben a rendőr megállítja a gk. 

vezetőjével szemben 200.000 Ft. közigazgatási bírságot és 8 büntetőpontot szab ki. 

- 126 km/h sebesség felett megállítás nélkül 300.000 Ft. Amennyiben a rendőr megállítja a gk. 

vezetőjével szemben 300.000 Ft. közigazgatási bírságot és 8 büntetőpontot szab ki. 

Lakott területen kívül történő szabályszegés során a fenti arányokkal számítható ki a bírság és a 

büntetőpontok mértéke. Abban az esetben, ha a rendőr a szabályszegés észlelésekor nem intézkedik, 

nem állítja meg a gépjárművet, úgy az objektív felelőségre vonás elvei érvényesülnek, így a gépjármű 

üzembentartója ellen indul közigazgatási eljárás. A gépjármű megállításakor a rendőr a gépjármű 

vezetőjével szemben indít eljárást.   

A fenti kormányrendelet módosítása 2011. július 1-től hatályos. 
Almási Levente r. alezredes, Őrsparancsnok 

 

MINDENFÉLE KŐMŰVES ÉS  

BURKOLÓ MUNKÁT 
VÁLLALOK.  

TOVÁBBÁ HŐSZIGETELÉST 

NEMESVAKOLATTAL, 
TÉRBURKOLÁST, HÁZAK 

KOMPLETT KIVITELEZÉSÉT 

VÁLLALOM.   
 

Szilágyi Tibor, kőműves 

vállalkozó 
Telefonszám:  

00 3630 524-5624 
  


