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„Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, 
felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat: 

Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer 
évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és 

hazánkat a keresztény Európa részévé tette.” 
/ Magyarország Alaptörvénye/

A Magyar Pékszövetség versenyének győztese, a 
„Várkapitány kenyere” lett- hozták nyilvánosságra az 
Országház Vadásztermében tartott sajtótájékoztatón 
2014. augusztus 11-én. 
A kenyeret a Kurdi Family Kft. készítette.

forrás:https://www.facebook.com/PolgariSzemle - MTI Fotó: Kovács Attila

A MI ÜNNEPÜNK, augusztus 20. – EGYÜTT AZ ORSZÁG!

HAMAROSAN MEDGYESEGYHÁZI NAPOK 2014.

AZ ORSZÁG KENYERE
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Stabil alapokon fejlődik Medgyesegyháza

Medgyesegyháza az elmúlt években a Mezőkovácsházi Kistérség központjává vált, igazi dél-alföldi kisvárossá 
nőtte ki magát. A település jövőjét megalapozó fejlesztések és a helyiek életkörülményeit javító beruházások 
pedig folytatódnak, ha Ruck Márton polgármesteren múlik a dolog.

– Négy éve került a város élére, mi volt az első és legfontosabb 
feladata megválasztása után?
– Az első feladat az önkormányzat pénzügyi helyzetének rendbe-
tétele, az intézményszerkezet átalakítása volt. Ez az első időkben 
sok sérelemmel járt, de nagyon fontos volt ahhoz, hogy a későb-
biekben érdemi munkát tudjunk végezni. Első körben a budapesti 
és egyéb székhelyű cégekkel mondtuk fel a szerződéseket, hogy 
ezeket a munkákat önkormányzati tulajdonú cégeknek adhassuk 
át az egész kicsitől a nagyobbakig. Ilyen volt az internet- és televí-
zió-szolgáltatás, a szennyvíz-beruházás és az ivóvízminőség-ja-
vító program. A cél az volt, hogy a településen belül az önkor-
mányzati vállalkozások, az önkormányzat és a civilek között az 
együttműködést megerősítsük. A vállalkozók működése kapcsán 
az önkormányzat indukáló szerepet játszik, célirányos tájékoz-
tatással segítünk abban, hogy a pályázatokat megfelelően tudják 
előkészíteni, a megnyert pályázatok, beruházások ténylegesen el-
készüljenek, befejeződjenek. 
– Hogyan értékeli az önkormányzat most záródó négyéves 
ciklusát?
– Az út elején járunk, nagyon sok még a tennivaló az önkormány-
zat területén. Szeretnénk Medgyesegyháza gazdaságát megerő-
síteni. Azt látom, hogy amit eddig elvégeztünk, az megalapozta 
a város további fejlődését, most pedig élni kell a következő uniós 
pályázati időszak lehetőségeivel. Egy felkészült településvezetés, 
kidolgozott tervekkel olyan forrásokat nyerhet el a településének 
a következő években, amiről idáig csak álmodni mertünk. Bát-
ran állítom, hogy jól felkészültünk az előttünk álló lehetőségekre, 
Medgyesegyháza megfelelő vezetéssel csak nyertese lehet az új 
pályázati ciklusnak. 
– Mit tart az elmúlt 4 év legnagyobb eredményének?
– Pénzügyileg a szennyvízprogramot tartom a legfontosabb be-
ruházásnak. Az előkészítés még 2007-ben indult. 2010 év végén 
kapott értesítést az önkormányzat, hogy nyertünk. De az akkori 
pályázat mindannyiunknak ráfizetéssel járt volna. Ha úgy való-
sítjuk meg a beruházást, ahogyan az akkori tervek szóltak, 250 
milliót kellett volna hozzátenni a megnyert összeghez. Ez ingat-
lanonként 200 000 forintos hozzájárulást jelentett volna. Mi ak-
kor ezt visszamondtuk, így most elmondható, hogy a 700 milliós 
támogatás helyett, miután újraszámoltuk és újra beadtuk, majd 
sikeresen megnyertük, 82% helyett 95%-os lett a támogatás, az 
összeg pedig 865 millió forint. 
Megkötöttük a kivitelezővel a szerződést, és jövő év közepén már 
elmondhatjuk, hogy a munkálatok befejeződnek, és Medgyesegy-
háza szennyvízcsatorna lefedettsége 100%-os lesz. 
A másik nagyon fontos beruházás az ivóvízminőség-javító prog-
ram, amelyet Újkígyóssal közösen, társulás formájában valósítunk 
meg. A Medgyesegyházára eső rész 360 milliós nagyságrendű, a 
támogatási intenzitás pedig 100%-os. A 2015-ös év közepétől – 
ennek köszönhetően – olyan ivóvizet tudunk biztosítani a lakos-
ságnak, amely minden hazai és uniós követelménynek megfelel. 
Aztán itt vannak az intézmény-felújítások. A program keretében 6 

intézményt újítunk fel. Az iskolában nyílászárócsere, homlokzat-
szigetelés, födémszigetelés és fűtéskorszerűsítés valósul meg. A 
Jókai utcai Idősek Szociális és Napközi Otthona, az Egészségház, 
a Művelődési Ház, a Polgármesteri Hivatal több mint 150 milliós 
uniós támogatásból újul meg. Ezek a beruházások nem igényel-
nek önkormányzati ráfordítást.

Egy kivitelezői szerződés-aláírás a sok közül

– Jelentett-e előnyt Medgyesegyházának, hogy azonos gondol-
kodású, azonos célokért dolgozó döntéshozókkal tudtak együtt-
dolgozni egészen a kormányzati szintig?
– Az országgyűlési képviselőnkkel és a más döntéshozókkal 
létrejött együttműködésnek köszönhető, hogy egyszerre 
stabilizáltuk és fejlesztettük is a települést. Mivel a jobboldalról 
kerültek ki a döntéshozók, így Budapesten a minisztériumoknál 
nyitott ajtókat találtam, meghallgatták a kéréseimet, ami nem 
történik meg, ha nem jobboldali kormány van, ebben biztos 
vagyok. 
– Milyen feladatok várnak ősztől az új testületre, a 
településvezetésre?
– Azt gondolom, hogy folytatni kell az utat, amit 2010-ben el-
kezdtünk. Kiemelném, hogy most indul az új uniós források fel-
osztása, ami óriási lehetőség a település számára. Az egyik leg-
fontosabb terv hogy Medgyes gazdasági fejlődését felgyorsítsuk, 
ezáltal új vállalkozások, új munkahelyek jöjjenek létre. Fontos 
feladat a település további fejlesztése, a belső úthálózat, a közte-
rületek, intézmények további fejlesztése.
– Mi a legfontosabb probléma a településen, ami 
megoldásra vár?
– Amit folyamatosan kezelnünk kell, az a munkanélküli-
ség és az ebből fakadó szociális helyzet. Komoly segítség 
volt az elmúlt 4 évben a szociális tűzifa, a gyermekétkez-
tetési támogatás, a Startmunka-program. Azonban a mun-
kanélküliség problémáját csak gazdaságfejlesztéssel lehet 
hosszútávon orvosolni. Ez minden héten szóba kerül az önkor-
mányzatnál. A másik legfontosabb feladatunk az állami utak ál-
lapotának javítása, amikre minél hamarabb megoldást kell majd 
találni. Egyszóval sok még a munka, de rajtunk nem fog múlni. 

KR

RÉSZLETEK A MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTER NAPLÓJÁBÓL 
2014. augusztus 11.

Az előző naplómban, de szerencsére az utóbbi két évben is 
elég sokat írtam önkormányzati beruházásokról, melyekből 
több korábban került átadásra, vannak olyanok, melyek 
mostanában fejeződnek be, de néhány át is húzódik a következő 
ciklusra. Tennivaló tehát van még bőven! 
Folynak az intézményi felújítások, ami az ügyfelek számára 
okozhat kisebb kellemetlenséget, hiszen a hivatalt átmeneti-
leg át kellett költöztetni a volt pártház épületébe. A munkála-
tokat csak így tudtuk megoldani, mivel külső-belső renová-
lásról van szó. 
A tervek szerint szeptember végére készülünk el mindennel, 
és akkorra vissza lehet költöztetni a hivatal dolgozóit, így ok-
tóberben már egy megújult épület fogja fogadni az ügyfeleket. 
Nem csak a „Városháza” épülete, hanem az Egészségház, az 
Idősek Napközi Otthona, a Szociális Otthon is korszerűsödik, 
valamint még a Művelődési Ház külső homlokzata is új köntöst 
kap. Az ezzel járó sok hurcolkodást nem úszhatjuk meg! 
Viszont azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy ha ezek a mun-
kálatok befejeződnek, akkor közintézményeink sokkal jobb kö-
rülményeket fognak biztosítani a használóknak, akár a dolgo-
zóknak, akár a lakosságnak. 
És még mindig beruházás! A szennyvízhálózat kiépítése he-
teken belül elkezdődik, ami megintcsak toleranciát igényel a 
polgároktól, de ez is egy olyan feladat, s egyben kötelezettség, 
amit nincs mese, meg kell oldanunk! 
Hamarosan lakossági fórumot szervezünk ebben a témában 
annak érdekében, hogy mindenkit korrekten tájékoztassunk, 
és a felmerülő kérdésekre válaszoljunk. Azokban az utcákban, 
ahol a szennyvízhálózat most fog kiépülni, fontos tudniuk a la-
kóknak, hogy mettől meddig fog tartani a kivitelezés, hiszen 
ebben az időszakban csak korlátozottan lehet majd közlekedni, 
sőt lesznek olyan esetek, amikor a lakó az ingatlanját, egy-két 
napig nem fogja tudni megközelíteni gépjárművel. 
Továbbá tájékoztatunk mindenkit, hogy a lakóingatlanok 
tulajdonosainak mennyi lesz az érdekeltségi hozzájárulá-
suk, amiről a képviselő-testület az augusztus végi ülésén 
fog dönteni. Várhatóan, senkinek sem kell majd többet fi-
zetnie, mint amennyi az évekkel ezelőtt kiépített hálózat 
kapcsán volt a hozzájárulás. Szeretnénk segíteni mindazo-
kat az ingatlantulajdonosokat, akik majd most szeretnék a 
házi bekötésüket megcsináltatni, ezért az önkormányzati 
tulajdonú Vízmű Kft. önköltségi áron vállalja ezt.
Túl vagyunk a 20. Dinnyefesztiválon is, ami már azt jelzi, hogy 
lassan vége a nyárnak, és vele együtt 
a dinnyeszezonnak is. 
Az idei évben a termelőknek nagyon sok nehézséggel kellett 
megküzdeniük, így az időjárással, a rengeteg rágcsálóval, és 
nem utolsó sorban a piaci nehézségekkel. A gazdák nyilatko-
zatai alapján nagyon vegyes a kép, sajnos nem tudjuk most azt 
mondani, hogy mindenki jó évet zárt.
Amit az önkormányzat részéről segítséget meg lehetett adni, azt 
úgy érzem megtettük. Ilyen volt a promótálás is, amire minden 
alkalmat kihasználtunk. Amikor lehetőségünk volt a sajtóban 

való megjelenésre akkor megtettük, részt vettünk Budapesten 
a Gasztro fesztiválon, tv-ben és rádióban jelentünk meg, de ma-
gának a Dinnyefesztiválnak is pont az volt az egyik célja, hogy 
minél nagyobb körben ismertessük meg a medgyesi dinnyét. 
Idén is üzemeltetjük a helyi termelői piacot, így lehetősé-
gük van a termelőknek helyben értékesíteni a dinnyéjüket, 
és nem kell Szegedre, Budapestre, vagy máshova elszállí-
tani az árújukat. 
Folyamatosan folytak egyeztetések a minisztériummal, a szak-
maközi szervezetekkel, valamint a hazai áruházláncokkal. 
Mondhatja bárki, hogy ez nem elég, és lehet, hogy igaza is van, 
de úgy gondolom, hogy a több évtizedes problémákat, nem le-
het egy csapásra megoldani. 
Ígérem, magam részéről a jövőben is minden tőlem telhetőt 
meg fogok tenni azért, hogy javuljon a medgyesi dinnye hely-
zete, és a termelőknek ez által jobb megélhetést biztosítson az 
agrárium.
Az elmúlt hetekben sokan feltették a kérdést nekem, indu-
lok-e az önkormányzati választásokon. A válaszom igen. 
Az elmúlt ciklusban sok olyan dolgot kezdtünk el az önkor-
mányzat háza táján, amit négy év alatt nem lehetet befejezni, 
ezeket szeretném folytatni Medgyesegyháza fejlődőse érde-
kében. Ebben a négy évben voltak jelentős változások, amiket 
sokan kétkedve fogadtak, de mára ezek már igazolták, hogy jó 
az irány, érdemes tovább dolgozni. Négy éve a feladatok szinte 
egytől-egyig ki voltak szervezve, bérbe voltak adva, ráadásul 
nem medgyesi cégeknek, hanem vidékiek, vagy éppen buda-
pestiek végezték el ezeket, és nem a köz megelégedésére. Szá-
mukra egy fontos dolog létezet, a saját profitjuk!
Itt megemlíthetem a konyhát, a helyi tv-t, Internetet. Ezeket a 
szerződéseket mind felmondtuk és mára már ezeket a feladato-
kat az önkormányzati cégek végzik, ráadásul, zömében helyi 
vállalkozókkal együttműködve. A helyi pék, hentes, tüzépes 
a beszállító, ami mindnyájunknak jó, hiszen a helyi vállalko-
zások jól működnek, akkor ez munkahelyeket, a településnek 
adóbevételt jelent. 
Változáson ment át a közfoglalkoztatás is, mára már sok 
olyan értékteremtő munkát végeznek, ami a városunk szá-
mára nagyon fontos. A közterületeink általuk szépülnek, a 
beruházásokban is részt vesznek, új járdák épültek, utcai 
bútorok készültek az asztalos üzemünkben, de az épületek 
fejújításaiból is kivették részüket. Tehát, az általános véle-
ménnyel szemben sok hasznos és értékes dolgot teremtettek, 
rácáfoltak azoknak a véleményére, akik erről a típusú foglal-
kozatásról csak rosszat mondtak!
A jövőre nézve, óriási lehetőségünk lesz, hiszen az új 
uniós források jövő évtől fognak elindulni, amit nagyon 
ki kell használnunk, úgy gazdaság-, és településfejlesz-
tésre egyaránt. Ha ez megtörténik, márpedig meg tud-
juk tenni, hiszen a minisztériumok és a kormányzat 
nyitott felénk, akkor Medgyesegyháza, minta lehet más 
települések számára is! 

Ruck Márton
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VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY- HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
Áder János köztársasági elnök 2014. október 12. 
napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választását. Az ezzel kap-
csolatos általános tudnivalókról az alábbi tájékozta-
tást adom:
A szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítőt a 
Nemzeti Választási Iroda legkésőbb 2014. augusztus 
25-ig megküldi valamennyi választópolgárnak, aki au-
gusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel. 
Az esetleges változásokat, vagy az értesítő hiányát 
2014. október 10-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi 
választási irodánál (a továbbiakban: HVI). 
Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási 
helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége 
legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tar-
tózkodási helyén szavazhat.
Átjelentkezés iránti kérelmet 2014. október 10-én 16.00 
óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy 
levélben, illetve személyesen a helyi választási irodá-
ban.
Mozgóurna iránti kérelmet szintén 2014. október 10-
én 16.00 óráig lehet a HVI-nél, vagy a szavazás napján 
15.00 óráig a szavazóköri szavazatszámláló bizottság-
nál benyújtani.
A választópolgár személyesen a lakcíme szerinti sza-
vazókörben szavazhat a választás napján reggel 6.00 és 
este 19.00 óra között.

Szavazókörök címe
001 Dózsa u.26. (Haladás Plus Kft. Étterem)
002 Kossuth tér 25. (Művelődési Ház)
003 Szondy u. 1. (Medvíz Kft. telephely)
004 Bánkút , Petőfi u. 42. (Kastély)

A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 
október 12-én 19.00 óráig tart.
A polgármester és egyéni önkormányzati képviselő-je-
lölteket ajánlóíveken lehet állítani, amelyeket a szüksé-
ges számban 2014. augusztus 25-től lehet igényelni a 
HVI-nél.

A szükséges érvényes ajánlások száma Medgyesegy-
háza településen az egyéni képviselő-jelöltek eseté-
ben a választókerület választópolgárainak 1%-a (31 
fő), polgármester-jelölt  pedig  az lehet, aki a válasz-
tópolgárok legalább 3%-ának (93 fő), érvényes aján-
lásával rendelkezik. 

Egyéni listáról 6 fő, kerülhet be a képviselő-testületbe.
Az ajánlásokat legkésőbb 2014. szeptember 8-án 
16.00 óráig kell bejelenteni.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelöltet 
azonban csak egyszer. Ellenkező esetben valamennyi 
ajánlása érvénytelen lesz.

A helyi választási bizottságba a független jelöltek és a 
jelöltet állító szervezetek egy-egy tagot, illetve a szava-
zatszámláló bizottságokba  legkésőbb 2014. szeptember 
26-án 16.00 óráig két-két tagot delegálhatnak. 

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

A Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. számú ha-
tározatával a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
2014. évi választását 2014. október 12. napjára – a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2014. évi általános választásának napjára – tűzte ki.
Medgyesegyháza városban a nemzetiségi önkormány-
zati választások lebonyolítására külön 05. számú szava-
zókör került kijelölésre, melynek címe: 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. (Művelődési Ház)

A nemzetiségi listára az a magát valamely nemzeti-
séghez tartozónak valló választópolgár szavazhat, aki 
legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon be-
nyújtott kérelme alapján nemzetiségi választópolgárként 
szerepel a központi névjegyzékben. 

Medgyesegyháza városban a törvény által előírt 
minimális regisztrációs határ meghaladása alap-
ján a román és a szlovák nemzetiség tarthat te-
lepülési nemzetiségi önkormányzati választást. 
A választás kitűzésének napján a nemzetiségi névjegy-
zékbe vett választópolgárok száma mindkét nemzetiség 
esetében nem haladta meg a százat, így képviselő-testü-
letük 3-3 főből áll majd.

Medgyesegyháza településen a nemzetiségi jelölt 
állításhoz szükséges ajánlások száma mindkét 
nemzetiség vonatkozásában 5 fő.
A nemzetiségi önkormányzati választáson jelöltet indító 
szervezetek a helyi választási bizottságba nem delegál-
hatnak tagot, de egy-egy megfigyelőt küldhetnek.

Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a honlapon 
www.medgyesegyhaza.hu/Választás almenüben megta-
lálható lesz az aktuális HVB által nyilvántartásba vett 
jelöltek listája.
Medgyesegyháza, 2014. augusztus 15.
 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit, HVI vezető

NEMZETKÖZI VETERÁNJÁRMŰ TALÁLKOZÓ 
MEDGYESEN

Idén július 26-án, egy különleges élménnyel lettek gazdagabbak mindazok, akik 
ellátogattak a Kossuth térre, hiszen egy Nemzetközi Veteránjármű Találkozó 
egyik állomása volt városunk szívében.
Reggel még csak a lázas készülődés jelei látszottak.  Néhány ember zászlókat, 
padokat, asztalokat, sodrófát, gázpalackot és rezsót pakolt ki az autójából. Itt valami 
készül, gondolhatták az arra járók.  Majd csakhamar jöttek a segíteni szándékozók 
és egy kis lelkes csapattá duzzadt a létszámuk. Egykettőre beindult a tésztanyújtás, 
fortyogni kezdett az olaj a tepsiben és már sült is a csörögefánk. 
Közben az Orvosi rendelő előtt egy rögtönzött akadálypályát állítottunk fel, hogy a 
nézők manőverezés közben is láthassák ezeket a csodás járgányokat. Kora délután, 
mire a hangosítás, és az utolsó simítások is elkészültek befutottak az első járművek. 
Azután egyre csak érkeztek a különlegesebbnél különlegesebb motorok, autók, 
némelyikük korhű ruhás vezetőjükkel.  Közel kétszáz jármű idézte fel a régi szép 
időket, dobogtatta meg a nézők szívét. 

Igaz a technika ördöge is közbeszólt, így volt olyan jármű is ami sajnos autómentőn  
fejezte be a versenyt.  Az egyik motor pont itt Medgyesegyházán kapott defektet. Az 
ő vezetőjét különdíjjal jutalmaztuk.
Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk az itteni állomásról, a feladatokról, a csöröge-
sütésről, az anyagi támogatásról, az itteni emberek összefogásáról. Büszkék vagyunk 
rá, hogy ilyen jól sikerült ez a rendezvény!
Támogatóink: Medgyesegyháza Város Önkormányzata,Ruck Márton polgármes-
ter, Varga Márk, ifj. Simonka János, Potocska Norbert, a Polgárőrség résztvevői, 
a  Medgyesegyházi Rendőrörs dolgozói, Szöllősi György, Stangli sütöde dolgozói, 
Mitykó mihály, Hegedűs Vendéglő, Medgyesegyháza – Bánkút Áfész, Machnyicz 
Endre, Faraga Beáta, Nagy Géza, Horváthné Német Erzsébet, Engelhardtné Pápai 
Éva, Futaki János Nagykamarás, Varga János, Varga Jánosné virágos Edit, Szamosi 
Tüzépker Kft, Szamosi Iparcikk Kft, Zsíros János Gazdabolt, Csícsely és társa Kft, 
Szodi Csemege, Medgyes Security Kft, Lehóczki János, Kucsera István és családja, 
Kocziszky Mihály, Kocziszky Mihályné, Boldog Ágnes, Tóth Andrásné, Gyivicsán 
András, Gyivicsán Andrásné, Számel András, Számelné Gajdács Ilona, Pappné Réti 
Erzsébet , Laczó András, Laczóné Molnár Erika, Kovácsné Laczó Judit, Hankó Ani-
ta, Hankó Ilona, Nyáriné Szlávik Mária, Szlovák kisebbség, Baukó Julianna , ifj. Kis 
Kálmán és a névtelenségüket kérők.
Az Orosházi Technikai Sportok Egyesülete nevében ezúton szeretnénk megköszön-
ni mindazoknak, akik anyagiakkal, munkájukkal, vagy egyéb más módon segítettek 
abban, hogy ezt a találkozót ilyen magas színvonalon le tudtuk bonyolítani. Reméljük, 
2016-ban újra otthon adhatunk ennek a látványos rendezvénynek Medgyesegyházán!

Madariné Tóth Anikó és Madari Attila szervezők

KÖSZÖNET A XX. 
DINNYEFESZTIVÁL
TÁMOGATÓINAK

AVON, BÉKÉS MANIFEST KFT., BÉKÉS 
MEGYEI HÍRLAP, BEOL, BIKEFUN, 

BOHUS BT., BORA MEDGYESEGYHÁZA, 
BRÉDA KASTÉLY ÉS ÉTTEREM, CACTUS 

CAFE – TRUTZ SÁNDOR, CSICSELY 
ZOLTÁN, COOP, CSEH GYÖRGY ÉS 

CSALÁDJA, 
DÉVAVÁNYA KÖZÉLETI LAPJA, DITE – 
TÓTHNÉ KOTROCZÓ EDIT MÓNIKA, 

ENGELHARDT JÁNOS, FÜLÖP ERZSÉBET, 
FÜLÖP ESZTER, FÜLÖP LÁSZLÓNÉ, 

FÜLÖP LÁSZLÓ
FŰRI IMRE ÉS CSALÁDJA

GOLD IRODASZER KFT., GÖCZŐ MÁTYÁS 
OLTOTT DINNYEPALÁNTA NEVELŐ, 

GYOPÁROS FÜRDŐ-OROSHÁZA, GRAND 
TOURS UTAZÁSI IRODA, HALADÁS PLUS 

KFT., HEGEDŰS VENDÉGLŐ, HOLECZ 
ZOLTÁN, HORVÁTH ANDRÁS, HUBERTUS 

VADÁSZ TÁRSASÁG, 
ICUKA CUKI, ID. FARAGA JÁNOS ÉS 
CSALÁDJA, IL CAMINO PIZZÉRIA, 

ISTVÁN JÓZSEFNÉ, JÁKÓ KFT., JUHÁSZ 
GYÖRGY ÉS CSALÁDJA, KEVERMES ÉS 

VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, KÍNAI 
ÜZLET MEDGYESEGYHÁZA, KLEMM-ÉP 
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.,  

KOTROCZÓ JÓZSEF, KOVÁCS ZOLTÁN, 
KÖRÖS VOLÁN AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI 

ZRT., LISZT FERENC ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA OROSHÁZA, 
LIVORNO PIZZÉRIA –OROSHÁZA, 

MADARI ATTILA ÉS CSALÁDJA, MAJOR 
HÚS, MANÓ GSM, MAROSI MIHÁLYNÉ 
ÉS CSALÁDJA, MAULIS ILONA FOTÓS-

GRAFIKUS, MAULIS PÁL, MEDGYES 
SECURITY., MEDGYESEGYHÁZA ÉS 

BÁNKÚT ÁFÉSZ, MEDGYESEGYHÁZI 
KÉSZ NONPROFIT KFT., MEGA RÁDIÓ, 

METAKER PLUS KFT., MIHALESCU JÁNOS 
ÉS CSALÁDJA, MMMAX KFT. (XEROX 
MÁRKAKÉPVISELET), MOGYI, MŰV-
BÁR, ORAVECZ GERGELY, ORAVECZ 

TAMÁS, OROSHÁZA GYOPÁROS 
FÜRDŐ, PAINTBALLALFÖLDÖN.

HU, PUSZTAOTTLAKA–SZESZFŐZDE, 
RÁDIÓ1, SCIENCE CONSULTING GROUP, 
SIMONDÁN CSABA, STANGLI SÜTÖDE, 

SVÁB–GASZTRO KFT., SZABÓNÉ 
ICU-FLAVIN7 TERMÉKTANÁCSADÓ, 

SZAMOSI IPARCIKK, SZAMOSI MIHÁLY, 
SZAMOSI TÜZÉP, SZATYI STAGE TEAM, 

SZIVÁRVÁNY AQVA, 
SZŰCS FERENC ÉS CSALÁDJA, TISZA 

COOP ZRT.,TOP-BALATON KFT.,
VERBAI ZSOLT, VIHARSAROK A.M.S.E.,

VIRÁGOS EDIT, VISUAL PROJECT,
ZSÍROS JÁNOS ÉS CSALÁDJA, 

ZSÍROS JÁNOSNÉ, ZSÍROS MIHÁLY 
VILLANYSZERELŐ ÉS CSALÁDJA
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Az augusztus elején tartott jubileumi 
D i nnye fe s z t i v á l u n k  előkészületei hosszú 
hónapokra nyúltak vissza, ami mindig így szokott 
történni, de az ideinek voltak olyan elemei, melyek 
még nagyobb összmunkát igényeltek a szervezők 
részéről, mint a korábbiak. 
- A 20. alkalom már önmagában is ad egy 
rangot a rendezvénynek, ami elvárásokkal is jár. 
Igyekeztünk új köntösben kínálni a programjainkat, 
ami a visszajelzések szerint elnyerte a közönség 
tetszését. Ilyen volt a PARKSZÍNPAD megépítése, 
a LOVAGI TORNA látványosabbá tétele, az 
IZOMAUTÓ SHOW vagy a TÜZIJÁTÉK újabb 
kreációi- mondta el lapunknak Varga Márk, 
főszervező.
A munka dandárja májusban volt, de stábunkban 
gyakorlatilag már februártól erősödtek a fesztivál 
adta feladatok. A média szerepe is felértékelődött, 

sokat promócióztunk ország-szerte, fesztiválokon, 
tv-ben, rádióban, óriásplakáton népszerűsítettük a 
programot.  Így lettünk például partnerei a 80-100 
ezer fős látogatottságú Szegedi Ifjúsági Napoknak, 
melynek köszönhetően kamionról ment a zene, ami 
adott egy sajátságos lüktetést a mi fesztiválunknak 
is.    
Természetesen  most is felmerültek más zeneka-
rok iránti igények is, mint amelyek nálunk jártak, 
de 10-12 millió forintunk nincs ezek kielégítésére. 
Ettől függetlenül a XX. Dinnyefesztivál látogatott-
sága önmagáért beszél, a tér minden nap megtelt. 
Meg is jelent rólunk a Békés Megyei Hírlapban 
egy ilyen tartalmú tudósítás. 
A program kiértékelése után jóformán már kezd-
hetjük is a jövő évit tervezni, amihez folyamatosan 
várjuk a lakosság javaslatait, ötleteit személyesen 
és facebookon!

B.I.

ÚJ KÖNTÖST KAPOTT A XX.DINNYEFESZTIVÁL
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ENWRA PARTNERTALÁKOZÓ MAGYARORSZÁGON - MEDGYESEGYHÁZI LÁTOGATÁS

Vidéki Nők Európai Hálózata – European Network of Women from Rural Areas (ENWRA) projekttalálkozóra 
került sor 2014. augusztus 1-4 között Békés megyében, melynek egyik állomása városunk volt. Az Egyéni és 
Társadalmi Felelősségvállalásért (ETF) Alapítvány telephelyén, Medgyesegyházán és Nagybánhegyesen látta 
vendégül projektpartnereit, ahol a polgármesterekkel, a település civil és alkotó közösségeivel, gazdálkodókkal 
is találkoztak a résztvevők, akik Németországból, Spanyolországból, Észak-Írországból, Törökországból és 
Ciprusról érkeztek. Az ENWRA projekt célja, hogy a nők kapcsolatokat teremtsenek Európa más régióiban, hogy 
megosszák tapasztalataikat, megismerjék a nőket érintő problémákat, és a helyi megoldásokat. A projektet az EU 
Egész Életen áttartó tanulási program, Grundtvig Tanulási kapcsolatok Program támogatja.  

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL ÉPÜLETENERGETIKAI 
FEJLESZTÉSEK VALÓSULNAK MEG 

MEDGYESEGYHÁZÁN
2014. augusztus 11.

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 157 901 101 millió fo-
rint uniós támogatást nyert az „Épületenergetikai fejlesztések és 
közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati kiíráson 
az Új Széchenyi Terv keretében. A 185 766 001 millió forintos 
összköltségvetést meghaladó beruházásból nemcsak az épületek 
energiahatékonysága javul, de a külső homlokzatok is megújulnak.

Medgyesegyháza város közintézményeiről általánosan elmondható, 
hogy több évtizeddel ezelőtt épültek. A kivitelezés során nem vették 
figyelembe az energiahatékonysági szempontokat, ezért napjainkban 
már elavult rendszerek működnek az épületekben. Az épületenergeti-
kai hatékonyságot javító beruházás során megújul a Művelődési Ház 
és Könyvtár, a Polgármesteri Hivatal, az Egészségügyi Központ, az 
Idősek Otthona, az Idősek Klubja valamint a Schéner Mihály Általá-
nos Iskola Jókai utcában található épülete.
Az Európai Unió támogatásának köszönhetően új fűtési rendszert 
kap az Idősek Klubja, a Művelődési Ház és Könyvtár illetve a Sché-
ner Mihály Általános Iskola Jókai utcában található épülete. Minden 
épületen újabbakra, korszerűbbekre cserélik a nyílászárókat, a beru-
házás harmadik eleme a hőszigetelési tulajdonságok javítása, amely 
szintén a projekt keretében valósul meg.
A projekt megvalósítását követően az épületek energia szükséglete 
csökken, amely a fenntartók számára költségcsökkentést jelent. To-
vábbi kedvező hatása a projektnek, hogy csökken az épületek környe-
zetre gyakorolt terhelése, hiszen kevesebb energiát használnak fel.
A kivitelezés várhatóan 2014 november első felében fejeződik be.
További információk
Név: Balogh László
Telefon/fax:0668-440-004
Email: medgyes@medgyesegyhaza.hu

F I G Y E L E M F E L H Í V Á S !
Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy a me-
gye településein, így Medgyesegyházán is rendre meg-
jelennek ismeretlen ajánlkozók, akik főleg szennyvíz-
csatorna tisztítási és fertőtlenítési munkák elvégzésére 
tesznek ajánlatot!
Megkeresnek cégeket, magánszemélyeket, és mindenféle 
trükkökkel - akár fiktív szerződés aláíratásával is - igye-
keznek megtéveszteni, megkárosítani a felkeresetteket.
Ismételten kérünk mindenkit, hogy semmi ilyen jellegű 
ajánlatnak ne „dőljenek be”! 
Az ivóvíz- és szennyvízhálózat tisztítása, fertőtlenítése ki-
zárólag a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. tudtával 
és koordinálásával történhet, amelyről minden esetben elő-
re értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket. Az ilyen jellegű művele-
teket elsősorban a Vízmű dolgozói végzik el.

Tisztelettel: Nadabán János, ügyvezető igazgató

A VARÁZSERDŐBEN
NYÁRON IS FOLYIK A MUNKA

Az óvoda a nyáron is folyamatosan nyitva tartott és fogad-
ta azokat a gyermekeket, akik hozzátartozói előre jelezték az 
igénybe vételi szándékukat. A bánkúti gyermekeknek is lehető-
ségük volt az óvodai ellátásra. 
Július hónapban, a Gondozási Központ autója a rendelkezésünk-
re állt és segített a gyermekek utaztatásában. A buszon a gyerek-
felügyeletet a KÉSZ kft biztosította. Ezúton is köszönjük, hogy 
támogattak minket ezek megszervezésében és lebonyolításában!
Az óvodapedagógusok igyekeztek változatos programokat és já-
tékokat szervezni a gyermekek számára, hiszen elég sok gyer-
mek volt, aki egész nyáron járt óvodába.
A takarítási szünet augusztus 6-19-ig tart, ez az időpont a dajka-
nénik számára jelenti a kemény és alapos munkát. Megtörtént az 
összes csoportszoba és a sószoba meszelése. Minden berendezési 
tárgy, beleértve a játékokat is át lett mosva, fertőtlenítve.
Igyekszünk a következő nevelési évben megújult, esztétikus és 
tiszta környezetben fogadni a csemetéket. A nagy meglepetés is 
elkészül a kezdésre az uszoda mellett, de erről majd később be-
számolunk.
Tanévnyitó értekezlet augusztus 29.-én lesz ezen időpontban az 
óvoda zárva tart!
Szeptember 1-én mindenkit szeretettel várunk!!!
Addig is kívánok mindenkinek jó pihenést a nyár utolsó 
napjaira!  

Varga Jánosné, óvodavezető

FEDEZD FEL MOBOLODDAL OROSHÁZA ÉS
DÉL-BÉKÉS ATTRAKCIÓIT

Az orosházi székhelyű Jövő Építők Turisztikai Desztináció 
Menedzsment térségében járó turisták megismerhetik a dél-
békési régió és Orosháza város vonzó turisztikai attrakcióit 
– természeti kincseket, műemlékeket, vagy a régió 
termálvízben gazdag fürdőit - mint amilyen Gyopárosfürdő- 
az Android és iPhone mobiltelefonokon ingyenesen elérhető 
alkalmazás segítségével.
A fejlesztés 28 alföldi település összesen 142 látnivalóját tartal-
mazza, melyet hatszáznál is több fotó illusztrál. Az attrakciók 
közötti eligazodást összesen 16 tematikus ajánló segíti.
Az alkalmazás tartalmaz továbbá egy beépített QR-kód olvasót 
is, így az attrakciók mellett elhelyezett kódtáblát leolvasva a lá-
togatók egyetlen gombnyomással megismerhetik annak történe-
tét, felfedezhetik a környék más érdekességeit.
Nincs térerő a pusztán? 
Nem baj, hiszen az alkalmazás Internet-kapcsolat nélkül is hasz-
nálható – sőt a képgaléria letöltése után a látnivalókhoz tartozó 
képek offline is böngészhetők.
Az új applikációt és a hozzá tartozó weboldalt www.oroshaza-
delbekes.hu az MKM Marketing Institute Kft. elismert internetes 
tanácsadó- és fejlesztőcég hozta létre. A cég turisztikai munkáit 
eddig 15 alkalommal díjazta a Magyar Marketing Szövetség, 
a Tartalomipari Szövetség, az Infotér Egyesület és Turizmus 
Trend magazin. A cég weboldala a http://mkmcom.hu címen 
érhető el. (X)

A projekt megbeszéléseknek a Szlovák ház adott otthont, 
ahová a résztvevők 1-én érkeztek Budapestről. A Coachok 
Szövetségének elnöke Wiesner Edit –aki egyben az ETF 
Alapítvány alapítója– látta vendégül őket egy workshopon 
a Benczúr Házban. Az érdemi meetingek mellett jutott 
idő rövid betekintésre is a megye kulturális életébe, így 
meglátogatták a Csabagyöngye Kulturális Központot, 
valamint a Munkácsy Mihály Múzeumot is. 
Szombaton délután a nagybánhegyesi Petőfi Sándor 
Művelődési házban a falu vezetésével közösen 
elfogyasztott ebéd után a helyi civil szervezetekkel 
(Nyugdíjas klub, Szlovák Egyesület, Nagycsaládosok 
Egyesülete, NAMOK, Református Templomér t 
Alapítvány), valamint helyben alkotó nőkkel és 
alkotásaikkal ismerkedtek (patchwork, csipkeverés, 
ajándéktárgy-készítés, festés, szappankészítés), majd 
kóstolót kaptak a helyi ízekből is (lekvár, méz, lecsó). 
A helyi kiállításokat a református és evangélikus 
templom megtekintése mellett a református lelkésznő 
helytörténeti ismertetője fűszerezte, majd a Szlovák 
Tájház nyújtott pillanatképet a település életéből, 
múltjából. A nők megélhetését biztosító gazdálkodásról, 
munkalehetőségekről a helyi gazdaság vezetőjétől, 
majd egy felvásárlótelepet üzemeletető vállalkozónőtől 
kaphattak információt a résztvevők.

A Közösségi Misszió munkájával is megismerkedhettek, 
mely 17 főt foglalkoztat és  jelentős a főként egyedül élő 
idős nők gondozásában vállalt szerepe is. A napot helyi 
gazdálkodó családnál zárta az ENWRA csapat, ahol a vál-
lalkozónő kemencés finomságokkal látta vendégül a cso-
portot. Itt kerültek terítékre az országok jellegzetes ételei, 
melyeket a partnerek hoztak saját régióikból.
Vasárnap délelőtt a projekt meeting keretében egyeztetések 
folytak a közös honlapról, hírlevélről, valamint a követke-
ző találkozóról. Majd Pusztaottlakán a Likefest parkban 
költötte el a társaság a nagybánhegyesiek által készített 
bográcsgulyást, emellett kikapcsolódásként a helyi ter-
mészeti adottságokkal, állatvilággal, lovaskocsikázásal a 
puszta életével is megismerkedtek.

Délután a medgyesegyházi Dinnyefesztiválon Ruck Márton, Polgármester úr látta vendégül az ENWRA projekt résztvevőit, 
majd a Medgyesi Civil Kerekasztal képviselőivel folytattak eszmecserét a nők helyzetéről. Sütő Mária Márta, a Románság 
Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület elnöke beszélt a kerekasztalt életre hívó projektről és közben a helyi szlovák népi ételt, a 
csőrögét kóstolgatták. A Dinnyefesztivál forgataga után közösen elköltött vacsora zárta a projekttalálkozót.

dr. Hammer Ágnes – ETF kuratóriumi elnök



augusztus augusztus 

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT HÍREI!
Mostani cikkünk két célt szolgál. Elsősorban szeretnénk felhívni az érdeklődők, nyertes 
pályázók figyelmét, hogy a sikeres LEADER pályázók augusztus 1-től ismét nyújthatnak 
be kifizetési kérelmet. A Darányi Ignác Terv keretén belül 2013-ban a Kertészek Földje 
Akciócsoport is sikeresen nyújtott be pályázatokat, melynek tervezett és elvégzett tevé-
kenységeiről kívánjuk minél szélesebb körben tájékoztatni a lakosságot! 

A legfontosabb információ a helyi lakosságnak, hogy augusztus 1-től ismét kifizetési 
időszak nyílt a tavalyi LEADER nyertesek számára, a támogatás lehívására kifizetési 
kérelemeket lehet benyújtani, az ismert elektronikus felületen. Ahogy korábban is, az 
irodánk tárt kapukkal várja az ügyfeleket!
Legjelentősebb saját pályázatunk –értékét és helyi hasznosítását tekintve is- a nemzet-
közi együttműködési projektünk. Két, földrajzilag szomszédos (pécskai, illetve vilá-
gosi központú) helyi akciócsoporttal együttműködve a fiatal mezőgazdasági termelők 
együttműködését kívánjuk elősegíteni.
A pályázat részeként rendezvénysátrakat, pad-asztal garnitúrákat vásároltunk, melyek 
már a XX. Medgyesi Dinnyefesztiválon,  illetve a XV. Paprikafesztiválon is hasznosí-
tásra kerültek. 
A cikk megírását követően még a nagykamarási Krumplifesztiválon, a kovácsházi és 
végegyházi Új Kenyér Ünnepén, illetve a dombegyházi sokadalomban fogják az eszkö-
zöket hasznosítani, a nagy tömegeket vonzó rendezvényeken a fiatal termelők számára 
bemutatkozási lehetőséget biztosítva. 
Szintén a cikk megírását követően, augusztus 16-17.-én kerül sor egy tanulmányútra, 
amelynek során meglátogatunk hat mezőgazdasági üzemet, a temesvári nagybani pia-
cot  és a pécskai piacot, részt veszünk a pécskai új kenyér ünnepén.  
A nemzetközi együttműködési projekt az egyesületünk által összefogott 19 települést 
érinti, a projekt megvalósításához szükséges hitelhez a települési önkormányzatok 
vállaltak kezességet, így azt még a 2014-es évben be is kell fejezni. A hitelszerződés 
aláírását követően, július 22-én tudtuk megkezdeni a pályázatot, és terveink szerint 
szeptember 8-án lezárjuk, ami mind tőlünk, mind a közreműködő személyektől, vállal-
kozásoktól feszített munkatempót igényelt.
Térségek közötti együttműködést célzó pályázatunk célja a lovas turizmushoz kapcso-
lódóan lovas túraútvonalakat kialakítani, ennek részeként sor került egy lovas vendél-
glátó képzésre. 
Mint látszik, a nyári időszakban sem unatkoztak egyesületünk munkatársai, a fenti 
munkák elvégzése mellett aktívan részt vettek a medgyesi dinnye népszerűsítésében, 
ennek részeként a medgyesi dinnyefesztiválon, illetve nemzetközi vásárokon is kóstol-
tatták e térség jellegzetes és emblematikus termékeit (paprika, pálinka, savanyúság, 
sárgadinnye, kolbász). 
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a helyi termékeket előállító magányszemélyek 
számára szeptemberben tájékoztató fórumot fogunk szervezni. A fórumsorozatunk cél-
ja az lesz, hogy tájékoztassuk az érdeklődő magánszemélyeket, hogy milyen feltételek-
kel tudnák, tudják a príma termékeiket szabályosan értékesíteni.

Ruck Márton

PROGRAMOKAT KÍNÁLNAK 
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

Újságunk megjelenésekor a Medgyes-
egyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak 
Egyesület tagjai már túl lesznek az idei 
harmadik, hagyományos, unokás gyopá-
rosfürdői strandoláson. 
Október 13-20. között Hajdúszoboszlóra 
mennek pihenni, ahová még van néhány 
szabad helyük, várják a jelentkezőket!
Szabó Györgyné Zsuzsa, a civil szervezet 
vezetője tájékoztatatta lapunkat, hogy 
szeptemberben Bánkúton (előreláthatólag 
2014. szeptember 6-án, szombaton) 
és Medgyesen (előreláthatólag 2014. 
szeptember 20-án, szombaton) is családi 
délutánra készülnek „INDIÁN NYÁR” 
címmel. 
Mindkét helyen kis műsor, meglepetés 
várja az érdeklődőket, átadásra kerül 
a művelődési ház udvarán felállított 
filagóriájuk is, melynek pályázati forrásból 
teremtették meg az anyagi keretét. 
Az egyesület 2014. szeptember 03-
tól, átmenetileg (a polgármesteri hivatal 
felújítás miatt igénybe vette irodájukat) 
heti egy alkalommal, szerdánként 9-11 
óra között tart ügyfélfogadást a volt 
pártházban, a régi irodában.  
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PET- PALACK és ALU –DOBOZ GYŰJTÉS
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! 
FONTOS! Az alumínium dobozok leadására olyan helyet találtunk, ahol összetaposva kérik. 
Kérünk mindenkit, akinek nem nagy teher, mielőtt zsákba dobja, tapossa össze a dobozokat, 
ezzel könnyítve a mi munkánkat.  Köszönjük!

Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök

 HÍREINK
A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
májusban együttműködési megállapodást kö-
tött a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. 
A szerződés értelmében az év folyamán 3-4 

alkalommal lesz lehetőségünk élelmiszeradományt osztani olyan gyerme-
keknek, akiknek szüksége van a segítségünkre. Az óvodából és az iskolából 
132 gyermek vesz részt a programban. Egy 
osztáson már túl vagyunk, várjuk a követke-
ző alkalmat. Az alapítvány a saját költségén 
hozza el Budapestről az adományt, az osz-
tást, pedig önkéntesek végzik.

“NEBULÓKÉRT 10 PRÓBA”
Kedves Gyermekek, Szülők!
A 2014-15-ös tanévben versenyre hívunk minden óvodás és általános iskolás 
gyermeket. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy egészséges felnőtt legyen minden 
gyermekből, ezért kitaláltunk egy sorozatot, ami szinte minden hónapra ad 
legalább egy mozgásos programot. (néha többet is.)
Készül egy regisztrációs kártya, melyen lehet gyűjteni a részvétel után járó 
pecséteket. A tét nem kevés: azon túl, hogy mindenki jól érzi magát és 
a rendezvénysorozat végén kap egy ajándék kitűzőt,  az óvodásokra 
tárgyjutalmak, az iskolásokra tárgyjutalmak és bánkúti táborozás 
lehetősége vár. A győzteseket a legtöbb rendezvényen résztvevők közül 
fogjuk kisorsolni!

2014. szeptember  „Két keréken kirándulunk”  

    kerékpáros kirándulás 

2014. szeptember   Kitűnő tanulók Gyopárosi Strand látogatása

2014. szeptember   „Medgyesegyházáért futás”

2014. október    „Nebulókért” duatlon és triatlon verseny

2014. november   Óvodai sportnap

2014. január, február   Iskolai osztályok közötti sportversenyek

2014. április    „Két keréken kirándulunk” 

    Kerékpáros kirándulás

2014. május    Gyermeknap sportos programelemekkel

2014. június    Úszóverseny

2014. október

2015. március, május  Gyalog vagy kerékpárral járok oviba, suliba

A tervezett programjaink a következők

Minden rendezvényről részletes tájékoztatást nyújtunk plakátokon, a 
facebook-on és a  www.medgyesinebulokert.hu honlapon.

TEGYÜNK EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÉRT!!!

CSALÁDOKNAK SEGÍTÜNK

 A Medgyesegyházi „Nebulókért” 
Alapítvány az előző évekhez hasonlóan 
idén is részt vett a  SIÓ-ECKES Kft 
által kiírt „KÖSZÖNJÜK SIÓ!„ 
pályázati programban, melynek 
eredményeként alapítványunk 12  db 
iskolatáskát nyert. 12 első osztályos 
gyermek családjának tudunk segíteni, 
hogy az évkezdés könnyebb legyen.

A családok mellett az iskola is nyerhet. 
Szeptember hónapban lehet szavazni 
azokra a rajzokra, melyeket az iskolás 
gyermekek készítettek, „Hogyan tehet-
né jobbá a Vitatigris a gyermekek éle-
tét?” címmel. Aki segíteni akar, keresse 
a www.koszonjuksio.hu oldalt, ahol egy 
rövid regisztráció után már lehet is sza-
vazni. Fontos, hogy minden rajzra kü-
lön szavazzunk, mert minden szavazat 
számít. 

SZEPTEMBERI PROGRAMOK

Őszi Kerékpáros Kirándulás
Pusztaottlakára
Kitűnő tanulók jutalom kirándulása 
Gyopárosra
Medgyesegyházáért Futás Játszóház a 
Medgyesegyházi Napokon 
A rendezvények pontos időpontjával és 
részletes programjával kapcsolatos tud-
nivalókért  a
www.medgyesinebuloker t.hu és 
a Medgyesegyházi Nebulókér t 
Alapítvány facebook oldalát keresse 
mindenki!

Gácsér Béláné, 
kuratóriumi elnök
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ÁLLAMTITKÁRI VILLÁMLÁTOGATÁS
Augusztus 16-án, szombaton rövid időre városunkba látogatott Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
(NFM) fejlesztés- és klímapolitikáért felelős államtitkára. A vendég Simonka György, fideszes országgyűlési 
képviselőnk és néhány környékbeli településvezető társaságában érkezett.

Fotók: Pete Csaba

- A NFM legfontosabb feladata a magyar gazdaság újraiparosításának elősegítése, az állami szerepvállalás erősítése. Képviselőtár-
saimmal, Sütő Mária Mártával és Kraller Józseffel a jelenlegi épületenergetikai beruházásaink bejárása mellett, Medgyesegyházát 
illetően már a következő ciklusra elképzelt konkrét terveinket is fel tudtuk vázolni a vendégnek- mondta el érdeklődésünkre Ruck 
Márton, polgármester. Bizakodunk, hogy jók az esélyeink a jövőben is pályázati források elnyerésére, mert az előző időszakban, 
az utolsó beadványunk idején készült egy kimutatás, mely szerint Medgyesegyháza az országban a 8. helyen áll ezen beruházások 
terén.

B. I.

ÓCEÁN, TENGER
ÓCEÁN, TENGER HULLÁMZIK,

ÍGY KÖSZÖNTIK A NYARAT.
ÓCEÁN, TENGER HULLÁMZIK,

ÍGY KÖSZÖNIK A NYARAT.

ÉN IS KÖSZÖNTÖM:
SZIA NAP!

Góg Zsanna (6)


