Médiagyűjtés, médiaelemzés
A DAOP-3.3.1/D-2010-0007 azonosítószámú a „Helyi- és átmenő forgalom közlekedési
hálózatának korszerűsítése – Medgyesegyháza-Dél” című uniós fejlesztés kapcsán az alábbi
megjelenések születtek.
Megjelenés helye
Medgyesegyházi Hírlap
Békés Megyei Hírlap
Békés Megyei Hírlap online (BEOL)
Orientpress Hírügynökség
Hírmédia
Medgyesegyházi TV
Összesen
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A megjelenések közül három nyomtatott sajtótermékben, három online médiumban és kettő
televízióban való megjelenés. A megjelenések zöme a projekt zárórendezvényéhez, az
útátadáshoz kötődik, ez nem véletlen, hiszen a médiumok számára ez jelent megfogható
hírértéket.
A megjelenések mindegyike generált sajtómegjelenésnek tekinthető.
A megjelenésekben mindegyikében kisebb vagy nagyobb mértékben megjelenik az uniós
támogatásra való utalás, illetve mindegyik megjelenés pozitív hangvételű.
A sajtótájékoztatót követően az alábbi sajtóközlemény került kiküldésre mind a megyei, mind
az országos sajtó felé.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÚTÁTADÁS MEDGYESEGYHÁZÁN

2011. július 20.
Négy utcában avattak korszerűsített útburkolatot és egy utcában új utat
Medgyesegyházán. A járda- és csapadékvíz árok felújítással kibővített
beruházás 233 millió forintból, uniós támogatással valósult meg.
A több mint három 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 Swietelsky Kft. és a Fehér és Fehér Kft-ből alakult SW konzorcium végezte a
munkálatokat.
A
„Helyiés
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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Orientpress Hírügynökség, 2011. július 20.
Útátadás Medgyesegyházán
2011.07.20 16:10
Négy utcában avattak korszerűsített útburkolatot és egy utcában új utat
Medgyesegyházán. A járda- és csapadékvíz árok felújítással kibővített beruházás 233
millió forintból, uniós támogatással valósult meg.
A több mint három 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 projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
http://www.orientpress.hu/86050/RSS

Hírmédia, 2011. július 20.
Útátadás Medgyesegyházán
Négy utcában avattak korszerűsített útburkolatot és egy utcában új utat Medgyesegyházán. A
járda- és csapadékvíz árok felújítással kibővített beruházás 233 millió forintból, uniós
támogatással valósult meg.
http://www.hirmedia.hu/link/orientpress/utatadas_medgyesegyhazan/3629071

Békés Megyei Hírlap, 2011. július 21.

Beol.hu, 2011. július 20.
Négy utca újult meg Medgyesegyházán
2011. július 20. 18:59
Medgyesegyháza négy utcáját — Báthori, Baross, József Attila, Szabadság —
kiszélesítették, az utak új burkolatot kaptak.
Az utcák egyik oldalán pedig díszburkolatos járda is készült. A beruházást szerdán avatták.
Stafétaváltással készült el a beruházás, az előző képviselő-testület kezdte el, mi pedig
befejeztük — mondta Ruck Márton polgármester.
A munkálatokra a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára kiírt pályázaton nyert 95
százalékos támogatást — 221 millió 667 ezer forintot — a település. Az 5 százalékos saját
forrás 60 százalékát pedig a Belügyminisztérium önerő pályázatán nyerték el.
http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/negy-utca-ujult-meg-medgyesegyhazan-390332

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

ÚTÁTADÁS MEDGYESEGYHÁZÁN
2011. július 20.
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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Medgyesegyházi Hírlap, 2011. július 30.

Nagy iramban folyik a munka az utakon
Július 20-án átadásra kerülnek a megújult szakaszok
Nagy lendülettel dolgoznak a munkagépek és munkások Medgyesegyházán a József Attila,
Szabadság, Baross és Báthory utcák felújításán és bővítésén, hogy határidőre át tudják adni
a lakosság részére az uniós társfinanszírozásból megvalósuló szakaszokat.
Már csak egy hónap és átadásra kerülnek a megújult vagy éppen kibővített útszakaszok a
városban. Jelenleg a József Attila és Szabadság utcákat aszfaltozzák, és a járdákat szélesítik,
továbbá a Baross és Báthory utcákban megkezdődött az útszélesítés, a meglévő utak felújítása
is a járdaépítés mellett.
A „Helyi- és átmenő forgalom közlekedési hálózatának korszerűsítése – MedgyesegyházaDél” című DAOP-3.3.1/D-2010-0007 azonosítószámmal megvalósuló projekt kiemelt célja,
hogy az utak és a járda korszerűsítése biztonságosabb és könnyebb közlekedést tegyen
lehetővé mind a lakosság mind az átmenő forgalom számára.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
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