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MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖN KORMÁNYZATÁNAK HELYI, lNGYEN ES KÖZÉRDEKŰ LAPJA

A DlNNYEFESZTIVÁL PROGRAMJA
2011, auqusztus 5. /péntek/

9.0o óra Kalandpark az Általános lskota udvarán ']9 óráig mindhirom napon
'lo,0o óra Általános iskolai kerékpártároló ünnepélye5 átadá5a
'l1,00 óra Kerékpár é5 9órkorcsolya ügyességi verseny
1 4,00 óra Veísenyszámok eredményhiídeté§e
1 5,00 óra 'l00 Folk celsiu5 együttes éló gyermekkoncertje a rendezvénytéíen
16.00 óra Ünnepi felvonulá5 a Városközpontban a csorvá5i Iiú5á9i Fúvószenekar és

majorette -c5oport Valamint jelmeze5ek részvételéVel
16,20 óra Köszöntőt mond Ruck Márton polgárme5te1
16.25 óra csorvási lfúsági FÚVószenekar é5 majorette-csoport bemutatója
'] 7.00 óra Medgyesegyházi moderntánccsoport bemutatója
']7.]5 óra Medgyesegyházi Néptánccsoport bemutatója
17.45 óra szakmai előadások az Általános lskolában

- dinnyevetőmag térmeltetó cégek
- Leader csoport tájékoaatója

TOVÁB Bt P ROGRA MOK A REN DEZV ÉNYTÉREN
1 9.00 óra ldógép együtt€s koncertje
2].'l5 óra Medgyesegyházi schéner Mihály Nevelé5i és oktatá5i Központ

6,b osztá|yának Marionett show mú5ora
22.00 óra x faktor élőkoírceft| KilályL. Norbi, Vqstgg c,aba, vqstag Tqmás

KísérőZenekar: Abrakazabra együttes

2011. augusztus 6. lszombal/
9.00 óra Lovagitorna, játékos vetélkedók 12 óráig /korhú jelmezekben/

10.00 óra MedgyesegyháziTeak-Wan-Do csoport bemutatója
12.00óra ,,Jó ebédhezszóla nóta" 14óráig ajó hangulatot ládo Mihálybiztosí\a
'] 4.oo óra Eredményhirdetés
1 5.00 óra Nemzetek Kulturáli5 programja:

- A Medgye5egyhljzi szlovák Kisebbségi Önkolmónyzat
támogatásával megvaló5uló kulturális músor

- A Medgyesegyházi Román Kísebbségi Önkormányzot
támogatásáVal megvalósuló kulturális músor

] 6.30 óra Diamond Beauty Divát 5how szeged Divatbemutatója
'll.lo öía Medgyesegyházi 5hake Dance modeíntánccsoport mú50ra
1 7.30 óía Beíill Tórzsi Ha5tánccsoport bemutatója
18.00 óía opeíett és Magyar nóta műsoí Nagy szilviával
20,00 óra Tűzmadár e9yüttes koncertje
22.00 óra Beatrice €gyüttes koncertje

2011. augusztus 7. /vasáínap/
10.00 óra Petimi színház VUK című mesejátéka
] ] .00 óra FaCsi9a együttes gyermekmú5ora
1 5.00 óra Ju5t Jazz együttes koncertje
] 6.00 óra Dream Dance moderntánc csopoít fellépése
] 6.20 óra Réti szabina - Nagy zoltán fellépése
17.2oóla,,Beszélőkezek"aKétegyháziMárki5ándorlskolacsoportjánakműsora
] 8.00 óra KeletiGhawazer csopoít bemutató,ia
19.00 óra Duma's színház músora
20.30 óra Abba sisters fellépése
21.45 óra Ruck Márton polgáímester zárszava
22.oo üa együtte3'koncertje A műsorvóltoztatós

Vórosunk az iilétt immár 17. al-
kqlommal rcnilezi ffieg aa orszó-
gos hírneuű DINNYEFESZTI-
vÁLT.
A képl,iselő-testület és a ren-

ilezvényt szeruezők neuében előre
is kh,ónunk kellemes kikapcsoló-
il óst, önfel eilt s z ó rako z ást !

A dinnye, ami a munkában ösz-
szeköti az itt éló családokat, okot
ad a közös ünneplésre is. Annak
ideién, a hagyományteremtés cél-
jával Dél, békésben elsőként, de
a megyében is úttörőként rendez-
tünk fesztivált.

A Dinnyefesztivál iránti érdek,
lódés azóta is töretlen, az évek so-
rán alkalmanként tízezrek fordul-
tak meg telepúlésünkön az ország
minden szegletébő1, de határain-
kon túlról is.
Mit is jelent Nekünk, meil-

gyesieknek ez az esemély?
Elsósorban közösséget, az ösz-

szetartozás kifeiezésének i8ényét.
Választ arra, hogy miként őrizhetó
meg az együttlét öröme, Kihívást,
hogy folyamatosan meg tudjuk
mutatni magunkat. Nyitottsá8ot a

világ dolgai iránt.

F esztiv áli l óto gat ók&lt cs alód-
jaikkal, barótaikkcl egyűtt le-
gyenek Önök is részesei a 3 napos
programnak!

Talólkozzunk a XVII. Dinlye-
Jesztilólon!'

T i sztel ettel : Ru ck M ór to n,

polgármester
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2011. július 27.

Úgy tűnik minilen hónap egyre mozgalmasabb
az életemben, A polgá,rmesterség utóbbi iilősza-
ka megint eseményilúsnak sikereilett számomra,
A lestöbb izgalmat az idei nyáron is a dinnye-
szezon hozta.

Elkezdődött a dinnye értékesítése, és már az in-
duláskor nagyon rosszak voltak a termelői kilátá-
sok. Június végén sok gazda, őstermelő keresett
meg azzal, hogy a görögdirrnye értékesítési ára
rrnár a szezon elején borzasztóan alacsony, ami
azt vetíti előre, hogy még a befektetést sem tudják
majd realizálrri, így könnyen tönkre mennek. Több
esetben is egyeztetéseket folytattaín termelőkkel,
akik elkeseredésükben a demonstrációt fontolgat-
ák, amiről azonban maguk is tadák, valószinű,
hogy az nem tud eredményhez vezetni, ahogy azt
rrrár az előző évek példáiból is láttuk.

Arra kértem a termelőke! hogy íogalmazzuk
meg azokat a problémákat, amik a dinnye érté-
kesítését ilyen lehetetlen helyzetbe hozák, és
tegyünk javaslatokat a megoldásra, amit továb-
bítani tudok az illetékesek felé. Ezekról a meg-
beszélésekről egy emlékeztetőt készítettem, amit
többek kózött a Vidékfejlesztési Minisztérium-
nak, a Mezőgazdasági Bizottságnak, a Fogyasz-
tóvédelmi Bizott§ágnak, a sajtó képviselóinek is
továbbítottam, és kértem őket, hogy segítsenek a
dinnye értékesítési problémáinak megoldásában.

Július 4-én a Vidékfejlesztési Minisztériumban
egy egyeztető megbeszélésre került sor, ahol
CzewánGyötgy államtitkár Úr, Simonka György
otszággyűlésí képviselő Űr, az árultázláncok
képviselői, több medgyesegyházi dinnyetermeló
és jómagam vettiink részt. Az államtitkár Ur á-
jékoztatott, arról, hogy a gazdák kérésének meg-
felelően jogszabályban fogják rögzíteni a dinnye
minőségére, a kereskedelemre vonatkozó elóírá-
soka! valamint a szezoíl végéig megerősíllk, az
ellenőrzéseket és 15 millió forintot biztosítanak, a
dirrnye hazai népszeíűsitéséhez, például W reklá-
mok formájában.

Én úgy gondolom, hogy az idei évben ezek az
intézkedések, már nem voltak képesek a diny-
nye árának emeléséhez, de viszont elértiik, hogy
nem zuhant tovább, és (gy nagyláből a teímelők
önköltségi áron tudták értékesíteni a teímést. Bí-
zom berure, hogy a következő szezonta érez}:re-

tő hatásai lesznek ezeknek az intézkedéseknek.

Jelentós eredménynek tartom az említett szabá-
lyozásoknak a bevezetését, mivel ezek a problé-
mák az elmúlt években is jelentkeztek, de azokra
gyakorlatilag semmilyen intézkedés nem töltént.
Az idén viszont nagyon gyorsan reagáltak a mi-
nisztérium részéről is, ami bizakodásra ad okot
hogy a jövó évi szezonra sikerül olyan értékesíté-
si keretet múködtetrri, amivel mindenki elégedett
Iesz.

Ebben a hónapban két alkalommal - egyszer
Szolrrokra és egyszer Tiszaszigeúe- kísértem
medgyesegyházt dinnyeszáílítmányt, mert helyi
termelők két teherautónyi görögdinnyét aján-
lottak fel jótékonysági célokra. Szolrrokon Balog
Zoltárr, államtitkál Ul vette át az adomány! amit
hátíányos helyzetben élő családok kaptak meg.
Ott a helyszínen nagyon megható volt azt látrri,
ahogy a gyermekek ették a mézédes dinnyé! va-
lószínúnek tartom, hogy az idén először. A máso-
dik,,kanyar,, u" ÁGoTA Ala pítvány áItaI, álLamí
gondoskodásban élő gyermek íészéíe szeívezeLt
tilborba került, meIynek ícivédnöke Dr. Kiss- Ri3ó
LászIó, a Szeged- Csanád Egyházmegye Püspö,
ke. Köszönöm a termelőknek a felaiárrlásuka|
nagyon sok családnak szereztek örömet ezze|,
és, hogy el tudtuk vinni Medgyesegyháza és a
Medgyesi Dinnye jó hírét.

Júliusra tuljutottunk több önkormány zal:. nagy
íeladaton is. Egyik ilyen a Baross, József Attila,
Szabadság és Báüory utcák út- és járdaépítése,
megtörtént a bentházás rnűszaki átadás-áWétele,
A betul:ázás ünnepélyes átadása 20-án volt, és
nagyon öíültem annak, hogy sokan elfogadták a
meghívást és eljöttek a rendezvényre, Itt voltak
a jelenlegi, és az előző Képviselő-tesület tagjai
is. Másik befejezett munka a Vasútállomás- vas-
ú+i pálya, illetve a Gárdonyi út közötti teíületen
park, séLány, pihenóhelyek kialakítása. igy már
igazán eszétikus környezetben tudjuk fogadni
a XVII. Dinnyefesztivál látogatóit, hiszen errnek
a rendezvénynek még elótte vagyunk. S, tessék,
megint a dirrnyénél taltunk!
Ezítton is kíoánom Medgyesegyházának, a

medgyesi embereknek, hogy a jöoőben is merjünk
beszélni a problémáinkról, keressük közösen a
megolilá,sokat közös ügyeinkre, hogy tudjunk jó
céIokta adakozni és tuiljunk együtt örüIni, ünne-
pelni!

'Z! L*,{-
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Kedaes OIllasó!

A Meilgy esegyházi Ne-
bulókért Alapítz:ány ál-
tal szeruezett nagyobb
programokról szerebték
beszámoIni.

Immár harmadik alkalommal hiadetett alapitvá-
nyurk páIyázatot óvodai csoportok és iskolai osz-
tályok kirándulásának támogatására. Most is, mint
az előző évekberu nagyon sok igényt nyújtottak be
az óvó nénik és az osztáIyíőnökök. Mivel az ere-
detiieg erre a céIra szánt adó 1,%-os felajárrlásból
szátmazó 510. 000,- Ft kevésnek blzonyt:Jt, ezétt a
Forgó Pál képviseló úr által felajánlott képviselői
tiszteletdijbóI is felhasználtunk 236.000,- Ft-ot. Így
összesen 746. 000,- Ft támogatást nyújtottunk hát-
rányos helyzetú és tehetséges gyermekek támoga-
tására.

Köszönjük mindenkinek, aki nekünk ajánlotta
adója 1 0/o.át, meít í8y nagyon sok olyan gyermek
is részt oehetett a kiróndulásokon, akinek a szüIei
egyébként nem tuilnók kifizetni a részaételi ilíjat.

Második nagy ploglamunk idén is a Gyelmek-
nap voit. Kissé meleg nyári időben ingyenes prog-
ramok sokasága várta a gyeímekeket. A nap vi-
tathatatlanul 1egnagyobb,slágere az eurobungy
trambulin vo1! de gyönyörködhetti,ink a Gyulai
Agility kutyás bemutatójában is . Y olt ijászat, rcpü-
lőrő1 cukorszórás, és még sok, évek óta visszatéíő
program.

Köszönjük mindenkinek, aki munkájőoal, anya-
gi támogatásáoal hozzájáruIt, hogy a részftlez;ő
több mint 300 gyermeknek felejthetetlen éImén4e-
ket nyújtsunk: az iskolai és óaodai neaelőtestületeknek
és a technikai dolgozóknak a munkájukat, az óaodai
SZMK-nak, mert elhozták Jimmy bohócot, az isknlai
SZMK-nak, mrrl kit'zették az ugrálóudrat és a trambu-
lint, az EleImiszerbank LgyesüIeInek, mert csoma§okaI
adhattunk, Medgyesegyháza aáros Képaiselőtestületé-
nek, mert ingyen használhattuk az Uszodát, Laczó Laci
bácsinak, Németh Laci bócsinak, meft rligyáztak ránk
az uszodában, számel palinclk és Geru lcunak , mert

finom lángost sütöttek, Forgó Pólnak, mert gazdagab-
bá tette az ajándekcsomagokat, Farkas Gyula és Simon
Norbi bácsinak, mert mozizhattunk, kalocsai András
repülősnek, aki megszeraezte nelaink a repülőgépes
cukorszórást és a mod.ellező bemutatókat, és űrsainak:
Grácz Mihály, Jónás Anita, Zsilinszki |ános, Szűcs
Imre, Hatala Péter, Kouács Bertalan, Németh Mória,
Nóbik Gyula, az iskolai Dűk Sportkiirnek az íjászatért,
verbai zsoltnak és Almási Lezlentének, mert biztosí-
tották a sok-sok bála szalmát az íjászathoz, a Gyulai

Agility SportegyesüIetnek a kutyás bemutatóétt, Nagy
Zoltánnak, mert stitrat dllított nekünk, Dorogi Imrének,
mert biztosította a lángossüű berendeást, és minden
kedaes szülőnek, nagyszülőnek, aki segített önfeledtté
zla.rázsolni ezt a napot! 

Gácsér BéIáné

Schéner Mihály Nevelési és
Oktatási Központ

üg, szEcHENYlTERV

Nemzeii Féjtesltési ügynök5é9
www.Ui6zsch..yjterv,gov,hU
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TloP 1.1.1.

A digitális eszközök. beszeizéséről szóló (T|OP-1.1 .1-
07 / 1-2008-0344 azonosító számú\ pályázat megvaló-
sítása a schéner Mihály Nevelési és oktatási Központ
Általános lskolájában immár a finiséhez érkezett.

Az iskola közössége már nagyon várja az új eszközök
megérkezését, hiszen új lehetósé9ek nyílnakmeg azok-
tató-nevelő munka során az új módszerek aIkalmazásá-
val. A közbeszerzési eljárás végén a gyóztes szállítóval
megkötött szerződést köVetőn 201 1. augusaus elején
8 db tantermi csomag kerül elhelyezésre: egy csomag
áll 1 db interaktív táblából, projektorból és |aptopból.

A nevelő-testü let szakmai szempontokat fi gyelembe
véve eldöntötte, hogy mely tantermekbe lesznek eIhe-
lyezve a táblák. A pályázatnak köszönhetóen .a további
beszerzendől6 asaali számítógép és monitor segítsé-
gével egy digitális nyelvi labor fog működni, melyben
tanulóink a mai kor követelményeinek megfelelő mó-
don, eredményesen fogják az idegen nyelveket tanulni.

A táblák pedagógiai folyamatokban való sikeres al-
kalmazása érdekében.a projekt részeként mind a 34
pedagógus továbbképzés keretében sajátítja el az esz-
közök megfelelő használat.

A Schéner Mihály Nevelési és oktatási Központ Ál-
talános lskolájában a 2011/2012, tanév már ennek az
összesen 13.244.000 Ft értékű pályázatnak köszönhe-
tően a XXl. sz, köVetelményeinek megfelelóen fog el-
kezdődni.

20l1.július18.

A p.ojekt az EUróPaiUnió támogatásávaL, a, Euópai
szociáll§ Alap tár§íínansuírczá5ávaI Yaló5Ut meg,



|övóRE, VELED, uGyANlTT!
A Meilgyesegyhózi Nebulókétt Alapítoóny flaAri prog-

íarfija, a bánkúti táborozás. Az eblúlt é,Ohez h&so óan
az idén is két tllrnllsbafl, összesen 50 fő, a kézmííoesség
iránt érdeklőilő, elsősorban alsó tagozatos gyennekek
táborozott.

Az egy-egy hét alatt volt lehetóség megismerkedni a

győngyőzés, textilfestés, viaszfestés, cserépállatka ké-
szítés és még sok más technika alápvetó fortélyaival. Az
együtt töltött idó szép emlékével váltunk el szombat reg-
gel, valamint azzal, hogy ,,jövóre, veled, ugyanitt"!

Az iskolában múködő HHH-s programnak köszön-
hetóen az idei évben 10 gyermek ingyen táboíozhatott
Bánkúton. Köszöniük a táborban dolgozó pedagógusok
munkáját: Erumet Ailrienn, Likemé Buzás Edit, Eodor
lldikó, Szalkai Éaa, Gácsér Béláné, Szigetuári |ózsefné,
akik továbbra is szabadidejükben, téIítés nélkül végzik
munkájukat, hogy a gyermekeknek felejthetetlen élmé-
nyekben legyen részük! Köszönjük Kocsis Sándornénak
(Ici néninek) és Piják Andrásnénak a rnunkáját, akik évek
óta lángost és a palacsintát sütnek nekünk.

llllllllllIllllllllll Az első táborom lllllllllllllllllllll
A Schéner MiltóIy Neuelési és Oktatásí Közpottt kéznűues

táboflkat szeruezett az idei nyórra a bánkúti lcnstéIyban. En nz
első, júniLs 27. és júIius 2. között megtnrtott táborba jelentkez-
tem. Sok izgalnas dolog aárt tánk. Leheíett készíteni cserépbőI

lcatícót, papírmarslakót, gyöigyáIlatot, uasnlható gyöttgybőI

figtrát, textil bahócot és nrcgismerlrcttiik a 8!önwszöoést is,
ékszereket készíthettijnk ezzel n technikáaal. Feladatlapokú ol-
dottunk meg és pontozták n szobók tisztaságát. Két alkdonmal
stranrlon is uoltunk, Gyopárosfiirdőn. A táborzáró rendezaé-
nyen mi is és n tanóraink is felléptiink, magunk teruezte mű-
sotal Kihirrlették a uersenyek eredmélryét is, és njándékokat
kaptunk. De utolsó este borzongttmk is, mert tanaraink bátor-
sógpróbót szerlleztek nekünk és bizony kiderüIt, hogy nem is
uagyunk olyan bátrak. . .Köszönjiik n szenlező és közremíiködő
tanár néníknek: Emma néni, Adrienn néni, Ildikó néni, Rózsi
néni és Edit néni, aalamint Machnyicz Endréné, Kata néni-
nek,ltogy kellemes és haszrlos e8y hetet biztosítottak nekünk.

veres-Ra7]tli Eszter

Négy tttcdban aualtak korszetűsített űtburkolíltot és
egy utcdbal, pedig tij utat Medgyesegyházátt, A jórda- és
csapadékaíz árok felújítással kibőuített bentházás 233
millió forintbó1, uniós tótnogatússal ualósult meg.

SZECHENY TEaV

A több mint 3 kilométer hosszú kiszélesített és megerő-
sített burkolatú, illetve 150 méter hosszú új útszakaszt
Ruck Mórton, Medgyesegyháza polgármesteíe adta át.
A munkálatok során 3,2 km hosszban iáIdafelúrítás is
megvalósult.

Ruck Márton köszöntójében kiemelte a település a beru-
házéssal megszÉpnk, az új utak a helybélieknek és átuta-
zóknak biztonságosabb és kényelmesebb közlekedést je,
lentenek, a városnak, pedig egy megújuliási lehetóséget, A
polgáímesteí ho zzáteíte, Med gyesegyháza inírastrukturá-
lis fejlesztése prioritást élvez a Város stíatégiai céliai köZött,

A beruházás 20^10 őszén kezdődött meg a Szabadság,

József Attila, Báthori és Baross utcákban. A munkálato-
kat a Swietelsky Kft. és a Fehér és FehéI Kft.-ból alakuli
SW konzorcium végezte el.

A,,Helyi- és átmenó forgalom közlekedési hálózatának
koíszerúsítése - Medgyesegyháza-Dél" címú DAOP-
3.3.'I / D,20"10 -0007 pIoiektszámú pályáZat támo8atásával
megva lósu Ió beruházás eredményei:

- A fejlesztésnek köszönhetóen a Baross utcában 854
m hosszú, a Báthori utcában 558 m hosszú, a Józseí At-
tila utcában 826 m hosszú, a Szabadság utcában 826 m
hosszú szilárd burkolatu út szélesítése, burkolaterósítése
valósult meg.

- A Báthori utca nem szilárd burkolatu szakaszán l[51

m hosszú új út épült meg,
- A Baross, a József Attila és a Szabadság utca páratlan

oldati járdája összesen 245-I,5 m hosszban, a Báthori u,
páros oldali járdája 693,9 m hosszban úiult meg.

- A Baross utcában a kétoldali csapadékvíz átok íelúji-
tása is megtörtént.

A projekt az Európai Unió támogatásával és az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával va-
lósult meg,

N.mz6ti FejL.sztá5i Úgynök§é§

www.uisZéchenyiterv.9ov,hu

0ó40ó3úó38

A projekt az Európai Unió támogatásávaL, az Európai
szociál,is Alap társlinanszírozásávaL valósul meg,

MEDGYESEGYHÁza vÁnos ÖNrconnaÁNyzera
Cím: 5666 Medgyese8yháza, Kossuth tér 1.

E-mail: ruckmarton@medgyesegyhaza.hu
www.medgyese gyhaza,hu

www.ui szechenyiterv. gov.hu



Közel 50 millió forintos benthózóshoz nyert pólyózati
íorTóst az önkoffilónyzat az Elftópai és Viilékfejleszté-
si Alapból telepiilésmegijításra és fejlesztéste, melyből
öuerőkéut cs&k a beruhózás ÁEA furtalmát kellett sajdt
erőbőI finanszírozni.

- A medgyesiek régi álma valósult meg ezzel a íejlesz-
téssel, melynek során a Vasútállomás- vasúti pálya illet-
ve a Gárdonyi út közötti teíúleten park, sétány, pihenó
helyek kerliltek kialakításía, kerékpárút, gyalogút épült,
Továbbá a Múvelódési Ház és Könyvtár épületének kúl-
só felírjítására is sor került, A rryílászárók és a tetó ki lett
cserélve, valamint homlokzat.újult meg,

A kivitelezést a Csorvási Epítómester Bt. Végezte. A
földmunkák még az óssze1 elkezdódtek, az éIintett terü-
leten elbontotiák a beton-, dIót- és téglakeríiéseket, A fel,
használható elemekból tárolók, raktárak kialakításához
már újrahasznosítás is történt. A terület északi részén
földfeltöltós, földpanírozás volt. a töímeléket a VásáItéI-
íe szállították, Idén május elelén inclult újra a munka, ami
június végére be is fejeződött. Á bentházds összköltsége
48.642. 788,- Et. aolt.

Vdroslnk 2006 ilecentberében a Kisebbségek Napja al-
kalmáaal kötött testaértelePiilési mególlapodást a ro-
mániai Siriaual, uagyar leaát ViIagossal.'

AZ az6ía eltelt idószakot mind településvezetói, mind
civil szinten jó kapcsolattartás jellemezte, melynek gon-
dozásában oroszlánlészt vállalt Ne87 ea C. Dániel, a helyi
román kisebbségi önkolmányzat elnöke. A közelmúltban
szintén az Ó szervezésében Rrrck Móttott polgáímestel-
rel együtt látogatott el Világosra, ahol találkozón vettek
részt Valentin Bot ottani polgáímesterrel és hivatali dol-
gozókkal, A felek megerósítették együttmúködési szán-
dékukat a hagyományápolás, kultúra, turizmus terén.

l tÁToltÁGos

Két alkalommal is Meilgyesi göröqilinnyét
osztottak szét adomónyként Szolnokon és

környékén a kö zelmúltb an,

Az első ilél-békési §zóllítnlárlyt az Öktunenikus Se-
gély s z eru ez et ko ordin álta,

RuckMórtonpolgár-
nestet, Balog Zoltán,
társ&ilalti felzúrkó-
zásért felelős állam-
titkórral e7yeztetett
arról, hogy hdtrónyos
helyzetíí csalddok
számára szetueznek
telepiilésiinkről e7y
dinny e s z áll ít ttt átty t
jótékonysógi céllal.

Helyi termelók szinte
cgy emberkent csatla-
koztak a kezdeménye- ,

zeshez es io voltukból
iöbb, mint 10 tonna
mézédes, kiváló minóségú dinnyével, a szállitási is be-
vállalva indultak útnak szolnokra, ahol szociálisan hát-
rányos helyzetben lévó családok, és az átmetreti otthon
lakói asztalára is került a finom gyümölcsból.

A szervezésben jeleskedett településünk szülö$e, Far-
kas csaba is, aki évek óta a romák társadalmi beilleszke-
désének elósegítésén munkálkodik.

Forrás: MTI fotó - Mészáíos Tanás

A második rakomárry Tiszaszigetre került, ahol az or-
szágos tevékenysegu. kiemelkedcien köZha(Znú ÁCoTA
Alapítvány az idén imn-rár 15, alkalommal rendezte meg
állami gondoskodásban éló gyermek íészéíe több sZáZ
fós táborát, Dr, Kiss- Rigó Lászió, a Szeged- Csanád Egy-
házmegye Püspöke fóvédnökségével,
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A B|BUCZ| Nonprofit Kft az ,,Az a csodálatos zene,
azok a (sodálatos hangszerek" című Európai Unió
támogatásával az Európai Szociá]is Alap társfinanszi
rozásával megvalósuló TÁMoP-3.2.1 1 /,1 0-1 -201 0-0025
5z. projektjét - melynek megvalósításában a Schéner
Mihály Nevelési és oktatási Kőzpont tanárai és diákjai
is részt vettek - stílszerűen, a projekt tartalmáhoziga-
zodóan egy, a Békési Kistérségi lskola Dr. Hepp Ferenc
Tagintézményével közösen szervezett gyermekeknek
szóló rendezvénnyel zárta le.

A,,Gyermeknapi sokadalom" című rendezvényen, a
BlBUCZ| Nonprofit Kft-Vel együttműködő, Dél-alföldi
Régióbeli, elsősorban Békés megyei nevelési, oktatási
intézmény több száz tanulója, gyermeke szórakozha-
tott együtt a házigazda intézmény diákjaival,

A rendezvényen a gyerekek, tanáraik és a projekt
megvaIósításában résá VeVók feleleven ítették az el-
múlt tanévben, az iskolákban, óvodákban megrende-
zett gyermekszínházi és hangszerbemutató előadások,
foglaIkozások egy-egy vidámabb, emlékezetesebb pil-
Ianatát.

A B|BUCZ| Nonprofit Kft egy 22O foglalkozásból álló
előadássorozatot bonyolított le 23 Békés és Csongrád
megyei település 44 iskolájában és óvodájában az el-
múlt tanévben.

Az általános iskolai és óvodai ének-zene oktatást ki-
egészítő előadások fogIalkozások nézóinek, résávevő-
inek száma meghaladta a 20.000 főt. A program sike-
rességét mi sem támasahatja jobban alá, mint a nagy
nézőszám, a rendezvényen, és magukon az előadáso-
kon résztvevő gyerekek mosolya és hálás köszönete.

Ke does Medgye segyháziak!

KözeI 16 éoi szolgálat után ílg) döntöttünk,
ho gy S z ent e sre költö zünk,

ott Ío lyt otjuk hia at ó sunkat.
Ezúton szeretnhn meghöszönni az eltelt
idő szakban kapott segít sé,.get, bátotítást,

jó szaoakat.
Isten óldja Önöket!

Veres R. Csaba Endre,
eoangélikus lelkész

@ @szicuENylTERv

A Békés Megyéért Válla!kozásfej-
lesztési Közhaszn ú Közalapítvány

új fi nanszírozási lehetősége:

Az Új széchenyi TerV keretein belül új finanszírozásai
források érhetők el mikrovállalkozások számára a Békés
Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhásznú Köza la pít-
vá nyná l.

Kombinált Mikrohitel pályázati
konstrukció

( Kódszá m : GOP -2O1I-2.1,.1 / M| :

- vissza nem térítendő támogatással
kombinált mikrohitel kezdő és működő

m i k rová l l a I kozá so k n a k
- legleljebb 8 millió Ft (max. 60%)

mikrohitel és
- legfeljebb 4 miilió Ft (max.45%)
vissza nem téitendő támogafuis

- meghatározott beruházásokra fordítható
- min. 7O% önerő szükséges
- i ngatl a nfed ezet szü ksége s

- FlX 7,9% kamot

, A Kombinált Mikrohitel Programon be|ü|Vissza nem té-
rítendő támogatás adható, fix kamatozású mikrohitellel
ötvözve. A két Tész egymástól e lvá laszthatatla n egysé-
get képez. A két egységből álló pályázatok szemé|yesen
nyújthatók be az AIapítványhoz, ahol ingyenes tájékozta-
tás kérhető a pályázatok benyújtásáVal kapcsolatban.

Elérhetőségeink:
Cím: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 1-3.,
Te lefo n/fax: 66 / 442-520,
E-mail: info@bmva.hu

Tová bbi i nlormációké rt ké rj ü k, ke resse honla p u nkdt
a www.bmva,hu. címen, illetve konstrukció további

fe lt éte I i ről, a www. u i sz e c h e nv ite rv, o ov. h u
honldpon is tájékozódhdt.

N.mzali F6it rztóEi Ü9ynók6á9

www,uiszech6íylterY.govhU
oótoü38ó3a

A projekt áz EuniPai Unió támogatásávat, az Európai
szociátls AtaP tá rsíina n§zírozá sáva t va tó5uL meg.
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A992011. (W.29.) Korm. Rendelete
,, a kö zúti kö zleke dé s s el kap cs olato s

egy e s kormány rendeletek m ó ilo sítás áróI"

A ztáltozás egy részérőI kíaánok tájékozta-
tást adni:

1,., Aközigazgatási eljárás alá taítozó, a biztonsá-
gi öa használatára yonatkozó szabályok megsze-
géséért 10.000 Ft. helyett, beltelületen 15.000 Ft +

3 büntetópont, külterületen 30.000 Ft + 3 büntető-
pon! autópályán, pedig 40.000 Ft, pénzbírság és 5
bü ntetőpont kerü I kiszabásra.

2., A bukósisak használatának elmulasztása, a
gyermek biztonsági rendszet használatának elmu-
lasztása, valamint a ké zb en t art o tt mob iltelefo n hasz-
nálatára vonatkozó szabályok megszegése korábban
a közigazgatási eljárás alá eső szabályszegések vo1-
tak, azonban 2011. július 1-tól ismételten a helyszíni
bírságolható szabálysértések körébe tartoznak, így
azokért a rendőr a helyszínen 3-20.000 Ft-ig te{edó
pérrzbírságot, valamint 3 büntetőpontot szab ki.

3/a,, Nem gépi meghajtásti jármíí ittas aezetője
részére:

- 0,5 mgl1 1égalkoho1 szintje alatt 30,000 Ft.
- 0,5 mg/l 1égalkohol szintje felett, pedig 60.000 Ft.

közigazgatási birság került kiszabásra.

3 /b., A gépi meghajtású jármű ittas uezetője:
- 0,01,-0,3 mg/l légalkohol értéknél 150.000 Ft. + 6

büntetcipont.
- 0,3-0,5 mgll értéknél 200.000 Ft. + 8 büntető-

pont,
- 0,5 mg/l íelett (szabálysértési értéken belü1)

300.000 Ft. + 8 büntetőpont közigazgatásí bírság ke-
rült kiszabásra.

3/c., Amerrnyiben az ittasság mértéke a szabály-
sértési értéket meghaladja, akkor a fenti szankciók
nem alkalmazhatóak, mivel a jármúvezetővel szem-
ben büntetőeljárás indu1 ittas vezetés búncselekmé-
nye miatt.

4., Lakott teiileten belí (50 km/h sebességnél):
- 65-75 kn/h sebességig, megállítás né]kü1 30.000

Ft. Amennyiben a rendór megállítja a gk. vezetójé-
vel szemben 30.000 Ft. közigazgatási bírságot és 4
büntetőpontot szab ki.

- 76-85 k111/h sebességig, megállítás nélkü1 45.000
Ft. Amennyiben a rendőr megállítja a gk. vezetójé-

vel szemben 45.000 Ft. közigazgatási bírságot és 4
büntetőpontot szab ki,

- 86-95 km/h sebességig, megállítás nélkü1 60.000
Ft. Amennyiben a rendőr megállítja a gk. vezetőjé-
vel szemben 60.000 Ft. közigazgatási bírságot és 4
büntetőpontot szab ki.

- 96-705 km/h sebességig, megállítás nélkül 90.000
Ft. Amennyiben a rendőr megállítja a gk. vezetójé-
vel szemben 90,000 Ft. közigazgatási bírságot és 6
büntetőpontot szab ki.
- 106-115 km/h sebességie, megállítás nélkül

130,000 Ft. Amerrnyiben a rendőr megállítja a gk.
vezetójével szemben 130.000 Ft. közlgazgatási bir-
ságot és 6 büntetópontot szab ki.
- 776-125 klű sebességig, rnegállítás nélkül

200.000 Ft. Amerrnyiben a rendőr megállítja a gk.
vezetőjéve1 szemben 200.000 Ft. köztgazgatási bir-
ságot és 8 büntetőpontot szab ki.

- 1,26 ktn/h sebesség íelett megállítás nélkül300.000
Ft. Amennyiben a rendór megállítja a gk. vezetőjé-
ve1 szemben 300.000 Ft, közigazgatási bírságot és 8
büntetőpontot szab ki.

Lakott területen kívü1 töíténő szabályszegés során
a fenti arányokkal számítható ki a bírság és a bün-
tetópontok mértéke. Abban az esetben, ha a rendór
a szabályszegés észlelésekor nem intézkedik, nem
állítja meg a gépjármúvet, úgy az objektív felelő-
ségre vonás elvei érvényesülnek, így a gépjárrnű
üzembentartója ellen indul közigazgatási eljárás. A
gépjármú megállításakor a rendór a gépjáíínűveze-
tójéve1 szemben indít eljárást.

A fenti kotmányrendelet módosítása 2011. július
1-tőI llatáIaos' 

Alntisi Leuente
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Játékos vetélkedők
Helyszín: Ko5Suth tér

1, hélyszín: DtNNYEPAKoLÓ vERsENY
Feladat: időrc 20 db dinnye me9adott táVoIsá9ra Való áthordá-

5a, felpakolása utánfutóía, és vissza. Egyszerre maximum 2db

dinnye Vihetó, iMinden összetört dinnye plusz ] 0 másodpercet
jelent,
2. helyszí n : D l N NY ÉD o Bozo Lo VERSENY
Feladat: idórc rak|apra, öt dobozba 30 db dinnyét kell elhelyezni,

Minden összetört dinnye plu52 'l0 má5odpercet jelent,

3. helyszín: DlNNYEEvÓ VERsENY
FeIadot:időrc egy-egy negyed dinnyét kell asztalról, hátratett kéZ-

zel me9enni. A csoportonkénti 9yóztesek külön lesznek díjazva.

4. h e ly szín : D t N NY Es Acco LÓ vERsE NY
Feioddtj kitudja le9pontosabban meg5accolni egy adott dinnye

súlyát?
5. hetyszín: zsoNGLÓR vERsENY
Feladat: a vercenyzőknek padon és billenó pallón kell egyen-

súlyozniuk a vállukon átvetett rúddal idóre, melynek két Vé9én

egy egy vödöiben dinnye van.

A vercenyszómokat ebben qz évben is külön hirdetjük meg a
14 éven atuli, és 14 éven felüli korosztálynak,

Yerseny a ,,LEGTÖKÖSEBB DlNNYÉs" címért, me|yet külön dí-

jazunkI Ki hozza be a legnagyobb és legnehezebb dinnyét? A
Múvelódési Ház elócsarnokába szombaton ]2,00 óráig kell be-

hozni, A dinnye minóséqét ellenórizzük és értékeljük.

DINNYÉFlcuRA KÉszÍTŐ uERSENY: dinnyéból ötletes, mUlat-

5ágos figurát kell készíteni. 5egédanyagokat, kie9ésZítőket (pl.:

kés, szalma, szárazvirá9, stb.) mindenki hozzon ma9ával,

ÍNYENCVER'ENY: ki készíti el a legfrnomabb és legkülónlege
sebb ételt Vagy italt dinnyéból, iIletve dinnye felhasználásával? (a

Művelődésj Ház elóc5arnokába 5zombat 12 órái9 kelI behoznj).

A fe|nőtt Dinnyelovqgrendért a köVetkezó versenyszámok-

ban kell részt venn|. dinnyepakoló, dinnyeevő, dinnyesaccoló,
zson g l ö r, d i n ny e d ob ozo l ó-

A gyerekek részére a Békés Megyei Hírlap által alapított

,,KSryNNYÉLouAGREND aért, a köVetkezó versenyszámokban
kel| részt venni: dinnyepakoló,, dinnyeevő,, dinnyesaccoló-,
zsonglór ierseny.
A versenyszámok összetett 9yóztesét Dinnyelovag9á ütik.

MEDGYESEGYHÁZ| HÍRLAP
Medgyesegyhózo Önkormónyzdtóndk helyi, közédekű,

tájékoddtdó lopjd
Á/oplfottoj Med8yese8yháza Önkormányzata 1993-ban

Fetetós kíddó: cács* Be|a jegy7ó

s z e r ke s zti d sze lke sztő b i zoi'l' á g

A szelkesűő\ég cime:5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25,

Emoll] Vere5,csaba@medgyesegyhaza,hu
Kíddja Medgyesegyházd Város Ónkormó nyzdtd

Megielenik: ha,Jonta , Teiesztése ingyenes *

Nyomtdtás: Yes-P rcss 2oo 1 Bt. Tótkom lós, te l , : 68l467-964,

AKAR JÓ HANGULATOT

A FEszTlVÁLoN?
Teremtsük meg köZdsen fesz-

tiVálUnk karneVáli hangUlatát!
öltózzünk jelmezbe, ezze| is szí-
nesítve dinnyetermesztó éIet-

módunkat népszerűsító
xvll, Dinnyefesztiválunkat!
Mi sem adhat V;dámabb hangu-
latot rendezvényünk kezdésé-
hez, minthogy jelmezesek .jele
nítsék meg a dinnyeteímesztés
mindennapjait. Legyen az akár
a dinnye, a tök, a napszámos, a

Dinnyelovag, Természetesen emeIlett más témájú jelmeze-

ket is szivesen fogadunk. A karnevóli hangutathoz Ön is, Te

ís kellesz!vfuunk mindenkit 2o'] 1, au9uSZtus 5-én, pénteken

16, OO órakor a Rákóczi u. és a Dózsa Gy. u. sarkon, Ne feledjék

a három legjobb felVonultatott jelmezt jutalomban részesít-
jük, ám az élmény mindenkinek megmarad!

ldén is lesz Ínyencverseny a Dinnyefesztiválon!
ldén is lesz ínyencverseny a DinnyefesztiválonI Kérjük az

ínyencversenyen részt venni kívánókat, hogy részvételi 52án-

dékukat 201 1. augusztus 3-ig jelezzék a Művelódési Házban
(68/440-004; 44o 864), mert aZ ínyencversenyre elkészített

9asztronómiai csodákát a rendezvény vé9éi9 hútóben kíván-
juk tárolni, hogy azokat a dinnyefesztivál ideje alatt az ideláto-

9atö Vende9ek ;s megtekinthe5sek,

vasúti közlekedés
A rendezvény ideje alatt a vasúti közlekedés napközben me,

netrend szerint, rendezvény Után o].oo órakor mjnd a három

nap (szombat, Vasárnap és hétíő) MedgyesegyháZa - MeZó,

heqyes irányába O1,0O órakoí, íVledgyesegyháza- Békéscsa-

ba útvonalon 01.oo órakor. A különvonatok minden megáI-

lóhelyen megállna k!

Dinnyefesztiválos ajándéktárgyak vá5árlása
A íesztivál ideje alatt, mind a három napon, a helyszínen vá-

sárolhatóak lesznek különböző Dinnyefesztiválos ajándék-

tárgyak is, mint például: Felnótt - és gyermek pólók (több-

féle s2ínben és méretben), pénztá.rcák, kuIacsok, táskák,

kulcstartók (többféle formában), sörnyitók, kitűzók, ba5eball

sapkák, esernyők, bö9rék, törólközók, öVtáskák, K|5DÖl\4Pl és
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Felkérés a Dinnyefesztivál támogatására!

Kérjük a lakosságot, vállalkozókat, hogy onyogi
!e h etóségeí khez ké pest szíve skedj en e k tá mog at n i a

Dinnyefesztivált!
Kutturális célú felajánlásoikat számla ellenében a

Művelődési Ház irodájábon tehetik meg.

A Dí n nyefe sztivó l si ke re é rd ekében seg ítség üket

előre is köszönjük!
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