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A program készítésében részt vettek, az adatokat, információkat szolgáltatták: 
 
 

Liker János aljegyző 
 Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
Nagy Lászlóné szociális ügyintéző,  

 Közös Önkormányzati Hivatal Medgyesegyháza 
 
Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető  

 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ 
 
Vermes Rita igazgató 

 Schéner Mihály Általános Iskola Medgyesegyháza 
 
Varga Jánosné intézményvezető  

 Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 
 
 
 

 
A dokumentumot készítették: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vörösné Vinczek Julianna 

Környezetmérnök 
Környezetvédelmi szakértő 

Fehér Tamás 
Környezetmérnök 

Környezetvédelmi szakértő 
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Felhasznált szakirodalom:  
 
A Medgyesegyháza város Környezetvédelmi Programja  

Helyi Esélyegyenlőségi Program- Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Medgyesegyháza Város Önkormányzati Képviselő-testületének rendelete a város helyi építészeti 

örökségének védelméről 

Magyarország Kistájainak Katasztere 

Medgyesegyháza Város Településfejlesztési koncepciója  

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról 

KSH: 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS Területi adatok Békés megye 

Békés megye  2013-2018  

Békés Megyei Területfejlesztési Koncepció 2012. 

Békés megyei Területrendezési terv – módosítás  

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2004. (X. 27.) Ök. 

rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja 
 
www.medgyesegyhaza.hu 

wikipedia.org/wiki/Medgyesegyháza 

www.természetvédelem.hu 

 
Helytörténeti kötetek 

Medgyesegyháza 1893-1993 című kötet 

Medgyesegyháza Egyesületei a Két Világháború Között című kötet 
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ELŐSZÓ 
 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata megrendelte a Város Local Agenda 21 Környezeti 
Fenntarthatósági Tervének, Programjának elkészítését a LanFarm Kft-től nyertes ajánlattételt 
követően. Ennek megfelelően és a program elkészítésére vonatkozó útmutatókat is figyelembe 
véve készítettünk két kérdőívet, melynek kiértékelésével ismereteket szerezhetünk a Város 
környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szokásairól, igényeiről a lakosság Városhoz való 
hozzáállásáról.  
Ennek lényege, hogy a kérdőívek által megismert adatokból, információkból olyan 
fenntarthatósági célokat fogalmazzunk meg, melyek elősegítik a Local Agenda 21 három fő 
pillérének (társadalmi, gazdasági, környezeti), ezáltal a Fenntarthatósági Fejlődés javítását 
Medgyesegyháza Városában.  
 
Medgyesegyháza Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának felépítése 

1. A LA 21 program általános bemutatása. 
2. Helyzetelemzés: Medgyesegyháza bemutatása (földrajzi, történeti, természeti, környezeti, 

infrastrukturális, társadalmi és gazdasági helyzetének áttekintésével). 
3. Helyzetértékelés: adatgyűjtés céljából kitöltött kérdőívek értékelése, SWOT analízis és 

táblázatok, diagramok elkészítése a kapott adatok alapján. 
4. Stratégia: fenntarthatósági célok megfogalmazása, prioritás sorrendjének meghatározása 

és a várható hatások megfogalmazása. 
5. Megvalósítás: a LA21 3 pillérét figyelembe véve a célok megvalósítására vonatkozó 

programok, részprogramok meghatározása. 
6. Monitoring: célok és indikátorok meghatározása a fejlesztések tükrében 20 éves 

időtartamra. 
7. Értékelés (audit) és visszacsatolás: az előrehaladás és teljesítmény értékelése, tervezési 

folyamat megismétlése meghatározott időközönként. 
 
A Local Agenda 21 megvalósításának lépései 
 
1. Külföldi és hazai példák feltárása, az Local Agenda 21 folyamat eddigi eredményeinek 
értékelése 

 A Local Agenda 21 lépéseinek, eszközeinek meghatározása 
2. Jogi, társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetelemzés  

 Az Local Agenda 21 jogszabályi hátterének feltárása és más tervekhez, 
dokumentumokhoz való kapcsolódásának (illeszkedésének) vizsgálata. 

 A Város gazdasági, társadalmi és környezeti állapotának, folyamatainak elemzése 
statisztikai adatok segítségével.  

 A fenntarthatósággal kapcsolatos kérdőíves kutatás elvégzése.  
 A statisztikai indikátorokat kiválasztása a változások követéséhez. 

3. Partnerség, bevonás 
 A lakosság, valamint a szakmai és civil szervezetek bevonása a programba, középiskolák 

kérdőíves felkeresése, konzultációk lefolytatása és az Önkormányzat honlapjára 
felhelyezett kérdőívvel történő információ, adatgyűjtés.  

4. Stratégiai csoport felállítása 
 A helyi önkormányzati döntéshozókból, szakmai szervezetek és az oktatási intézmények 

képviselőiből, valamint a Local Agenda 21 folyamatot vezető szervezet tagjaiból álló 
stratégiai csoport megalakítása.  
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5. Akciótervezés 

 A stratégiai dokumentum részét képező akciók pontos meghatározása. 
 A tervezés felügyelete, koordinációja.  
 A korábbi ágazati tervek beépítése a Local Agenda 21 folyamatba. 

 
6. Kommunikáció 

 Az Interneten, valamint a helyi nyomtatott sajtón keresztül történő kommunikáció.  
 A lakosság valamint a szakmai, civil szervezetek visszajelzésének megfelelő fogadása. 

 
7. Végtermék 

A gyakorlatban kettős végtermékről beszélhetünk. Egyrészt létrejön egy stratégiai 
dokumentum, ami a helyzetelemzés mellett tartalmazza a stratégiai akciókat, és konkrét 
javaslatokat tesz, lépéseket fogalmaz meg a Város hosszú távú, fenntarthatóság felé 
mutató működésére. Másrészt a feljebb ismertetett lépések megfelelő koordináció esetén 
egy folyamatot indítanak el, ami a környezettudatosság növelésében, a lakossági és 
intézményi (pl. vállalati, önkormányzati) döntésekben jelenik meg. 
 

8. Monitoring 
Mivel egy hosszú távú folyamat elindításáról van szó, ezért a Local Agenda 21 
megalapozását és a stratégiai dokumentum létrejöttét követően is komoly szükség van a 
Local Agenda 21 folyamat működésének nyomon követésére. A monitoring csoport 
felállítása a stratégiai csoportban helyet kapó intézményi képviselők feladata. 
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1. LOCAL AGENDA 21 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA. 
 
A nyolcvanas évek elején jelent meg a "fenntarthatóság" vagy a "fenntartható fejlődés" kifejezés 
a nemzetközi szakirodalomban.  
 
1983-ban az ENSZ Közgyűlés határozata alapján megkezdte munkáját az ENSZ Környezet és 
Fejlődés Világbizottsága, amelyet Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnöknő vezetett. (E 
huszonkét tagú bizottságnak tagja volt Láng István akadémikus is.) A Bizottság 1987-ben 
,,Közös jövőnk'' címmel kiadott jelentésében a gazdasági növekedés olyan új korszakának 
lehetőségét vázolta fel, amely a fenntartható fejlődés globális megvalósítására épít, megőrzi a 
természeti erőforrásokat, s amely megoldás lehetne a fejlődő országok nagy részében 
elhatalmasodó szegénység leküzdésére is.  
 
A jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: "a 
fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy 
veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket". 
(Forrás: www.wikipedia.hu enciklopédia) 
 
A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális (társadalmi), a gazdasági és a 
környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni 
kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét 
intézkedésekben, cselekvésekben. A fenntartható fejlődés, mint általános stratégiai cél "bevonult" 
a nemzetközi konferenciák, szervezetek dokumentumaiba és a nemzeti kormányok cselekvési 
programjaiba. 

 
A Fenntartható Fejlődés alappillérei 

(Forrás: www.wikipedia.hu enciklopédia) 
 
A fejlődés alapvető célja tehát a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetőségének 
biztosítása mindenki és egyaránt a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek számára, ami csak úgy 
lehetséges, ha közben fenntartható módon hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, elkerüljük a 
káros hatásokat, s különösen a környezet állapotában bekövetkező visszafordíthatatlan 
változásokat. 
A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: "A fenntarthatóság az 
emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő 
generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg." (Átmenet a fenntarthatóság felé; Világ 
Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió, 2000). 
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Mi a fenntartható fejlődés?  
Az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül vagy a gazdaság révén 
szükségleteik kielégítése érdekében természetes környezetükből veszik el azokat a javakat, 
amelyeket a földi rendszer létezése óta felhalmozott. A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja 
tőlünk, hogy a jelen és jövő generációk létfeltételeihez szükséges természeti és épített környezet 
minőségét, értékeit megőrizzük. Ettől a rendszertől az ember annyit és olyan körülmények között 
vehet el, hogy ne sértse saját létkielégítésének jövőbeli esélyeit. A fenntartható fejlődés célja 
mindezek értelmében az emberi társadalom fenntartása.  
 
Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mértékig 
használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási 
lehetőségét. A gazdaság a társadalom fenntartásának és ezen keresztül a környezet használatának 
eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme nélkül kell 
használnunk.  
 
A fenntartható fejlődés lényege:  
Olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az életminőség hosszú távú, egyenletesen 
biztosítható javulását szolgálja az adott ökológiai keretek között. Ezért a természeti 
erőforrásokkal, a környezettel való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét 
elérését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel, valamint a szociális esélyegyenlőség 
folyamatos növelésével. 
 
Az EU a tagállamok mellett felkért társult országokat is, hogy az EU stratégiával összhangban 
készítsék el saját stratégiájukat. A Bizottság a fenntartható fejlődés stratégiáját meghatározó 
alapelvekről szóló, 2005-ben született deklarációja szerint az Unió elkötelezett a fenntartható 
fejlődés mellett, amely minden politikáját és cselekedetét meghatározza. Az Unió megújított 
Fenntartható Fejlődés Stratégiájának jóváhagyása a 2006. júniusi Európai Tanács napirendjén 
szerepelt. 1992-ben Rio de Janeiróban rendezett ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencián 
elfogadott „Local Agenda 21” program („LA 21”) értékelése kapcsán fogalmazódott meg a 
fenntartható fejlődés helyi, lokális programja. Ezzel a modellel a cél az, hogy elveket 
(vezérfonalat) fogalmazzon meg a helyi önkormányzat(ok), valamint a helyi lakosok, közösségek 
számára a fenntarthatóság tennivalóinak, helyi programjának kidolgozása, megvalósítása 
érdekében. 
A „LA 21” program az általános érvényű fenntartható fejlődés konkrét, gyakorlati megvalósítását 
a helyi adottságok, érdekek alapján, az önkormányzat és a helyi lakosok, közösségek széleskörű 
együtt munkálkodásával javasolja folytatni. Az alapfeladat itt a helyi hatáskörben befolyásolható 
fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, szabályozás stb.) olyan irányú 
alakítása, amely mind jobban előtérbe helyezi „a helybeni” életminőség, környezeti állapot 
javítását, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet, energia, emberi- és jövedelemtermelő 
erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő kiaknázását. További fontos elvárás, hogy 
valamennyi nem helyi erőforrásra támaszkodó, de helyi felhasználásban szerepet játszó 
beruházó-fejlesztő, termelő-szolgáltató- és fogyasztó törekedjen a fenntarthatóságot figyelembe 
vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, szokások kialakítására. Ennek megvalósíthatóságát 
a megfelelő politikai akarat megléte és helyi társadalmi-közösségi kultúra jellege együttesen 
szabja meg és egy racionális tervezési folyamat útján kimunkált stratégia foglalja rendezett 
keretbe. 
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A fenntartható fejlődés holisztikus értelmezése 

 
 
 
 
 
A fenntartható fejlődés nemzeti stratégia (FFNS) globális összefüggéseket is tükröző, nemzeti 
szintű prioritásai és fókuszai - az előzőekkel is összefüggésben - a következők: 

 a gazdaság anyag- és energiaigényességének racionalizálása; 
 a fenntarthatatlan társadalmi folyamatok kezelése és szabályozása; 
 környezeti rendszerek fenntartható hasznosítása. 
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2 HELYZETELEMZÉS 
 
A fenntartható fejlődést szolgáló optimális célkitűzések, illetve a megvalósítás lépéseinek 
meghatározásához elengedhetetlen feltétel a település fennálló helyzetének alapos ismerete. A 
vizsgálati munkarészben részletesen elemzésre kerülnek az ökológiai, társadalmi és gazdasági 
adottságok. 
 
Földrajzi elhelyezkedés  
 
Medgyesegyháza, Dél- 
Alföld régiójában, Békés 
megyében, Orosházától 28 
km-re keletre 
található, Mezőkovácsházi 
kistérségbe tartozó város.  
 
 
 

                                                                
Medgyesegyháza elhelyezkedése 
                  
 
A várostól északi irányban kb. 30 kilométerre található a megyeszékhely Békéscsaba. Dél-keleti 
irányban kb. 23 kilométerre található a Lőkösháza és határátkelőhely. Déli irányban kb. 31 
kilométerre található Battonya és a határátkelőhely. Magyarország egyik délkeleti kapuja. 
Közigazgatási területe: 64,29 km2. 
 
Medgyesegyháza, a mezőkovácsházai 
járáshoz tartozik. A mezőkovácsházai 
járás Békés megye járása 2013-tól. A 
járás székhelye Mezőkovácsháza.  
Területe 881,49 km², népessége 38 276 fő, 
népsűrűsége 43 fő/km² volt a 2012. évi 
adatok szerint.  
Négy városa:  
Mezőkovácsháza, Battonya, Medgyesegyh
áza és Mezőhegyes.  
 
14 község tartozik hozzá: 
Almáskamarás, Dombegyház, 
Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, 
Kisdombegyház, Kunágota, 
Magyarbánhegyes, Magyardombegyház,                                                      Mezőkovácsházai járás 
Nagybánhegyes,  Medgyesbodzás                                                                   
Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza,  
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Medgyesegyháza településrészei: 
Bánkút Medgyesegyháza egyik településrésze, amely a várostól keleti irányban helyezkedik el 
mintegy 8 km-re keleti irányban. A településrésztől keletre Kétegyháza, délre Nagykamarás, míg 
északról Pusztaottlaka határolja. A településrész északi határában halad a MÁV 121-es 
vasútvonal. A terület jellemzően síksági, de a Békés megyei nagy átlagnál némileg hullámosabb. 
A környező termőföldek szikesek. 
 
Bánkút története:  
A bánkúti gazdaság József főherceg nagy kiterjedésű birtokai közül kisjenői (akkor Arad 
vármegye) uradalomhoz tartozott. Az Elek részeként számon tartott Bánkút-pusztát 1822-ben 
kapta meg József nádor. 1844. november 20-án jött létre Bánkút telepesfalu. 1878-ig teljes 
egészében haszonbérben művelték Bánkút földjeit. Ekkor állították fel a Rózsa-majori, majd 
1886-ban a László-majori kerületet, s ezáltal a bánkúti gazdaságból 3486 kh és 756 négyszögöl 
került házi kezelésbe. 1895-ben az egész bánkúti uradalom területének (6563 kh 141 n.öl) 
túlnyomó többsége (94%) szántó volt. Mivel Bánkúton a termőtalaj a környező területeknél 
gyengébb sziktartalmú volt, a búzatermesztésre kedvező feltételek adódtak. Ezt használta ki a 
híres búzanemesítő, Baross László, a bánkúti búza atyja. Nagy lökést adott a fejlődésnek a vasút 
1883-as megnyitása. A településrészt később Medgyesegyházához csatolták. A falurész a 
második világháborúig mintaszerűen fejlődött, köszönhetően főleg Barossnak. Ebben az időben 
Bánkút és Medgyesegyháza is Csanád, Arad és Torontál k.e.e. vármegye része volt. A második 
világháború után érzékenyen érintette a környéket a csehszlovák-magyar lakosságcsere 
egyezmény, amelynek során sok szlovák származású személy is elhagyta a környéket. 1945 után 
számottevő változás nem történt, a terület Békés megyéhez került, majd a kolhozosítás során 
államosították a környékbeli földeket. Ezzel elveszett egykori mintagazdasági jellege, lassan 
elkezdett leépülni. 2008-ban bezárták a postahivatalt is. 
 

Népességszám alakulása és összetétele, 2011 

A népesség számának alakulása 

időszak 1980 1990 2001 2011 

állandó népesség 5 170 4 676 4 193 3 863 

lakónépesség  4 944 4 340 4 098 3 698 

Forrás, KSH népszámlálás 2011 
  

Medgyesegyháza jelenlegi lakónépessége 3863 fő. Az ábrán látható, hogy a település lakossága a 
múlt századtól a második világháború végéig szinte folyamatosan nőtt, 1949-ben éri el a 
maximális létszámát, mely 6166 főt jelentett. 
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Medgyesegyháza lakónépességének változása 

A második világháború után a népesség száma egyenletes csökkenésnek indult, ami többek 
között a folyamatos elvándorlás, majd a természetes szaporodás negatív tartományba fordulása 
okozott. Ez a kétszeresen negatív tendencia különösen jellemző volt a dél – alföldi térség 
községeire. Napjainkra Békés megye az ország egyik legrosszabb demográfiai helyzetű térségévé 
vált. A legutóbbi népszámlálás adatai alapján a trend határozott megfordulásának vagyunk tanúi. 
A természetes fogyás ugyan egyre gyorsuló ütemű, de a migráció iránya megfordult, és immár 
egyértelműen Medgyesegyháza felé mutat, annak ellenére, hogy a település nem fekszik olyan 
nagyváros közvetlen közelében, hogy a szuburbanizációs folyamatok ezt indokolnák. Ebben az 
esetben tehát tulajdonképpen urbanizációs jelenséggel állunk szemben, a dinamikusan fejlődő és 
egyre inkább központi településsé váló Medgyesegyháza a környező rurális térből vonzza a 
betelepülőket. 
  

A népesség kor és nem szerinti megoszlása, 2011 

A népesség korcsoport és nemek szerint, 2011 

-14 15-39 40-59 60-69 70- 

éves 
összesen férfi nő 

 535  1 100 1 029 494 540 3 698 1 755 1 943 

Forrás, KSH népszámlálás 2011 
  

A település korfájáról leolvasható a város elmúlt 80 évének népesedéstörténete. Sajnos a grafikus 
ábrázolásmód sem rejtheti el a lakosság egyre inkább öregedő korösszetételét, bár bíztató, hogy a 
legfiatalabb korhosszok létszámukban lényegében egyenlők, további erőteljes csökkenés nem 
tapasztalható. Ez a tény a rendszeres bevándorlási többlettel együtt középtávon a népességszám 
stabilizációját hozhatja magával. 
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A 18 évesnél fiatalabb népesség kor szerint, a kormegoszlás főbb mutatószámai, 2011 

-2 3-5 6-
14 

15-
17 100 aktív korúra jutó 

éves 

összesen 

gyermekkorú időskorú gyermek és 
időskorú 

100 gyermekkorúra jutó 
időskorú 

83 104 348 102 637 25 49 74 193 
 Forrás, KSH népszámlálás 2011 

A 15 éves és idősebb népesség családi állapot szerint, 2011 

Nőtlen, 
hajadon Házas Özvegy Elvált Összesen Közülük: élettársi 

kapcsolatban él 

931 1 385 464 383 3 163 398 

Forrás, KSH népszámlálás 2011  
A népesség nemzetiségek szerinti megoszlása, 2011 

magyar arab cigány (romani, beás) görög horvát lengyel 

3 410 4 16 - - - 

német örmény román szlovák ukrán hazai nemzetiségek együtt 

9 - 81 109 6 226 

 Forrás, KSH népszámlálás 2011 
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A vallás megoszlása, 2011 
A vallási kép annyiban árnyalja a nemzetiségeknél elmondottakat, hogy az eredeti szlovák 
betelepülők voltak az evangélikus vallás legfőbb képviselői a településükkel, és csak a 
lakosságcsere után kerültek számszerű többségbe a katolikusok. A református felekezet 
megjelenése is jórészt a betelepülő felvidéki magyarokhoz köthető. 

ebből 
Katolikus 

Római katolikus Görög katolikus 
Ortodox Református Evangélikus 

 1 150  1 136  14  36  130  542 

Izraelita 

Más vallási 
közösségekhez, 

felekezethez 
tartozik 

Vallási 
közösségekhez, 
felekezetekhez 

tartozik 

Ateista 
Nem kívánt 
válaszolni, 

nincs válasz 
Összesen 

 -  63  1 168  28  581  3 698 
                                                                                                         Forrás, KSH népszámlálás 2011 

Medgyesegyháza testvérvárosai  

Világosvár - Şiria (Román Köztársaság) 
A két település önkormányzata 2006. december 18-án, a Kisebbségek Napja alkalmából kötötte 
meg kölcsönösen előnyös testvértelepülési egyezményt. Az Együttműködési Megállapodás 
szerint az együttműködés legfontosabb területei a hagyományápolás, kultúra, az oktatás, a 
turizmus és környezetvédelem. 
 
Járavize - Valea Ierii (Román Köztársaság) 
Medgyesegyháza és Járavize 2003-ban kétoldalú egyezménnyel létesített testvér települési 
kapcsolatot. Az együttműködés területei: kultúra, hagyományápolás, oktatás, gazdaság, turizmus 
és környezetvédelem. Az elmúlt nyolc év kapcsolatai kölcsönösen előnyösnek bizonyultak. A két 
település Önkormányzati vezetői, képviselői, civil szervezetei és vállalkozói az elmúlt években 
szoros együttműködést alakítottak ki. A két település általános iskolás tanulói rendszeres nyári 
cseretáborozáson vesznek részt, ahol elsajátítják egymás nyelvét, kultúráját, hagyományait. 
Rendszeresek a közös kulturális rendezvények és sportversenyek. 
 
Gúta – Kolárovo (Szlovákia) 
A két település polgármestere 2013. szeptember 27-én, a XXI. Medgyesegyházi Napok 
alkalmából tartott ünnepi Képviselő-testületi ülésen, Medgyesegyházán kötötte meg a már 
korábban is elevenen élő a rokoni-ismerősi kapcsolatokra, látogatásokra épülő hivatalos testvér-
települési Együttműködési Megállapodást. A megállapodás szerint az együttműködés 
legfontosabb területei az önkormányzati működéssel kapcsolatos tapasztalat csere, oktatás, 
kultúra, sport, turisztika és környezetvédelem.       Forrás:www.medgyesegyhaza.hu 
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Medgyesegyháza történeti áttekintése 
 
Medgyesegyháza 1993. szeptember 25-én ünnepelte nagyközséggé 
nyilvánításának 100. évfordulóját. A centenáriumra készült el a község 
címere, amely a magyar és szlovák lakosság szoros kapcsolatát jelképezi. A 
középen megjelenő életfa-motívum a helyiek számára az örök megújulás 
szimbóluma. 
A település határában végzett ásatások bizonyítják, hogy a mai 
Medgyesegyházán már több mint 1000 éve élnek emberek, de a történelem 
viharai több alkalommal is a földdel tették egyenlővé a községet. A mai 
kedves, a maga nemében páratlan város alig több mint egy évszázad alatt 
alakította ki a maga arculatát. A helyi lakosok számára a magántulajdon 
megjelenése alapozta meg a jövőt, így Medgyesegyháza a XX. század első felére már 

kimondatlanul is mezővárosi szerepet töltött be, kereskedelmi és 
ipari központtá vált. Szinte egyedülálló a Kárpát-medencében, ami 
Medgyesegyházán egy emberöltő alatt kétszer is megismétlődött: 
1888-tól Békéscsabáról szlovákok, 1947-ben pedig a csallóközi 
Gútáról magyarok települtek a területre, akik példamutató módon 
illeszkedtek be az őslakosok életébe, tisztelve a más népek 
kultúráját. 
A Medgyesegyháza környékén és helyén már egy évezrede is éltek 
kisebb-nagyobb községekben emberek. Ezt bizonyítják, a település 
közigazgatási területén végzett régészeti kutatások, amelyek során a 
régészek három Árpád-kori templom és a mellettük elhelyezkedő 
temetők helyét tárták fel. A lelőhelyek tanúsága szerint a 
Medgyesegyháza, illetve Bánkút mellett eddig talált Árpád-kori 
lelőhelyeknek nem volt késő középkori folytatása. Ennek oka nem 
csak az 1241-ben bekövetkezett tatátjárás lehetett, hanem az 
ekkortájt meginduló falu pusztásodás folyamata is. Ezt támasztja 

alá, a XIII. századi oklevelekben egyre sűrűbben megjelenő "puszta egyház" kifejezések, 
valamint az "- egyház, - egyháza" utótagú, korábban templommal rendelkező, de már lakosság 
nélküli puszta falura utaló helynevek. 
Az első írásos emlék 1418-ban szól először Medgyesegyházáról. A török hódoltságig terjedő 
időben a gyulai vár fennhatósága alá tartozó Medgyesegyházát időrendileg a Maróthiak, Mátyás 
király, Corvin János, Gerdosich Péter, Gál Ispán uralták. A török időkből a település történetére 
vonatkozóan, a XVI. század végétől, igen kevés 
adat áll rendelkezésre. A kevés írásos emlék között 
említést érdemel az 1567-ben és 1579-ben történt 
összeírások. Ezek tanúsága szerint ebben az 
időszakban, 1567-ben a településen 39 család élt, 
1579-ben pedig 82 családot számoltak össze, ezek 
az adatok a lakosság folyamatos továbbéléséről 
tanúskodnak. A XVI. század végétől a feljegyzések 
száma még inkább megfogyatkozik és 1579 után 
Megyésről, a mai település középkori múltjáról 
nincs több adat. 
A török uralom megszűnése (1695) után ismét 
növekedő számú írásos dokumentumok a korábbi 
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települések túlnyomó részét meg sem említik. A megszűnt falvak pusztulásának és lakatlanná 
válásának közvetlen okát szinte egyetlen esetben sem ismerjük.  
Ugyanígy feledésbe merült általában pontos helyük is, pedig valószínűleg mindegyiküknek, de 
legalább Medgyesnek biztosan volt temploma is. 
1726-ban III. Károly Medgyes-pusztát Rinaldo modenai hercegnek adományozta. 1787-ben a 
hercegi család magyarországi birtokait itáliai javakra cserélte, s a terület kezelése a magyar 
kincstár, a kamara kezébe került. A modenai herceg megbízottai és a kamarai tisztviselők a 
XVIII. század egész folyamán és a XIX. század első évtizedeiben az erdélyi örmény 
haszonbérlőknek adták árendába az uradalomhoz tartozó pusztákat. A szamosújvári, 
erzsébetvárosi, gyergyószentmiklósi örmény vállalkozók (kereskedők) az Erdélyből idehajtott 
ökröket a pusztákon feljavították és azután ausztriai és németalföldi piacokon értékesítették. A 
bérlők pásztorokat fogadtak, ideiglenes építményeket is emeltek, de a földet nem szántották. A 
télen-nyáron a szabadban tartott marhaállomány a kincstári pusztákon egy-egy időpontban 
együttesen tíz- és harmincezer darab körüli lehetett. 

A külterjes marhatartás kényelmes, de kincstárnak 
keveset jövedelmező forma volt. A kamarai 
puszták nagyobb jövedelemmel járó hasznosítását 
1843-tól közvetlenül a kamara vette a kezébe. A 
legeltető állattartást szolgáló bérbeadás radikális 
visszaszorításával egyidejűleg a dohánytermesztés 
felé fordult a kincstár. 
A végrehajtásba igyekeztek pénzembereket 
bevonni, s a nagyobb bérleteket számukra 
fenntartani. Woldianer Sámuel pesti és bécsi 
bankár így lett több kertésztelep és puszta árendora. 
A kincstár és nagybérlők közvetlen irányítása alatt, 
a kedvező feltételek hatására 1841- és 1846 között 
jelentős számban telepítvényes községek 
keletkeztek. Ebben az időben jött létre (1844. 
november 20-án) Bánkút telepes község is. 

A Bach-rendszerrel életbe lépett dohányilleték miatt a dohánytermesztés haszna nagyot esett, a 
dohánykertészek feleslegessé váltak. A földterületek utáni hiteleket a telepesek nem tudták 
fizetni, ami miatt Wodianer jelentős összegeket követelt a kertészektől. A bírósági eljárások után, 
1852. március 9-én százötven katona és csendőr teljesen körülzárta a községet, az állatokat, a 
vagyontárgyakat elkobozták, napokig tartó árverésen eladták, emellett a lakosokkal 72 házat le is 
romboltattak a katonák. Az 1883-ban megépített Kétegyháza - Mezőhegyes vasútvonal olyan 
közlekedési és gazdasági előnyhöz juttatta Medgyest és környékét, ami még jobb értékesítési 
feltételeket biztosított a pénzügyminisztérium számára, amely ebben az időszakban jutott arra a 
meggyőződésre, hogy a hagyományosan bérbe adott, keveset jövedelmező pusztarészeket áruba 
bocsátja. Erre ösztönözte a földek árának mind lendületesebb emelkedése is, amelyet egyfelől a 
gyorsan szaporodó lakossághoz képest egyre súlyosabb földhiány, más oldalról a módosabb 
mezővárosi parasztság földgyarapító és termelésbővítő törekvései tápláltak. Az 1887-ben 
született megegyezés szerint a medgyesi pusztán árult földeket 117 békéscsabai vevő vásárolta 
meg, kataszteri holdanként 273 forintért, húsz éves részletfizetéssel. Medgyesegyháza 1893-ban 
alakult nagyközséggé. 
Az érdekeiket jól egyeztető és képviselő békéscsabai földvásárlók, zömmel tőkeerős vagy 
legalább hitelképes parasztgazdák és értelmiségiek, a vétel terheit rövid idő alatt kiegyenlítették, 
és jövedelmüket hamar a gazdálkodáshoz szükséges befektetésekbe vihették. Emellett 
Medgyesegyháza agrárgazdasága - a telepítvényes községekkel szemben - nemcsak az uradalmi, 
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hanem a paraszti termelésben is képes volt bérmunkát felhasználni. Ezzel enyhültek a szociális 
feszültségek a földnélküliek körében. Érdemi javulást hozott a beltelkek tömeges kimérése, s 
ezzel a családi kertészkedés, zöldség- és gyümölcstermesztés lehetőségének megteremtése, 
leginkább a legszegényebbek számára. 
Medgyesegyháza 110 éves történetének az a legfelemelőbb értéke, hogy a több tényező 
szerencsés alakulása, majd egy más mentalitást hordozó, mezővárosi polgár szemléletű 
betelepülő népességrész tudatosságával és szívósságával megteremtett önállóság révén ki tudott 
kerülni a telepes községeket kegyetlenül visszahúzó, megterhelő rendszerből. 
  
 A település 

Medgyesegyházát 1893-ban nyilvánították nagyközséggé. Alapítói elsősorban tehetős 
békéscsabai gazdák voltak. Ennek köszönhetően a település nem osztozott a környező, 
szegényebb lakosságú községek sorsában, hanem a kedvező fekvését (közlekedési csomópont, 
vasút, tehetős lakokosság) kihasználva igen gyors fejlődésnek indult, és alig egy évszázad alatt 
kialakult Medgyesegyháza végleges szerkezete. A tanyákkal és majorokkal sűrűn beépített 
tájban, a térség legfontosabb közlekedési csomópontjában létrejött település szerkezetének máig 
legdominánsabb elemei a községbe sugarasan befutó közutak és a vasút. A telepítés óta eltelt egy 
évszázad alatt a sugaras jellegű szerkezet megőrződött, annak ellenére, hogy a telepítés során és 
az azt követő évtizedekben történt telekosztások során elsősorban négyzethálós struktúrájú 
telektömbök jöttek létre. 
  
Várossá nyilvánítás 

Medgyesegyháza ugyan rendkívül rövid községi 
múltra tekintett vissza, de ennek folyamán 
mindvégig a környező, pusztákból kialakult 
települések integrálójaként, központi helyeként 
fejlődött. Ez a fejlődés magában foglalta a kezdeti 
időszakban rendkívül gyors, később megtorpanó, 
de napjainkra újrainduló népességnövekedést. 
Medgyesegyháza fejlődése során egy paraszti 
közösség látványos eredményeket elérő 
polgárosodási folyamatának lehetünk tanúi. Ennek 
eredményeképpen a településen ma kiépített 
infrastruktúra: burkolt utak, teljes gáz- és fejlődő 
szennyvízhálózat, kábeltelevízió és nagysebességű 
internet-hozzáférést biztosító rendszer fogadja az 
egyre jelentősebb számban érkező betelepülőket. Mindehhez hagyományosan rendezett, letisztult 
és gondosan karban tartott településkép járul, amely ugyan magán hordozza, és nem is kívánja 
megtagadni a falusi múlt örökségét, de elemeiben egyre több kisvárosias vonás fedezhető fel. 
Ilyenek tömbös beépítésű emeletes házai, felújított középületei és gondozott parkjai. 
Az intézményhálózat számos elemében túlmutat a községi szinten és színvonalon. A Schéner 
Mihály Nevelési és Oktatási Központ a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók 
nevelésével kapcsolatos programjaival szerzett hírnevet magának, és elismertséget a környező 
települések körében, ahonnan a szülők szívesen választják a medgyesi intézményeket. A 
Művelődési Ház és Könyvtár a térség kiemelkedő jelentőségű művelődési intézménye, amely a 
kultúraközvetítés minden szegmensében aktív, legyen szó állandó és időszaki kiállítások 
szervezéséről és fenntartásáról, könyvtári szolgáltatásokról, civil kezdeményezések 
támogatásáról vagy rendezvényszervezésről. 
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Medgyesegyháza gazdasági élete a mezőgazdaság természeti 
adottságain és az itt élők szorgalmán alapszik. Az agrárágazat még 
napjainkban is igen nagy jelentőséget tölt be a város életében, 
különböző mértékben, de majdnem minden medgyesi polgár 
kötődik a földhöz. A helyi gazdaság képes foglalkoztatni a 
nagyközség keresőinek mintegy 80%-át, sőt a beingázók csoportját 
is. A helyi könnyűipar sikeresen vészelte át az elmúlt évtized 
problémáit és a település fejlődésének szilárd bázisa maradt. 
Mindezen okokból és Medgyesegyháza dél-békésben betöltött 

meghatározó szerepéből kifolyólag Sólyom László Köztársasági Elnök 2009. július 1. napjával 
Medgyesegyházának Városi címet adományozott. Forrás:www.medgyesegyhaza.hu 
 

Medgyesegyháza megközelítése:  
A térség közlekedési lehetőségei kedvezőtlenek. Nemcsak az autósztrádák, de az országos főutak 
is elkerülik a térséget. Megyén belüli közlekedés területi közlekedési ellátottságára jellemző, 
hogy minden település be van kapcsolva a menetrendszerű autóbusz-közlekedésbe, míg a vasúti 
közlekedésbe bekapcsolt települések száma kevés. Medgyesegyháza ilyen szempontból 
frekventált, mivel a vasúti hálózat áthalad a városon és állomással is rendelkezik. Ezek a mutatók 
országos összehasonlításban is megfelelőek. Az eljutási idők szempontjából már nem olyan 
kedvező a helyzet, mert helyenként sem a menetrendszerű járatok sűrűsége, sem a közlekedésre 
szolgáló pályák (utak) állapota nem alkalmas az elvárható szolgáltatási színvonal biztosításához. 
A város úthálózati kapcsolatai a következők Orosházától keleti irányban mintegy 25 km 
távolságra helyezkedik el. A várostól északi irányban kb. 30 kilométerre található a 
megyeszékhely Békéscsaba. Déli irányban kb. 15 kilométerre található a kistérségi központ 
Mezőkovácsháza, majd tovább haladva kb. 31 kilométerre található Battonya és a  
határátkelőhely. 
 
Vonattal a MÁV 121-es számú Békéscsaba–Kétegyháza–Mezőhegyes– Újszeged-vasútvonalon 
található. A város vasútállomása Bánkút és Magyarbánhegyes között található. Mind közúton, 
mind vasúton a megközelítése a megye többi településéhez viszonyítva jelentős és előnyös 
helyzetet teremt a gazdasági lehetőségek előrelépésében.                    
 
Úthálózata 
A teljes igazgatási terület jelenlegi szerkezetének és szerkezeti fejlődésének meghatározó 
vonalas elemei: 

 4429 jelű Medgyesbodzás – Medgyesegyháza – Orosháza összekötő út,  
 4434 jelű Gyula – Pitvaros – Makó összekötő út, 
 44342 jelű Bánkutat a 4429 jelű úttal összekötő út 
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Természeti adottságok  
 
Medgyesegyháza Békés megyében helyezkedik el, annak D-i felében. Békés megye 
az Alföldön helyezkedik el, területe sík. A Körös-Maros közén és a Körösök-Berettyó vidékén 
majdnem tökéletes a síkság. A megye tengerszint feletti magassága 81-106 méter körül 
ingadozik. Legmagasabb pontjai a megye délkeleti részén, a Csanádi-háton, Battonya térségében 
egyes halmok, amelyek a 106 méteres magasságot is meghaladják.  
Legalacsonyabb pontja Szarvas és Békésszentandrás között, a Hármas-Körös mellett található, 
kb. 81 méter magasan. 
Éghajlata kontinentális, meglehetősen hideg téllel és 
meleg nyárral. A csapadékháztartása jobb az alföldi 
átlagnál, ugyanis a területtől légvonalban mindössze 
60–70 km-re emelkednek az Erdélyi-
szigethegység igen magas, 1800 métert is meghaladó 
láncai (Béli-hegység, Bihar-hegység, Vigyázó-
hegység), ezért megugrik az éves csapadék-
mennyiség, 550–600 mm-re. A évi napsütéses órák 
száma is magas országos viszonylatban. 
A megye területét vastag homokos-löszös üledékréteg 
borítja. A megye legjelentősebb ásványkincse a földgáz, az ország készletének kb. egyötöde. 
 
Éghajlat 
Medgyesegyháza klíma adottságaiban DK-i fekvéséből következően a kontinentális jegyek 
éreztetik hatásukat. Éghajlata az Alföld középső és északi részeihez képest melegebb, szárazabb. 
A telek középhőmérséklete magasabb és a fagymentes időszak hossza rövidebb, mint pl. az 
Észak-Alföldön. A júliusi középhőmérséklet az ország délkeleti térségében a legmagasabb. Az 
Alföld nagy részét a 21-22 oC közötti értékek jellemzik. Békés megyén halad át a 22 oC izoterma, 
a megye déli és keleti részén a júliusi középhőmérséklet 22 oC feletti. Ez az ország legmelegebb 
nyarú térsége. Az évi középhőmérséklet országos megoszlásában is kiemelkedik a megyében, és 
Medgyesegyházán, ahol 11 oC feletti átlagos érték jellemző. Az éves csapadékmennyiség a 
kontinentális hatás következtében alacsonyabb az országos átlagnál. Medgyesegyháza az ország 
egyik legszárazabb vidékei közé tartozik, ahol az 500 mm-t sem éri el az éves 
csapadékmennyiség. Az éghajlatban meglévő területi differenciákban a légköri és a besugárzási 
viszonyok játsszák a fő szerepet, a minimális magasságkülönbségű sík felszín nem bír éghajlat 
módosító hatással. 

A megye északi északkeleti harmadán, hozzávetőleg a Körösök vonalától északra 
mérsékelten meleg, száraz éghajlat az uralkodó, 10,2-10,4 oC közötti éves középhőmérséklettel 
és 510-560 mm közötti éves csapadékmennyiséggel. A Körös-Maros köze meleg, száraz 
éghajlatú, ez jellemzi a megye déli kétharmadát. A csapadékmennyiség itt 500-580 mm között 
változik. A megye legszárazabb térsége a Hármas-Körös megyei szakasza térségében, a Békési-
sík északi és a Körös menti-sík nyugati részén van, ahol a csapadék mennyiség 500 mm, de van, 
ahol ez alatti. A legmagasabb éves csapadékösszegek 570-580mm körül jellemzőek, ami a 
megye D-i, DK-i részén fordul elő. A megye D-i része és Ny-i része a legmelegebb, ahol az évi 
középhőmérséklet 10,4-10,6 oC között alakul. A hőmérséklet a megye É-i tájai irányába csökken. 
A napsütéses órák száma a megyén belül D-en valamivel magasabb, mint északon. A 
napfénytartam legmagasabb értékei a megyében évi 2010-2020 óra között jellemzőek. 
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Csapadékviszonyok 

Medgyesegyháza uralkodóan száraz, meleg éghajlatát, a magas ariditási index és a sík felszín 
eredményezi, gyér lefolyású terület, felszíni vízfolyásokkal viszonylag jól ellátott. A 
vízfolyássűrűség a Körösök vízrendszerében nagyobb, a folyószabályozások nyomán hátra 
maradt holtágak és csatornák behálózzák a felszínt, relatíve sűrű vízhálózatot eredményezve. 
Belvíz- és csapadékvíz-elvezetők vagy szabályozott csatornák találhatók Medgyesegyházán, és 
környékén, amik a Körös, a Berettyó és a Hortobágy-Berettyóból táplálkoznak.  

Békés megye vízrajzának sajátossága a számtalan holtág és morotva, főként a Körösök 
vidékén, amelyek gazdag vízi élővilágnak adnak otthont és jelentős horgászterületek is egyben.  
A megye területének vizeit szállító vízfolyások három vízgyűjtőhöz tartoznak. A Körösök és a 
Berettyó a megye legfőbb folyóvizei. A Békési-sík a megye vízfolyásokkal alig érintett területe.          
A megye természetes vízfolyásai: Hármas-Körös, Kettős-Körös, Sebes-Körös, Fehér-Körös, 
Fekete-Körös, Hortobágy-Berettyó; Berettyó.  

A Körösök vízrendszerének vízjárását két tényező befolyásolja alapvetően. A Tisza lassan 
levonuló árvizei a folyószabályozások előtti időszakban 3-6 hónapig is visszaduzzasztották a 
Körösök vizét. Ennek hosszantartó és nagy területeket érintő rendszeres elöntés lett a 
következménye a környező területeken. A folyószabályozási és ármentesítő munkák 
leghamarabb a Körös-vidéken kezdődtek meg, aminek a célja az volt, hogy a Körösök vizét a 
Tisza árhullámait megelőzve vezessék le. A Tisza visszaduzzasztó hatása ennek ellenére nem 
küszöbölhető ki. A másik sajátosság a Körösök vízjárását illetően, hogy a határon túli 
hegyvidékről - Erdélyi-középhegység - érkező Fehér-, Fekete-, Sebes-Körös és Berettyó 
árhullámai épp itt, a megye területén, az Alföld peremén futnak egymásra, különösen nagy 
vízhozamokat eredményezve. (Forrás: www.wikipedia.hu enciklopédia) 

 
Medgyesegyháza és környezetének vízföldrajzi helyzete 
A felszín alatti vizek előfordulása, mélysége, de különösen mennyisége a megye területén 
jelentős különbségeket mutat. A talajvíz összefüggően a Maros hordalékkúpján, a megye DK-i 
részén, a Csanádi-háton érhető el. Ennek a szélén található Medgyesegyháza is.  A talajvíz 
mennyisége itt tetemes, a megye többi részén csekély. A talajvíznívó a megye északi részén 2-6 
méter közötti, a folyóvölgyek közelében 2 m körüli. A megye belső területein a talajvíz 
egységesen 2-4 méter közötti mélységben érhető el, de mennyisége nem számottevő. A 
rétegvizeket összefüggően és közepes mennyiségben a Békési-sík és a Csongrádi-sík területén, a 
Maros hordalékkúpján mélyült kutak érik el.  

A felszín alatti vizek vízminőségi problémáit nem szabad figyelmen kívül hagyni. 
Jellemzően egyes vizeknél magas a vas, mangán, arzén, bór tartalom, másoknál az ammónium, a 
nitrát és nitrit tartalom. A talajvíz minőségére vonatkozóan egyes részeken uralkodóan nátrium-
szulfátos, nátrium- és kalcium – hidrogén karbonátos, helyenként nátrium – magnézium  - 
kloridos. Általában az összes sótartalma magas, 3.000-10.000 mg/l, ezért emberi fogyasztásra 
még nem szennyezett állapotban sem alkalmas. Ugyanakkor sok helyen magas a nitrát tartalom 
is. A magas nitrát- és nitrit tartalom csak a talajvizekben fordul elő, a rétegvizekben ez ideig nem 
jelentett problémát. A rétegvizek minőségét vizsgálva magas vas-mangán és metántartalomra kell 
számítani, ami a vízkezelés nagyarányú szükségességét is jelzi. Ez az arány a gázmentesítés 
megvalósításával tovább nő, mert levegőztetés során az ivóvízben még megengedett mennyiségű 
vas és mangán egy része is kicsapódik.  
A település beépített területén a talajvíz nagyrészt a kommunális szennyvíz-szikkasztások 
következtében szennyeződött el. A másik jellemző diffúz szennyezési forma a mezőgazdaság 
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terhelése. A műtrágyák, trágyák, valamint a gyom- és rovarirtó szerek felhasználásának módja 
miatt a művelt területek alatt sok helyen a nitrát, ammónium és peszticid szennyezés határérték 
feletti vagy a határérték közelében van. A jelenlegi gazdálkodási technológiai következményei 
mellett az 1990-es évek előtti évtizedekben folytatott, túlzott mértékű műtrágya és 
növényvédőszer-használat káros hatása a mai napig kimutatható talajvizeinkben. Valamivel 
kedvezőbb helyzetben vannak a magasabban fekvő területek, ahol a mélyebben elhelyezkedő 
talajvíz feletti vastagabb fedőréteg a szennyezés egy részét visszatartja, a szennyező hatás 
azonban itt is egyértelműen kimutatható. Ritka kivételektől eltekintve a művelt területek alatti 
talajvíz gyakorlatilag ivásra nem alkalmas. Az állattartással összefüggő folyamatok a felszín 
alatti vizeket is veszélyeztetik. A problémát súlyosbítja, hogy az ivóvízkivételre használt, 
mélyebben található rétegvizek a felszín felől, a szennyezett talajvízből kapják utánpótlásukat.  

A megye területének nagy része „fokozottan érzékeny" felszín alatti vizek kategóriájába 
tartozik.  A megyében a legnagyobb összefüggő védendő vízbázis területek a megye déli felében, 
az Orosháza-Békéscsaba vonaltól D-re helyezkednek el, ebbe beletartozik Medgyesegyháza is. A 
mélyben a Maros hordalékkúp kavicsanyagában tárolt tetemes vízkészletek húzódnak. Ezek a 
legintenzívebben hasznosított mezőgazdasági termőterületei, amelyek esetében a 
vegyszerhasználat jelent potenciális veszélyt a felszín alatti vizek tekintetében.  

 
A szolgáltatott ivóvíz minősége sok helyen 

nem felel meg az Európai Unió 98/83 EK 
irányelvében és a 201/2001 sz. 
kormányrendeletben meghatározott 
paramétereknek. A megyében a probléma 65 
településen élő, közel 360.000 lakost érint 
közvetlenül, különösen a térség középső és 
északi részén lévő rétegvizek arzéntartalmát 
illetően, amely a határérték (0,01 mg/l) 
kétszeresét meghaladó arzén mennyiséget 
tartalmaznak. 
2010 közepére megalakultak a feladatot 
végrehajtó projekttársulások és készülnek azok 
a pályázatok, melyek megfelelő minőségben 
való beadásával és a kért támogatás 
megítélésével a programban részt vevő települések a projekt megvalósítása költségeinek 80-90 
%-át európai uniós támogatásból fedezhetik. A feltárt szennyeződések ellenére egyelőre 
megoldhatatlan ivóvíz-minőségi problémák nincsenek. Az ivóvízkezelés a szükséges helyeken a 
vízminőségtől függő módon általában megoldott.  
Az arzéntartalmú víz kiváltására a Maros hordalékkúp rétegeiben tárolt vízből van lehetőség, 
amely természetes állapotában is megfelel az ivóvízszabvány követelményeinek, s onnan 
kiépített távvezeték segítségével a vízellátás a kritikus területeken is megoldható. 

A Maros hordalékkúp területére eső településeken az ivóvízkészlet védelme általánosan is 
nagyobb figyelmet igényel: a hordalékkúp egészén nem tervezhető veszélyes hulladék átmeneti 
vagy végleges elhelyezése, a felszín alatti vízkészlet a jelenleginél nagyobb mértékben nem 
terhelhető öntözővíz-kivétel céljára. A már kiépített nagy vízbázisok egy részénél felszíni 
hidrogeológiai védőterület meghatározására volt szükség. 
Vízminőség-védelmi szempontból a fő vízfolyás, a Körösök „egyéb védett” kategóriába, míg a 
többi vízfolyás, a különböző csatornák az „időszakos vízfolyás” kategóriába tartoznak. A 
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Hármas-Körös teljes szakasza, ún. „halas víz.”, amely speciális, a halak életfeltételeinek 
biztosítása érdekében kijelölt víztest.  

A megye felszíni vizeinek minőségi állapota számos tényezőtől függ. A Körösök 
vízgyűjtőjének magyarországi területe négy - Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és 
Csongrád - megyére terjed ki. Ezért a vízgyűjtő alsó szakaszának vízminőségi állapotáért, a fel-
vízi országból érkező vízminőségi állapotán túl, e négy megye szennyező forrásai is felelősek. A 
víztér állóvízi jellegéből és természetes tápanyagkínálatából is adódik, hogy szukcesszionális 
folyamatként a parti régióban megindul a hínárosodás. A mederszabályozások következtében víz 
nélkül maradt települések és területek vízigényének biztosítására a régi mederszakaszok 
felhasználásával csatornák, ill. a folyókról történő vízkivételt biztosító művek épültek. A létrejött 
holtágak és a belvizes vagy kettőshasznosítású csatornaként funkcionáló holtmedrek a 
településekhez való közelségük miatt szennyvíz befogadókká, ill. a területi (diffúz) 
szennyeződések befogadóivá váltak. A vízutánpótlás technikai vagy gazdasági okok miatt 
meglévő hiánya, szűkre korlátozza e vízterek öntisztuló képességét és az egyre növekvő 
szennyezőanyag terhelések kedvezőtlen vízminőségi állapotok kialakulásához vezettek, 
vezetnek. A vízgyűjtőterület felszíni vizeit elsősorban a mezőgazdaság termékeit feldolgozó 
élelmiszeripar szennyvizei, valamint a települések kommunális jellegű szennyvize terhelik. A 
pontszerű szennyező források között megemlítendők a fürdőkben hasznosított termálvizek, 
amelyek adott térségben, természetes jellegükből adódóan, magas só- és szervesanyag-
tartalmúak. A településeken, még a kisvárosokban is, a lakossági állattartás jelentős mértékű, 
ugyanakkor a trágya és trágyalé tárolás és elhelyezés kérdése nem megoldott. A belvízelvezető 
csatornákba történő szerves anyag bemosódás az állattartó telepekről, a szervetlen 
szennyeződések bemosódása pedig a művelés alatt lévő földterületről történik.  

Összességében a megye országos viszonylatban is kiemelkedő helyen van a kommunális 
szennyvíztisztítás terén, lényegében felszíni vizekbe, kizárólag tisztított víz kerül. A jelentős 
ipari üzemek közcsatornás kibocsátással rendelkeznek, ill. szennyvízcsatornával nem rendelkező 
helyeken saját szennyvízkezelővel és tárolóban biztosítják a szennyvíz szennyezőanyagainak 
határértékek alá csökkentését és annak elszállíttatását. A kibocsátott szennyvíz tehát zömében 
előkezelést követően települési tisztítóba kerül. Ennek következtében jelentős ipari szennyezés 
nincs. A veszélyes anyagok biztonságos tárolása megoldottnak tekinthető a területen. 
Mindezeknek köszönhetően a megye vízfolyásai az összes vízminőségi osztályban kiváló (I. 
osztály), illetve jó (II. osztály) kategóriába tartozik. Egyedül a mikrobiológiai szennyezettség 
kedvezőtlen (IV.-V. minőségi osztály).  
 
Felszíni vízkészletek  
A vizeket illetően Medgyesegyháza is „tranzit” 
terület, aminek az a következménye, hogy a 
vízkészletek mind mennyiségileg, mind 
minőségileg döntő mértékben függenek a 
szomszédos területeken zajló természetes 
folyamatoktól és mesterséges 
beavatkozásoktól. A vizek, más területekről és 
főként az országhatáron túlról érkeznek, 
gyakran nem megfelelő mennyiségben, 
minőségben és eloszlásban. A térségben 
eredményesen vízgazdálkodást folytatni, a 
fokozott és sokrétű vízgazdálkodási igényeket 
kielégíteni a környező területek szerveivel való 
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folyamatos egyeztetés és együttműködés révén lehetséges. Felszíni vizek vonatkozásában 
gazdagabb vízhálózattal a Körös-vidék mélyártéri területe rendelkezik. 

Békés megye fő vízfolyásai a Fekete-Körös, Fehér-Körös, a kettő egyesüléséből 
keletkezett Kettős-Körös, a Sebes-Körös, a Berettyó, és a folyókat egyesítő Hármas-Körös. Ide 
sorolható még a Hármas-Körös legnagyobb jobboldali vízfolyása a Hortobágy – Berettyó 
főcsatorna. A folyók összes vízgyűjtőterülete 27.537 km2, melynek több mint fele (53 %) az 
országhatáron túlra esik. A hegyvidéki vízgyűjtő Románia területéhez tartozik, legmagasabb 
pontja 1849 m. A vízgyűjtő 200 m alatti része a terület 70,2 %-a, ahol a csapadék területi átlaga 
550-650 mm körül mozog.  
Magyarország területén van a vízgyűjtő kisesésű, síkvidéki jellegű része. A Körösök 
vízkészletének döntő hányada a hegyvidéki vízgyűjtőről származik, a vízkészletek alakulását 
tőlünk független természeti és társadalmi tényezők befolyásolják.  

Annak ellenére, hogy évente tekintélyes mennyiségű víz érkezik a hegyvidékről az Alföldre 
(átlagosan 3 milliárd m3/év folyik le a Hármas-Körösön), mely a vízigényeknek (230 - 240 millió 
m3/év) többszöröse, a mintegy 13-szoros vízkészlet nem elegendő, mert a folyók vízjárása nem 
egyenletes, igen nagy a vízhozamok ingadozása (200-500-szoros is lehet). 

A Körös-völgyi vízkészletek területi szétosztásának művei a duzzasztók, melyekkel a 
vízkészletek és vízszintek szabályozhatók. A megyében 4 duzzasztó üzemel: a Hármas-Körösön 
a Békésszentandrási (1942), a Kettős-Körösön a Békési (1968), a Sebes-Körösön a Körösladányi 
(1977) és a Fehér-Körösön a Gyulai (1896).  
A megye területének vízgazdálkodására hatással lévő duzzasztóművek és vízlépcsők a Bökényi 
vízlépcső kivételével üzemképesek. Az előírt vízszinteket az igényeknek megfelelően 
biztosíthatók. A Békési duzzasztó rekonstrukciója 2003. évben fejeződött be.  

Békés megye déli része két forrásból látható el felszíni vízzel. Az egyik a Maros, amely 
jelentős felhasználható készlettel rendelkezik. A vízkivétel mennyisége nem korlátozott, csak a 
mederben hagyandó víz mennyisége előírt: 6,5 m3/sec. Az eddig előfordult legkisebb vízhozam 
nyári időszakban 31 m3/sec volt. Figyelembe kell venni azonban, hogy a vízkészlet 
keletkezésének helye teljes egészében Románia, ahol a felszíni vizek felhasználása igen jelentős. 
A másik probléma a Maros vizének felhasználásával kapcsolatban, hogy a vizet a terep 
természetes esésével szemben kell szállítani, ami jelentős szivattyúzási költségekkel jár. Ebből 
adódóan megfelelő határvízi és piaci kapcsolatok esetén Békés megye érintett részeit 
gazdaságosabb lehet Romániából vízzel ellátni. A felszíni vizek másik forrását, a határt 
keresztező kisvízfolyások jelentik. A terület leghosszabb természetes vízfolyása a Szárazér, 
amely Romániában ágazik ki a Marosból. Jelentősebb mellékvizei a Cigányka-ér és a Kutas-ér. 
Mindhárom eret metszi az országhatár. (Forrás: Békés megyei Területfejlesztési koncepció) 

 
Felszín alatti vízkészletek  

Békés megye területe vízföldtani szempontból a Körös-Maros köze nevű (sp.2.13.2 jelű) 
sekély porózus; a Körös-vidék, Sárrét (p.2.12.2) sekély porózus; illetve a Maros hordalékkúp 
(p.2.13.1) nevű víztesteken foglal helyet. Ivó- és egyéb használati vízbeszerzésre a negyedkori 
(pleisztocén folyamán kialakult) porózus homokszinteket lehet elsősorban számításba venni. A 
homokos képződmények hidegvíz nyerésére kb. 350 m-ig alkalmasak, ez alatt már nagyobb 
hőmérsékletű víz vagy hévíz van jelen. 
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Hidegvíz-készletek  

A térség felszín alatti vízkészlete teljes egészében a laza, törmelékes, rétegezett 
képződményekben található, amelyek a medencealjzatot képező, mélybe süllyedt 
alaphegységekre rakódtak le, igen nagy vastagságban. A vízzáró rétegek közötti porózus 
vízvezető rétegekben található a rétegvíz, amely kapcsolatba kerülhet a legfelső vízzáró réteg 
fölött elhelyezkedő talajvízzel. A területen a felszín alatti vizeknek ez a két típusa fordul elő. Azt 
a rétegezett képződmény együttest, amely ivóvízellátásában használt hidegvíz-készletét 
tartalmazza különböző, energiájukban is eltérő vízfolyások rakták le a földtörténeti 
negyedidőszak folyamán. A különböző vízfolyások eltérő anyagú-szemcseméretű hordalékot 
szállítottak a területre, így az általuk felépített üledékcsoport is eltérő.  

A képződés alapján a megye területének túlnyomó része két nagy vízföldtani tájegység 
területére esik, közülük egyik a Berettyó-Körös süllyedék területe, a másik a Maros hordalékkúp 
térsége. A Berettyó-Körös süllyedékének és a Maros hordalékkúpjának elhatárolása nagyjából a 
Gyula – Csorvás – Tótkomlós - Pitvaros által meghatározott vonal mentén történhet. Északra a 
Berettyó-Körös süllyedék, délre a Maros hordalékkúpjának magyarországi része esik. A 
Berettyó-Körös süllyedéken az üledéksorban kisebb a vízadó rétegek száma, vastagsága, 
szemcsenagyságukat pedig inkább az apró és finom szemcseméret jellemzi. A Maros 
hordalékkúpon sok jó vízvezető képességű réteg található, a porózus rétegeket alkotó szemcsék 
általában durvaszeműek, az országhatár mentén a felszín közeli részekben kavicsrétegek is 
előfordulnak.  

A felszín alatti hidegvíz kitermelhető készlete a két nagy vízföldtani tájegységen eltérő. A 
Berettyó-Körös süllyedéken a vízbeszerzési adottságok gyengék. A korlátozott utánpótlást nem 
teszi lehetővé koncentrált vízkivételi helyek (nagy vízműtelepek) létesítését és az egy kúttal 
kivehető napi vízmennyiség alacsony. A Maros hordalékkúpon a vízbeszerzési, vízutánpótlási 
adottságok viszont igen jók, az éves hasznosítható vízkészlet 5.869.000 köbméter, a térség 
koncentrált víztermelő helyek létesítésére alkalmas és az egy kúttal kitermelhető vízmennyiség is 
magas. Azonban általánosan elmondható, hogy a Maros hordalékkúpon a mélyebb rétegekben az 
arzéntartalom magas. A 10 μg/l feletti arzéntartalom mintegy 50-60 települést érint a megyében.  
A vízbeszerzési lehetőségek és a jelentkező vízigények területi eloszlása ellentétes. A nagy 
vízigények a megye középső és az északi területein, a rossz vízbeszerzési adottságú helyeken, a 
nagy településekhez kapcsolódóan jelentkeznek. Kielégítésük elsősorban a vízminőségi 
problémák, másodsorban a gyenge vízbeszerzési adottságok miatt csak a helyi vízkészletek 
pótlásával oldható meg, a Maros hordalékkúpi víz vízkészletből történő átvezetéssel. A 
talajvízből való vízkivétel a sérülékenység miatt ivóvízellátásra nem használható.  
 
Hévíz készletek  

Békés megye szinte teljes területe potenciálisan alkalmas hévíz feltárásra, ezen belül is 
döntően a 80 °C-nál magasabb rétegvíz nagybani kitermelésére. Ez a terület, áthúzódva Csongrád 
megyei területekre is. A hévízfeltárás és termelés alakulására a megyében jellemző volt, hogy a 
korábbi kezdeti fúrások után főleg a szénhidrogén-kutatások során növekedett a kutak száma, de 
az ivóvíz beszerzési célú fúrások is sok helyen tártak fel hévizet. Ezen kívül több helyen fúrtak 
hévíz kutakat balneológiai célokra is.  
A mezőgazdasági célú hévízfeltárás és hasznosítás a ’60-as években vett nagy lendületet azzal, 
hogy jelentős központi támogatásokat lehetett ilyen célokra elnyerni. A támogatások 
megszűntével azonban az ilyen célú hévízfeltárási tevékenység erősen visszaesett. A hévíz kutak 
kezdetben nagyrészt szabad kifolyással működtek, az intenzív termelés miatt bekövetkezett 
nyomáscsökkenések a túlnyomást azonban sok helyen megszűntették és a szabad kifolyásos 
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termelésről a szivattyúzásra kellett áttérni. A hévíz kutak szivattyús termeltetése azonban 90 °C 
felett már nehézséggel jár, mert a búvárszivattyúk ilyen hőmérsékletet már nehezen viselnek el. 
A nyomáscsökkenés megelőzhető, illetve megszűntethető, ha a kitermelt hévizeket hasznosításuk 
után visszatáplálják. A hévíz visszatáplálás lehetősége nem csak ezért merült fel, hanem a 
használt hévizek elhelyezésének gondjai miatt is. A nagy sótartalmú és esetenként a nem eléggé 
lehűlt hévizek felszíni befogadókba történő bevezetése a vízminőségre, illetve az élővilágra 
gyakorolt káros hatás miatt általában nem engedhető meg. A nagy vízhozamú folyók mentén ez 
kisebb probléma, kisebb vízfolyások, öntözővíz-csatornák esetében azonban csak nehezen 
oldható meg.  
A hévíz visszatáplálás jelenlegi ismeretek szerint csak az energetikai célú hévízhasznosítás 
esetében, vagyis a víz hőjének kinyerése után jöhet szóba. Balneológiai célú vízhasználat utáni 
visszatáplálásnál szigorú közegészségügyi előírások szerint lehetne csak a vizet visszatáplálni, 
amelynek módja még nincs kimunkálva. Békés megyében mindössze két visszatápláló kút 
működik. Békés megyében 170 hévíz kutat tartanak nyilván, ez az ország összes hévízkútjának 
15 %-át jelenti. Hozam szempontjából is jelentős Békés megye pozíciója, mert a békési hévíz 
kutak adják az országos hozam 8 %-át. A hévizek hasznosítása:  
Ivóvíz ellátási célra 63 kút szolgál, kutak jellemzően a 40 °C alatti hő tartományba tartoznak. 
Területileg ezek a kutak a hideg ivóvízkészletekben szűkös Körös-vidéken találhatók.  
Mezőgazdasági célra 31 kút szolgál, jellemzően Szarvas és Szeghalom térségében 
koncentrálódva.  
Balneológiai és fürdővíz célú felhasználásra 21 kút szolgál. A megye több településén működik 
termálfürdő, de országos jelentőségű csak a Gyulán működő komplexum, és az Orosháza-
Gyopárosfürdő. Füzesgyarmat termálvizét is gyógyvízzé nyilvánították.  
Egyéb célú termálvíz használat nem jelentős. (Forrás: Békés megyei Területfejlesztési koncepció) 
 
 
Medgyesegyháza és környezetének talaja 

Békés megye talajviszonyait alapvetően 
a Körös - Maros közének löszhátán 
(Békési-sík, Békési-hát, ill. a Csanádi-hát) 
elterülő agyagos vályog és vályog fizikai 
összetételű, jó víznyelésű és vízvezető-
képességű, jó vízraktározó-képességű, jó 
víztartó, savanyú kémhatású csernozjomok 
(53 %), valamint a Berettyó – Körös-vidék 
mélyebb fekvésű területén (Dévaványa-
sík, Kis-Sárrét, valamint Körösmenti-sík) 
vízhatásra kialakult agyagos, gyenge 
víznyelésű, igen gyenge vízvezető-
képességű, erősen víztartó, kedvezőtlen 
vízgazdálkodású, felszíntől karbonátos réti 
és szikes főtípusú talajok (47 %) határozzák meg. A csernozjom talajok egyrészt kiváló 
termőképességűek, továbbá nagy szűrő és puffer képességük révén jelentősen hozzájárulnak a 
környezetet érő szennyezések csökkentéséhez, valamint a felszín alatti vizek védelméhez. 
Mindezek mellett jelentősen meghatározza a 36 aranykorona minőségű, kiváló termőképességű 
dél-békési földek létrejöttét az itt található talajok 300-400 t/ha szervesanyag készlete 
(ugyanakkor a többi talaj készlete sem csökken 200 t/ha alá). A termőréteg vastagsága szinte 
mindenhol meghaladja az egy métert. Összességében elmondható, hogy a megye talajainak 
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kétharmada tartozik a kifejezetten termékeny típusba (13. ábra). Az ország legjobb 
termőképességű talajainak (90-80% közötti talajérték-szám) mintegy 39%-ka található a 
megyében (110.000 ha). Jelentősebb kiterjedésben még Jász-Nagykun-Szolnok megyében (a 
Szolnok-Túri-síkon), Csongrád megyében (Csongrádi-sík és Dél-Tisza-völgy), illetve Győr-
Moson-Sopron megyében (Mosoni-sík, Hanság, Sziget-köz) található ilyen minőségű talaj.   
A felszín alatti talajszennyeződések kb. 
50 %-a szénhidrogén eredetű, kb. 40 %-a 
állattartási eredetű és a fennmaradó kb. 10 
% növényvédő-szer, állati hulladék vagy 
nehézfém tartalmú hulladék, ill. 
technológiai eredetű szennyvíz 
szikkasztásból adódik. Meg kell említeni 
a különböző telephelyeken a föld alatti 
szimpla falú tartályok korróziójából eredő 
különféle szennyeződéseket, melyek - 
szerencsére - többségükben lokális 
kiterjedésűek, és ezek - különböző 
technológiájú – átalakítása, ill. 
felszámolása folyamatban van. A 
megyében 4 db sósvíz-tározó is található, 
melyekben az elhasznált termálvizet 
tárolják.  
Megyei szinten azonban a vizsgálatok szerint a jelenlegi csatornázottság mellett is, a talajba 
szikkadó szennyvíz mennyisége jelentős, eléri a 14000 m3/nap mennyiséget, amely a talaj, 
talajvíz, rétegvizek elszennyeződését okozzák. Különösen a megye északi részén, ahol a 
vízbeszerzés kisebb talpmélységű rétegvizes kutakkal történik, komoly veszélyforrása a helyi 
vízbázisoknak. Ahogy azt a vizsgálatok feltárták, a jelentősebb szennyezést nemcsak a talajba 
szikkasztott szennyvíz mennyisége okozza, hanem ezt tovább fokozza a szennyvíz 
szennyezettségének növekedése, azaz annak a minősége, mivel a házi szennyvíz (megnövekedett 
mosószerfogyasztás, stb. miatt) egyre magasabb nitrogén és foszfortartalmú. A talajba 
szakszerűtlenül és ellenőrizetlenül kerülő szennyvíz a megye egyik legjelentősebb szennyező 
forrása, amely veszélyezteti a megye ivóvíz bázisait is.  

Az engedély nélküli lerakások és az elhagyott hulladékok a megye több településén okoznak 
talajszennyezést, illetve potenciálisan veszélyeztetik a felszín alatti és a felszíni vizeket is. 
Jelentős terhelést okoz a mezőgazdasági tevékenység is. 

Talajképző kőzet a középtáj nagy részén az alföldi lösz. Löszös üledékeken 
képződött csernozjomok (feketeföldek) jellemzik. (mészlepedékes, réti). 
A nátriumsókban gazdag, magas talajvízhatására több helyen szikes talajok (szolonyecek) is 
kialakultak (2-5% a területen). Ez a legnagyobb területet Békéscsaba és Kétegyháza között 
foglalja el. A Körösök mentén öntés talajon képződött a talaj. Az ország legtermékenyebb talajai 
találhatók itt. 
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Természetvédelem 
 
Tájalakulás történet  
Békés megye az ország védett természeti értékekben gazdagabb vidékei közé tartozik. Az elmúlt 
évtizedek intenzív tájhasznosítási, tájgazdálkodási formáinak következtében – az ország más 
részeihez hasonlóan – számos táji-, természeti érték semmisült meg, illetve szenvedett el 
maradandó károsodásokat. Mindezen kedvezőtlen folyamatok ellenére a megyében sok olyan 
természetileg értékes terület, illetve objektum található, melyek már védettek, vagy arra 
érdemesek, de akár jogi védelem nélkül is megóvásra érdemesek. 
 
Az Európai Unió szempontjából is kiemelt jelentőségű fajok védelmére a közvetlen uniós 
koordinálású LIFE programok biztosítottak többlet lehetőséget. A kék vércse (Falco vespertinus) 
állományának megerősítését szolgáló projektnek a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság a 
koordinátora, míg a túzok és a kerecsen sólyom védelmét szolgáló programokban partnerként 
közreműködünk.   
Békés megye területén él a magyarországi túzokállomány mintegy egyharmada. Dévaványa 
térségében ’70-es évek második fele óta zajlik aktív túzokvédelem. 1997-óta ezt a tevékenységet 
a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság végzi, 2004-től 2008-ig a „Túzok védelme 
Magyarországon” Life Nature projekt is segítette ezt a munkát.  
 
Táji értékek 
Nemzeti Parkjaink közül a Körös-Maros Nemzeti Park területének nagy része található a kistáj 
részén. A Körös–Maros Nemzeti Park, illetve a természetvédelmi kezelését ellátó Igazgatóság 
hazánk hetedik nemzeti parkjaként 1997. január 16-án jött létre a Dél-Tiszántúl természeti és táji 
értékeinek megőrzése érdekében. 
 
Körös-Maros Nemzeti Park  
Feladata a Nemzeti Park fenntartásán és fejlesztésén túl működési területén a kezelési- és 
hatósági fel-adatok ellátása. A más és más adottságú és sajátosságú tájakon változatos, természeti 
értékekben gazdag területek maradtak fent. A Körös–Maros közén fekvő Csanádi- és Békési-hát, 
kedvező talajadottságú területeit. A mezőgazdaság fejlődése következtében napjainkra kimagasló 
természetvédelmi feladatot jelent a megmaradt természetes növénytársulások, elsősorban 
a löszgyepek védelme. A hajdani Kis - Sárrét, a Körösök vidéke, a Dévaványai-, Békési- 
és Csanádi-sík területein tájképi- és természeti értékeiknél fogva nagy kiterjedésű szikes puszták, 
erdőspuszta- és mocsármaradványok, kaszálók és ligeterdők maradtak fenn. 
Országosan is kiemelkedő feladat azoknak a növény- és állatfajoknak a védelme, 
melyek Magyarországon egyedül itt tenyésznek vagy 
állományuk jelentős része a Nemzeti Park területén 
található. A növényvilágból ilyen a bókoló zsálya, 
az erdélyi hérics. Szintén e táj egyedülálló természeti 
képéhez tartozik az ősszel tömegesen nyíló vetővirág. A 
növények mellett az állatok közül is nem egy ritkaság 
található: a nagy szikibagoly lepkefaj, a dobozi pikkelyes 
csiga, az atracél cincér, a sztyeplepke, a túzok, mely 
törzsalakjának legéletképesebb populációja Békés megye 
északi részén él. A Ramsari egyezmény hatálya alá tartozó 
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területek - a Kardoskúti Fehértó és a Biharugrai halastavak - vizes élőhelyeinek szerepe a 
nemzetközi madárvonulásban is jelentős. 
A Körös–Maros Nemzeti Park mozaikos felépítésű, 13 területi egységből áll teljes területe 51 
125 hektár, amelyből 6 419 hektár fokozottan védett. A Körösök és a Maros völgye vízrendezése 
során végbement változások eredményeként a mezőgazdaság a tájat másodlagosan átalakította, a 
legtöbb területet elhódította. A Körös–Maros Nemzeti Park feladata a mozaikosan fennmaradt 
természeti értékek megőrzése az utókor számára. 
A Nemzeti Park célja ezen területi egységek azonos elvek alapján történő kezelése, hiszen a Kis-
Sárrét mocsármaradványai, a biharugrai és begécsi halastórendszer közé ékelődött nagy 
kiterjedésű legelők és keményfás erdőfoltok a térség ékességének a Bélmegyeri Fáspusztának 
sziki erdőssztyepp társulása. A kiemelkedő kultúrtörténeti értéket képviselő Mágor-puszta; a 
Dévaványai-Ecsegi puszták területi egység képét meghatározó festőien kanyargó Hortobágy-
Berettyó, mely szabályozatlan szakaszával megőrizte a terület geomorfológiai 
tagoltságát. Kígyósi-puszta lefűződött és kiszáradt Ó-Maros ártért ölelő szikes- és löszpusztái. 
A Körös-ártér számos holtága 
és morotvái, ligeterdőkkel, 
ártéri rétekkel és legelőkkel 
szabdalt 
hullámtere;Cserebökény apró 
mocsármaradványai és 
kiterjedt másodlagos szikesei; 
a Kardoskúti Fehértó és a 
környező puszták; a Csanádi 
pusztafoltok természetes 
fejlődésű szikesei; 
a zátonyokat, 
szigeteket alkotva 
haladó Maros folyó ártere. 
 
A Tompapusztai, Tatársánci é
s Csorvási löszpuszta maradv
ányok; ezer szállal 
összefüggő táji egységet 
alkotnak. 

A Körös-Maros Nemzeti 
Park, illetve a természet 
védelmi kezelését ellátó 
Igazgatóság hazánk hetedik 
nemzeti parkjaként 1997. 
január 16-án jött létre a Dél-
Tiszántúl természeti és táji 
értékeinek megőrzése érdekében. A Nemzeti Park Igazgatóság működési területe 800 000 hektár, 
ami magába foglalja Békés megyét, Csongrád megye Tiszától keletre eső felét, valamint a Körös-
ártér és a Dévaványai-Ecsegi puszták területi egységek Jász-Nagykun-Szolnok megyébe átnyúló 
részeit. Forrás:www.természetvédelem.hu 
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A természetes növényzet és az állatvilág képe 

Növényzet: Növényföldrajzi tértagolás tekintetében a táj a Magyar flóratartomány  
(Pannonicum), Alföldi flóravidék (Eupannonicum), Tiszántúli flórajárásába  (Crisicum) tartozik. 
Az egykori tölgyerdők eltűntek, a mai erdők jó része telepített (fenyő, akác, fűz,). Fontosabb 
potenciális erdőtársulásokat a bokorfüzesek (Salicetum triandrac), a fűz - nyár - égerligetek  
(Salicetum albae-fragilis), a tölgy – kőris - szil ligeterdők ( Querco-Ulmetum) és a pusztai 
tölgyesek (Festuco-Quercetum roboris) képviselték. Jellemzőek a nyílt társulások:  
löszpusztarétek, szikes homoki legelők, sztyeprétek (Achilleeto-Festucetum pseudovinae 
australe). 
 Jellemző lágyszárúak a gyapjúsás (Eriphorum 
angustifolium), mocsári nőszőfű (Epipactis palustris), 
ragadós müge (Asperula rivalis), a gyilkos csomorika 
(Cicuta virosa), a mocsári aszat (Cirisium palustre) és 
az óriás csenkesz (Festuca gigantica) is. De ezek 
mellett még számos faj megfigyelhető a vidéken. Az 
agrárkultúra hagyományosan kiemelkedő területe. 
Kiváló talajain a magas színvonalú gabona-,  ipari 
növény- cukorrépa, kender, dohány, seprűcirok stb.) és 
takarmánytermesztés, s ez utóbbira alapozott 
állattenyésztés (elsősorban sertés és baromfi) folyik. A 
dohánytermesztésnek a múlt században 
meghonosodott belterjes módszerei a szántóföldi kertészkedés (dinnye,hagyma, paprika stb.) 
elterjedését is megindították. A mezőgazdasági területhasznosítás fontosabb kultúrái a búza (20-
52 q/ha), az őszi árpa (20-30 q/ha), a cukorrépa ( 300-400 q/ha), a kukorica(30-50 
q/ha), lucerna (30-70 q/ha), vöröshagyma (75-125 q/ha). 
 

Természetes növényzet  
A megye természetes növénytakarója mára gyakorlatilag eltűnt, összefüggően alig maradt fenn. 
A természetes növényzet jellegét a mikroklimatikus jellemzők és a helyi víz- és talajviszonyok 
formálták. A megye kiváló talajadottságai következtében legnagyobbrészt a mezőgazdasági 
művelésnek esett áldozatul a természetes növényzet, így az ma már csak nyomokban lelhető fel. 
A megye középső és déli részén gyakorlatilag a szántók és a közbeékelődő lakott területek 
dominanciája jellemző. Ezt a képet tarkítják legelők, melyek közül az eredeti növénytársulásokat 
már alig-alig hordozza valamelyik. A megye délkeleti szeglete a leginkább felszántott terület, 
ahol a potenciális természetes 
növénytársulások gyakorlatilag teljesen 
eltűntek. Nyomokban mezsgyéken, 
földvárakon, illetve a szikesekből 
kiemelkedő területeken találni az 
eredeti növénytársulások képviselőit. 
Gyulától ÉK-re maradt meg a megye 
egyetlen jelentősebb összefüggő 
erdőterülete az egykor nagyobb 
területeket elfoglaló tölgy – kőris - szil 
ligeterdők utolsó előfordulásaként. A 
megye északi harmadában, a Körösök 
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vidékén a tájat egykor uraló erdős sztyepp ma már csak a folyók árterén lelhető fel. Az ártereken 
ma is galériaszerű ártéri puhafás ligeterdő foltokat találunk, melyek kaszálórétekkel váltakoznak. 
A visszaszorult természetes társulások helyét leginkább a szikes gyepek foglalták el. A megye 
északkeleti térségében a nagy kiterjedésű mocsarak és nyílt vizek voltak az uralkodók. A 
folyószabályozások nyomán ezeknek a társulásoknak az élettere összezsugorodott, de nádasok, 
gyékényesek, sásos rétek ma is jellemzik e vidéket. Többségük azonban szikes gyepekké alakult 
át. 
Állatvilág: Az emberi beavatkozás következtében az állatállomány is jelentős számbeli 
csökkenésen és átalakuláson ment át. Egyes fajok teljesen eltűntek, mások csak alkalmilag 
fordulnak már elő. A folyók vízpartjain, holtágakban, csatornákban találkozhatunk a kétéltűek 
több fajával. A halállománya a Körösöknek és a Marosnak elég hasonló. Legelterjedtebb fajok 
a ponty, a süllő, az amur és a dévérkeszeg. Csatornák beömlésének közelében busákat találunk. 
A holtágakon kárász és sügér fordul elő nagy számban. 

Vízpartokon, mély, nedves területeken élnek a kétéltűek. Többfelé, de alacsony számban fordul 
elő a tarajos gőte. A békafajok legjellemzőbb képviselői a vörös hasú unka, a barna varangy, 
a tavi béka és a kecskebéka. A kétéltűeknél sokkal kisebb egyedszámban fordulnak elő a hüllők, 
melyek az elmocsarasodott területeken és a holtágakban fordulnak elő a leggyakrabban. Itt 
találkozhatunk viszonylag nagy számban még mocsári teknőssel, vízisiklóval, fürge 
gyíkkal és zöld gyíkkal. 

A terület madárvilága rendkívül gazdag. A hazánkban előforduló 
340 madárfajból mintegy 200-  250 fordul elő a Körös-vidéken. 
A legnagyobb számban a tőkés réce, a nagylilik, a vetési lúd és a 
daru fordulnak elő. A folyók holtágain és a halastavak vizein 
megtaláljuk a búbos vöcsköt, a szárcsát és a vízityúkot. A 
nádasokban előfordul a törpegém, a nádirigó és a nádiposzáták. 
A Biharugrai halastavak ugyan mesterségesek, mégis fontos 
értéket őriznek. A térség a Kárpát-medence egyik legfontosabb 
gyülekező, és átvonuló helye. Továbbá itt szaporodnak nem 
rezervátumi környezetben 
a vadlúd és vadjérce fajok. Gémtelepek és egyetlen hazai költő 
vadlibánk a nyári lúd is itt költ. Ma már kezdi újra megvetni 

lábát a területen a vadgerle, melyet az 1938-ban betelepített balkáni gerle szorított ki élőhelyéről. 
A ragadozó madarak közül a legelterjedtebb fészkelők 
a vörös vércse, az egerészölyv, a kék vércse és a barna 
rétihéja. A megváltozott környezeti hatások miatt 
pusztult ki a környékről a sakál, a farkas, a hód és 
a nyérc. A Körösök, és a halastavak mentén fordul elő 
legnagyobb testű vízi emlősünk, a vidra. Ugyanezeken 
a területeken találkozhatunk a vizicickánnyal és 
a pézsmapocokkal.  A szárazabb térszíneken fordul elő 
a vakond, a sün,  egerek,  róka,  nyest,  hermelin,  
menyét,  görény, hörcsög, ürge, stb. A területnek 
különösen gazdag a vadállománya, ezen belül is az 
apróvadállomány, melynek nagyszámú képviselője a fácán. Hasonlóan jó az állomány 
a fogoly és a mezei nyúl szaporulatában is. Jelentős számban fordul még elő őz, de az erdős 
területeken él még néhány szarvas és dámvad is. Az utóbbi évtizedekben terjeszkedik 
a vaddisznó is.     Forrás:www.természetvédelem.hu
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Helyi jelentőségű védett természeti területek  

A helyi jelentőségű védett természeti területek nyilvántartása nem teljes körű. Ez részben abból 
ered, hogy a helyi önkormányzatok által védetté nyilvánított területeknél, a védetté nyilvánítás 
folyamatát nem folytatják le teljes körűen. Így egyrészt a terület nem kerül be az országos 
nyilvántartásba, másrészt előfordulhat, hogy a - jó szándék ellenére - a védetté nyilvánítás 
folyamatának jogszerűségébe is hiba csúszik. Békés megyében a természeti emlékek száma 120 
db. A természetvédelmi területek száma 71 db.  
 
Érzékeny természeti területek (ÉTT)  

Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról a 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM 
együttes rendelet rendelkezik. Az érzékeny természeti területek (ÉTT) célja a természeti 
(ökológiai) szempontból érzékeny földrészleteken olyan természetkímélő gazdálkodási módok 
megőrzése, fenntartása, további földrészletek kijelölése, amelyek támogatással ösztönzött, önként 
vállalt korlátozások révén biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség, a tájképi és 
kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését.  
Kiemelten fontos ÉTT-ek térségei Békés megyében: Dévaványa környéke (9.1.1.), Vásár-helyi-
Csanádi puszták (9.1.2.), Kis-Sárrét (9.1.3.),  
 
Fontos ÉTT-ek térségei Békés megyében: Bihari-sík (7.2.1.), Gyula-Dobozi ártér (9.2.1.), Gyula-
Dobozi ártér (9.2.1.), Körösszög (9.2.2.), Vésztő-Szeghalom környéke (9.2.4.).  
 
Natura 2000 területek: 

019/6-12 hrsz, 0197/4 hrsz, 0197/13-15 hrsz, 0199 hrsz 

 
Nemzeti Ökológiai Hálózat által védett területek:  

  014/2-0194/10; 0197/4-0197/14; 0199, 200 hrsz-ú területek 

 
Medgyesegyháza értékei, értékvédelme 
Egy száz évnél alig valamivel korosabb település esetében nem meglepő módon 
Medgyesegyháza nem rendelkezik olyan épületekkel, vagy más emlékekkel, amelyek az országos 
szintű védettséget érdemelték ki. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a városban nem találnák 
a helyi közösség számára jelentőséggel bíró emlékeket. A gyakorlat éppen azt tanúsítja, hogy a 
medgyesi polgárok gondoskodása kiterjed minden olyan értékre, amely a számukra fontos helyi 
történelem sajátosságait hordozza magán. Az önkormányzat ennek érdekében a 17/2007 
(VIII.29.) Ök. rendelet mellékleteiben sorolja fel a helyi védelem alatt álló épített, illetve 
természeti értékeket. 
  
Védett épületek 

 Az 1701 hrsz-ú 3178 m2 területű belterületi ingatlant a rajta álló kápolnával valamint Baross 
László sírhelyét a négy piramis tölgyfával együtt. 

  Az 1859 hrsz-ú 2753 m2 belterületi ingatlant a rajta álló kastélyépülettel, valamint a 
kertjében lévő faállományt (Baross Gábor emlékház) 

 Az 563/2 hrsz-ú 357 m2 belterületi ingatlan és a rajta található épülettel (Schéner-ház) 
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A rendezési terv készítése során részletes felmérés készült a város épített örökségéről. A tervezők 
ennek nyomán 17 olyan objektumot azonosítottak, amelyeket érdemesnek gondoltak a helyi 
védelem alá helyezésre: 
 

Cím Hrsz Funkció 
Luther u. 6 145 református imaház 
Luther u. 16 140 baptista imaház 
Luther u. 17 131/2 lakóház 
Jókai Mór u. 20. 188 lakóház 
Arany János u. 45. 731 lakóház 
Zsilinszky u. 46. 671 lakóház 
Zsilinszky u. 48 670 lakóház 
Damjanich u. 15. 536/2 lakóház 
Rákoczi u. 7. 603 lakóház 
Gárdonyi u. 3. 983/1 FESZÜLET 

Kossuth tér 2. 149 templom 
Kossuth tér 5. 198/1 szociális otthon 
Kossuth tér 10. 521 templom 
Szondy u. 4. 1213/2 „malom” 

 
Külön ki kell emelni továbbá – bár nem az épített, de a kulturális örökség fogalomkörébe 
beletartozik -, hogy a település területén kifejezetten sok, 30 védett régészeti lelőhelyet tartanak 
nyilván. 
 

 
azonosító 
 

L-szám 

 
Al- 
szám 
 

Neve Érték HRSZ TL száma 

1045 0 2  Általános  710-311 

1454 0 1 
Medgyesegyháza 
Zsilinszki Mihály 
bérlete 

Általános   

1450 1 0 Dankó-tanya I. Általános 
0169/53 
0169/54 
0169/55 

38-441 

1451 2 0 Dankó-tanya II. Általános 0169/52 38-443 

1452 3 0 Transzformátor 
állomás I. Általános 

0122/46 
0122/8, 
0122/11, 
0122/12, 
0111, 
0112/1, 
445 

38-434 

1453 4 0 Transzformátor 
állomás II. Általános 0110/48, 38-434 

1455 5 0 Elszántott-dűllő Általános 

0169/149, 
0169/150, 
0169/151, 
0169/152, 
0169/153, 
0169/154, 
0169/155, 
0169/156, 
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0169/157, 
0169/158, 
0169/159, 
0169/160, 
0169/161, 
0169/162, 
0169/163, 
0169/164, 
0169/165, 
0169/166, 
0169/167, 
0169/168, 
0169/169, 
 

1458 6 0 Rákóczi utca 29 Általános 
864, 
917/1, 
917/2 

38-434 

1459 7 0 Juliska csárda Általános 
080/24, 
080/25, 
080/26 

28-212 

1460 8 0 Lenkei utca 10. Általános 899, 900, 
901, 849 38-434 

1461 9 0 Zahorán-tanya I. Általános 080/30 28-212 
1462 10 0 Zahorán-tanya II. Általános 080/31 38-434 

1463 11 0 Szlávik-tanya Általános 
080/27 
080/28 
080/29 

28-212 

1464 12 0 Tyúkréti - dűllő Általános 

0128/27, 
0128/26, 
0128/25, 
0128/24, 
0128/23, 
0128/22, 
0128/21, 
0128/20, 
0128/19, 
0128/18, 
0128/17, 
0128/16, 
0128/15, 
0128/36, 
0128/37, 
0128/38, 
0128/39, 
0128/40, 
0128/41, 

 

1465 13 0 Fabula-tanya Általános 
06/61, 
06/60, 
06/43 

38-434 

1456 14 0 Kettős-tere déli 
széle Általános 080/19 28-212 

1468 15 0 Nádas-halom Általános 

169/199, 
169/200, 
169/201, 
169/202 

38-432 

1469 16 0 Katolikus temető Általános 
071/23, 
071/24, 
071/25 

38-434 



Medgyesegyháza város                                                                                                                                                        Local Agenda 21 Program 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

33 

1470 17 0 Baross utca 3. Általános 

993/1, 
993/2, 
994, 1004 
1602/14, 
1602/15, 
1602/16 

38-434 

1457 18 0  Általános 071/23, 
072 38-434 

26772 19 0 Kétegyházi út- 
Homokdomb Általános 

0169/149, 
0169/150, 
0169/83, 
0169/175, 
0169/176,     
0169/177, 
0169/179 

38-441 

56975 20 0 Újkígyósi út III. Általános 0154/32, 38-432 

56974 21 0 Újkígyósi út IV. Általános 0154/32, 
0159 38-432 

56976 22 0 Újkígyósi út III. Általános 

0489/3, 
0489/8, 
0154/32, 
0159, 
0165/28, 
0165/29, 
0165/30 

38-432 

56977 23 0 Újkígyósi út I. Általános 

0165/18, 
0165/19, 
0165/20, 
0165/21, 
0165/22, 
0158/27, 
0159 

38-432 

63102 24 0 Bercsényi utca 13. Általános 
392, 393, 
394, 401, 
408, 409 

38-434 

63106 25 0 Sallai utca 9. Általános 
921, 922, 
093/4, 
937 

38-434 

63108 26 0 Moravszki utca 22 Általános 

227, 228, 
211/4, 
211/5, 
210/2 

38-434 

63110 27 0 Jókai utca vége Általános 0144/19 38-434 
63114 28 0 Luther utcai iskola Általános 126, 135 38-434 

63116 29 0 Petőfi Sándor utca 16 Általános 

64, 63, 
62, 61/2 
75, 88, 
89, 90, 91 

38-434 

1480 31 0 Bánkút, Rózsamajor, 
Vasútállomás Általános 1719, 

1720 38-443 

1046 32 0 Bánkút, Homokbánya Általános 0277/7 
0277/8 38-443 

1481 33 0 Bánkút, Rózsamajor, 
Központi homokbánya Általános 

1740, 
1753, 
1742 

38-443 

1479 34 0 Bánkút, Libicsi 
halom Általános 0242/3 38-443 

63144 35 0 Bánkút, 
Rózsa-halom Általános 0274/46 38-443 

63146 36 0 Kétegyházi út, 
Homokgödör Általános 0265/7 38-441 

65120 37 0 Lagzi-dülő földvár Általános  38-434 
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(Forrás: 17/2007 (VIII.29.) Ök. Rendelet)  
Védett természeti értékek 
A településen több, jelenleg is védelem alatt álló, illetve védelemre érdemes természeti értékkel 
találkozhatunk. 
Országos védelem alatt áll – mint természeti emlék – Baross László síremléke Bánkúton. 
 
Helyi védettség alatt állnak: 

 A 0198/1 hrsz-ú 8 250 m2 területű park (Időskorúak Szociális Otthona) és az abban található 
faállomány. 

 A 121/1 hrsz-ú 15 509 m2 területű köztéri park és az abban található faállomány. 
 A 073/3 és 0169/37 hrsz-ú külterületi földrészletekből 3 ha területrész. 
 A 071/11 és 072 hrsz-ú külterületi földrészletből 8000 m2 területű területrész. 
 A 0242/1 hrsz-ú külterületi földrészletből 4,5 ha területű területrész. 
 A 084/4 hrsz-ú külterületi földrészletből 6,5 ha területű területrész. 
  A 0244 hrsz-ú földrészletből 2,0 ha területű területrész. 

Ki kell emelni továbbá, hogy a település határában négy kunhalom is található, melyek 
kollektív” országos védettséget élveznek.  

A védett kunhalmok a következők: 0071/23 hrsz, 0242/3 hrsz, 0271/4-5 hrsz, 0274/12-15 hrsz. 

Az egykori homokbánya területén védett gyurgyalag - fészkelő hely található. 
  
Parkok és települési zöldfelületek 

 Medgyesegyháza zöldterületekkel igen gazdagon ellátott település. Helyi védettség alatt áll a 
bel- és külterületen összesen 18,6 ha zöldfelület, amelynek egy része gondozott városi park, 
másik része természet közeli állapotban lévő zöldterület. A település központjában fekvő 
Kossuth tér, hajdan a piacok helye, parkosításra került húsz évvel ezelőtt. A park ma gondozott, 
üde színfoltja a településnek árnyas fáival, padjaival és szobraival. Központi eleme a díszkút, 
Mihály Gábor szobrászművész alkotása. A település múltjára emlékeztet a II. világháború 
áldozatainak emlék-műve és az 1930-as években állított országzászló. A park Művelődési Ház 
előtti szegletében találjuk Kalmár Márton szobrászművész Olvasó fiú című szobrát.  

Az 1996-os millecentenáriumi év tiszteletére alakították ki a település másik kedvelt 
díszparkját, a Csanád vezér emlékparkot. A parkban állított kopjafák a nagyközség és elődjeinek 
múltját szimbolizálják, emlékeztetve a település határában feltárt, honfoglalás–kori temetőre is. 

  
Megemlítendő még a Szociális Otthon 
belső udvarán kialakított park, az 
intézmények parkosított környezete és a 
sportpályák, többek között a lovas pálya 
kedvelt zöldfelületei. A rendezési terv 
további zöldfelületek kialakításának 
igényét is megfogalmazza. Az egyik ezek 
közül a Gárdonyi utca és a vasút között 
lévő, jelenleg a már az önkormányzat 
tulajdonában lévő, 1,0 hektáros terület. A 
másik a település déli részén fekvő 
korábbi vásártér 6000 m2-es területe. 
(Forrás: 17/2007 (VIII.29.) Ök. Rendelet)  
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Nevezetességei 
 
Szobrok és emlékművek: 
A Kossuth téri díszparkban Mihály Gábor szobrászművész 
alkotása, a díszkút található. A II. világháborús áldozatok 
emlékműve és az országzászló is a parkban magaslik. A 
Művelődési Ház előtt Kalmár Márton szobrászművész Olvasó fiú 
című szobra áll. 
 
 
 
 
 
 
Csanád Vezér Emlékpark 
 
A millecentenárium alkalmából Medgyesegyházán Csanád 
vezér emlékpark létesült, ahol történelmi eseményekre 
emlékeztetnek a kopjafák. A település közigazgatási 
határában honfoglalás kori temetőt tártak fel a 900-as évektől. 
Medgyesegyháza a Maros-hordalékkúp vízbázisán fekszik 
mely, Békés megye jelentős részét látja el egészséges 
ivóvízzel. Medgyesegyházán fontos feladatnak tartjuk 
környezetünk szépítését. Szeretnénk, ha a hozzánk látogatók 
minden téren az igényességgel találkoznának. Bízunk a 
turizmus és az idegenforgalom fellendülésében. 
  
Baross-ház és síremlék 
 
Baross László egykori háza a bánkúti 
településrészen található. A helyiek által csak 
kastélynak nevezett, a környezet lakóházai 
közül méretében és építészeti kivitelében 
valóban kiemelkedő egyszintes, tetőtér-
beépítéses, kis tornyocskával ellátott épület a 
XIX-XX. század fordulóján épült. Az épületnek akkoriban olyan jeles 
vendégei voltak, mint József főherceg, vagy Horthy Miklós kormányzó. 
Napjainkban a Művelődési Ház fenntartásában álló Közösségi Ház és egy 
Baross László életének szentelt emlékszoba működik a házban. Az emlék múzeumtól 50 m-re 
található az elismert kutató és feleségének síremléke, egy emlékkápolna és négy szintén védett 
idős tölgyfa. 
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Schéner Mihály emlékház 
 
Helyi védettséget élvez a Damjanich utcában álló Schéner 
Mihály emlékház. Az épület, amely a régi Medgyesegyháza 
népi lakóház-építészetének igazán szép, típusos példája vert 
falazatával és fa oromzatával, 2002-ig magánszemélyek 
tulajdonában volt és eredeti rendeltetésének megfelelően 
használták. A Munkácsy- és Kossuth Díjas festőművésznek, 
Medgyesegyháza Dísz-polgárának hajdani szülőházát, 
gyermekkorának színterét az önkormányzat ekkor 
megvásárolta és példamutatóan felújította, mintegy meglepetésképpen a művész számára. A 
korhű állapotát őrző épület így nem csak a település építészeti értékeinek sorát gyarapította, 
hanem helyet ad a festő műveiből összeállított állandó kiállításnak is. 
 
 Milleneumi ökomenikus kápolna 
 
Medgyesegyháza főterén, a természetvédelmi területté 
nyilvánított Kossuth Lajos téri parkban tekinthető meg a 
kápolna, amelyet 2000–ben építtetett Medgyesegyháza 
Önkormányzata. A beruházás pályázati forrásból és az 
Önkormányzat saját forrásaiból valósult meg. A Csete 
György Kossuth Díjas építész által tervezett kápolnában, 
Schéner Mihály Kossuth Díjas építész által tervezett Szent 
István életét, munkásságát megörökítő kerámia fali plasztikák kerültek elhelyezésre. A 
Medgyesegyházára látogató közelből és távolból érkező vendégek kedvelt látványossága. 

(Forrás: http://www.medgyesegyhaza.hu) 
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Kulturális értékek és civil élet 
 
 Az intézmények klasszikus feladatain túl fontos a közösségszervezés ösztönzése, civil szervezeti 
partnerek létrehozása. A civil szervezetek erősíthetik a térségi identitást és betölthetik a 
társadalmi kontroll szerepét is. A helyi társadalom építésében igen fontos szerepet játszanak a 
kultúra területen, valamint a településük jövőjéért tevékenykedő egyesületek és alapítványok. 
Ezen közösségek segítenek a hagyományok, tradíciók megőrzésében, kinyitják a település 
határait és közvetítő szerepet tölthetnek be a társadalmi-gazdasági élet különböző területen a 
hosszabb távú kapcsolatok kiépítésében. 
 
Civil szervezetek, informális közösségek 
 
Evangélikus Egyházközség 

Az Áchim Gusztáv tervei alapján a XIX. században 
épült templomot 1938-39 és 1997-99 között is 
felújították, tetőszerkezetét és annak palafedését 2007-
ben javították. A templom helyi műemléki védelem alatt 
áll. Medgyesegyháza evangélikus gyülekezetét 
Békéscsabáról érkező, nem kis részben szlovák 
nemzetiségű evangélikus családok alapították. A 
gyülekezet 1920-ben vált le az anyaegyházról és alakult 
önálló anyagyülekezetté. Az immáron önállóvá lett 
gyülekezet rendelkezett egy kisebb gyülekezeti házzal, 
ahol az istentiszteleteket tartották. Idővel ez a helyiség 
kicsinek bizonyult és a gyülekezet tagjai kifejezésre 
jutatták azon óhajukat, miszerint építsenek templomot és 
lelkészlakást. Az építkezés 1898-ban kezdődött, az 
elkészült templomot 1899-ben szentelték fel, a 
lelkészlakás 1903-ban készült el. 1905-ben már orgona 
kísérte az istentiszteleteket, 1910-ben pedig az „Első - Magyar Gőzerőre Berendezett 
Vaspálya- Épület és Toronyóra Gyár” leszállította a toronyórát is. A XX. század elején 
vasárnaponként még délelőtt szlovák, délután pedig magyar nyelvű istentiszteleteket tartottak. 
A szlovák-magyar lakosságcsere „eredményeképpen” 1947-ben a gyülekezet egy része 
lelkészével együtt Szlovákiába települt át. 1949-ben a templom teljes külső és belső felújításon 
esett át, amit 1981-ben megismételtek. 1992-ben régóta dédelgetett tervet valóra váltva 
bővítették a gyülekezeti házat, napjainkban ez a téli hónapokban az istentiszteltek helyszínéül 
is szolgál. 
Az 1990-es évekre a templom újbóli felújítása időszerűvé vált, amelyet 1997 és 1999 között 
hajtottak végre, többek között újraindították a toronyórát és szerény díszkivilágítást is 
felszereltek. 1995-ben megkezdődött az iskolai hittanoktatás, ma már évente 80-90 gyermek jár 
ezekre a foglalkozásokra. Rendszeresen szerveznek ifjúsági rendezvényeket, többek között 
konfirmandus tábort Telekgerendáson és hittantábort a bánkúti kastélyban. Heti 
rendszerességgel szerveznek teadélutánt, hagyományosak a Mikulás – napi vagy a farsangi 
rendezvényeik, folyamatos a Szociális Otthon ápoltjainak lelki gondozása. Igyekeznek 
határontúli testvéregyházakkal is felvenni a kapcsolatot. Az erdélyi Bácsfalusi Evangélikus 
Egyházközség csoportjához kapcsolódva 2007–ben Finnországban járt a gyülekezet 
küldöttsége. 
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A medgyesegyházi gyülekezet szórványai révén a környező települések lelki életére is hatással 
van, Almáskamarás, Nagykamarás, Kevermes, Medgyesbodzás csekély létszámú evangélikus 
közössége rendszerint Medgyesegyházára jár istentiszteletre. 
 

Katolikus Egyházközség 
Medgyesegyházán napjainkban ma a katolikusok – akiknek 
döntő többsége római katolikus – alkotják a legnépesebb 
felekezeti csoportot. A betelepülés után ide költözött 
katolikus hívek lelki gondozását először az eleki plébánia 
filiájaként szervezték meg, majd a kétegyházi plébánia 
„fennhatósága” alá került. 1871-től pedig a szomszédos 
Medgyesbodzás filiája. A XIX. század végén önálló 
községgé váló Medgyesegyházán 1922-től szervezik meg a 
helyi plébániahivatalt, ekkortól datálódnak első 
anyakönyvei is. 
Az 1880-ban épült plébániai épület 1930-ban kerül a 
katolikus egyház tulajdonában. 1938-ban lebontják a régi, 
az igényeknek már megfelelni nem képes, kisméretű 
templomot, és helyén felépítik a ma is látható, tágas és 
ízléses, Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt 
épületet, amelyet később 1972-ben, majd 2002-ben 
renoválnak alaposan. A lelkészséget 1950-ben plébánia 
rangra emelik, és létrejön bánkúti filiája, ami egy 1995 és 
1996 közötti átmeneti időszakot leszámítva mai napig Medgyesegyháza irányítása alá tartozik, 
Gáborteleppel és Pusztaottlakával együtt. A plébánia ma Szeged-Csanádi Egyházmegye 
Mezőkovácsházi Esperesi Kerületének része, plébánosa nem csak a nagyközség 1878 katolikus 
hívét gondozza, hanem ellátja Medgyesbodzás lelkészi teendőit is. Ezzel együtt a nagyközség 
plébániája további mintegy 1200 katolikus hívő lelki életét irányítja. 

Hetednapi Adventista Egyház 
Medgyesegyházán a Gyülekezet 1927-ben alakult 
és 1977-ig több bérelt helyen tartotta az 
összejöveteleket. 1977-ben az Egyházközpont és a 
helyi tagok hozzájárulása segítségével sikerült 
megvásárolni a Medgyesegyháza, Damjanich u. 
25. szám alatti lakóházat, és ezt alakították át a 
tagok gyülekezeti helyiséggé. 
Az elmúlt évek során kisebb felújítások és 
átalakítások után, 2009. évben a helység belső 
része, majd 2010-ben az épület homlokzata lett 
nagyobb mértékben felújítva. 
A Gyülekezet az orosházi körzethez tartozik, és 
annak lelkésze a lelki gondozója és felügyelője. 
A Gyülekezet hitét és vallási életét, a Szentírás (Biblia) - és csakis a Szentírás - egyértelmű és 
világos tanításai és értelmezései alapján gyakorolja. Hitvallásából kizár minden emberi 
megtévesztő bölcseletet, tanítást és hagyományt, mely a Szentírás szerint minden alapot 
nélkülöz. 
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A város civil és non-profit szervezetei a következők: 
 

 Medgyesegyházi "Nebulókért" Alapítvány 
 Medgyesegyházi Fiatalokért Közhasznú Egyesület- Képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

sport, természetjárás, egészséges életmódra nevelés, szenvedélybetegségek prevenciója. 
 "Boldog Otthon" Alapítvány- A családok testi-lelki egészségéért, gyermekeik boldogságáért 

kíván tenni az alapítvány. 
 A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért- A román nemzetiség anyanyelvének, 

hagyományainak megőrzése, fejlesztése, nemzetiségi jogok védelme, politikai képviselet, 
közösségek oktatási és kulturális tevékenységének fejlesztése. 

 Élhető Medgyesegyházáért Egyesület- A település természetes és épített környezetének 
védelme, helyi hagyományok ápolása. 

 Horgász Egyesület Csabaszabadi- Biztosítani az egyesület tagjai számára a kulturált és 
hasznos szabadidő eltöltését. Biztosítani az egyesület tagjai számára Csabaszabadi község 
területén a horgászás lehetőségét. Az egyesület tagjainak egymást ismerő és segítő 
közösséggé szervezése. 

 Hubertus Vadásztársaság- A jogszabályok, szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a 
népgazdaság érdekeivel összhangban, korszerű vadgazdálkodással és példás egyesületi 
élettel tagjai részére kulturális vadászati lehetőséget biztosítson. 

 Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület- A vidéki gazdaság fejlesztése, vidékfejlesztés, 
foglalkoztatás elősegítése, közösségi terek, rendezvények támogatása.  

 Közösség a Jövőért Közhasznú Egyesület- A környezet-, a természet-, az egészség-, az 
épített környezet védelme, sport, kulturális, oktatási, nevelési, és képzési feladatok ellátása. 

 Magyar Turul Polgárőr Egyesület- A bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények 
elkövetésének megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes 
tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok) összefogása, rendszeres működésük 
szervezeti összehangolása, valamint a vagyonvédelem javítása. Az élet és a testi épség 
óvásával a lakossági biztonságérzet növelése, ezen keresztül a közösségi kapcsolatok 
erősítése. 

 Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete- egészségmegőrzés, 
esélyegyenlőség biztosítása, szociális tevékenység, rehabilitáció, érdekképviselet. 

 Medgyesegyháza Sportegyesület- Rendszeres sportolás versenyzés, testedzés, felüdülés 
biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a 
közösségi élet kibontakoztatása. 

 Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület - A helyi közrend és 
közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok személyi 
biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem 
elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti 
bizalom és együttműködés erősítése. Rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a védekezésben 
való részvétel, a károk megelőzésében és elhárításában való részvétel, a helyreállítás és 
újraépítés feladataiban való részvétel. 

 Medgyesegyházi Zöld Kéz Környezet- és Műemlékvédelmi Egyesület - A természeti 
környezetünk védelme, ápolása. A civilizáció környezetromboló hatásának ellensúlyozása, 
az emberibb környezet megteremtése.  
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 Otthon Gondoz-Lak Szociális Közhasznú Egyesület- Az idős koruknál fogva vagy 
betegségük miatt gondozásra szoruló emberek legteljesebb és legboldogabb életének 
elősegítése az egyesületi tagságtól függetlenül. Az otthonukban maradó, idős korukban 
segítségre szoruló emberek házi gondozása. Idősek közösségének szervezések, a családok 
támogatása, társadalmi integrációjuk segítése. 

 Készen Állunk Medgyesegyháza! Alapítvány- Az ifjúság számára olyan közösségi tér 
kialakítása, ahol kötelezettségek nélkül jól érezhetik magukat. Városi rendezvények 
szervezése, ifjúsági élet felkeltése és ápolása. 
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Társadalmi helyzet 
A társadalmi adottságok ismertetése fontos elem egy településre/városra vonatkozóan. A 
népességszám alakulása, az oktatási és kulturális helyzet, a sportolási, kikapcsolódási, 
szórakozási lehetőségek, az egészségügyi ellátás színvonala, a közbiztonság helyzete – az évek 
során bekövetkezett változások tendenciája – szorosan összefügg az életszínvonallal, a település 
népességmegtartó erejével és a jövőbeni fejlődési lehetőségekkel. Ezek alapján lehet 
következtetni arra, hogy a helyi lakosság milyen módon tud bekapcsolódni a közösségi életbe, 
milyen helyi kötődések és kapcsolati hálók kiépítésére van lehetőség. 
Medgyesegyháza a XX. században dinamikusan fejlődő település volt, ahol a mezőgazdaság 
mellett a kisipari tevékenységből kinövő ipari üzemek (Vas- és Faipari Szövetkezet, Cipőipari 
Szövetkezet) is működtek, jelentős számban foglalkoztatva nem csak a helyi munkaerőt, hanem a 
település vonzáskörzetében található települések munkavállalóit is, valamint jelentős számú 
munkavállaló járt dolgozni a környező városok üzemeibe. 
A rendszerváltás időszakában a település, valamint a térség ipari üzemeinek megszűnésével, a 
mezőgazdasági struktúra átalakításával a korábbi foglalkoztatási helyzet jelentősen megváltozott 
és ennek következménye lett a munkanélküliség megjelenése. A folyamatok végén kialakult és 
évek óta tartó magas a munkanélküliségi ráta a településre is jellemző. Sajnos ma már van egy 
olyan réteg, amelynek az aktívvá tételéről talán végleg le lehet mondani, mivel már teljesen 
elszoktak a rendszeres munkavégzéstől. Még nagyobb gond a fiatalok, a pályakezdők 
munkanélkülisége, akik nem is rendelkeznek munkatapasztalattal. A megszűnt és megszűnő 
munkahelyek, a kevés foglalkoztatási lehetőség, valamint a minimálbéren és annak közelében 
történő foglalkoztatás mellett alapvető gond, hogy a más településeken található munkahelyek a 
közlekedési feltételek és a magas utazási költségek miatt nem elérhetők.  
A kedvezőtlen helyzetet bizonyos mértékben tompította-tompítja a nagy hagyományokra 
visszatekintő intenzív kertészkedés, dinnyetermesztés előtérbe kerülése, viszont a mezőgazdasági 
termelés magas bekerülési költségei, az értékesítés nehézségei és bizonytalansága miatt a 
munkanélküli réteg egy része számára jelentett csak alternatívát. 
 
Mindezek következtében az egy főre jutó átlagos jövedelem alacsony, az állam által biztosított 
szociális ellátás szintje és a minimálbér adta lehetőségek közötti sávban található.  
 
 
Demográfiai adatok 
Medgyesegyháza város demográfiai helyzetét vizsgálva elmondhatjuk, hogy a településen élők 
körében magas a nyugdíjkorhatárt betöltött lakónépesség összlakossághoz viszonyított aránya. 
Mindezek mellett, az elmúlt időszakban jelentős a fiatal szakmával rendelkező generáció 
migrációja is. A halálozások és születések számának egyre növekvő negatív egyenlege, a 
vándorlási veszteség miatt a település lakosságszáma évről évre monoton módon csökken.  
Az idős korosztály körében magas az egyszemélyes háztartások aránya. A 70 éven aluli életkorú 
korosztály körében magas a rossz egészségi állapotú, krónikus betegségekben szenvedő 
személyek száma. A település lakosainak körében jelentős azoknak a száma, akik betegségük, 
fogyatékosságuk, pszichiátriai, illetve szenvedélybetegségük miatt megváltozott 
munkaképességűek. A település lakosai körében magas a létminimum közelében élők aránya. 
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Foglalkoztatottság-munkaerőpiaci helyzet 

A gazdasági helyzet kedvezőtlen alakulása miatt az elmúlt időszakban az önkormányzat vált a 
legnagyobb foglalkoztatóvá, évente 200-250 munkaképes ember fordul meg a különböző 
foglalkoztatási programokban.  
A településen lévő rendszeres szociális segélyben részesülők száma: 150-190 fő.  
Az eltérés szezonálisan jelentkezik, a nyári foglalkoztatási időszakokban kevesebb, a téli idő- 
szakban több.  
Ehhez még számítanunk kell kb. 170-200 főt, akik kikerültek valamilyen okból a nyilvántartási 
rendszerből, vagy egyáltalán nem voltak soha regisztrálva.  
A családok helyzetét tovább nehezíti, hogy a szülők nagy részénél a tartós munkanélküliség 
okozta gondok mellett a fizikai és mentális problémák is megjelentek Ma a településen mintegy 
83 különböző korú gyermek van úgynevezett veszélyeztetett helyzetben, melyből a kilépés 
nagyon nehéz, illetve a szülők gondolkodásmódja miatt szinte lehetetlen.  
 
A települést a magyar nemzetiség mellett szlovákok, románok, romák lakják. A nemzetiségiek 
aránya a lakosság körében megközelítőleg 4 %‚ de pontos adat a hovatartozás nem vállalása 
miatt nem áll rendelkezésre.  
A kedvezőtlen folyamatok nemzetiségi, etnikai hovatartozás nélkül mindenkit egyaránt 
érintettek. Az alacsony iskolai végzettséggel, az elavult, vagy nem keresett szakmákkal 
rendelkező emberek voltak a leginkább szenvedői a megváltozott gazdasági folyamatoknak. Az ő 
arányuk a munkanélküliségen belül mintegy 45-50 %. 
 
A munkaképes korúak, a munkanélküli ellátásokban részesülők, valamint a regisztrált 
munkanélküliek száma az elmúlt öt évben az alábbiak szerint alakult:  

 
Kistérségben, így Medgyesegyházán is magas a gazdaságilag inaktívak száma, a térség öneltartó 
képessége kritikus állapotot mutat. Az elmúlt években Medgyesegyházán nőtt a regisztrált 
álláskeresők száma, mely elsősorban a népesség elöregedéséből, a fiatal szakképzett generáció 
elvándorlásából, a szezonális foglalkoztatás meggyökeresedéséből eredhet. A stabil egész évben 
munkalehetőséget biztosító munkáltatók száma alacsony, ebből kifolyólag a szezonális 
foglalkoztatás a településen kiemelkedő szerepet kap. Az alkalmi és idénymunka mellett sok 
család számára jelent szükségmegoldást és egyben megélhetési lehetőséget az önkormányzatnál 

Év 

(XII. hó) 

Nyilvántartott 
álláskeresők 

összesen 

365 napnál 
hosszabb ideje 
nyilvántartotta

k száma 

Járadék 
típusú 

ellátásban 
részesülők 

Segély típusú 
ellátásban 
részesülők 

Rendelkezés-re 
állási 

támogatásban 
részesülők 

Munka-
képes korú 
népesség 

Relatív 
mutató 

2005. 302 64 69 33 87 2504 12,06 

2006. 265 64 42 54 61 2495 10,62 

2007. 328 82 43 41 106 2516 13,04 

2008. 348 137 40 41 139 2500 13,92 

2009.  368 86 48 51 116 2551 14,83 
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vállalható közcélú- közhasznú foglalkoztatásért kapott munkabér. 
2010. év februárjában a településről 390 fő regisztrált álláskeresőt tart nyilván a Munkaügyi 
Kirendeltség. Ezen belül 41 fő pályakezdő álláskereső. Az álláskeresők 55%-a férfi, a 
szakképzetlenek egyharmados arányt képviselnek. Az álláskeresők  közel 40%-a ellátatlan a 
településen. Az álláskeresők összetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy magas a fiatal 
álláskeresők aránya, valamint a legjelentősebb mértékű munkanélküliség az iskolázatlanok, a 
szakképzetlenek körében figyelhető meg. Munkaerő-piaci lehetőségeket tekintve a település 
lakosai köréből, a megváltozott munkaképességűek, fogyatékossággal élők, valamint a roma 
lakosok vannak a leghátrányosabb helyzetben. 
A település hátrányos helyzetéből adódik, hogy a szociális problémák halmozottan vannak jelen. 
A település szociális helyzetének legfontosabb jellemzői: 

 kedvezőtlen demográfiai sajátosságok: fogyó, elöregedő népesség, fiatalok elvándorlása, 
születések csökkenő száma, 

 gazdaság és foglalkoztatás kedvezőtlen helyzete: magas munkanélküliség, szakképzetlen 
munkaerő, munkanélküliek kedvezőtlen összetétele. 

 Halmozottan hátrányos helyzetű családok, rossz egészségügyi és szociális állapotú 
lakosok magas száma.  

 Különösen magas a hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek száma. Az önkormányzat nyilvántartásai szerint hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 78, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 357,ez több, 
mint fele a településen élő gyermekek számának. 

A fenti jellemzők figyelembevételével elmondható, hogy az idős korosztály mellett egyre 
nehezebb helyzetbe kerülnek a gyermeket nevelő családok. Ennek oka az, hogy a gyermekes 
családokat a rendszerváltással együtt járó átalakulási folyamatok fokozottabban érintették. 
Legrosszabb helyzetbe a sokgyermekes családok kerültek. Napjaink átalakulási folyamati a 
„felgyorsuló élet” az ebből fakadó civilizációs-válság eredményeként egyre több gyermek válik 
veszélyeztetetté. A fent bemutatott tendenciákat tovább erősíti a napjainkban is zajló gazdasági 
recesszió. (Forrás: Medgyesegyháza Fenntarthatósági Terve és Programja) 

 
Oktatás, képzés 

A Mezőkovácsházai kistérség települései közül nem mindegyiken található óvoda és általános 
iskola. Az alap- és középfokú oktatási intézményeket a települési önkormányzatok, illetve a 
megye működteti. Az iskolák szakképzett pedagógusokkal való ellátottsága megfelelő. A 
kistérség oktatási intézményei mind fontosnak tartják oktatási feladataikon túlmenően a 
közösségi programok szervezését, melynek csak anyagi nehézségeik vetnek gátat. Sajnálatos 
tény, hogy a megfelelő korosztály nagy része nem a kistérségben folytatja középiskolai 
tanulmányait, hanem ingázik, vagy kollégista máshol. Ez is hozzájárul a térségből való 
elvándorlási folyamathoz. 
A városban működik a Varázserdő Óvoda, aminek kihelyezett telephelye is van Bánkúton. 
 
Schéner Mihály Általános Iskola 
A Nemzeti Alaptanterv mellett jelentős szerepet kapnak a személyiségfejlesztéssel, és az 
egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok. Ezen belül az elsősegély nyújtási 
alapismeretek és a környezeti nevelési program. Az iskola közösségfejlesztési célja, olyan iskolai 
közösség kialakítása, ahol a gyerekek jól érzik magukat, elismerést, támaszt, biztonságot, 
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igazságos elbírálást kapnak. Nevelői segítséggel közösen tudnak maguk elé célt kitűzni, a cél 
eléréséért összehangolt módon tevékenykednek és az elvégzett munkát értékelni tudják.  
További fontos, hangsúlyozott oktatási terület a közlekedési nevelés, a társadalmi bűnmegelőzés, 
áldozattá válás elkerülése; az erőszakmentes konfliktuskezelő technikák elsajátítása. Az 
infokommunikációs technikák alkalmazása és a XXI. századnak megfelelő természettudományos 
ismeretek szükségesek a tanulok jelen, felgyorsult életvitelbe való bekapcsolódásához. 
Az iskola sokszínűségét hűen tükrözi a város szülöttje, az iskola névadójának sokszínű 
művészete. 
A névadóról: A stílusában felismerhető, mégis sokféle műtárgyat létrehozó, gazdag, állandóan 
alakuló életműve a folyton változó világban helyét kereső, az alkotói szabadságot megvalósító 
XX. századi képzőművész példázata lehetne. Magát expresszív-szürrealista alkotónak nevezi. 
Egyaránt dolgozik festékkel, textillel, fával, fémmel. Rajzol, szerkeszt, farag, épít, gyúr, varr és 
ragaszt, felhasználja a mézesbábok öntőformáit. Festő, rajzoló, textilszobor- és bábkészítő, 
fazekas, asztalos, esztergályos. Háromlépcsős folyamatban gondolkozik: rajzban tervez, majd 
fest, szobrot készít, "formába önt", mindig a végső plasztikai megoldást keresi. Ami állandó és 
mégis játékosan változékony megjelenésű Schéner művészetében, az a gyermekkori emlékek 
által meghatározott népi mesterségek iránti tiszteletet kifejező motívumkincs, a tárgyi folklór 
formakészlete, amely már-már kézjegyként ismétlődik munkáin. Mitologikussá nőtt képzelete új 
lényeket teremt, pl: a Pigulát, amely disznótestű, emberfejű teremtmény. Schéner festményein a 
szürrealista motívumokat konstruktív szerkezetbe rendezi, a geometriát és az organikus 
természeti motívumokat egyaránt beépíti műveibe. A népi, népművészeti formakincsből merített 
lovas huszárok, betyárok, szegénylegények cifra szűr mentéje, piros csákója, fekete csizmája, az 
önálló életet élő zsinórdíszek és mézeskalács bábok, a kiskocsik a gyermekkori vásárok, búcsúk 
színes forgatagába vezet. A primér motívumokat aztán felváltják a vastagon felhordott felületbe 
karcolt jelek, vonalhálózatok, amelyek a játszó gyermek homokba rajzolt ábráit, a pásztorember 
fába vésett üzeneteit, az ősember barlang falába rótt mágikus jeleneteit idézik meg.  
A művész pillanatnyi érdeklődésének megfelelően a színek búvópatakként tűnnek el és jelennek 
meg ismét. A 60-as években leginkább a formákkal való játék érdekelte, a festmények felülete 
egyre gazdagodott: a táblaképek felületén applikációk jelentek meg, vagy lemállasztott rétegek 
hagyták maguk után hiányukat, motívumok nélküli ősformák, archetipikus képzetek bukkantak 
fel művészetében.  
A különböző művészi kifejezési formák egymásra termékenyítő hatással vannak, át- meg 
áthatják egymást. Textilszobrai, amelyekkel új műfajt teremtett, ugyanazzal az automatikus, 
expresszív-szürrealista módszerrel készülnek, mint festményei. A hagyományosan a 
népművészetben alkalmazott anyag, a filc lehetőséget ad a népi formakincs felelevenítésére, 
amely azonban a művész különös szürrealista átiratában jelenik meg. A szívekkel kivarrt, 
zsinórdíszes Posztókotlós c. művén mézesbábok lógnak, hátán huszárok lovagolnak. Egész sor 
textilből készült kéz-plasztikát alkot, amelyeket az ujjakra rávarrt díszekkel öltöztet, személyesít 
meg. A színes-különös világból aztán ~ újra puritán képi és formai rendbe juttatja el a nézőt, 
majd nemsokára tépett, gyűrt, vágott, csorgatott, repedezni hagyott szenvedélyesen vonagló képi 
felületeket hagy hátra. Schéner készített apró gyermekjátékokat, térstruktúra-tereket, mászókákat 
is. A magyar népi formák mellett szürreális játékaiban gyakran alkalmaz görög mitológiai 
alakokat, "elkentaurosodott" lovakat, Gorgó-fejeket, sellőket, hárpiákat, Pán-ábrázolásokat. 
Schéner nemcsak saját művészetéről publikál, hanem művésztársairól is számos írása jelenik 
meg, elsősorban az Új Auróra c. folyóiratban, amelynek egy ideig főmunkatársa volt.  
Az iskolában évfolyamonként két osztály, néhány esetben három osztály működik 
párhuzamosan. Az iskolában szakkör jelleggel további területeken bővíthetik ismereteiket a 
diákok.  (Forrás: www.medgyesegyhaza.hu) 
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Művelődés - kultúra 
 
A településen élő közösségek, kulturális csoportok és civil szervezetek munkáját a Művelődési 
Ház és Könyvtár fogja össze. Itt kapott helyet a könyvtár, valamint a kábeltelevíziós központ. 
2004. áprilisától a könyvtár ad otthont az eMagyarország pont-nak, a Művelődési Házban pedig 
2003. októberétől ingyenes internet-hozzáférésre van lehetőség. Az intézményben többek között 
számítógépes terem is rendelkezésre áll, valamint néptánc- és moderntánc csoport és Művészeti 
Alapiskola működik. A Művelődési Házban működik emellett még a nyugdíjasok baráti köre és a 
Medgyesegyházáért Alapítvány is. A Békés Megyei Hírlap körzeti központja is az intézményben 
működik 
Ugyanitt állandó kiállítása tekinthető meg a város szülöttének, díszpolgárának, Schéner Mihály 

Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművésznek. 
Medgyesegyháza legújabb büszkesége az ünnepélyes keretek között 
átadott Schéner-emlékház. A falu néhány évvel ezelőtt vásárolta meg a 
művész szülőházát a Damjanich utcában, melyet nagy titokban újítottak 
fel. Medgyesegyházához csatoltan, annak részeként él Bánkút település 
(5 km, 450 lakos), az 1900-as évek elején a magyar agrárkultúrában 
évtizedeken át jelentős településként szerepelt az ország életében. Itt 
dolgozott Baross László a világhírű búzanemesítő, aki 1895-ben kerül 

Bánkútra, József főherceg uradalmi birtokára (rokonai ma is visszatérő vendégek). A bánkúti 
kastély ma idegenforgalmi kuriózumként szolgál az ország különböző területeiről idelátogató 
vendégek számára. 
Több funkciót is ellát a jelenleg Közösségi Házként 
működő kastély, hiszen a csendes nyugodt környezet a 
turisták pihenőhelye is, mely táborozásra alkalmas, 
rendelkezik könyvtárral, Baross László kiállító teremmel, 
szállással, klubteremmel, szórakozóhellyel, egy épületen 
belül. 
A Kossuth téri díszparkban Mihály Gábor szobrászművész 
alkotása, a díszkút található, valamint a 
millecentenáriumra épült kápolna. A II. világháborús 
áldozatok emlékműve és az országzászló is itt magaslik. A parkot egyébként természetvédelmi 
körzetté nyilvánították. A Művelődési Ház előtt Kalmár Márton szobrászművész Olvasó fiú című 
szobra áll. A millennium alkalmából a településen Csanád vezér-emlékpark létesült, ahol 
történelmi eseményekre emlékeztetnek a kopjafák. A település közigazgatási határában 
honfoglalás kori temetőt tártak fel a 900-as évektől. 
Több civil szervezet is működik a községben, többek között a Medgyesegyházi Fiatalokért 
Közhasznú Egyesület, a Mozgáskorlátozottak Medgyesegyházi Szervezete, a 
Mozgáskorlátozottak Gyulai Egyesülete Medgyesegyházi Csoport, a Zöld Kéz Természetvédelmi 
Szervezet, a Sportegyesület, a Polgárőrség, valamint két alapítvány működik, a Medgyesegyházi 
Nebulókért Alapítvány és a Medgyesegyházáért Alapítvány. 
 
A településen középiskolai oktatás nem folyik. (Forrás: www.medgyesegyhaza.hu) 

A lakó népesség iskolázottsági foka nagyban meghatározza a helyi munkaerőbázis minőségi 
jellemzőit. A népesség iskolázottsága Medgyesegyháza város esetében mind a megyei, mind 
pedig az országos értékekhez viszonyítva gyengébb.  
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A kistérség lemaradása már az alapképzettségi mutatók szintjén jelentkezik, ami tovább gyűrűzik 
és nagyság rendjében fokozódik a közép és felsőfokú végzettségű népesség aránya esetében. A 
releváns korcsoporton belül az általános iskolai végzettségűek aránya 4,3 %-kal, illetve 3,7 %-kal 
marad el a megyei és országos értékektől. Ez a különbség 11,6 % és 11,2 % az érettségizettek, 
illetve 6,4 % és 6,5 % a felsőfokú végzettségűek arányát tekintve. Ez utóbbi értékpár különösen 
súlyos lemaradásra utal, hiszen a felsőfokú végzettségűek aranya a felét sem éri el a megyei és 
országos vonatkozó értékeknek. 

Békés megye: a népesség iskolai végzettsége, 2011 (Forrás: KSH Népszámlálás. 

 
 
Az idegen nyelvek ismeretének felértékelődése azt mutatja, hogy a megye lakói között egyre 
nagyobb arányban vannak azok, akik anyanyelvükön kívül más nyelven, nyelveken is képesek 
megértetni magukat. A magyar anyanyelvű népesség körében az előző népszámláláshoz képest, 
mintegy 5 % -kal emelkedett az idegen nyelvet beszélők aránya, így 2011 elején már csaknem 
egyötödük tudott valamely más nemzet nyelvén. A felsőfokú tanulmányok folytatásához, illetve 
befejezéséhez elengedhetetlen nyelvismeret miatt, az idegennyelv-tudás főként a fiatalokra (15-
39 évesek) és a magasan képzettekre jellemző. Az angol és a német maradt a két vezető nyelv, 
legtöbben ezeket beszélik, illetve az idősebb korosztályok esetében az orosz nyelv ismerete is 
számottevő. A határ mentiségből adódóan a román nyelvet is sokan ismerik, valamint a 
megyében élő szlovák nemzetiségűek jelenléte ösztönzőleg hat a szlovák nyelvhasználatra is. 
 

Békés megye: a népesség idegen nyelv tudása, 2011 (Forrás: KSH 

Népszámlálás  
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Medgyesegyháza sportélete 
 
A helyi sportélet kialakulásában kiemelkedő szerepe volt az Ipartestületnek, valamint a Levente 
Mozgalomnak, hiszen mindkét szervezet képviselte az egészséges életmód, a rendszeres, szerve-
zett testedzés igényét és szükségességét. Az önálló egyesület megalakulását megelőzően az Ipar-
testület és a Levente Mozgalom rendszeresen szervezett sporteseményeket, rendezvényeket, 
teljesítette a helyi közösség sport iránti elvárásait. 1918-ban alakult meg Medgyesegyházi Torna 
Club (MTC), Nyári Sándort választották meg első elnöknek. Kezdetben egy szakosztály 
működött, a labdarúgó, amely alig öt év után jelentős sikereket ért el a megyei bajnokságban, 
annak sikeres élvonalába került. Az Egyesület több átalakulás után 1930-ban nevet változtatott és 
Medgyesegyházi Kinizsi Sport Kör néven szerepelt. A II. világháborút a helyi sportélet is 
megsínylette, a labdarúgó csapat aktív tagjainak többségét behívták katonának több játékos a 

háború áldozata lett. Érdemi változás 1948-ban 
következett be, amikor is újjászervezésre került a helyi 
sportegyesület, és az akkori politikai elvárásoknak 
megfelelően Medgyesegyházi MEDOSZ SE néven 
alakult újjá. A labdarúgó szakosztály mellett, amely a 
megyei I. osztályú bajnokságban szerepelt, megalakult a 
női kézilabda szakosztály is, amely szép sikereket ért el. 
Az 1989-90-es rendszerváltásig Medgyesegyházi Medosz 
SE néven, labdarúgó és női kézilabda szakosztályokkal 

működött a helyi sportéletben. Mind a labdarúgó, mind pedig a kézilabda szakosztály kimagasló 
eredményeket ért el, több helyben nevelkedett labdarúgó egészen az NB. I.-es szereplésig jutott, 
míg a női kézilabda szakosztály is kiváló utánpótlás nevelőnek bizonyult, több itt felnőtt és 
nevelkedett játékosa élvonalbeli klubok stabil játékosává vált. A rendszerváltás után új fejezet 
nyílt a helyi sportélet történetében. Az Egyesület ismét nevet változtatott, Medgyesegyházi Sport 
Egyesület (MSE) néven folytatta szereplését. 1991-ben megépült a helyi sportcsarnok, amely 
nemzetközi szabványnak megfelelő kézilabdapályájával és a hozzátartozó kiszolgáló 
létesítményekkel együtt ideális színterévé vált a női kézilabda szakosztály működésének. A 
sportcsarnok, átadásától napjainkig a női kézilabda szakosztály edzései és hazai mérkőzései 
mellett, rendszeresen otthont ad a labdarúgók téli felkészüléseinek, valamint októbertől, májusig 
népszerű teremlabdarúgó – felnőtt, ifjúsági, serdülő, gyermek – tornáknak és női kézilabda 
kupáknak. A női kézilabda szakosztály kiemelkedő eredményeket, sikereket ért el az utánpótlás 
nevelésben, serdülő és ifjúsági csapatai országos és nemzetközi tornákon ért el kiemelkedő 
eredményeket. Több Medgyesegyházán felnőtt és tapasztalatot szerzett fiatal játékos erősítette az 
első és másodosztályú női kézilabda bajnokság csapatait. A serdülő női kézilabda csapat, amely 
az Általános Iskola tanulóiból verbuválódott éveken keresztül és jelenleg is Békés megye 
legjobbja, rendszeres győztesei több hazai és külföldi tekintélyes kupának. 
A labdarúgó szakosztály váltakozó sikerrel, hol a megyei I. osztályban, hol pedig – mint jelenleg 
– a megyei II. osztályt erősíti. A sporttelepen lévő labdarúgó pályát 1996-ban korszerű 
villanyvilágítással látták el, amely alkalmassá teszi esti-, éjszakai labdarúgó mérkőzések, atlétikai 
versenyek lebonyolítására. 
A helyi sportélet fejlődésének újabb állomását jelentette 2003-ban az uszoda megépítése és 
használatba vétele. Ettől kezdve az óvodában és iskolában tantervbe iktatva, rendszeres heti 
órakerettel működik a vízhez szoktatás és úszásoktatás. 2004-ben a helyi Sport Egyesület újabb 
szakosztállyal, az úszóval bővült, amelynek eddigi rövid idejű működése ígéretesnek és 
bíztatónak mutatkozik. 
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A helyi sport infrastruktúrája 
Sporttelep 
Medgyesegyházán a település központjában, a Sport utcában helyezkedik el. Területe összesen 
közel 10 000 m2, amelyben szabványos, fű borítású labdarúgó pálya, füves edzőpálya, 
aszfaltozott, kombinált kispályás labdarúgó-, kosárlabda-, kézilabda- pálya helyezkedik el. A 
labdarúgó pályával párhuzamosan 800 fő (ülő) befogadására alkalmas fedett lelátó, valamint a 
játéktér mellett, azzal párhuzamosan nyitott lelátó van. A labdarúgó pálya körül 6 pályás, vörös 
salakkal burkolt futópálya van, amely alkalmas magas szintű atlétikai versenyek lebonyolítására. 
A játéktér rendszeres öntözésre kialakított, korszerű villanyvilágítással ellátott, esti-, éjszakai 
mérkőzésekre, versenyekre is alkalmas. A sporttelephez minden infrastruktúrával ellátott öltöző, 
szertár, raktár, büfé, szociális blokk tartozik, amely alkalmas a hazai-, és vendégcsapatok, 
valamint a játékvezetők, sportvezetők elkülönített öltözésére, tisztálkodására. A sporttelep 2006-
ban került felújításra amely lehetővé tette, hogy még több, még színvonalasabb sporteseménynek 
adjon helyet. 
  
Sportcsarnok 
Medgyesegyházán a település központjában a Luther utcában helyezkedik el. 1991-ben épült, 
majd 2000-ben bővítésre, korszerűsítésre került. Alapterülete összesen 2500 m2, amely 
tartalmazza a korszerű, műanyag pályaborítású, nemzetközi szabványoknak megfelelő, 
kombinálható, esetenként kézilabda-, kosárlabda-, röplabdapályákat. A játéktérhez, attól részben 
szintben, és térben elkülönített nézőtér tartozik, amelyben 800 ülőhely és további 800 állóhely 
tartozik. A létesítmény korszerű öltözőket, szertárakat, büfét, szociális helyiségeket is tartalmaz. 
A sportcsarnok világítása televíziós közvetítéseket is lehetővé tesz. 
  
Fedett uszoda 
A fedett uszoda közvetlenül a sportcsarnok mellett helyezkedik el, külön – külön bejárattal, de a 
két létesítmény egymásból is megközelíthető. Összes alapterülete 1500 m2, amely tartalmaz egy 
szabványos 25 m-es úszómedencét, illetve egy kisebb gyermekmedencét, valamint szaunát és 
pezsgőfürdőt is. Az uszoda 2003-ban került átadásra, a legkorszerűbb technológiát alkalmazza. A 
víztisztítás automatikus, teljes vízcsere évente egy alkalommal szükséges. Nemenként 
elkülönített és nevelői öltözőt, valamint a hozzájuk tartozó modern szociális létesítményeket is 
magába foglalja. A létesítmény tanítási időben délelőttönként az óvodásokat és általános 
iskolásokat fogadja, délutánonként, illetve tanítási időn kívül, valamint hétvégén és 
ünnepnapokon Medgyesegyháza és a környékbeli települések polgárait, tanulóit. A fedett uszoda 
Dél – Békés egyetlen hasonló intézménye, amely minden évszakban, naponta várja a látogatókat. 
 
Lovaspálya 
Medgyesegyházán a Batthyány utca végén helyezkedik el. Területe 6800 m2, fűvel borított, 
fákkal szegélyezett terület, amely alkalmas ugrólovak és fogatok versenyének megrendezésére. A 
versenypálya külső kerületének mentén, körülbelül 4000 állóhely áll a nézők rendelkezésére. 

(Forrás: www.medgyesegyhaza.hu) 
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Egészségügyi ellátás  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény meghatározza a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások biztosításának formáit lehetőségeit. 
A településen a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2001. január 1.-től a 
Gondozási Központ keretében kerülnek biztosításra. Az intézmény a település szociális- és 
egészségügyi szolgáltatásait integrálja magába. A feladatok integrált formában történő 
szervezése lehetővé teszi az egyes intézményegységek közötti átjárhatóságot, a szociális 
problémák helyi szinten történő, individuális szükségletekre hatékonyan reagáló kezelésének 
lehetőségét. Az intézmény működésének célja, hogy a település lakosainak igényeihez 
leginkább alkalmazkodó ellátási struktúrát alakítson ki, amelyben stratégiai tervezéssel 
megalapozza a szükséges fejlesztéseket, a hiányzó ellátások biztosítását. Alapvető cél, hogy a 
meglévő szolgáltatások minőségét megtartsa, illetve javítsa. Célja továbbá olyan szociális 
szolgáltató rendszer működtetése, ahol a szolgáltatások középpontjában az egyén áll. A 
szolgáltatások által minden szociális szükséglet kerüljön kielégítésre, amely az összehangolt és 
együttműködésen alapuló munkával tehető eredményesebbé. 
 

Védőnői szolgálat  
A védőnői feladatokat körzeti és iskolavédőnő látja el. A körzeti védőnők feladata a terhes-

gondozás, csecsemő-, kisgyermek-, ill. családgondozás. Az iskolavédőnő feladata az általános és 
iskolás gyermekek körében az alapszűrések elvégzése, az orvosi szűrések, védőoltások 
szervezése, egészségnevelő programok megszervezése és bonyolítása.  
 
Házi szociális gondozás 
A házi segítségnyújtás az igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében nyújtott, az önálló 
életvitel fenntartása érdekében biztosított szolgáltatás, így alapvető gondozási, ápolási feladatok 
elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 
körülményeinek megtartásában való közreműködést illetve a veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelőzésében, azok elhárításában való segítségnyújtást jelenti. 
Azon személyek ellátására törekszik, akik az önálló életvitelük fenntartásában segítséget 
igényelnek egészségi állapotukból, vagy egyéb más okból kifolyólag. A szolgáltatás ellátási 
területe Medgyesegyháza város közigazgatási területe. A hatályos jogszabályok szerint házi 
segítségnyújtása igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a kérelmező gondozási szükségletét. 
Házi segítségnyújtást a megállapított gondozási szükségletnek megfelelően, de legfeljebb napi 4 
órában kell nyújtani, melynek időtartamát egyénre szabottan az intézményvezetője állapítja meg. 
 
A feladatellátás szakmai tartalma, gondozási tevékenységei: 

 segítő kapcsolat kialakítása, és fenntartása 
 orvos előírása szerinti alapvető gondozási ápolási feladatok ellátása 
 segítségnyújtás a személyi- és a lakókörnyezeti higiénia megtartásában 
 gondozott háztartásának életvitelében való közreműködés (mosás, takarítás, bevásárlás) 
 segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult krízishelyzet 

elhárításában 
 az ellátást igénybevevő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban 
 más ellátás szükségessége esetén annak kezdeményezése. 
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A házi segítségnyújtást kinevezett házi szociális gondozók biztosítják. A házi segítségnyújtás 
módját, formáját, és gyakoriságát a vezető gondozó, vagy a gondozás irányítója a gondozási 
tervben foglaltak figyelembe vételével határozza meg.  
Az intézmény a házi gondozási szolgáltatást az intézményvezető által meghatározott módon négy 
körzetben biztosítja. A házi segítségnyújtás orvosi javaslat alapján, hétvégén is biztosított.  
 
 Idősek Klubja 

Az Idősek Klubja a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére szociális, egészségi, mentális 
állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. A helyi igényeknek 
megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű 
programoknak, csoportoknak. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és 
a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. 
Az idősek klubja nappali ellátás alapvető célja, hogy a településen élő valamennyi időskorú, 
rászoruló számára a nappali ellátás elérhetősége biztosítva legyen, módot adva ezzel a közösségi 
együttlétre, a pihenésre, a közösségi programokon való részvételre. 
A Gondozási Központ Idősek Klubja szolgáltatásának ellátási területe Medgyesegyháza város 
közigazgatási területére terjed ki 
A fenntartó város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozza meg az ellátottak körét és 
jogosultsági feltételeinek részletes szabályait. Elsősorban a 18. életévüket betöltött, egészségi 
állapotuk vagy időskoruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 
részben képes személyek részesülnek előnyben. Az Idősek Klubjában ellátható, rendkívül 
indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve 
szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban 
vagy ápolási díjban részesül 
A feladatellátás szakmai tartalma 

 igény szerint meleg élelem biztosítása 
 szabadidős programok szervezése (kártyázás, TV nézés, video-DVD, újság előfizetés, 

társas játékok, kulturális programok), az igénybevevő mentális és egészségügyi 
állapotának megfelelően 

 segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében 
 életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése 
 mentális gondozás 
 szükség szerinti egészségügyi alapellátás szervezése (gyógyszer íratása, kiváltása) 
 szakellátásokhoz való hozzájutás segítése 
 igény szerint személyi tisztálkodás biztosítása 
 igény szerinti személyes ruházat tisztítása 
 igény szerinti bevásárlás 
 egyéb szolgáltatások (Klubba történő be- és haza szállítás) 

 

Fizikai ellátás: 

A fizikai ellátás során, az étkezésen kívül lehetőséget biztosít az intézmény saját ruhanemű 
mosására. A személyi tisztálkodás keretében fürdési, körömápolási, hajápolási lehetőséget 
biztosít. A gondozónők feladata a nappali ellátást igénybevevőknek a szükséges mértékű segítség 
megadása. 
Folyamatos feladatot jelent a nappali ellátást szolgáló helyiségek felszereltségének 
korszerűsítése, a kellemes környezeti kultúra feltételeinek megteremtése. 
A feltételek biztosításába, a környezet alakításába, szépítésébe az ellátást igénybevevők aktív 
közreműködését is igényelni kell. 
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 Mentális gondozás: 
A lelki sérülések megfelelő gondozása, segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, 
krízishelyzetek kialakulásának megelőzése, az izoláció elkerülése érdekében prevenciós munka. 
A pszichés gondozás keretében külön figyelmet kell fordítani az elszigetelődés, a magába 
fordulás kiküszöbölésére, az emberi kapcsolatok erősítésére. Kiemelt figyelmet kíván az 
megromlott családi kapcsolatok kezelése, helyreállításának segítése.  
A pszichés gondozás keretében fő feladat az ellátást igénybevevőknek a kiegyensúlyozott, 
nyugodt, nyílt családias légkör biztosítása, a közösségi lét előnyeinek kiaknázása, a 
szolgáltatáson belüli és az azon kívüli életvezetési segítségnyújtás. 
  
Egészségügyi ellátás 
A nappali ellátásban részesülők egészségi állapotának figyelemmel kisérése, a szükséges 
egészségügyi ellátáshoz való időbeni hozzájuttatás biztosítása a feladat. Kiemelt figyelmet kíván 
a szűrővizsgálatokon való megjelenés elősegítése. 
 
Foglalkoztatás 
A testi-lelki egészség fenntartása, valamint a mentális megbetegedések kialakulásának 
megelőzése érdekében a gondozottak részére elfoglaltság biztosítása. A szabadidő hasznos és 
tartalmas eltöltését szolgálják a szervezett foglalkoztatási és kulturális programok. Ezek 
elsődlegesen a résztvevők igényeihez igazodnak, de feltételezik a gondozók kezdeményező 
szerepét is. 
 
Szabadidős programok szervezése: 
Az ellátást igénybe vevők részére sajtótermék, könyvek, kártya- és társasjáték illetve 
tömegkommunikációs eszközök biztosítása, rendezvények szervezése. 
A nappali ellátásban részesülők részére az intézmény biztosítja a be-és hazaszállítás lehetőségét. 
Ennek biztosítása érdekében az intézmény egy gépjárművel rendelkezik, mely alkalmas 
kerekesszék beemelésére, valamint annak 4+3 pontos biztonsági rögzítésére. 
A nappali ellátásban részesülő személyek gondozása egyéni gondozási terv alapján történik.  
 

Családsegítő Központ 
 A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény meghatározása 
szerint a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek 
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzet kialakulásához vezető 
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás. 
A családsegítő szolgálat általános szociális és mentális ellátást biztosít a szociális és 
mentálhigiénés problémák megelőzése, az egyének életvezetési készségeinek megőrzése 
érdekében. A szolgáltatás családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, szervező 
tevékenységet, tanácsadást végez. Mindezek megvalósulása érdekében nyitott intézményként 
működik, a problémával küzdők önkéntesen vehetik igénybe. 
A fent meghatározott szolgáltatásokon, és tevékenységeken kívül az intézmény a szakmai 
jogszabályoknak, és irányelveknek megfelelően: 

 eleget tesz tájékoztatási, adatvédelmi kötelezettségének, 
 biztosítja ellátottjai alapvető jogait, 
 biztosítja ellátottjai érdekvédelmét, 
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Gyermekjóléti Szolgálat 
A gyermekjóléti szolgáltatás célja a településen élő gyermekek érdekeit védő speciális személyes 
szociális szolgáltatás biztosítása, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
 
A szolgáltatás feladatai: 
A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése  
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése  
A kialakult veszélyeztetettség megszűntetése  
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése  
 
Egyéb feladatok: 

 A településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos kísérése 
 A gyermek panaszainak meghallgatása, a szükséges intézkedések megtétele 
 A védelembe vett gyermek, gondozási nevelési tervének elkészítése, illetve a település 

önkormányzat jegyzőjének felkérésére a családi pótlék természetbeni formában történő 
nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási terv elkészítése 

 Felkérésre környezettanulmány készítése 
 Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését 
 Folyamatosan kapcsolatot tart a nevelési oktatási intézményekkel, segítve azokat gyermekvédelmi 

feladataik ellátásában. (Forrás: www.medgyesegyhaza.hu) 

Szűrővizsgálatok  

A Település gyermekorvosai végzik az életkorhoz kötött, kötelező szűrővizsgálatokat és kötelező 
védőoltásokat.  
A biometrikus és érzékszervi szűrővizsgálatokkal kapcsolatos teendőket a 0-6 éves korosztályra, 
valamint a helyi nevelési-oktatási intézményekkel tanulói jogviszonnyal rendelkező összes 
iskolásra vonatkozóan a védőnői szolgálat látja el.  
A város általános iskolás tanulóinak fogorvosi szűrését a fogszakorvosok évente végzik. A 
népegészségügyi program keretében 2006-ban mammográfiai szűrővizsgálatokat végeztek a 
békéscsabai kórházban a 45 - 65 éves korcsoportba tartozó nők számára. A békéscsabai kórház 
vonzáskörzetébe tartozó nők (21 788) megjelenési aránya 54 %, míg az országos nem éri el az 
50%-ot.  

Békés Megyei Tüdőkórház Tüdőszűrő Állomása évente - az általa meghatározott 
időpontban - tüdőszűrő vizsgálatot tart, melyen a megjelenés a betegségmegelőzés érdekében a 
18/1998. NM rendelet 19. § értelmében ajánlott. Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész 
életébe beépülő tevékenység, amely egyaránt irányul a pedagógusok és tanulók 
egészségismereteinek bővítésére, korszerűsítésére, a fizikai és pszichológiai környezet 
egészségtámogató jellegének erősítésére, az oktatói-nevelői tevékenységben a személyközpontú 
megközelítésre a tanulók személyiségfejlesztése érdekében.  
 
Orvosi ellátás 

A városban két háziorvos és egy fogszakorvos rendel. A gyermekek részére külön gyermekorvos 
áll rendelkezésre. Az ellátás helye három orvosi rendelőben történik. 
A város orvosi ügyeleti ellátása munkanapokon délután 15 órától másnap reggel 7 óráig tart. A 
hétvégi orvosi ügylet egész napos. A városban a gyógyszer ellátást a Platán Patika végzi. 
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Közbiztonság 
A városban a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Medgyesegyházi Rendőrőrse szolgál a 
közbiztonság érdekében. Tevékenységi területe: a közbiztonság és a közrend védelme érdekében 
folytatott tevékenység a közterületek rendjének fenntartása. Jellemzően a gépkocsizó vagy 
gyalogos járőrszolgálatot ellátó egyenruhás rendőrök végzik a közterületek és nyilvános helyek 
rendőri ellenőrzését, meghatározott személyek, területek, létesítmények vagy értékek védelmét 
és közbiztonsági ellenőrzését. 
 
Polgárőrség feladata 
A városban működő polgárőr szervezet a Medgyesegyházi Bűnmegelőző Vagyonvédelmi 
Polgárőr Egyesület. Tevékenységével hozzájárul a helyi közrend és közbiztonság védelméhez.  
Rendkívüli veszélyhelyzetek esetében feladata a védekezésben, a károk megelőzésében és 
elhárításában, a helyreállítás és újraépítés feladataiban való részvétel.  
 
Bűnmegelőzésre tett intézkedések a városban 
A városban a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének I. üteme 2013-ban megvalósult, amelynek 
során 16 darab folyamatosan üzemelő, kamera került telepítésre a város forgalmas közterületein, 
a belvárosban és a bevezető utak mentén. A rendszer további bővítése, a külterületek, valamint 
Bánkút és Lászlótelep településrészek hálózatba történő bekapcsolása várhatóan 2014 évben fog 
megtörténni.  
A gyermekek biztonsága, s ezzel a jövő generációjának az önrendelkezés körébe tartozó 
biztonságos életvitelre nevelés az általános iskola tantervében szerepel, mint kiegészítő oktatási 
anyag a Nemzeti alaptanterv mellett.  
A gyermekek a legsérülékenyebbek, legyen szó közúti közlekedési balesetekről, élet- vagy 
vagyon elleni bűncselekményről, bármely rossz szándékú befolyásról vagy csak 
tapasztalatlanságukból fakadó átgondolatlan döntésekről. Ők azok, akik életmódjukból adódóan 
nem érzik a veszélyt. 
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Gazdasági helyzet 
 
A Központi Statisztikai Hivataltól származó adatok alapján megállapítható, hogy míg Békés 
megye gazdasági erőforrása az országos átlaghoz képest stagnáló, addig a dél-alföldi értékekhez 
képest is elmaradást mutat. Hiszen miközben 2006-ban az egy főre eső GDP a régióban közel 1,5 
millió forint volt, addig ugyanez az érték a megyében alig haladta meg az 1,3 millió forintot. 
(Bács-Kiskunban 1,465 millió Ft, Csongrádban pedig 1,670 millió forint volt az egy főre eső 
GDP ugyanebben az időszakban). A komoly gazdasági problémákkal küzdő megyében ráadásul 
több külső, illetve belső periféria szerepet betöltő kistérség is van. Ezek egyike a szeghalmi 
kistérség. 
Békés megye 8 kistérségén belül a Mezőkovácsházi és Sarkadi kistérségek sorolhatóak a 
szeghalminál kedvezőtlenebb helyzetű kistérségek körébe.  
 
Medgyesegyháza gazdasága 
Medgyesegyháza gazdaságának fejlődését igen jelentős mértékben meghatározták természeti 
adottságai, amelyek kedvezőek a mezőgazdaság számára. A település határában találjuk hazánk 
egyik legjobb minőségű termőtalaját. A földek átlagos aranykorona értéke 34 AK, éghajlata 
kiváló, a napsütéses órák száma kiemelkedően magas. Ennek megfelelően a mezőgazdaság 
mindig viszonylag kedvező megélhetési formának számított, összehasonlítva több más, jóval 
kevésbé szerencsés agráradottságú településsel. 

 
Az 1990-es évek elején a Kárpótlási Törvény és a Szövetkezetek átalakulásáról szóló Törvény 
alapján a kiváló minőségű termőföldek, illetve a mezőgazdasági szövetkezetek vagyona 
magánszemélyek tulajdonába került, megteremtve ezzel a tulajdonosi közvetlen érdekeltség 
alapjait, ezzel a magasabb színvonalú termelési kultúrák, termesztési technológiák gyors 
elterjedésének lehetőségét. Szerencsésnek minősíthető, hogy Medgyesegyházán és a környező 
településeken a termőföldek jelentős része medgyesi gazdák tulajdonába került. A földtulajdon 
„üzemméretei” változatosak, az 1-3 hektártól a 400-500 hektáros területig szóródnak. 
Összességében a szétaprózottság kevésbé jellemző a városra, illetve a különböző birtokméretek 
komplementer módon, egymást kiegészítve képesek működni. Így a város földjein egyaránt 
találkozhatunk kiterjedt szántóföldi növénytermesztéssel, illetve a kisebb területegységeken 
elsősorban intenzív, munka - és munkaerő igényes kertészeti kultúrákkal (primőr zöldség: 
paprika, uborka, paradicsom, illetve görögdinnye). 
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Ez utóbbi tevékenységben valamilyen szinten és fokon szinte minden család részt vesz. A 
jelenlegi adózási rendszer, és az „őstermelői státusz” létének köszönhetően a termelők gazdasági 
tevékenységüket kisebb részben társas vállalkozásokban (Bt., Kft.), nagyobb részben 
„őstermelőkként” végzik. A medgyesiek ezt a magas szintű termelési kultúrát a környező 
településeken is elterjesztették. Az elmúlt évtizedben Medgyesegyháza a görögdinnye termesztés 
területén „hazai piacvezetővé” vált, innen kerül a hazai - és külországok piacaira a görögdinnye 
több mint 50%-a. Az Európai Unió országaiba Medgyesegyházáról és környezetéből évente 2500 
– 3000 kamion (egyenként 24 tonna) görögdinnye kerül. 
Az elmúlt egy, másfél évtizedben a mezőgazdaság különleges termelési adottságaira ráépült a 
korszerű élelmiszer feldolgozóipar, magas színvonalú csomagolástechnológiával. Számos magas 
szintű technológiával ellátott vállalkozás, telephely jött létre, ahol a társaságok fejlett 
kooperációban értékes integrátori tevékenységet is folytatnak. Az integrátori tevékenység kiterjed 
a környező településekre, sőt Békés megye távolabbi településeire is, így az itt folyó gazdasági 
tevékenységnek meghatározó szerepe van Dél-Békés, illetve Békés megye gazdaságára, az itt 
megtermelt mezőgazdasági termékek piacra juttatásában. A felvásárló és feldolgozó 
telephelyeken jelentős számban épített hűtőházak, hűtőtárolók, és egyéb tárolók, raktárak jelentős 
árumennyiség magas szintű tárolását, raktározását és komplex, sokoldalú logisztikai 
tevékenységek gyakorlását teszik lehetővé, ezzel fontos szerepet töltenek be a helyi és a 
kistérségi foglalkoztatásban is. Statisztikai tény, hogy minden medgyesegyházi üzemben, 
vállalkozásnál jelentős a környező települések munkavállalóinak foglalkoztatása. Az elmúlt 
évtizedben a különféle területfejlesztési, agrárfejlesztési alapokból, pályázati úton jelentős értékű 
fejlesztési programok, beruházások, gép-, eszközbeszerzések valósultak meg. A helyi gazdaság 
fejlettségét, az itt élők vállalkozó kedvét, kreativitását igazolja, hogy Medgyesegyháza 
mezőgazdasági termelői és vállalkozói a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokból a 
lakosságszámra, illetve a vállalkozásokra számítható arányos hányad többszörösét nyerték el. 
 

A gazdaság szerkezete a vállalkozások típusai 
szerint 

Társas vállalkozások száma 76 
Egyéni vállalkozások száma 136 
"Őstermelői" igazolvánnyal 
rendelkezők száma 1200 

 
 
Jelentősebb vállalkozások, gazdasági társaságok rövid bemutatása 

Az alábbiakban a 120 Millió Ft-os éves árbevételt meghaladó gazdasági társaságok jellemzőit, 
foglalkoztatási mutatóit, illetve fő tevékenységi köreit vázoljuk fel. Ezek igen nagy részének 
kötődik tevékenysége az agrárszférához, illetve az élelmiszeriparhoz. A szűkebben értelmezett 
ipari ágazatok közül elsősorban a könnyűipar tudott gyökeret verni a településen. A legnagyobb 
vállalkozások között találhatóak még kereskedelemmel foglakozó vállalkozások, jelezve a város 
a térség ellátásában betöltött szerepkörét.  

Medgyesegyháza-Bánkút ÁFÉSZ 

Jogelődje, a Hangya Szövetkezet, 1921-től működött a településen, majd 1946-tól formájában 
átalakult, elsősorban a helyi kereskedelmi és vendéglátó ipari igények kielégítésére fókuszálva 
tevékenységét. A kezdetektől az 1980-as évekig jelentős szerepet töltött be a helyben megtermelt 
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mezőgazdasági termékek felvásárlása területén. Az 1989-től az 1990-es évek elejéig jelentős 
átalakuláson ment keresztül. A vendéglátó ipari létesítményeit jelenleg elsősorban bérbeadás 
útján hasznosítja, ugyanakkor kereskedelmi tevékenységét az elmúlt években jelentősen 
bővítette, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelem területén. Medgyesegyházán, 
Medgyesbodzáson, Gábortelepen, Csanádapácán és Kunágotán összesen 16 üzletet működtet, 
fontos szerepet tölt be ezen települések alapvető élelmiszerekkel történő ellátásában. 
Medgyesegyházán korszerű üzemanyagtöltő állomást is működtetnek. Jelenleg is folyik a 
jogszabályváltozások követése, a szövetkezet átalakítása. 
 Haladás Plus Kft. 
A gazdasági társaság az 1962-ben létrehozott Haladás Mezőgazdasági Szövetkezet sikeresen 
átalakult jogutódja. Jelenlegi tevékenységi körében az állattenyésztés szarvasmarha és sertés 
ágazatai, a növénytermesztésen belül a búza - és kukorica, illetve napraforgó termesztés, 
valamint a mezőgazdasági termékek feldolgozása, raktározása játszik vezető szerepet. A nagyobb 
helyi vállalkozások közé tartozik. Állandó jelleggel 45 főt, idényjelleggel 93 főt foglalkoztatnak. 
Alkalmazottaik közül rendszerint 10-20 fő nem helyi lakos, ők Medgyesbodzás, Pusztaottlaka és 
Nagykamarás településekről járnak be.  
Medi-Fruct Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet 

1995-ben helyi és környékbeli dinnyetermelők alapították, azzal a határozott céllal, hogy tagjaik 
termelő tevékenységükkel összefüggő beszerzéseit, illetve megtermelt árujuk piacra juttatását 
hatékonyan, versenyképesen oldják meg. Az elmúlt tíz esztendőben tevékenységük árbevétele 
folyamatosan bővült, integrátori tevékenységüket folyamatosan fejlesztették, korszerű telephelyet 
alakítottak ki. A szövetkezet tagjai által megtermelt árut egyre igényesebb formában, korszerű 
csomagolástechnika felhasználásával hozzák forgalomba. Jelentős szerepet töltenek be a 
Medgyesegyházán és környező településéken termelt görög- és sárgadinnye, valamint primőr 
zöldég hazai és az Európai Unió piacaira való eljuttatásában. 
Medgyes Kft. 
1990-ben családi vállalkozásként jött létre, majd 1992-től gazdasági társaságként működik. Évről 
évre dinamikus fejlesztéseket valósítanak meg. A település legkorszerűbb feldolgozó üzeme. 
Kiemelkedő jelentőségű integrátori tevékenységük, több mint 1200 termelővel állnak rendszeres, 
szerződéses kapcsolatban, ennek keretében étkezési napraforgót és tökmagot termeltetnek. Az 
import útján behozott pisztáciának és földi mogyorónak a Medgyes Kft. legjelentősebb hazai 
feldolgozója és forgalmazója. Az itt feldolgozott és előállított élelmiszeripari termékek keresett 
áruk a hazai és a környező országok piacain egyaránt. 
Szamosi Tüzépker Kft. 

1990-ben családi vállalkozásként indult, árufuvarozással, építőanyag-, és tüzelőanyag 
kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozás. Az elmúlt másfél évtizedben jelentős beruházásokat, 
fejlesztéseket valósítottak meg. 1996-tól társas vállalkozásként működik, árbevétele, 
alkalmazottainak száma folyamatosan növekszik. Tevékenységi körüket folyamatosan bővítik. 
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 PRO – MED Kft. 
1994-ben alakult meg, a korábban több évtizeden keresztül működő BŐR – TEX Szövetkezet 
szakmai hátterére, szakembergárdájára alapozva. Különböző kisszériás cipőipari termékeket, 
ortopéd, illetve gyógyászati cipőket állítanak elő. A kész termékeket elsősorban Németországba, 
Ausztriába és Svájcba szállítják. 
Nemzetközi Konfekcióipari Kft. 

1993-alakult, a korábbi Békéscsabai Kötöttárugyár piaci hátterére építve. Kezdetben 
alvállalkozóként, bérmunkák végzésével vettek részt különféle konfekcióiparai termékek 
gyártásában, majd önálló termékskálát alakítottak ki. Termékeiket elsősorban Hollandiába, 
Belgiumba és Franciaországba szállítják. 
Csicsely és Társa Kft. 
A társaság 1991-ben alakult azzal a céllal, hogy Medgyesegyházán és környékén primőr 
zöldséget, görögdinnyét termeltessen, és azt felvásárolja, csomagolja, feldolgozza és külföldre 
exportálja. A Kft. tevékenységét, működési körét folyamatosan bővítette az elmúlt másfél 
évtizedben. Korszerű telephelyet, hűtőházat létesített, a legmodernebb osztályozó, válogató 
gépeket helyezett üzembe. Termékeit főként az Európai Unió piacaira juttatja el, ahol széles körű 
ismertséggel, kapcsolatrendszerrel, kiváló referenciával rendelkezik. 
Medgyesegyháza kereskedelmi szerepköre 
Medgyesegyházán, a megye déli részének hagyományos kisközpontjaként, a kereskedelem 
sohasem korlátozódott magára a településre, hanem mindig kiszolgálta a környező településeken 
élők igényeit is.  
Élelmiszer kiskereskedelem 
Medgyesegyházán a bolti kiskereskedelemben egyik meghatározó szereplő a Medgyesegyháza – 
Bánkút ÁFÉSZ, amely a helyi, központi üzletek mellett Medgyesbodzáson, Gábortelepen, 
Kunágotán és Csanádapácán is működtet üzleteket. Ezen üzletek, valamint a jelentős számban 
lévő magánszemélyek Medgyesegyházán működő üzletei fontos szerepet töltenek be a megjelölt 
települések élelmiszer kiskereskedelmi ellátásában. A környező települések polgárai 
(Medgyesbodzás, Pusztaottlaka, Nagykamarás, Almáskamarás) bevásárlásaikat jellemzően 
Medgyesegyházán végzik el. 
Tartós fogyasztási cikkek, iparcikkek forgalmazása 

Medgyesegyházán több iparcikket, tartós fogyasztási cikket forgalmazó szaküzlet van, a felsorolt 
településeken ezek a termékek nem szerezhetők be, így a környező települések lakói ilyen jellegű 
vásárlásaikat is itt bonyolítják le. 
 Mezőgazdasági- és termelő eszközök kereskedelme 
Medgyesegyházán magánszemélyek tulajdonában és üzemeltetésében négy jelentős árukészlettel 
rendelkező, mezőgazdasági cikkeket, termelő eszközöket, gépeket, növényvédő-szereket, 
műtrágyákat árusító üzlet van, ezek az üzletek elégítik ki – a helyi igényeken kívül - 
Nagykamarás, Medgyesbodzás, Pusztaottlaka, Almáskamarás, Magyarbánhegyes mezőgazdasági 
vállalkozóinak, termelőinek az igényeit, de gyakran még külföldről - leginkább Romániából - is 
érkeznek vásárlók. 
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Tüzelő- építőanyag kereskedelem 

Medgyesegyházán egy jelentős gazdasági társaság (Szamosi Tüzépker Kft.) foglalkozik tüzelő- 
és építőanyag kereskedelemmel. Ez a vállalkozás látja el a környező települések polgárait az 
üzletkörbe tartozó árukkal. 
 Gyógyszer kereskedelem 
A környék legnagyobb árukészlettel rendelkező gyógyszertára a medgyesegyházi „Platán 
Patika”, amely ellátja a helyi és környékbeli települések lakóit gyógyszerrel és egyéb ebbe az 
üzletkörbe tartozó készítményekkel. A környező települések közül Almáskamaráson, 
Pusztaottlakán, Bánkúton egyáltalán nincs gyógyszertár, ezen települések lakói jellemzően itt 
szerzik be gyógyszereiket. A Platán Patika forgalmát tovább növeli, hogy állandó készenlétet, 
ügyeletet tart, ami azt jelenti, hogy a környező települések (Magyarbánhegyes Medgyesbodzás, 
Nagykamarás, Kunágota) gyógyszertárainak nyitvatartási idején túl a betegek itt szerzik be 
gyógyszereiket. (Forrás: www.medgyesegyhaza.hu) 

 
Turisztika, látványosságok 

A város és környéke elsősorban a természet rajongóinak (kerékpáros és gyalogtúrák, tanösvény) 
és a gyógyvíz adta gyógyászati lehetőséget keresőknek lehet vonzó. A turizmus másik 
meghatározó szegmensét a vadásztatás jelenti. A térségben jelentős apróvadállomány él. 
A megye síkvidéki jellege és a nagyobb településtávolságok és a látnivalók szórt elhelyezkedése 
a gyalogos természetjárásnak kevésbé, a kerékpáros kirándulások számára viszont alkalmassá 
teszi a Békés megyei tájat. Az egyre nagyobb tömegeket megmozgató kerékpáros turizmus 
szempontjából lényeges, hogy a megyében számos kerékpárút hálózati szakasz épült ki, azonban 
ezek még korántsem alkotnak összefüggő hálózatot. A megye kisforgalmú összekötő útjai és a 
már kiépült településkörnyéki és településközi - egyelőre csak Békéscsaba-Gyula között - 
kerékpárutak kedveznek akár az egyéni, akár a csoportos túrák szervezésének is. A megye egy-
egy tájegységének valamely településén megszállva egy-egy túranap alatt a környék látnivalói 
kerékpáros túraútvonalra felfűzve végigjárhatók. A kerékpáros túrázás elsődleges célterületének 
a Körösök vidéke számít. 
 
Medgyesegyháza idegenforgalma 

A város idegenforgalma három pillérre támaszkodik, amelyek közül egyik sem tekinthető 
országos jelentőségű, a tömegturizmus generálására alkalmas vonzerőnek. A természeti 
környezet sajátos, igazi alföldi tájat kínál a látogatóknak. Ez önmagában talán viszonylag 
kevesek számára lehet vonzó, hiszen nagyobb összefüggő védett területet sem találunk 
Medgyesegyháza környezetében, a terület kitűnő agráradottságai miatt szinte teljes egészében 
átalakított kultúr táj. Ez azonban nem zárja ki a színvonalas vadgazdálkodás meglétét. A 
Hubertus Vadásztársaság több mint 60 éves múlttal rendelkezik Medgyesegyházán, jelenleg 
közel 10 000 hektáros területen folytat eredményes tevékenységet. A társaság területén szinte 
minden az Alföldön honos vadfajta – őz, szarvas, fácán, fogoly, róka, nyúl stb. – megtalálható. A 
társaság több évtizedes kapcsolatot ápol német, olasz, spanyol, francia, osztrák, svájci 
vadászatokat szervező utazási és vadászatszervező irodákkal, amelynek keretében évente, 
minden évszakban sok száz vendégvadász érkezik a Vadásztársasághoz, hódolva 
szenvedélyének. A helyi vadászturizmus folyamatosan bővülő és fejlődő pályán van, amelyből 
folyamatosan növekvő bevétele van a társaságnak, illetve a helyi és környékbeli vendéglátásra 
szakosodott vállalkozásoknak. 
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Medgyesegyháza kulturális látnivalói közül ki kell emelni a két múzeumot, amelyek a 
búzanemesítő Baross Lászlónak, illetve Schéner Mihály festőművésznek állítanak emléket. Az ő 
munkái díszítik a település legújabb építészeti látványosságát, a milleneumi ökumenikus 
kápolnát is.  
A város sajátos jellemzője a fesztiválturizmus. A Falunapoknak, de különösen az évente 
megszervezett és egyre ismertebbé váló Dinnyefesztiválnak a növekvő számú közönsége egyre 
nagyobb – bár a dolog jellegzetességéből adódóan nehezen számszerűsíthető – arányban érkezik 
a településen kívülről. 
 
Dinnyefesztivál  

Medgyesegyháza rendezvény naptárában lassan két 
évtizede foglal el előkelő helyet a Dinnyefesztivál. A 
háromnapos program nem nélkülözheti a dinnye 
termesztésének helyi hagyományait, ami a múlt század 
első felére vezethető vissza. Mivel napjainkban az ország 
dinnyetermésének 60%-át adja a település és környéke, a 
dinnye exportnak, pedig fele származik Dél- békésből, 
természetes, hogy ez a téma többször is terítékre kerül a 
fesztivál során.  
Olyan szakmai és kulturális kavalkádot kínál a 
közönségnek, melyen keresztül megőrizhetők a 
mezőgazdaság meghatározó értékei az utókor számára, 

ugyanakkor az érdeklődők nívós szórakoztató programok keretében kapcsolódhatnak ki. 
Minden korosztály találhat kedvére való elfoglaltságot, hisz vannak szakmai fórumok, expo, 
vásári forgatag, helyi és országos, profi és amatőr fellépők. Az ünnepi felvonulás, a Dinnye 
Lovagi Torna, a játékos vetélkedők, Dinnyefigura készítő, Dinnyepakoló, Dinnyedobozoló, 
Dinnyeevő, Dinnyesaccoló és Zsonglőr versenyen való megmérettetés sem marad el, csakúgy, 
mint a folyamatos dinnyekóstolás. 
A fesztivál több ezer fős látogatottságra számít évről-évre, hiszen a korábbi években az ország 
minden szegletéből érkeztek vendégek, sőt külföldről is egyre több turista fordul meg ezen 
időszakban. A rendezvény közelebb hozza az itt élő embereket egymáshoz, megadja a 
közösséghez tartozás élményét.  
 
Családi majális 
Medgyesegyháza az elmúlt másfél évben új hagyományokat teremtett rendezvény naptárában. 
A települési adventi együttlét után nagy sikerrel debütált a Nyárváró családi majális, melynek 
keretében több százan nosztalgiáztak az egykori fáklyás felvonulás nyújtotta közösségi élmény 
után. A siker nem maradt el a retró-fíling megidézésével.  
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Infrastruktúra 
 
Lakáshelyzet  

Medgyesegyháza lakásállománya 1827 darab lakásból áll. A lakás állomány építése 
folyamatosan csökken a településen. Egy lakásra átlagosan 2,3 lakos jut, ami megyei 
viszonylatban (2,27 lakos)  kicsivel magasabb, mint az átlag, és még az országos átlagnál is (2,36 
lakos) nagyobb érték. Itt tehát több ember él egy lakásban átlagosan, mely egyrészt kevesebb 
helyet, másrészt nagyobb családokat feltételez. Utóbbi a jelenlegi negatív országos tendenciák 
tekintetében akár jónak is mondható.  
 

A Lakóegységek rendeltetés és lakóik szerint, 2011 

lakás 

lakott nem 
lakott együtt 

Lakott 
üdülő 

Lakás és lakott 
üdülő együtt 

Lakott egyéb 
lakóegység  Összesen 

Száz lakásra és lakott 
üdülőre jutó lakó 

  

1 596 231 1 827 - 1 827 - 1 827 230 

  Forrás, KSH népszámlálás 2011 

A lakások és lakott üdülők építési év szerint, 2011 

1946 
előtt 

1946-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2005 

2006-
2011 összesen 

581 440 267 280 207 36 10 6 1827 

Forrás, KSH népszámlálás 2011 
A fenti adatokból látható, hogy Medgyesegyháza városban a lakásépítési kedv nem jellemző.  A 
közüzemi ivóvíz szolgáltatásba csaknem minden lakóingatlant bekapcsoltak. A közműves ivóvíz 
ellátási arány 92%-os.  
Közműves ivóvízellátásba bekapcsolt lakások száma (2011): 

 Medgyesegyháza: 1683 (103 közmű) 
 Bánkút: 173 (5 közmű) 

Közcsatornával ellátott lakások száma 966 db. Ez 52%-os közcsatorna bekötési szolgáltatást 
jelent a településen. Ez abból adódik, hogy még mindig magas a teleülésen a félkomfortos és 
komfort nélküli lakások száma  
 

 A lakások és lakott üdülők komfortosság szerint, 2011 

Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort 
nélküli 

Szükség- és egyéb 
lakás Összesen 

 687 810 103 218 9 1 827 
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 Forrás, KSH népszámlálás 2011 
Távközlési hálózat:  
A korábbi években a telefonfejlesztésekkel a városban jelentkező igények teljes ellátását 
megvalósították. A telefonközpont optikai kábellel csatlakozik Békéscsaba góckörzethez. A 
korábbi körzetkábelek helyi funkcióval üzemben maradtak. A kiépített vezetékes hálózat az 
igények teljes ellátását biztosítja.  
Telefonos hálózatba bekapcsolt lakások száma: 969 lakás 

 
Kábeltelevízió hálózat:  
A település belterületén kábeltelevízió rendszer üzemel. A KTV rendszer kiviteli tervét a 
település teljes belterületére elkészítették. 
 
Megújuló energiaforrások, ellátások  
A megújuló energiaforrások közül a megyében elsősorban a biomassza alapú tüzelési módok és 
technológiák elterjesztése, a napenergia aktív (főleg használati melegvíz célú, a szél 
hasznosítása, valamint a geotermikus energia játszhatnak meghatározó szerepet. 
A megújuló energiaforrás-adottságok közül, a megye területének jelentős erdősültsége, a 
biomassza előállítás lehetőségét biztosítja. Az erdőgazdasági hulladékok, a fa és egyéb 
növénytermesztési hulladékok, ill. az energiahasznosítási céllal telepíthető energia ültetvények 
folyamatosan keletkező és hasznosítható energiahordozóként állhatnak rendelkezésre. A 
biomassza egyedi alkalmazással kiválthatja nagyobb kommunális oktatási, kórházi, egyéb 
intézményi stb. létesítmények hagyományos hőenergia hordozóját, lakossági központos 
hőenergia-ellátási rendszereinek primer energiahordozóját, ipari parkok új, egyéb vállalkozások 
hő- és villamosenergia-átalakító berendezéseinek is primer energiahordozóját. Továbbá, alap 
energiaforrásul szolgálhatnak új vidékfejlesztési, turisztikai, rekreációs stb. létesítmények 
energiaellátási rendszereinek. A biomassza potenciális adottságaira alapozva készíthető el a 
megyei biomassza energiaforrás-hasznosítási javaslata, amelyben elsődlegesen a hőszolgáltatás 
bázisainak biomassza tüzelésű átállítását célszerű megoldani, amennyiben a helyi szándékok is 
megértek erre az olcsóbb, versenyképes és környezetkímélő megoldás módra, mely egyben 
munkahelyteremtéssel és folyamatos foglalkoztatással párosul.  
A geotermikus energia hasznosítása (humán erőforrás-foglalkoztatás fejlesztés, gazdasági 

versenyképesség, életminőség javítás) javasolt, elsődlegesen a már feltárt termálvízzel 
rendelkező településeken, de újabb feltárásra is kínál lehetőséget a megye termálvíz kincsét 
jelző átfogó térképek.  
Vízenergia villamos energiává történő átalakítására vízerőművek létesítésére több vízfolyáson 

is lenne lehetőség, a már kiépített és még kiépíthető duzzasztási lehetőségek hatására. Ezeket 
kellő körültekintéssel szabad csak létesíteni, mert erőltetett duzzasztások előnytelenül 
megváltoztatják és veszélyeztetik a vízi élővilágot és a vízfolyások egyéb turisztikai és komplex 
hasznosításait.  
Szélenergia villamos energiára való átalakítására is vannak már kezdeményezések. A 

természeti adottságok további lehetőségeket is kínálnak.  
A napenergia hő-hasznosításra való átalakítási igénye főleg az üdülőterületeken jelentkezik, 

kempingek, szabadidőközpontok, üdülő együttesek, tározótavak térségében. Ezek helyi szinten 
jelentősek energia megtakarítás és környezetkímélés szempontjából, azonban nem alkotnak 
összefüggő rendszert megyei szinten. Alkalmas szoláris berendezéseik kombinálhatók a 
biomassza bázisú energiaátalakítási technológiákkal, ahol már mérhető nagyságrendet 
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jelenthetnek a megye korszerű energiahordozói szerkezet-átalakításában.  
 
Medgyesegyháza település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamos 
energia és a földgáz áll rendelkezésre. 
A földgáz település szintűnek tekinthető, kiépítettsége korszerű termikus energiaellátási 
lehetőségét biztosít a településen.  
A villamos energia a világítás és technológiai célú energia igények kielégítését szolgálja. 
A megújuló energiahordozók hasznosítása nem jellemző. 
A várható árstruktúra változás, és a környezetvédelmi igények felértékelik a megújuló 
energiaforrásokat, s azok szélesebb körű hasznosítási igénye prognosztizálható. 
A megújuló energiahordozók közül a szél és a napenergia hasznosítás lehetőségét kínálja a 
település természeti adottsága.  
 
Ivóvíz és szennyvízellátás 

A víz alapvető, pótolhatatlan lételeme minden élőlénynek. Az érintetlen vagy természetközeli 
állapotú tiszta felszíni vizek a biodiverzitás megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségűek. A 
víz természeti erőforrásként is értékes. A felszíni és felszínalatti vizeket megannyi gazdasági 
tevékenységhez használják fel: turizmus, mezőgazdaság, ipar, bányászat és nem utolsósorban 
természetesen ezek az ivóvíz legfőbb forrásai. A víz megújuló természeti erőforrás, azonban a 3. 
Víz Világ Konferencián (Kyoto, 2003. március) is megfogalmazásra került az utóbbi évtizedek 
azon jelentős felismerése, hogy nem körültekintő használata és a globális igények szakadatlan 
növekedése (népességnövekedés a gazdasági növekedés, fogyasztás, „életszínvonal” növelés 
kényszerével párosulva) következtében az egészséges édesvíz hiánytól szenvedő lakosság aránya 
rohamosan emelkedik, a fenntarthatóságot veszélyezteti, mi több, diplomáciai vagy akár 
fegyveres konfliktusok robbanhatnak ki a nem is oly távoli jövőben. Ennek elkerülése, 
érdekegyeztetés, a vízkészletek takarékosabb felhasználása érdekében számos globális 
kezdeményezés indult, mint pl. a „Water for Peace” – Víz a Békéért – program.  
 
Az ivóvíz ellátást a Medgyesegyháza Vízmű Településüzemeltető és ivóvíz szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. (Rövidítve: Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.) Medgyesegyháza  
végzi a városban és Medgyesegyháza - Bánkút településrészen. Alaptevékenységei a víztermelés, 
- kezelés és - elosztás, valamint a szennyvízelvezetés, - begyűjtés és - tisztítás, továbbá a 
település üzemeltetés.  
Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 1996. december 15-én megalakította az 
Ivóvízellátó és Település-üzemeltetési Közhasznú Társaságot. A cég kis létszámmal kezdte meg 
tevékenységét (4 fő) kezdetleges körülmények között. 1998. május 15-re elkészült a településen a 
300 m3/d kapacitású, teljes oxidációs technológiával üzemelő szennyvíztisztító telep, amelyhez 
városunk mintegy 63%-át lefedő - csatornahálózat szállítja a tisztítandó szennyvizet. Ide kerül a 
szippantott szennyvíz is. A szennyvíz-tisztítómű a település külterületének déli csücskében került 
kiépítésre. 
2008. május 1. napjától a település üzemeltetését átvette a szolgáltató, és 2 fő fizikai 1 fő 
munkavezetővel bővült a létszám. 2009. évtől a Kht. mint társasági forma megszűnt, így az 
immár Városi Önkormányzat megalapította a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.-ét, amely 
teljességgel ellátja a Kht. feladatait. Jelenlegi összes létszáma: 12 fő.  
Medgyesegyházán és Medgyesegyháza-Bánkúton a közműves vízellátást - a növekvő vízigények 
és a felszín közeli vízadó rétegek elszennyeződésének következményeként - az 1965-66-os 
évektől kezdték kiépíteni.  
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A fejlesztések között kiemelt szerepe van a Dél Alföldi Vízminőség Javító Programnak. Ennek 
keretében Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyékben 2009-ig az Európai Unió ivóvíz 
minőségi normáinak kell megfelelni. A program keretében a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit 
Kft. működési területén is elkészült az ivóvízkezelő művek felülvizsgálata, valamint a 
vízminőség javítással kapcsolatos térségi tervezés.  
 

Település neve Adatok 
Medgyesegyháza Medgyesegyháza-Bánkút 

Vízvezeték hossza: 50 000 m 7 500 m 

Ingatlan szám/ingatlan bekötés: 1742/1683 db 176/173 db 

Víztermelő kút száma: 2(+1) db 1 db 
 
Szennyvízszolgáltatás 

Település neve 
Adatok 

Medgyesegyháza Medgyesegyháza-
Bánkút 

Szennyvíz rákötési lehetőség/ténylegesen 
rákötött: 1 135/996 db 0 db 

Szennyvíz hálózat hossza: 26 500 m 0 m 
 
 

Felszíni- és csapadékvíz elvezetés 
A település kül - és belterületeinek területére eső csapadékvizek kisebb árkokon, vízfolyásokon 
keresztül a Hajdú ér - Ottlakai csatornába gravitálnak. A csatorna nyugati irányba szállítja a 
vizeket, a végső befogadó a Tisza. Hajdúér - Ottlakai csatornánál a közelmúltban iszapkotrást 
hajtottak végre, ami javította a vízszállító képességét. A már meglévő és működő hálózat 
folyamatos karbantartása is szükséges, különösen a szennyvízcsatornázással nem érintett 
utcákban. A csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartását a Polgármesteri Hivatal végzi.     
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Hulladékgazdálkodás 

A megyében (és az országban) általánosan jellemzi a hulladékgazdálkodás helyzetét, hogy a 
keletkező hulladékok mennyisége viszonylag magas, míg azok hasznosítási aránya alacsony.  
A helyi környezet védelmét, valamint a településtisztaságot, és a településen kötelező 
köztisztasági szolgáltatás ellátását a Medgyesegyháza Város Képviselő-testületének 28/2001 
(XII.20.) ÖK rendelete szabályozza. A közszolgáltatást a Békés-Manifest Nonprofit Kft. végzi, a 
települési szilárd hulladék korábban az orosházi, jelenleg a békéscsabai lerakóban kerül 
ártalmatlanításra.  
Orosházi nem veszélyes hulladéklerakó 

A lerakó téglagyári agyaggödörben került kialakításra, épített műszaki védelemmel nem 
rendelkezik. Területe 245.000 m2, hídmérleggel, szociális létesítménnyel, gépjármű tároló 
színnel, eszköztárolóval és gépjármű mosóval rendelkezik. A telepen 4 db vízjogi engedéllyel 
rendelkező figyelőútból álló monitoring rendszer működik. 
A lerakóba kerülő összes hulladék mennyisége megközelíti a 40.000 t/év mennyiséget (a nem 
veszélyes termelési hulladékot beleértve. 
 
Békéscsabai Hulladéklerakó 
A Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonában lévő kommunális hulladéklerakót a Békéscsabai 
Városüzemeltetési Kft. üzemelteti. A hulladéklerakó teljes területe: 26,33 ha, a hulladék 
depóniák (I-IV. ütem) területe: 16 ha.A lerakó közvetlen környezetében mezőgazdasági 
hasznosítású területek (szántó) található. A kommunális hulladéklerakó egységes 
környezethasználati engedéllyel rendelkező, műszaki védelemmel és gyűjtőrendszerekkel 
ellátott, dombépítéses típusú. A telepen 6 db vízjogi engedéllyel rendelkező figyelőútból álló 
monitoring rendszer működik. 
 
A településen keletkező és lerakásra kerülő kevert települési szilárd hulladék összetétele: 
 

Papír 15% 
Fém 1% 

Műanyag 21% 
Gumi 1% 
Textil 5% 

Biológiailag bomló 33% 
Egyéb 24% 

 
A településen legnagyobb mennyiségben nem veszélyes hulladék keletkezik, mintegy 1422 
tonna/ év. Ebből a legnagyobb részt a mezőgazdaságból származó nem veszélyes hulladékok 
teszik ki, mintegy 1373 tonna/év mennyiségben. A települési szilárd hulladékok mennyisége 40 
tonna/ év. Az építési- és bontási hulladékok mennyisége nem haladta meg 2012-ben a 10 tonnát. 
Veszélyes hulladékok keletkezése a településen mintegy 21 tonna volt 2012-ben. Ebből a 
településen az állatgyógyászati hulladékcsoportnál az éves mennyiség a 18 tonnát meghaladta. 
Az ipari veszélyes hulladékok köre nem haladta meg a 2 tonnát. (Forrás: www.okir.hu) 
A város területen keletkező, onnan szervezett hulladékgyűjtés keretében elszállított, a települési 
szilárd hulladékok körében értelmezhető hulladékok vonatkozásában az ártalmatlanítás minden 
esetben lerakással történik. 
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Lomtalanítást évente egy alkalommal végeznek a településen. Az ingatlantulajdonos az 
ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző módon 
köteles gyűjteni. A települési hulladék gyűjtése és tárolása csak megfelelő gyűjtőedényben 
történhet. 
A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és leszóródást 
megakadályozó ideiglenes takarású konténerben vagy e feltételeket biztosító célgéppel, 
szállítójárművel környezetszennyezést kizáró módon végezik. A hulladéklerakó üzemeltetője 
ellenőrzési és megfigyelési programot vezet.  
A mezőgazdasági hulladékot a szervezett hulladékgyűjtés szolgáltatója az orosházi komposztáló 
telepére szállítja, illetve a termelők által szállított zöldhulladékot fogadja. 
A települési folyékony hulladékokat a közszolgáltatás keretében teljes egészében 
szennyvíztisztító telepen ártalmatlanítják. 
Az ingatlantulajdonos, akik nincsenek a közcsatorna-hálózatra rákötve az ingatlanán keletkező 
települési folyékony hulladékot műszakilag megfelelő (zárt) tartályban köteles gyűjteni, azt a 
begyűjtésre jogosult hulladékkezelőnek átadni. Az illetékes vízügyi hatóság, meghatározta, hogy 
a települési folyékony hulladék elhelyezésére a település szennyvíztisztító telepe vehető igénybe. 
 
A keletkező szennyvíziszapot nem veszélyes hulladéklerakón rakják le. 
 
Az állati eredetű hulladékok elszállítására, ártalmatlanítására egy szakirányú vállalkozással kötött 
szerződés alapján kerül sor.  
 
Szelektív hulladékgyűjtés 
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére az önkormányzat 4 db hulladékgyűjtő szigetet alakított 
ki. 
Az utóbbi évek rendkívül szomorú tapasztalata, hogy a szelektíven begyűjtött hulladékok 
mennyisége általában csökkenő tendenciát mutat. Az üzemeltetők jelzései szerint a hulladék 
minősége is romlik, mivel a lakosok nem tartják be megfelelően a szelektív jelzéseket a 
gyűjtőszigeteken. A gyűjtési „fegyelem” romlása miatt néhány sziget áthelyezésre, illetőleg 
megszüntetésre is került. Ezért – bár nem területrendezési feladat, de rendkívül fontosnak tartjuk 
felhívni a figyelmet, hogy – a szelektív hulladékgyűjtést minden lehetséges módon reklámozni 
kell és a lakosságot – akár anyagilag, akár erkölcsileg - érdekeltté kell tenni benne. Tapasztalat 
szerint jobban működik az ún. „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés, vagyis amikor a 
szemetet a lakosság helyben gyűjti szelektíven és a „lakásokból” a rendszeres városi 
szemétszállítás keretein belül viszik el, általában a hét különböző napjain a különböző típusú 
szemetet. Ezért a hulladékgazdálkodás fejlesztésénél ezt a típusú hulladékszállítási rendszert 
lehetőleg előtérbe kell helyezni. 
Az építési- és bontási törmelék (nem tartozik a kötelező közszolgáltatás keretébe) hasznosítása, 
lerakása. A településeken a kisebb mennyiségű építési törmelékeket az utak javítására 
használják fel, az orosházi üzemelő lerakó fogadja ezen hulladékokat. (Forrás:Medgyesegyháza 
hulladékgazdálkodási terve) 
 

Illegális hulladéklerakás felszámolása 
Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete helyi hulladékgazdálkodási tervében 
(HHT) célul tűzte ki, hogy az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében minden 
törvényes eszközt és lehetőséget felhasznál a jelenség megakadályozására.  
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Az illegális hulladékelhagyást megelőző önkormányzati eszközrendszer: 
 

 A hulladékkezelési közszolgáltatást minden lakott ingatlanon kötelező igénybe venni 
 Szelektív hulladékgyűjtési program alapján a zsákokba gyűjtött (műanyag és fém 

csomagolási, háztartási hulladékok) anyagok összegyűjtése. 
 Az ingatlanokról, a település közterületiről és zártkerti övezeteiből a levágott gallyak, 

nyesedékek, valamint a kaszálékok folyamatos összegyűjtése. 
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Környezeti elemek állapota 
 
Levegő 
Magyarország levegőminőségi helyzete – az utóbbi évtizedekben, a nagy mennyiségben 
kibocsátott „hagyományos” légszennyező anyagok emissziójának csökkenése ellenére – sok 
területen még mindig nem kielégítő. 
A levegő minőségét a természeti tényezők mellett (talajviszonyok, uralkodó szélirány, csapadék, 
stb.) elsősorban a mező- és erdőgazdálkodás, az ipar- és szolgáltatóipar, a közlekedés, valamint 
a lakossági tüzelés határozza meg. A mezőgazdaság főleg a gyér növény-borítottságú 
időszakokban zajló kiporzással és az állattartó telepek szag- és bűzhatásával szennyezi a 
levegőt. 
A területen légszennyező forrásként a bűzzel járó állattenyésztést kell megemlíteni, azonban a 
lakott területtől való távolság miatt ez nem okoz lakossági panaszt. (A háztáji állattartást a 
belterületi állattartásról szóló helyi rendelet szabályozza.) A gabonaszárítók és a pörkölőüzem 
szintén potenciális légszennyező pontforrások, azonban komoly probléma csak havária esetben 
fordul elő. A későbbiekben a lakóterülethez közel eső majorokban a fejlesztések során 
figyelembe kell venni, hogy a bűzzel járó tevékenységeket a lakott területtől a lehető legtávolabb 
kell elhelyezni. 
Vonalas légszennyező források a közlekedésből származó légterhelések közül a jelentős számú 
mezőgazdasági munkagép, erőgép mellett a közúti közlekedés sorolható ebbe a kategóriába. A 
dűlőutak porszennyező hatása sajnos nem elhanyagolható, valamint a tavaszi és őszi talajmunkák 
miatt a finom homokos vályogtalajokat deflációs hatás károsítja. Védekezésként mezővédő 
erdősávok telepítése szolgál. 
A távolabbról érkező légszennyezés mértéke sem számottevő. A technológiai eredetű 
levegőterhelés tehát elenyésző, a nitrogén-dioxid és kén-dioxid kibocsátás mind a fűtési, mind a 
nyári félévben megfelelő, nincs határérték túllépés.  
A kémiai légszennyező összetevők vonatkozásában Medgyesegyháza levegője nem 
kifogásolható. A település területén a gázfűtés térnyerése kedvező hatású, már csak külterületi 
majorok, tanyák fűtése maradt hagyományos. A fűtéskorszerűsítés után már csak a kerti 
hulladékok időszakos égetéséből származó szennyező anyagok (CO, NO, korom és egyéb bűzös 
anyagok) csökkentése, megszüntetése vár megoldásra. Az egyedi fűtéssel rendelkező 
lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre 
engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni. A háztartási fűtőeszközökben a tüzelőanyag 
egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot - különösen ipari hulladékot, műanyagot, 
gumit, vegyszert, festéket, stb. - nem tartalmazhat.  
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Medgyesegyháza településre vonatkozó összesítés több légszennyező anyagra  
(Forrás: OKIR-2013.) 

Településre vonatkozó összesítés több légszennyező anyagra  
 Idősor:   2008  -  2012 
 Település:   Medgyesegyháza 
 

 

Szennyezőanyag 2008 2009 2010 2011 2012 Összesen 
(kg) 

1 - Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2 <0,5 <0,5 934 906 984 2 824 
105 - Hexán 1 <0,5 9 8 9 27 
142 - Ciklohexán 125 113 218 177 216 849 
151 - Toluol 35 33 <0,5 <0,5 <0,5 68 
2 - Szén-monoxid 644 644 640 636 1 374 3 938 
3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint 
NO2 3 760 122 957 890 444 6 173 

312 - Aceton 747 693 414 337 411 2 602 
313 - Metil-etil-keton / 2-butanon / 48 44 94 76 93 355 
321 - Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-
észter / 63 58 156 127 155 559 

500 - Benzin mint C, ásványolajból 42 39 84 68 83 316 
7 - Szilárd anyag 1 055 1 276 1 648 1 458 1 500 6 937 
980 - Összes szerves anyag C-ként (TOC) 
(SPECIFIKUS) 103 103 83 85 218 592 

999 - SZÉN-DIOXID 447 583 492 439 701 603 631 027 1 011 843 3 284 495  
 
Levegővédelmi előírások: 
Levegőtisztaság-védelmi szempontból, a Város teljes bel- és külterületére a 4/2011. (I. 14.) VM 
rendelet - a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről - által előírt immissziós határértékek vonatkoznak.  
 
Levegővédelem: 
     A levegő védelmével kapcsolatos szabályok zömét a 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet - 
a levegő védelméről tartalmazza. A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, 
technológiákra, létesítményekre az elérhető legjobb technika alapján, jogszabályban, illetőleg a 
környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket, levegővédelmi 
követelményeket kell megállapítani.  
 Medgyesegyháza és térsége az ország kevésbé szennyezett levegőjű részéhez tartozik. A 
várost elkerülik a nagy forgalmú főútvonalak. A városközponton áthaladó 4429 és 4434. számú 
útvonalak azonban jelentős fogalmat bonyolítanak, ezáltal az áthaladó forgalomból származó 
légszennyezés jelentős. A kémiai légszennyező komponensek esetében a település levegője 
tisztának mondható. Az ülepedő por és szálló por tekintetében Medgyesegyháza, a por és a 
futóhomok miatt szennyezett minősítésű település.  

 Az ipari eredetű kibocsátás az elmúlt években nem mutat nagy mértékű emelkedést. A  
nitrogén-oxid kibocsátásnál erős csökkenés figyelhető meg. A mezőgazdasági tevékenységekből 
származó szilárd anyag, illetve tüzelőanyag elégetéséből származó légszennyező anyagok (szén-
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monoxid) kibocsátásában enyhe növekedés mutatkozik. A háztartási tevékenységeknél a 
környezetkímélő földgázfűtés általánossá válását követően kedvező változás ment végbe, mivel 
nagymértékben csökkent a fűtés során levegőbe került szilárdanyag-, korom- és kéndioxid-
kibocsátás. A közlekedésből eredő ólom emissziónál jelentős csökkenés következett be az 
üzemanyag ólomtartalmának csökkentésével. Továbbra sem elhanyagolható azonban a gázolajjal 
üzemelő buszok és tehergépjárművek korom- és elégtelen szénhidrogén-kibocsátása, amely 
leginkább a forgalmas településeken a levegőminőséget rontja. 
 
A porszennyezés csökkentése, levegő minőség javítása a zöldfelületek növelésével, valamint a 
meglévő zöldfelületek kezelésével, fejlesztésével érhető el. A településen nagy gondot fordítanak 
zöldfelületeik karbantartására, a fásítási, zöldfelület fejlesztési programra. 
További lehetőség a levegőminőség javítására a környezetbarát közlekedés lakosság körében 
történő népszerűsítése. A kerékpáros közlekedés használatának ösztönzésére a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium évente több országos akciót hirdet („kerékpáros barát település”, 
„bringázz a munkába”, ”bringázz az iskolába”), melybe a lakosság minél szélesebb körű 
bevonása az Önkormányzatok feladata. Szintén környezetbarát közlekedési forma a 
tömegközlekedés, valamint a kerékpáros közlekedés melynek infrastrukturális hátterének 
fejlesztésére a Társulás, illetve a Térségi Önkormányzatok sikeresen pályáztak uniós és hazai 
forrásokra. 
 
Gazdasági tevékenységből származó légszennyezés 
Az üzemi és szolgáltató létesítmények légszennyező tevékenységeire és a légszennyező 
forrásokra 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet - a levegő védelméről - vonatkozik, az általuk 
kibocsátható légszennyező anyagok határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet - a 
levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről rendelet állapítja meg.  
Ipari jellegű légszennyező forrás is található a Város területén. (Haladás-Plus Kft.; Medgyes 
Kft.; Pro-Med Kft. stb.) Évenként és légszennyező anyagonként részletezett telephelyi 
kibocsátások mennyiségei az  Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 
(www.okir.kvvm.hu) tájékoztató oldalán megtekinthető.   
Az előzőekben közölt Medgyesegyháza Város összesített kibocsátási anyagai a legjellemzőbb 
légszennyező anyagokra táblázatból kitűnik, hogy az elmúlt öt évben- a légszennyezőanyag 
kibocsátás egyes területei csökkenő tendenciát, míg néhány komponens lassú emelkedést 
mutatnak.   
 
Gazdasági tevékenységek közül meg kell említeni a mezőgazdaságból származó 
légszennyezettséget is. 

 Medgyesegyháza Város közigazgatási területének 80 %-át mezőgazdasági művelésű 
területek teszik ki. A mezőgazdasági eredetű kibocsátással elsősorban a talajmunkálatok 
idején lehet számolni, amikor a kiporzás révén por kerülhet a levegőbe.  

 Kora tavasszal, illetve ősszel a természetvédelmi szempontból értékes területeket súlyosan 
érintő hatás az égetés (tarlóégetés). Tapasztalataink szerint tavasszal a gyepterületek igen 
jelentős része (némely esetben megközelíti a gyepterületek 60-70%-át is) lesz a lángok 
martaléka 

 Állattartásból származó, zavaró bűzterhelés nincs. Medgyesegyháza belterületén csak 
önellátás szintjén van állattartás. Néhány sertés, baromfi található a településen. A Város 
külterületén található állattartó telepek bűzhatása nem befolyásolja a Város 
légszennyezettségét, annak távolsága a lakott területektől jelentős.  
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A hazai levegőtisztaság védelmi szabályozás a környezeti levegő bűzzel történő terhelését tiltja, 
de légszennyezési határértékeket nem állapít meg. Ezen szabályozásoknak megfelelően 
legfontosabb környezetvédelmi szempontú intézkedésnek tekinthetők a bűzszennyezés 
megakadályozása, csökkentése érdekében tett intézkedések. 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata rendeletben rendelkezik a gazdasági haszonállatok 
tartásáról, valamint az állatok elhelyezésére szolgáló épületek, trágyatárolók elhelyezésére 
vonatkozó védőtávolságokról, a kedvtelésből tartott egyéb állatok tartásáról.  
A fentiek és a rendelkezésre álló információk alapján a település levegőjének állapota jónak 
minősül.  
A levegőtisztaság-védelem problémakörének nem lehet figyelmen kívül hagyni a „bűz” okozta 
környezetterhelést, amely elsősorban az állattartó és feldolgozó telepek környezetében 
jelentkezik. A szaghatások általában sajátos esetekben és adott légmozgás esetén észlelhetők, 
ezért többségükben nehezen orvosolhatók. A lakossági panaszok nagy része a lakóterületeken 
lévő termelő üzemekkel kapcsolatos. Számos telephely úgynevezett „puffer” zóna nélkül a lakott 
övezetekbe települt vagy körbeépült. Nem kizárható, hogy egy termelő egység a kibocsátási 
határértéket betartja, ugyanakkor a környezetében lakók számára mégis zavaró. 
A légszennyezés egy sajátos forrása a pollenallergiát okozó gyomok (parlagfű és kisebb 
mértékben néhány fafaj) elterjedése. A nagyszámú allergiás megbetegedés okozója nyár végén és 
kora ősszel érezteti hatását az arra érzékeny lakosság körében. Az ellenük való védekezés a 
gyomok elterjedésének visszaszorításával lehetséges. Az első lépés a terület feltérképezése, majd 
ezt követi az irtás megszervezése. A magánterületeken terjedő gyomok irtására kötelezően 
végrehajtandó helyi jellegű szabályozást kell megalkotni, a megszegőkkel szemben pedig 
szankcionálást kell alkalmazni. A fűtési rendszerek által kibocsátott káros anyagok csökkentése 
érdekében szükséges a lakosságszemlélet formáló tájékoztatása, mely során az alternatív 
energiaellátó rendszerek használatánakelterjesztése, a környezetbarát fűtési módok ismertetése a 
cél. A gázár emelkedése miatt egyre több lakos állt vissza a fatüzeléssel történő fűtésre, így a 
tervezettel szemben növekvő mennyiségben kerül az égetésből származó CO2 és korom a 
levegőbe. 
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Víz 
 

A víz mindennapi életünkben, környezetünkben nagyon fontos szerepet tölt be. Különböző 
formáját más-más célra használjuk. Víz nélkül nincs élet. Ezért egyértelmű, hogy a 
környezetvédelem egyik legfontosabb feladata a víz védelme. Ez konkrétabban azt jelenti, hogy a 
vizek mennyiségi és minőségi védelmét, valamint a fenntartható vízkészlet-gazdálkodást 
biztosítanunk szükséges, és az esetleges károsodásokat meg kell előzni.  
 
Felszíni vizek  

Víz Keretirányelv 2000/60/EK Irányelv az európai közösségi intézkedések kereteinek 
meghatározásáról a víz politika területén célja: 

 a vízi ökoszisztémák, a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák 
és vizes élőhelyek további romlásának megakadályozása, állapotuk védelme, javítása 

 vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználat előmozdítása 
 a felszíni és felszín alatti vizekbe jutó különösen veszélyes anyagok csökkentése, a vizek 

további szennyeződésének megakadályozása 
 árvizek és az aszályok mérséklése 

 
Hazánkban 1994. január 1-től a felszíni vizek osztályozását és minősítését az MSZ 12749 
szabvány alapján végzik. A vízminőség a víz fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak 
összessége. Ez alapján felszíni vizeinket öt osztályba soroljuk: kiváló (I.o.), jó (II.o.), tűrhető 
(III.o.), szennyezett (IV.o.) és erősen szennyezett (V.o.). Ezen kívül a felszíni vizeinket az 
integrált követelményrendszer (ivóvíz, ipari vízellátás, mezőgazdasági öntözés és halgazdaság 
igénye) alapján is minősítjük.  
A térséget átszelik a Körösök, a Berettyó és déli irányban a Maros. A térség meghatározó, 
vízbázisként szolgáló felszíni vízterei a Sebes-Körös, a Berettyó, a Hármas-Körös, a Hortobágy-
Berettyó és a határ menti Maros folyó. A felszín alatti vízkészlet 18.000 m3/nap.  
 

Békés megye árvízi öblözetek:  
Nagy - Sárréti  - Sarkadi  - Remetei - Gyulai - Békési – Körös – Tisza - Maros közi  

 
Szükségtározók: Halaspusztai - Kisdelta - Kutas – Mályvádi  - Mérgesi  
 
Vésztározó: Nagydelta (Fekete- és Fehér-Körös között, nem kiépített tározó, csak a  
                   szükségtározók elégtelen kapacitása esetén használatos)  

A teljes vízjogilag lekötött vízmennyiség 12 százalékát teszi ki a 30oC-nál melegebb vizet 
kitermelő vízhasználatok. A termálvízbeszerzés lehetőségei viszonylag kedvezőek, a 
geotermikus adottságok miatt már 450-550 m alatti mélységből 30oC-ot meghaladó kifolyó 
vízhőmérsékletű víz nyerhető. A termálvíz hasznosítás fejlesztésének legnagyobb problémája – 
gyakorlatilag akadályát jelenti a használt hévíz befogadására alkalmas, bővizű felszíni vízfolyás 
hiánya. A térségben meghatározó jelentőséggel bírnak a kettős hasznosítású csatornák, amelyek 
a térség határain is túlterjednek. 
A felszíni vizek sokasága következtében gyakori az ár- és belvíz megjelenése.  
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A 18/2003. (XII. 9.) KvVM – BM együttes rendelet meghatározza a települések ár- és belvíz 
veszélyeztetettségi alapon történő besorolását.  
Eszerint a rendelet a településeket 3 kategóriába sorolja:  

 Erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal 
rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből 
kilépő árvize szabadon elönthet. Ebbe a csoportba tartoznak: Geszt, Hunya, Kétegyháza, 
Kondoros, Mezőgyán, Újszalonta.  

 Közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren 
fekszik, és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd. Ebbe a csoportba 
tartoznak: Bélmegyer, Biharugra, Bucsa, Dévaványa, Doboz, Ecsegfalva, Elek, 
Füzesgyarmat, Kertészsziget, Kétsoprony, Körösladány, Köröstarcsa, Lőkösháza, 
Nagykamarás, Okány, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Dévaványa, Tarhos, Telekgerendás, 
Újkígyós, Vésztő, Zsadány.  

 Enyhén veszélyeztetett „C” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren 
helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik. Ebbe a csoportba 
tartoznak: Békés, Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsűd, Csárdaszállás, Csorvás, 
Gyomaendrőd, Gyula, Kamut, Kardos, Körösnagyharsány, Körösújfalu, Kötegyán, 
Méhkerék, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szabadkígyós, Szarvas.  

 
Belvízvédelem 

 
Jelenlegi kiépítettség  

Békés megye természeti adottságai folytán fokozottan belvízi veszélyeztetettségű, és ez a 
megállapítás az elmúlt évek belvízi eseményei kapcsán egyaránt áll a mélyártéri és fennsíki 
területekre, valamint a települések kül- és belterületére. A megye területi adottságánál fogva 
három különböző belvíz érzékenységi területre tagozódik.  

 Lökösháza - Szarvas vonalától É-ra eső területrészek – a Körösök mélyártere – fokozottan  
belvíz érzékenyek,  

 A DK-i fekvésű Maros hordalékkúpon az időszakosan magas talajvíz és a helyi 
nagycsapadékok egybeesése okoz belvízi helyzetet,  

 A DNY-i fennsíki jellegű területek (Orosházi löszhát) kevésbé belvíz érzékenyek, a 
rendkívüli csapadékok folytán jelentkezhet komolyabb belvízi probléma.  A megye 
belvízrendezési műveinek kiépítettsége országos átlag feletti. Békés megye területén 988,2 
km kizárólagos állami tulajdonú csatorna található. A belvíz tározási lehetőség 17,4 millió 
m3. Az 1980-as években 127000 ha területen (drénezés 44.000 ha) komplex melioráció 
valósult meg. A megye országhatár menti helyzetéből adódóan nemzetközi egyezmény 
keretén belül a belvízrendszereket külföldről átvezetett belvizek is terhelhetik, a Sebes-
Fekete - Körös közötti és a Maros jobb parti térségében (13 határt metsző csatornán 14 m3/s 
vízhozam).  

 
Felszíni vizek minősége   
A terület adottságaiból következően a terület gyér lefolyású, egyszerre belvízveszélyes és 
vízhiányos terület, ahol kora tavasszal és a nyár elején a felesleges vizek elvezetésére, a nyár 
derekán vízhiányra lehet számítani. A belvízveszély szempontjából szintén lényeges 
megemlíteni, hogy a terület vízgyűjtő területe Romániában van, ami kész helyzetet teremt a 
hidrológiai folyamatoknak. Az állóvizek esetében a túl nagy tápanyag és/vagy szervesanyag-
tartalom okozza a legjellemzőbb problémát, aminek egyik okaként a kommunális szennyvíz 
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bevezetésének módja nevezhető meg. A halászat és horgászat tápanyag-bevitele, valamint a 
strandok terhelése szintén fontos tényező.  
Diffúz telephelyi szennyezésként kerül a vizekbe mezőgazdasági és egyéb eredetű hulladék. 
Természetesen az állóvizeket tápláló folyóvizek magas szervesanyag-tartalma is rontja a tavak 
állapotát.   
A felszíni vízfolyások állapotának legjellemzőbb kedvezőtlen adata szintén a túl nagy tápanyag 
és/vagy szervesanyag-tartalom. A problémás állapot okaként megjelölhető tényezők:  

 kommunális szennyvíztelepek, szennyvízbevezetések,  
 belvízlevezetések,  
 halastavi vízleeresztések,  
 mezőgazdaságból a szántóföldi műtrágya- és trágyahasználat,  
 a tápláló vízfolyásokon érkező túl nagy koncentrációjú hozzáfolyások. 

Vízminőség-védelmi szempontból a megye fő vízfolyásai, a Körösök „egyéb védett” 
kategóriába, míg a többi vízfolyás, a különböző csatornák az „időszakos vízfolyás” kategóriába 
tartoznak. A Hármaskőrös teljes szakasza jogszabály által kihirdetett KV3 kategóriába tatozó 
ún. „halas víz” a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rend. szerint. 

A jelentős ipari üzemek közcsatornás kibocsátással rendelkeznek, ill. 
szennyvízcsatornával nem rendelkező helyeken saját szennyvízkezelővel és tárolóban biztosítják 
a szennyvíz szennyezőanyagainak határértékek alá csökkentését és annak elszállíttatását. A 
kibocsátott szennyvíz tehát zömében előkezelést követően települési tisztítóba kerül. Ennek 
következtében jelentős ipari szennyezés nincs. A veszélyes anyagok biztonságos tárolása 
megoldottnak tekinthető a területen. A felhasználókat a hatóság rendszeresen ellenőrzi.  
A mezőgazdasági tevékenységek során jelentős terhelést okoz a szántóföldi növénytermesztés a 
műtrágyák és növényvédő szerek használata miatt. Az állattartó telepeken keletkező híg és 
almos trágya megfelelő műszaki védelemmel való tárolása EU-támogatások felhasználásával 
egyre több helyen megvalósul.  
A jelentősebb közlekedési útvonalak csapadékvíz-elvezetése nem tekinthető jelentős veszély 
forrásnak a keresztezett vízfolyásokra nézve. Az utak általában korszerűen kiépítettek, bár az 
utóbbi években az útburkolatok minősége gyorsabban romlott, mint azt az útjavítások követték.  
Mivel rendkívül sok hévízkút található a megyében, meg kell említeni a használt termálvizek 
befogadóba való szabályozásának szükségességét is. Ugyanis a termálvizek hasznosítás utáni 
befogadója általában valamilyen felszíni víz. Viszont ezen használtvizek kémiai összetétele és 
hőmérséklete általában jelentősen eltér a felszíni vízétől, pl. a sótartalom akár nagyságrendekkel 
is magasabb lehet, vagy sokszor gond a fenol ill. a policiklikus aromás szénhidrogén (PAH) 
tartalom. Ezért, ezen vizek felszíni vizekbe való ereszthetőségének feltételeit és szabályait ki 
kell dogozni.  
 
Felszín alatti vizek minősége  
 A 219/2004. (VII. 25.) korm. rend. a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területekről 
szól, mely alapján a megye az ún. „fokozottan érzékeny” kategóriába tartozik, az ezen belüli 
ún. „érzékenységi kategóriák” azonban különbözők. A 123/1997. (VII. 8.) kormányrendelet 
alapján 6 db olyan védett, jelenleg üzemelő és távlati vízbázis található a megyében, melyek 
védőidoma rendelkezik felszíni metszettel:  

 Dombegyház (hidrogeológiai „B” védőidom)  
 Kevermes (hidrogeológiai „B” védőidom)  
 Kunágota (hidrogeológiai „B” védőidom)  
 Medgyesbodzás (hidrogeológiai „B” védőidom)  
 Mezőkovácsháza-Végegyháza (hidrogeológiai „C” védőidom)  
 Mezőgyán (2009.)  
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A talajvíz általában szennyezettnek tekinthető. A települések beépített területén a talajvíz 
nagyrészt a kommunális szennyvíz-szikkasztások következtében szennyeződött el. A másik 
jellemző diffúz szennyezési forma a mezőgazdaság terhelése. A műtrágyák, trágyák, valamint a 
gyom- és rovarirtó szerek felhasználásának módja miatt a művelt területek alatt sok helyen a 
nitrát, ammónium és peszticid szennyezés határérték feletti, vagy a határérték közelében van. A 
jelenlegi gazdálkodási technológiai következményei mellett az 1990-es évek előtti évtizedekben 
folytatott, túlzott mértékű műtrágya és növényvédőszer-használat káros hatása a mai napig 
kimutatható talajvizeinkben.  
Valamivel kedvezőbb helyzetben vannak a magasabban fekvő területek, ahol a mélyebben 
elhelyezkedő talajvíz feletti vastagabb fedőréteg a szennyezés egy részét visszatartja, a 
szennyező hatás azonban itt is egyértelműen kimutatható. Ritka kivételektől eltekintve a művelt 
területek alatti talajvíz gyakorlatilag ivásra nem alkalmas. Az állattartással összefüggő, az előző 
fejezetben ismertetett folyamatok a felszín alatti vizeket is veszélyeztetik. A problémát 
súlyosbítja, hogy az ivóvízkivételre használt, mélyebben található rétegvizek a felszín felől, a 
szennyezett talajvízből kapják utánpótlásukat. A szennyezett talajvíz hatása már kimutatható a 
sekélyebb rétegvizekben is. 
A 219/2004. (VII.21.) Korm. Rendelet (a felszín alatti vizek védelméről) és a 27/ 2004. (XII. 
25.) KvVM (felszín alatti víz  állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 
besorolásáról) értelmében a település a  ,, felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny 
felszín  alatti vízminőség védelmi területhez sorolandó. 
A régió ivóvízellátását biztosító vízbázison, a Maros hordalékkúpon fekszik. A hordalékkúp a 
helyi közüzemi vízellátás mellet a megye regionális vízellátásban is fontos szerepet tölt be, az 
ország kiemelten védett üzemelő és távlati vízbázisai között szerepel. 
A területen fontos vízvédelmi feladat a felhagyott és szabályszerűen meg nem szüntetett 
mélyfúrású kutak szakszerű eltömése, és a szennyeződés megszüntetése. 
A belterületen található termelő kutak környezetében 50 m-en belül tilos az állattartás. 
A felszíni vizek minőségének védelmében a vonatkozó jogszabályban előírtakat kell figyelembe 
venni. 
Medgyesegyháza nitrát érzékeny területen fekszik. A vonatkozó rendelet a nitrát érzékeny 
területek vizeinek védelmére vonatkozóan előírásokat, intézkedéseket fogalmaz meg. A 
mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak meghatározott előírásokat kell betartania, ill. a 
helyes mezőgazdasági gyakorlat szerint kell eljárniuk. 
Az állattartó telephelyek a rendelet betartása szempontjából jól kezelhetők, míg a 
növénytermesztéssel, elsősorban a dinnyetermesztéssel kapcsolatos esetleges szennyezések 
felderítése, ellenőrzése nehezebben oldható meg. Az állattartó telephelyek a korábbi hígtrágyás 
tartásról mára kivétel nélkül áttértek a kevésbé szennyező almos tartásmódra. 
Az állattartásból keletkezett hulladékokat kivételes gondossággal kell kezelni, hogy a 
környezetre semminemű káros hatással ne legyen. Az esetlegesen keletkező veszélyes 
hulladékok elszállításáról a tulajdonos folyamatosan gondoskodnak.  
A településen van helyi állattartási rendeletet, amely szabályozza, hogy a belterületen milyen 
számban milyen állatok tarthatóak (azok elhelyezési körülményei, a szomszéd lakóháztól való 
távolsága, stb.). 
A településen szennyvíztisztító telep működik, a közművesítettség szinte 100 %-os. A 
csatornahálózatba történő rákötéseket tovább kell szorgalmazni. 
A tisztított víz befogadója a Bodzás-éri csatorna. 
A vizsgált terülten nincs jelentős élő felszíni vízfolyás. Csatornaként a Hajdúér –ottlakai  
főcsatorna. (Forrás: Medgyesegyháza Környezetvédelmi Programja) 
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Ivóvíz minősége  

   Az Európai Közösség 1998-ban elfogadta az emberi fogyasztására szánt víz minőségéről 
szóló 98/83/EK irányelvet, amelynek érvényesítése kötelezővé vált Magyarországon is. A hazai 
feladatokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 
25.) kormányrendelet foglalja össze, amely rendelet 6. számú melléklete településenként mutatja 
be a határérték feletti ivóvíz minőségi paramétereket, illetve a 2006-ig és 2009-ig tervezett 
vízminőségi célállapotot kielégítő fejlesztési teendőket.  
A feltárt szennyeződések ellenére a megyében egyelőre megoldhatatlan ivóvíz-minőségi 
problémák nincsenek. Az ivóvízkezelés a szükséges helyeken a vízminőségtől függő módon 
általában megoldottnak mondható. A felhasználásra előirányzott talaj-, és parti szűrésű 
vízkészletek minőségének állandó biztosításához elengedhetetlen a megfelelő hidrogeológiai 
védőidomok kijelölése és védelme, a hatásterületeken az építési korlátozások elrendelése és 
szigorú vízminőség-védelmi intézkedések foganatosítása (pl. mentesítés a szennyvizektől, 
hulladékoktól).  
 A vízbázisok a felső-pannon homokrétegeiben tárolódó rétegvizet csapolják meg. Mivel a 
megye ivóvízigényét 100 %-ban a felszín alatti vízkészletből elégítik ki, ezért stratégiai 
jelentőségű az ivóvízbázis, a rétegvíz készlet mennyiségi és minőségi védelme.  
A rétegvíz-bázisok mellett kiemelt jelentőségű a termálvizek hasznosítása, a fürdők vízkivétele 
is, valamint a korábbi túlzott vízkivételek mai napig tartó hatása.  
 
Ehhez tartozóan a legfontosabb feladatok  

 a Maros-hordalékkúp vízbázisának védelme,  
 a hidrogeológiai védőterületek kijelölése,  
 a rétegvizek minőségét vizsgáló monitoring-rendszer működtetése,  
 az öntözési célú felszín alatti vízfelhasználás visszaszorítása és  
 az engedély nélküli felszín alatti vízkitermelés szankcionálása.  

  
A felszín alatti vízhasználatok vonatkozásában jelentős vízkivételt jelent a közüzemi 
ivóvízellátást biztosító vízművek – elsősorban a több települést ellátó területi vízművek – 
termelése.  
Vízművek:  

 Közép-békési Regionális Vízmű    30 db település  
 Orosházi Kistérségi Vízmű      7 db település  
 Szeghalmi Kistérségi Vízmű      2 db település  
 helyi vízműről ellátott települések   22 db település  
 összekapcsolt vízműves települések    7 db település 

 

A termál kutakban a vízbázisok egyikénél sem találtak szennyezést. A szennyezések többnyire 
kisebb-nagyobb foltokban találhatók, tehát nem szennyezik el a vízbázisok területét, ezért 
jelenlétük többnyire nem volt kimutatható a VGT során alkalmazott, monitoring kutak 
használatán alapuló állapotértékelési módszerrel, ugyanakkor a lehetőségekhez mérten 
megtörtént a tényleges szennyeződések feltárása. Ezek nagy része ipartelepekhez, üzemanyag 
tárolókhoz kapcsolódó szénhidrogén szennyezés, és előfordulnak közöttük olyanok, amelyek 
ténylegesen veszélyeztetik az ivóvíz minőségét. A vízmű kutak rendszerint a települések 
határában találhatók, ezért a diagnosztikai vizsgálatokban a szennyezést a legnagyobb arányban 
– kb. a felében - a csatornázatlan települések és üdülőövezetek, ill. a belterületi mezőgazdasági 



Medgyesegyháza város                                                                                                                                                        Local Agenda 21 Program 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

76 

termelésből és a kiskertes övezetekből származó nitrát szennyezés okozzák. A második 
leggyakrabban előforduló, a vízbázisra veszélyt jelentő szennyezések a mezőgazdasághoz 
fűződnek (növénytermesztés, állattenyésztés vagy mindkettő). Pontszerű, de helyenként a 
víztermelésre is veszélyt jelentő problémát okoznak a nagylétszámú, iparszerű állattartó telepek. 
Gyakran előforduló potenciális szennyező forrásnak számítanak a növényvédőszer és műtrágya 
raktárak, a rossz állapotban lévő használt vagy felhagyott TSZ géptelepek, üzemanyag tárolók.  
  
Ivóvíz minőség javító program:  
Az Európai Bizottság C(2012) 3686 számú határozata 2012. december 25-ig engedélyezte az 
EU-s határértéktől eltérő ivóvíz fogyasztását. 2012. december 26-tól az elfogadható 
határértékek: arzén 10 μg/l, bór 1 mg/l, fluorid 1,5 mg/l. 
Sajnálatos módon az Ivóvízminőség- javító Program a fenti időpontig nem valósult meg.  
A Kormány 1379/2012. (IX. 20.) Korm. Határozata az egészséges ivóvíz biztosításához 
szükséges intézkedésekről: 

 Az Ivóvízminőség-javító Program gyorsítása mind a kérelmezők mind a hatóságok 
oldaláról. 

A Honvédelmi Minisztérium felhatalmazást kapott, hogy a rendelkezéseire álló eszközökkel 
átmeneti vízellátást biztosítson azokon a településeken ahol egyéb megoldás nem valósult meg. 
Lajtos kocsikkal és zacskós víz osztásával biztosítják az átmeneti ivóvízvíz ellátást Az átmeneti 
ivóvízellátás kiszállítással történő biztosításának kiváltásához szükséges konténeres 
szűrőberendezések gyártását és telepítését készítette elő. 2013 évben Medgyesegyházán, 
valamint Bánkúton is az országban elsőként telepítésre kerültek a víztisztító konténerek (Forrás: 
Békés Megye OTRT)  
 

Zajvédelem 

Környezetünket különböző eredetű zajok és rezgések befolyásolják, melyek bizonyos 
határértékeken túl veszélyeztetik az emberi egészséget is. A környezetből származó zajterhelés 
eredete szerint lehet:  

 ipari-, mezőgazdasági-, építési  
 közlekedési  
 szórakoztatóhelyek 
 egyéb eredetű. 

A településen keresztül halad egy országos átmenő forgalmú út és  vasút, ezen forgalom okoz 
közlekedésből származó zajterhelést. Ez a terhelés azonban nem lépi túl a megengedett 
mértéket. 
Meg kell még említeni a mezőgazdasági gépek, ill. a zöldség-és dinnyeszállítás okozta 
időszakosan megerősödő nehézgépjármű okozta zajterhelést. 
A zaj – és rezgés elleni védelmet műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani 

 a zaj- és rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését, 
 a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását, 
 a tartósan határérték felett terhelt környezet utólagos védelmét, valamint, 
 a passzív akusztikai védelmet (intézkedési terv kidolgozása során) a tervezett 

fejlesztések és terület felhasználások zajvédelmi szempontú vizsgálata során. 
 
A közlekedésből, üzemek működéséből eredő magas zaj szintek káros hatással vannak az 
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emberi egészségre.  
Cél: A lakosság egészségvédelme, a településen pihenést, kikapcsolódást kereső vendégek 
nyugalma érdekében a környezeti zajok elfogadható szintre mérséklése.  
 
Feladat: 
 

 A meglévő zaj és rezgés források feltárása, pontos nyilvántartása, zajkibocsátási határérték 
megállapítása, a meglévő problémát okozó zajforrások kibocsátásának csökkentése, 
korlátozása, település zajtérképének elkészítése. 

 Zaj- és rezgés elleni védelem bármely zajt kibocsátó létesítmény csak abban az esetben 
üzemeltethető, vagy építhető, illetve bármely tevékenység csak abban az esetben folytatható, 
ha az általa kibocsátott zaj mértéke a környezetben a vonatkozó rendelet szerinti határértéket 
nem haladja meg. 

 A gazdasági területi és lakóterületi funkció megengedett zajterhelési határérték eltérése 10 
dB. A zajhatás csillapítása érdekében a gazdasági terület határán belül egy 20 m széles, 
háromszintű, vegyes fajú, örökzöldeket is tartalmazó zajvédő cserje- és erdősávot javasolt 
telepíteni. A gazdasági területek körüli mezőgazdasági területek ne legyenek beépíthetők. 

 Zajkibocsátással járó tevékenység (üzemlétesítés, felújítás, üzembe helyezés, építés) 
megkezdése előtt a területileg illetékes felügyelőségtől zajkibocsátási (emissziós) 
határérték megállapítását kell kérni és annak betartásáról gondoskodni kell. 

 A közút zajcsökkentése passzív zajvédelmi intézkedésekkel érhető el (növénytelepítés, az út 
felöli védendő épületek nyílászáróinak zajvédő üvegezése). 

 
A felmérés alapján általában elmondható, hogy a nagy forgalmú közutak forgalmi eredetű 
zajterhelésén túl eseti – elsősorban szórakozóhelyek közönsége által okozott – zavaró zajhatások 
jelentkeznek. Ipari eredetű zavaró zajterhelés a lakossági felmérés alapján nincs a térség 
településein. 
A település zajhelyzetét, az akusztikai komfortfokozatát döntő módon a közlekedés határozza 
meg. Ezen belül is a legnagyobb részarányt a közúti közlekedés képviseli. Az üzemi vagy 
szolgáltató jellegű létesítmények zaja lokálisan hat, általában csak a közvetlen környezetben 
érzékelhető, vagy okoz problémát. Ezzel szemben a közlekedés az egész település szükséglete, 
így kisebb nagyobb mértékben minden közlekedési létesítmény környezetében kell zajterheléssel 
számolni.   
Jelenleg a településen nem működik olyan ipari létesítmény, amely jelentős zajterhelést okozna. 
A zaj- és rezgésvédelem területén, a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi felügyelőség az üzemek számára zajkibocsátási határértéket állapít meg, amelynek 
betartását helyszíni mérésekkel ellenőrzi. Határértéket meghaladó zajkibocsátás esetén az üzemet 
műszaki intézkedések megtételére kötelezi, annak nem teljesítése esetén bírság kiszabására kerül 
sor.  
A mezőgazdaság két ágazata közül a növénytermesztés – tevékenységének helyszínéből 
adódóan- panaszokra okot nem, vagy csak elvétve okoz. Jellemzően lakott területtől távolabb 
folytatják. Időszakosan (pl. szántás, betakarítás, repülőgépes növényvédelem, termék-fuvarozás) 
terhelik zajjal környezetüket. A kapcsolódó helyi feldolgozói háttér (szárítók, gabonatárolók) 
száma nem jelentős, és zaja sem terjed túl általában a mezőgazdasági terület (szérű) határán. A 
mezőgazdasági termékek árufuvarozásának hatása a nyári, őszi időszakban a közutak forgalmára 
jelentéktelen.  
Az állattartással kapcsolatban leginkább az intenzív, kis helyigényű tartás okozhat lakossági 
panaszokat. Az állattartás szabályozását (védőtávolság, egyedszám meghatározása, stb.) az 
önkormányzat helyi rendelettel megoldotta. (Forrás: Medgyesegyháza Város Fenntarthatósági terve és 
Programja)  
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3. HELYZETÉRTÉKELÉS 
 
Kérdőívek kiértékelése 
 
A LOCAL AGENDA 21 program a lakosság részvételén is alapszik.  
A Város környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi helyzetének felméréséhez és a 
helyzetértékelés elkészítéséhez kérdőíveket készítettünk, melyet a lakosság és a városban tanuló 
diákok számára küldtünk meg az Önkormányzat segítségével. A kérdőívek kiértékelésének 
eredményei rávilágítanak a lakosság által megfogalmazott megoldandó feladatok körére és a 
lakosság Medgyesegyházáról való véleményére.   
 
A lakossági kérdő íveknél a kitöltők száma 82 fő volt, az oktatási intézményekben kitöltött 
kérdőívek száma  40 db. 
 
Lakossági kérdőívek kiértékelése 
 
A lakossági kérdőívet kitöltők között 18 % volt a férfiak és 82 % a nők aránya. Koreloszlás 
szerint a válaszadók  30 évnél fiatalabb 16 %, 30 %-a 31 és 40 év közötti, 39 %-a 41 és 54 év 
közötti és 15 %-a 55 év feletti. A beérkezett kérdőíveket 8 általánost végzettek, szakmunkások, 
közép illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező lakosok küldték be. A válaszadók 
többsége - 69 % - több mint 20 éve a Medgyesegyházán él. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Foglalkozásuk szerint:  
A válaszadók 90 %-a él szívesen Medgyesegyháza településen, és 89 % -a szívesen él jelenlegi 
lakókörzetében. A válaszadók mintegy 10 %-a gondolja úgy, hogy bármikor elköltözne a 
városból.  

közalkalmazott 6% 
pedagógus 35% 
nyugdíjas 2% 
takarítónő 6% 
középvezető 2% 
karbantartó 4% 
óvónő 4% 
adminisztrátor 10% 
könyvtáros 4% 
előadó 2% 
közmunkás 4% 
önkéntes 2% 
ügyvezető 2% 
élelmezésvezető 4% 
asszisztens 2% 
gépkocsivezető 2% 
munkanélküli 2% 
tanuló 2% 

foglalkozása 

segédmunkás 8% 
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A tanulókra vonatkozóan a válaszadók 90 %-a gondolja azt, hogy a fiatalok el fognak költözni a 
városból és mindössze 10 % -uk vélekedik úgy, hogy maradnak.  
 

 
     

A megkérdezettek többsége 37 % jóleső érzéssel, 26% közömbösen, 31 %-a szeretettel, gondol 
Medgyesegyháza településre, míg a megkérdezettek 5 % válaszolta azt, hogy kellemetlenül, rossz 
érzéssel, illetve nehezteléssel  1% van a város iránt.  
 

-  
 

 
A kapott eredmény szerint a jelenlegi lakosok közül sokan szeretnek Medgyesegyházán lakni. 
Ehhez hasonul a település hangulatáról feltett kérdésünkre kapott válaszok, melyek ugyan 
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megoszlanak, de a legtöbben mégis kellemesnek ítélték meg. 

-  
 
A válaszok alapján Medgyesegyháza hangulatára a nyugodt, vidám és hangulatos a 
legjellemzőbb három tulajdonság, melyet a legtöbben választottak. 
 
A városban található helyi értékek (épületek, utcák terek) állapotáról megoszlottak a vélemények, 
67 %-ban jónak, 27 % - ban kevésbé jónak, 4 % nagyon jó minősítést adott, valamint 1 - 1 %-ban 
rossznak, illetve nagyon rossznak tartják az itt élők. A közvetlen lakókörnyezet állapotát 
hasonlónak minősítették 54 %-ban mondták azt, hogy jó, 34 %-ban kevésbé jó, 4 % nagyon jó, és 
8% rossz minősítés érkezett. 
 

 
.  
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A Város környezeti állapotával kapcsolatos kérdésekben általánosságként elmondható, hogy a 
környezet (víz, levegő, talaj, a település tisztasága, zaj) állapotát jónak tartják az itt élők. 
Mindössze 30% szerint kevésbé jó a természeti környezet állapota. Mindössze a megkérdezettek 
4 - 6 % tartja rossznak, 3 – 5 % viszont nagyon jó minősítést adott.   
 

 
 
A város természeti értékeinek (erdők, patakok, tavak parkok, vadon élő állatok) állapotáról is 
kérdeztük a lakókat.  
 

-  
-  

A Város természeti környezetével kapcsolatos kérdésekben általánosságként elmondható, hogy a 
környezet állapotát 4 – 5 %-ban nagyon jónak, 65 - 76 %-ban jónak tartják az itt élők. Mindössze 
25 illetve 18 % szerint kevésbé jó, és 1 – 5 % - ban rossznak tartják a megkérdezettek. Nagyon 
rossz minősítés nem érkezett.   
 
Arra a kérdésre, hogy mi lenne a legfontosabb és legmegfelelőbb megoldás a 
környezetszennyezés megállítására a válaszadók többsége 46 %-a a környezetbarát technológiák 
bevezetését és annak anyagi támogatását támogatja, 10 %  szerint a károk ellensúlyozása 
különböző fejlesztéssekkel, beruházásokkal, és 1 % a károsultak pénzbeni kártérítésében látja  a 
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megoldást. 24 - 19%-a a környezetszennyezők megbírságolását és  a károkozó tevékenység 
betiltását javasolja. 
 

 
 
A helyzetelemzésünk alapján a település környezeti helyzete fejlesztésre szorul. Ennek 
eredményeképpen a megvalósítás című fejezet tartalmaz olyan megfogalmazott programokat, 
melyek figyelembe veszik a lakosság ilyen jellegű igényeit is.  
A következő kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy melyek azok a tényezők, melyek leginkább 
problémát jelentenek, valamint amivel a legkevésbé elégedetlenek a Városban. 
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A kérdés kiértékelését követően az elkészített diagramban jól látható, hogy helyi szinten sem a 
szórakozási lehetőségekkel, sem a fiatalok helyzetével, sem az egészségügyi, sem a társadalmi és 
a gazdasági helyzettel nincsenek megelégedve a lakók, a válaszokat figyelembe véve inkább 
elégedetlenek és egyes esetekben inkább bizonytalanok.  
Az országos szintű méréssel összehasonlítva 8 esetben a vélemények (közellátás, levegő 
tisztaság, idősekkel való törődés, közbiztonság, egészségügyi helyzet, lakáshelyzet, utcák, terek, 
parkok állapota, hivatalos ügyek intézése), egyértelműen pozitívnak ítélték meg a város a 
helyzetét az országos véleményhez képest.  
Egyértelműen negatívum a szórakozási lehetőségekkel kapcsolatosan nyilvánult meg. A felmérés 
50 %-ban az országossal közel azonos szintű az elégedettség megnyilvánulása.   
 
Megkértük a lakossági kérdőívet kitöltőket, hogy rangsorolják a környezetvédelmi, társadalmi és 
gazdasági feladatukat fontosságuk szerint. Az értékelés alapján a lakosság az alábbi ábra szerinti 
válaszokat adta. 
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A fenti ábráról leolvasható, hogy az egészség és ivóvíz tartalék védelmét, levegő szennyezés 
csökkentését, oktatás, képzés fejlesztését, az illegális hulladéklerakók felszámolását és az 
egészség védelmét tartják a legfontosabb gazdasági feladatnak a válaszadók. Fontos a megújuló 
energiaforrások felhasználásának alkalmazása, szelektív hulladékgyűjtés, a hulladék 
mennyiségének csökkentése, és a környezettudatos életmód elterjesztése.  
Kevésbé fontosnak tartják, tehát nem zavaró hatású a lakosság számára, zajterhelés csökkentése, 
tudatos vásárlási szokások megismertetése, a kulturális örökség védelme, a klímaváltozás 
hatásaira (pl. viharok, hőség) való felkészülés. 
 
A következő kérdésekre adott válaszokból kitűnik, hogy a válaszadók 70 %-a tudja, hogy mennyi 
energiát (gáz, víz, áram) fogyasztottak el az egy háztartásban élők egy hónap alatt. 93 % 
takarékoskodni kíván a jövőben is az energiahordozókkal, míg  7 % nem.  
 
A városra jellemző fűtési rendszer a gáz - gáz központi fűtés, és vegyes tüzelés 16 – 18 - 60 % -
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ban. Táv és villanyfűtéssel 1% illetve 4% rendelkezik, alternatív fűtési módot pedig a 
megkérdezettek 4 % használ.   
Megkérdeztük, hogy a településen üzemelő üzletek, boltok kielégítik-e az igényeket. A 
válaszadók 66 % - nak megfelelő az ellátás, viszont a másik 34 % átjár másik településre 
bevásárolni.  
A megkérdezettek 100 % szeretné, hogy növekedjen a városban az olyan kereskedelmi egységek 
száma, ahol helybeliek vállalhatnának munkát.  
 
Érdeklődtünk ha tehetnék, ki hova költözne el Medgyesegyházáról. Az alábbi táblázatban 
összesítettük a válaszokat:  

tanyára 9% 
kis faluba 1% 

nagyközségbe 0% 
város környékére 4% 

kisvárosba 12% 
nagyobb városba 16% 

Budapest külső területeire 6% 
külföldre 7% 

maradna ahol lakik 41% 
Budapest belső területeire 2% 

 
és milyen környezetben élne szívesen? 

egy kulturált kertvárosba 34% 
egy nem túl magas házakkal beépített belvárosias részen 4% 

egy magas házakkal beépített világvárosba 1% 
egy békés tanyán 13% 

egy nagyobb faluban 2% 
egy a hagyományokkal őrző történelmi városban 11% 

olyanban, amilyenben most él 35% 
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A közlekedés fejlesztésére vonatkozó kérdésünkre megkérdezettek 35 %-a kerékpárutak, 40 %  a 
közösségi közlekedés fejlesztését, 14 % a gyalogos közlekedés járdák kiépítését javasolta. Új 
parkolóhelyre a válaszadók 10 % -nak van szüksége.  
 
A környezettudatos életmóddal kapcsolatos kérdésre adott válaszokból kitűnik, hogy 29 % 
energia takarékos izzót használ, 26 % hazai élelmiszert vásárol. 32 % kerékpárral jár dolgozni, 
13 %  pedig szelektíven gyűjti a hulladékot.  
 

-  
 

Megkérdeztük a lakosságot, hogy milyen lakóközösségi vagy önkormányzati 
kezdeményezésekben venne részt szívesen? 
A legtöbben a szelektív hulladékgyűjtésben vennének részt, sokan elmennének fát és virágot 
ültetni és közterületet takarítani. A környezetvédelmi rendezvények is szép számmal 
megmozdítanák a lakosságot.  
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A Város gazdasági helyzetét a lakosság a következők szerint értékelte:  
 

 Az ipar fejlettsége a Városban a válaszadók 13 %-a szerint nagyon rossz, 11 % szerint jó, 
50 %-a szerint kevésbé jó, és 26 %-a szerint rossz.  
 

 A mezőgazdaság fejlettsége a válaszadók 5 %-a szerint nagyon jó, 25 %-a szerint kevésbé 
jó, 62 % szerint jó, 6 % és 2 %  a rossz és nagyon rossz minősítés.  
 

 A szolgáltatások fejlettsége a válaszadók 49 %-a szerint jó, 40 %-a szerint kevésbé jó 
rossz nagyon rossz minősítés 10 – 1 % ban érkezett. 
 

 A Medgyesegyházán élő emberek képzettségére és tanultságára a válaszadók 55 %-a azt 
mondja, hogy kevésbé jó, 11 % szerint rossz  és 29 %-a vallja azt, hogy jó. Nagyon  
jó és nagyon rossz minősítés 1 % és 4 % érkezett a kérdésre. 
 
 

-  
 

A településen élők szociális helyzetére kérdeztünk rá következő kérdéssorban.  
A megkérdezettek szerint 100 emberből 66-nak van szüksége segélyre, és véleményük szerint 48 
fő kap is valamilyen segélyt. A nagy többség szerint a hatóságoknak a segély összegét inkább a 
szociális intézmények fejlesztésére kellene fordítani, mindössze 32 % szerint kell személyes 
segélyre.  
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A gondoskodást a bajba jutott rászorulókon, az alábbi táblázatban ismertetett módon gondolják a 
megkérdezettek:  

 

emelniük kell a jól élők adóit, hogy 
gondoskodhassanak a bajba jutott rászorulókról 33% 

más módon kell megoldaniuk ezt a problémát 62% 

ez nem is feladatuk, hanem mindenkinek magának 
kell gondoskodnia magáról, ha bajba kerül 5% 

 
A megkérdezettek 62 % -nak kielégítő a lakás helyzete, 34 % részben és 5% egyáltalán nem 
megfelelő. A megkérdezettek 57 %-ban számítanak arra, hogy munkanélküli lesz valaki a 
családjából.  
Megérdeklődtük, hogy milyen terület fejlődését szeretné elérni a településen? (1 – leginkább 
szeretné, … 9 – legkevésbé szeretné) 

 
A válaszokból látható, hogy a legtöbben a turizmus, a hagyományőrző kézműipar és ipari cégek 
betelepítését, a közlekedés és a lakásépítés fejlesztését szeretnék elérni. A megkérdezettek szerint 
a mezőgazdaság, az oktatás, és a szolgáltatás szorul legkevésbé fejlesztésre a városban. 
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Kíváncsiak voltunk, hogy a városban élők milyen természeti érték a megőrzését, védelmét 
tartják leginkább fontosnak. (1-legfontosabb… 8 nem fontos) 

-  
A grafikonról leolvasható, hogy, a szőlőkultúrák, gyümölcsöskertek, védett gyepek, építmények 
házak védelme a legfontosabb a válaszadók számára.  
 
Megkérdeztük a lakosságot, hogy véleményük szerint a belátható jövőben az alábbiak közül mely 
lesz Európa legnagyobb problémája? A válaszadók többsége a megélhetést, a gyermekek jövőjét, 
a hulladék elhelyezését, és az ivóvíz biztosítását tekintik a legnagyobb problémának. Sokan vélik 
a levegőszennyezést, betegségek egészségügyi problémákat, a zöld területek csökkenését 
aggasztónak.  
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A lakóhelyének legjelentősebb várható problémáinak a megélhetést, a gyermekek jövőjét, és az 
emberek egészségügyi állapotát tekintik. Kockázati tényezőnek értékelték az ivóvíz biztosítását a 
hulladékok elhelyezését, az oktatási helyzetet. 
 

 
 
 
Kíváncsiak voltunk, hogy településük melyik három települési problémájának megoldását tartják 
a legsürgősebbnek a megkérdezettek.  
Az első helyen a megélhetést és a munkanélküliség csökkentését említették. Kisebb arányban az 
utak állapota, betegségek terjedése szerepelt.  
A másodikként a gyermekek biztos jövője, egészségügyi helyzet javítása mellett a hulladék 
elhelyezése szerepel. Kisebb százalékban az ivóvíz minősége, közbiztonság és a levegő tisztaság 
javítása javaslatot.  
Harmadikként az oktatás minőségének és az egészségügyi színvonal javítása, a munkanélküliség 
csökkentése került megjelölésre.  
Összességében legnagyobb gondot a városban a megélhetés, gyermekek jövője, a 
munkanélküliség és az egészségügy, az egészséges ivóvíz biztosítása és az oktatás színvonala 
okozza, a megkérdezettek szerint. 
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Megérdeklődtük, hogy a fenntartható fejlődés mit is jelent Medgyesegyháza lakosainak számára. 
A fenntartható fejlődéssel, mint fogalommal a megkérdezettek 51 %-a találkozott már, de csak 
néhányan tudták megfogalmazni mit is jelent.  
 
A válaszok szerint a fenntartható fejlődés:  

- Olyan fejlesztéseket jelent, amelyek a jövőre nézve előrehaladást jelentenek és ezek 
hosszú távon tarthatók. 

- A jelen eredményeinek megtartása a következő nemzedék számára. 
- Az erőforrások olyan formában való kihasználását jelenti, hogy a későbbiekben ne 

okozzon kárt a Természetnek, mégis a „jólét” mindenki számára elérhető legyen 
 
 
Milyen módon, milyen szervezetek, intézmények segítségével lehetne legjobban a települést 
fejleszteni (a „fenntartható fejlődést” előkészíteni)? 

 

-  
 
A fenti ábrából látható, hogy a települést fejleszteni a megyei és helyi képviselő testület szakértő 
tevékenységével, a polgármesteri hivatal munkatársainak munkájával, társadalmi szervezetek 
összehívásával lehet eredményes.  
A lakosság és a civil szervezetek önkéntes és fizetett munkával, tanácsadással és ismeretterjesztő 
munkával tudnak hozzájárulni a város fejlesztéséhez.  
A válaszadók 89 %-a nem tagja civil szervezetnek és 56 % nem is szeretne az lenni. A 
megkérdezettek 96 %-a szeretné, ha több információ jutna el hozzájuk a fenntartható fejlődésről. 
Csak a városról kér információt 21 %, és 4% egyáltalán nem kér információt. A többség 
médiából, lakossági fórumokon és utcai plakátokon értesül az eseményekről.  
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Oktatási-nevelési kérdőívek kiértékelése 
 
A tanulók általi megítélés szerint a környezetszennyezés jelentősége hazánkban valamint 
Medgyesegyháza településen megközelítőleg azonos arányú, de különböző mértékű. A 
megkérdezettek döntő többsége – 48 % - szerint a környezetszennyezés az eléggé komoly 
probléma, 12 % szerint nagyon komoly kategóriába esik helyi szinten, országos szinten viszont 
csak 22 % gondolja eléggé komolynak. Nagyobb fokú eltérés a jelentéktelen probléma 
kategóriánál tapasztalható, mely szerint Medgyesegyháza településen a jelentéktelen 
környezetszennyezés problémára 40 % gondol, országosan viszont 4 %. A hazánkban 
tapasztalható környezetszennyezést a megkérdezettek 25%-a  nagyon komoly problémának tartja, 
míg Medgyesegyháza Város esetében ez 44 %.  
 

- 
 
A válaszok összessége arra enged következtetni, hogy a megkérdezettek szerint a 
környezetszennyezés mind helyi, mind pedig országos szinten igenis jelentős probléma, de 
lokálisan, közvetlen környezetükben kisebb mértékben tapasztalható.  
 
Csak kevesen, 14% érdeklődik folyamatosan a környezetvédelmi kérdések iránt, míg a 
válaszadók 11%-a ezen téma iránt érdektelenek. A megkérdezettek jelentős része (74%) csak 
egyes környezetvédelmi kérdések iránt fogékonyak, melyből arra következtethetünk, hogy csak a 
magasabb hírértékű globális vagy a közvetlen környezetüket érintő környezetvédelmi problémák, 
katasztrófák, fejlesztések keltik fel figyelmüket. 
 
A tanulók által a legnagyobb számban megjelölt környezeti probléma - a globálisan is magas 
hírértékű – csernobili atom katasztrófa, ózonréteg vékonyodása, a vörösiszap, a sarki jég 
olvadása. Az iskolai rendezvények – Föld Napja, környezetvédelmi nap - is megemlítésre 
kerültek. A környezetszennyezés, a hulladékok nem megfelelő kezelése, szemetelés, levegő 
védelem – autók légszennyezése – túlzott energiafogyasztás is felmerült problémaként. 
Megoldást is olvashattunk néhány válaszban, mint a csepegtető öntözés, szennyvíztisztítás, 
szelektív hulladék gyűjtés.  
Aztán felmerült néhány kérdés, hogy mit tehetnek ők diákok a fenntartható fejlődés érdekében.  
 
Megfigyelhető, hogy a válaszadók felfigyeltek a globális jellegű környezeti problémákra, és  
tájékozottak a saját lakóhelyükkel kapcsolatban is. Sőt néhányan már azon is gondolkodnak, 
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hogyan, mi módon lehetne a javulást, fejlődést elősegíteni. 
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A válaszadók elsősorban a médián keresztül tesznek szert a környezetvédelemmel kapcsolatos 
információkra, ezen belül is kisebb részben a nyomtatott sajtóból. Ezt követi az iskola, mint 
intézmény, ahol mind a tanórákon, szakkörökön, valamint intézményen belüli tanórákon, 
rendezvényeken jutnak ilyen jellegű információkhoz. Tájékozottságuk utolsó forrása a 
szabadidejükben történő magánjellegű beszélgetéseik valamint az interneten történő 
hírszerzéseik. 

 
A megkérdezettek közül 9 % ismer és 91 % nem ismer környezet- és/vagy természet-védelmi 
szervezetet a településen. A környezet- és/vagy természetvédelmi tevékenységeket folytató 
szervezetek elsősorban szűkös költségvetéssel rendelkező non-profit szervezetek, melyek 
számára a mindennap szembetűnő reklám és hirdetések megléte nem megoldható. 
1. ábra: Környezetvédelmi rendezvényeken való részvétel 

 
Ebből is adódhat ezen szervezetek kis mértékű ismertsége, valamint ezt eredményezhette a 
válaszadók ezen téma, tevékenység iránti érdektelensége is.
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A válaszadók 93 %-a passzív hozzáállást tanúsít a környezetvédelmi rendezvényekkel 
kapcsolatban, hiszen 29%-uk soha, míg 64 %-uk csak nagyon ritkán vesz részt ilyen 
programokon. Az aktív résztvevők aránya mindösszesen 7%. 
A tanulók közül a megkérdezettek közül 5 % kivételével, mindenki tudott minimum egy, az 
iskolájában rendszeresen megrendezésre kerülő környezetvédelemmel kapcsolatos napot 
megnevezni. 
A válaszadók 39 %-a nevezte meg a Föld Napját. A Környezetvédelmi Világnapot valamint a 
Madarak és Fák Napját, a válaszadók 11% ill. 50%-a jelölte meg. 
 

-  
 
A környezetvédelmi ismeretek megszerzésével kapcsolatban a tanulók 63 %-a gondolja azt, hogy 
elegendő ismeretekkel rendelkezik ezen a téren. Az iskolai tananyagon keresztül 22%, a tanórán 
kívüli foglalkozások keretében 15 % hajlandó ismereteket bővíteni.  
 
Arra a kérdésre, hogy a települési környezet állapota és védelme kinek az elsőrendű felelőssége, 
a diákok többsége Magyarország mindenkori kormányát és a helyi önkormányzatot nevezte meg 
felelősnek, ezt követően a vállalkozásokat, civil szervezeteket és a lakosságot.  
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A mindennapi viselkedésünk, szokásaink hozzájárulhatnak a környezeti problémák 
fokozódásához, de csökkentéséhez is. A diákok véleménye szerint otthon és az iskolában is 
alkalmazható „környezetvédő” megoldások, fontosságuk szerint a takarékos világítás, hulladékok 
hasznosítása, és fűtésrendszer korszerűsítése.   
A tanulók 20 %-a jelentősnek tartja a fogyasztási (vásárlási) szokások környezetterhelő hatását és 
15 %-uk gyakran használ ill. vásárol olyan terméket, amely kevésbé terheli a környezetet. A 
megkérdezettek 63 %-a azon véleményen van, hogy csak néha lehetnek a fogyasztási (vásárlási) 
szokásaiknak környezetterhelő hatásai, míg 17%-uk ezen szokásokat nem tartja környezetterhelő 
hatásúnak, szemben a tudatos vásárlókkal 83 %. 
 

 
 
A tanulók 85 %-nál nem beszélhetünk tudatos vásárlói szokásokról, a megvásárolt vagy használt 
termékek környezeti terhelését figyelmen kívül hagyják, vagy csak nagyon ritka esetben 
számolnak azzal. 
A kérdőívet kitöltők 87%-a passzív hozzáállást tanúsít a helyi ügyekkel, kérdésekkel 
kapcsolatban. A megkérdezettek 20 %-a teljes érdektelenséget tanúsít ezen ügyek iránt, míg 
mindösszesen csak 13 %-uk tartja magát megfelelően tájékozottnak, illetve érdekeltnek 
Medgyesegyháza település aktuális ügyeit illetően. 
Vélhetően a válaszadók korosztályi sajátosságainak következménye ezen megoszlás. 
 
Medgyesegyháza város, valamint a szűkebb lakókörzet aktuális ügyeit, problémáit a válaszadók 
20 %-a az iskolában a tanárokkal, illetve a tanulótársakkal , 55 % otthon szülőkkel és 
ismerősökkel beszéli meg. Ezt követi a baráti társaságban (15%) történő megvitatás.  
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A megkérdezett tanulók mindössze 77 %-a él szívesen Medgyesegyháza településen, 23 %-a 
viszont elköltözne, amennyiben módjában állna, vagy lehetősége lenne rá.  
A válaszadók életkori sajátosságainak figyelembevétele által feltételezhető, hogy a 
változatosabb/több szórakozási hely létesítése révén, valamint a tanulási, továbbtanulási 
lehetőségek szélesítése által a város népességmegtartó képessége javul.   
 
Elégedettség tekintetében a levegő tisztasága, az utcák terek, parkok állapotának jelenlegi helyzet 
került a legkedvezőbb megjelölésre, a lakás és egészségügyi helyzetet és a település egészének 
hangulatát is megfelelő állapotúnak sorolták be, fennmaradó kategóriák pedig a közepesen 
elégedett minősítést kaptak.  
 

 
 
 
Összességében elmondható, hogy a lakosság tudatában van a jelen és jövő generációkat 
veszélyeztető folyamatokkal Medgyesegyháza Városát tekintve. Elsősorban olyan problémákat 
jelöltek meg, melyek megfigyelhetőek globális és lokális szinten egyaránt. Azonban a kérdőív 
lehetőséget nyújtott arra, hogy elsősorban a helyi szinten felmerülő, lokális problémák kapjanak 
hangsúlyos szerepet, és egyértelművé váljon a lakosság hozzáállása a települést érintő fejlesztési 
tevékenységekhez, programokhoz. A kiértékelésből kiderül, hogy a kérdőívet kitöltők körében 
mi jelent alapvető problémát a Városban. 
 
Jelen program és terv azért készült, hogy a fenntartható fejlődés szemléletét kialakítsa a Város 
lakosságának és intézményeinek körében, valamint a benne megfogalmazott programokat, 
célkitűzéseket, stratégiát, jövőképet ne csak tervezés szintjén álmodják meg, hanem azok 
megvalósítását is elérjék.   
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SWOT analízis 
 
A célkitűzések megalapozásához a Város környezeti, társadalmi és gazdasági állapotának 
értékelése alapján szükséges meghatározni a főbb fejlődési, fejlesztési irányokat. Ennek egy jól 
bevált módszere az ún. SWOT analízis, amely a belső és külső tényezők alapján vizsgálja az 
adott állapotot és meghatározza a kitörési irányokat. 
 
Az egyes betűk jelentése: 
S - erősségek (strengths) 
W - gyengeségek (weaknesses) 
O - lehetőségek (opportunities) 
T - fenyegetések (threats) 
 
Az erősségek és a gyengeségek a belső állapotot jellemzik, míg a lehetőségek és a veszélyek a 
külső körülményeket. 
 

 ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Társadalmi 
pillér 

• civil szervezetek nagy száma 
• lokálpatriotizmus 
• együttműködési készség a lakosság  

részéről 
• jól szervezett szociális ellátás 
• évenként tartott közösségi 

rendezvények 
• közbiztonság megfelelő szintje 
• továbbtanulási lehetőségek 

Békéscsabán és Szarvason 
• környezettudatos oktatás az iskolákban 
• értékes műemléki és régészeti emlékek 

• a település beépítettségének magas 
aránya, differenciált lakóövezetek 

• csapadékvíz-elvezető árkok állapota 
csak részben megfelelő, a nagy 
intenzitású csapadékesemények 
terheléscsökkentése nem elégséges, 

• csökkenő gyermekvállalási hajlandóság 
• segélyezésre szorulók növekvő száma 
• szórakozási és kulturális  

kikapcsolódási lehetőségek nem 
megfelelő száma. 

• kevés a biztonságos játszótér és 
kerékpárút a gyerekek számára 

Környezeti 
pillér 

• környezeti elemek kielégítő állapota, 
• jó termőképességű talajok 
• termelő és szolgáltató szektor 

környezetterhelése alacsony, 
• a védett természeti területek biológiai 

sokfélesége jelentős, 
• a táji és geomorfológiai adottságok 

kedvezőek, 
• a talajok szennyezettsége csekély, 
• a helyi környezetvédelmi jogszabály 

alkotás a környezetvédelem 
valamennyi területét átfogja 

• kommunális és szelektív 
hulladékszállítás 

• kiváló mikroklíma 
 

• a fő közlekedési utak forgalmából 
származó zajterhelés értéke magas, 

• illegális hulladéklerakó helyek száma 
és kiterjedése jelentős, 

• csapadékvíz-elvezető árkok állapota 
csak részben megfelelő, a nagy 
intenzitású csapadékesemények 
terheléscsökkentése nem elégséges, 

• az infiltráció egyes területeken magas, 
így különösen nagy esőzésekkor 
jelentős mennyiségű csapadékvíz kerül 
a szennyvízcsatornába, 

• a belterületi zöldterületi fejlesztésekhez 
szükséges területek hiánya, a 
hagyományos rekreációs területek 
feltáratlansága. 

• a műemléki épületek a legtöbb esetben 
felújításra szorulnak, 

• belvárosi zöldfelületek aránya csekély 
• véderdők hiánya 
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Gazdasági 
pillér 

• termelési tapasztalat a mező-
gazdaságban  

• iparban jelentős a kis és könnyűipar – 
kisebb vállalkozásokkal 

• az infrastrukturális ellátottság - víz, 
gáz, villamos energiaellátás- megfelelő, 

• a védett és műemlék jellegű épületek 
száma magas, 

• rendelkezésre álló szakképzett 
munkaerő, 

• ipartelepítés feltételei adottak, 
• családi gazdaságok megléte. 

• egyes városrészek hiányos 
szolgáltatási ellátottsága 

• részben kihasználatlan ipari és 
turisztikai lehetőségek, 

• meglévő szálláshelyek csekély száma, 
• a kunhalmok védelme 
• beruházási tőke hiánya  
• szennyvízhálózat hiányosságai  
• nem megfelelő ivóvíz 

 

 
 LEHETŐSÉGEK FENYEGETÉSEK 

Társadalmi 
pillér 

• új társadalmi szereplők megjelenése, 
új civil szervezetek alakulása, lakossági 
összefogás 

• fiatalok szórakozási lehetőségeinek 
bővítése, 

• kulturális élet fellendülése, 
• jól kihasználható közösségi terek 

kialakítása, 
• a lakosság környezettudatosságának 

növelése, 
• szakképzés, fiatalok képzése a helyi, 

térségi igényeknek megfelelően, 
• magasabb fokú környezeti nevelés az 

óvodákban és az iskolákban 
• figyelemfelhívó rendezvények 

• elvándorlási ráta növekedése, 
• népességfogyás, 
• az öregedési index növekedése, 
• lokálpatriotizmus háttérbe szorulása, 
• társadalmi elidegenedés, 
• globalizáció hatása, identitástudat 

csökkenése, 
• hagyományőrzés háttérbe szorulása, 
• életszínvonal romlása. 

Környezeti 
pillér 

• kistérségi, természetvédelmi, fejlesztési 
együttműködés kialakításának 
megszervezése 

• csatornázás-fejlesztési beruházások 
(Medgyesegyháza és Térsége Szennyvíz 
elvezetési- és Szennyvíztisztítási 
Projekt), 

• külső források (EU, hazai) bevonása a 
környezet és természetvédelmi 
fejlesztésekbe, 

• helyi jelentőségű védett területek 
arányának növelése, 

• természeti és táji adottságok turisztikai 
szempontú érvényesítése, 

• védett természeti területek fejlesztése 
(Natura 2000) 

• környezetbarát közlekedés-fejlesztés (pl. 
kerékpárutak, hatékonyabb 
tömegközlekedés), 

• megújuló energiaforrások alkalmazása 
helyi szinten (szélenergia, napenergia, 
biogáz-üzem stb.), 

• külterületeken erdősítés, gyepesítés az 
eredeti természeti állapot visszaállítása 

• gyerekbarát környezet kialakítása 

• környezetterhelő tevékenységek 
betelepülése a Városba, 

• környezeti káresemények kockázata, 
• a közlekedés okozta környezet 

szennyezés megnövekedése, 
• a városi terjeszkedés kedvezőtlen tájképi 

hatása, 
• szelektív gyűjtőszigetekkel kapcsolatos 

lakossági ellenállás, 
• erőforráskészletek csökkenése, 
• talajszennyezettség növekedése, talajok 

fizikai és kémiai romlása, 
• mezőgazdasági túlhasznosításból adódóan 

talajok kimerülése, a védett területek 
visszafejlődése 

• felszín alatti vizek szennyezettségének 
növekedése 

• légszennyezettség növekedése 
(mezőgazdasági idényben porszennyezés) 

• levegő allergén pollenmennyiségének 
növekedése 

• természeti értékek pusztulása. 

Gazdasági • külső források (EU, hazai) bevonása a • fiatalok elköltözése, 
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pillér gazdasági fejlesztésekbe, 
• sport-, lovas-, horgász-, vadász-, öko 

turizmus fejlesztése, 
• gyümölcstermesztés szempontjából 

kiemelkedő jelentőségű terület. 
• új munkahelyek megteremtése, 
• háztáji termékek piaci pozíciójának 

erősödése 
• kerékpáros turizmus népszerűsítése 
• szakképzett munkaerő rendelkezésre 

állása, 
• gyümölcstermesztésre alapozott 

feldolgozó ipar. 

• munkanélküliség növekedése, 
• a gazdasági válság hatása sokáig 

érezhető, 
• hosszú távú finanszírozási problémák, 
• területi különbségek fokozódása, 
• vállalkozási önerő hiánya 
• ipari nagyüzemek közelségének várható 

negatív hatásai 

 
 
Medgyesegyháza erősségei közül kiemelendő a terület jó talajadottsága és a helyi mezőgazdaság 
hosszú időre visszanyúló tapasztalata. Erőssége továbbá a környezeti nevelés hangsúlyossága az 
oktatásban, a közbiztonság megfelelő szintje, valamint épített környezetének fontos értékei. 
A talajadottságainak köszönhetően jó potenciált rejt a helyi mezőgazdaságra épülő 
feldolgozóipar, valamint a családi biogazdálkodás, de természeti értékei lehetőséget nyújtanak a 
falusi turizmus fejlődésére is. A település környezet-minőségét javítja zöldterületeinek további 
bővítése, energia-hatékonyságát az alternatív energiaforrások helyi szinten való alkalmazása, 
valamint a fenntarthatóság kapcsán a lakosság környezettudatosságának növelése. A közlekedés 
fejlesztése kedvező nemzetközi együttműködési lehetőséget is nyújthat.  
Gyengeségei között szerepel a szennyvízhálózat hiányossága, amely potenciális szennyező 
forrásként jelentkezhet. A beruházási tőke hiánya, az öregedő társadalom, a növekvő 
munkanélküliség a település gyenge népességmegtartó képességét mutatja, habár a település 
lehetőségei és erősségei tekintetében a fenntarthatósági törekvések ezen vonatkozásokban 
lényeges előrelépést jelenthetnek. 
 A demográfiai mutatók tekintetében a fiatalok elköltözése a jövőkép tekintetében aggasztó lehet, 
mellyel a hagyományőrzés hosszú távú lehetőségei is korlátozottak. A természeti és 
kultúrtörténeti értékek állapotának megőrzése és védelme fontos tényező. A talaj, mint fontos 
erőforrás, védelme is kiemelendő, hiszen bizonyos antropogén tevékenységek állapotromlást 
eredményeznek, túl használata a termékenységét csökkentheti. E tényezők kiemelten kezelendők.  
A környezeti szempontú veszélyek a lakosság környezettudatosságának formálásával és a 
települési környezetminőség javulásával nagyban fejleszthetőek. 
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4. STRATÉGIAI CÉLOK  
 
A stratégia célok alatt azon átfogó célok meghatározására van lehetőség, melyek segítségével 
majd valós tervezési és cselekvési tervek készíthetőek. Ezen átfogó célok általános iránymutatást 
jelentenek a településnek. A megfelelően kialakított stratégia lehetőséget ad a térben és időben 
szerteágazó feladatok hatékony koordinációjához, melyekkel a várt jövőkép létrejön. A régióra, 
megyére és kistérségekre vonatkozó különböző koncepciók alapvetően meghatározzák a 
települések fejlesztési, fejlődési irányait. Éppen ezért a Local Agenda 21 programban 
megfogalmazott hosszú távú fejlesztési irányelvek, ill. rövidtávon megvalósítható programok, 
projektek összhangban állnak a területfejlesztési koncepciók magasabb szintű dokumentumaival:  
Országos Területfejlesztési Koncepció: jövőképében a területi harmónia áll, céljai között hosszú 
távú és középtávú területfejlesztési célokat fogalmaz meg. A hosszú távú céljai között a 
fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem kiemelten jelenik meg. Középtávú céljai között a 
megújuló energiák és a vidékies térségek fejlesztése kiemelendő.  

Dél – Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepció: célkitűzései között szerepel az életminőség 
javítása, a helyi adottságokra és erőforrásokra való támaszkodás, az értékmegőrzés. Kiemelten 
kezeli a tanyás térségek fejlesztését. Hangsúlyozza az együttműködés fontosságát.  

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója prioritásokként kezeli a megye gazdasági 
szerkezetének megújítását, a differenciált és összehangolt emberi erőforrás gazdálkodást, a 
térségi kapcsolatok erősítését és az egészséges emberi környezet biztosítását. Kiemelten kezeli a 
kulturális és táji értékek megőrzését, hangsúlyozza a fenntartható és környezetkímélő 
területhasznosítási módok megvalósítását, a biodiverzitás védelmét, az energiatakarékos 
technológiák használatát.  
 
A stratégiai célok meghatározásánál a megyei és térségi környezetvédelmi programokhoz történő 
illeszkedés kiemelt szempont Legfontosabb környezetvédelmi stratégiai célok Újkígyóson:  

- a lokalitás előtérbe helyezése egy fenntartható és versenyképes helyi gazdaság 
létrehozásáért  
- az energiatakarékos infrastruktúra, az alternatív energiában rejlő tartalékok és a lokalitás 
előtérbe helyezése  
- a mezőgazdaság, mint húzóágazat fejlesztése  
- a családi biogazdálkodás fejlesztése  
- a fennmaradt természeti értékek (és a biodiverzitás) megőrzése  
- hatékony földhasználat  
- egy egészségesebb lakókörnyezet kialakítása  
- a környezetkímélő, energiatakarékos infrastruktúra kialakítása  
- a zöldterület-fejlesztés  
- az épített környezet értékeinek védelmével  
- összehangolt fejlesztések, költséghatékonyság  
- a társadalom környezettudatosságának fejlesztése  
- a társadalmi együttműködés további erősítése a lakosság, a civil szervezetek és az 
önkormányzat (döntéshozói szint) között  
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5. MEGVALÓSÍTÁSI PROGRAM 
 
 
Jelen fejezetben a fenntarthatósági pillérekre vonatkozó prioritások megvalósításához szükséges 
részprogramok, projektek kerülnek felsorolásra, részletesen tárgyalva a várható eredményeket és 
a megvalósítás körülményeit, feltételeit (cél, célcsoport, ütemezés, partnerek, beruházási költség, 
megvalósítási keretek). Az egyes intézkedések kijelölésénél forrásként szolgáltak A település 
Polgármesteri Hivatalának pályázati anyagai; a folyamatban lévő, vagy beadásra tervezett 
pályázatokon kívül a tervi hierarchiában felsőbb szinten lévő tervek, programok, koncepciók, 
stratégiák által megjelölt fejlesztési irányokat vettük figyelembe. 
 
A megjelölt fejlesztési programok ajánlások, melyek a fenntarthatósági szempontok 
érvényesülését célozzák, irányt mutatva a további feladatok kitűzéséhez. Az alábbiakban felsorolt 
projektek között szerepelnek az Önkormányzat által már beadott, vagy beadásra tervezett 
pályázatok, későbbi tervek között szereplő fejlesztési irányok és új javaslatok a következő 
évekre/évtizedekre vonatkozóan. Az ütemezésben ezért került megjelölésre csak a már futó 
pályázatok esetében konkrét évszám (a beadott, de még kétséges kimenetelő pályázatoknál az 
ütemezés a pozitív elbírálás esetére értendő), az egyéb intézkedéseket illetően inkább a 
megvalósítás ajánlott időkeretét tüntettük fel: rövidtáv (1–3 év), középtáv (4–8 év), hosszútáv (9-
20 év). Ugyanez vonatkozik a beruházási költségre: a későbbi lehetséges fejlesztések költsége 
jelenleg – pontos tervek hiányában – csak becsülhető, a tényleges projektméret függvénye. 
Önkormányzati hatáskörön kívül eső célkitűzések is bekerültek a programokba, hiszen a 
fenntarthatóság csak a teljes közösség részvételével valósítható meg. 
 
A megvalósítás keretéül szolgáló pályázati lehetőséget jelenti az ÚMVP, az ÚMFT ágazati 
operatív programjai és a regionális operatív program (KMOP), melyek a 2007-2013 időszakra 
tervezett konkrét programok terén nyújtanak segítséget a források megteremtésére. A 
közeljövőben életbe lépő Széchényi Terv és egyéb jövőbeni pályázati lehetőségek még nem 
ismertek programszerűen, ezért nem került a közép- és hosszútávú javaslatokat illetően konkrét 
megvalósítási keret megjelölésre. 
 
 
Társadalmi pillér 
 
A Fenntartható Fejlődés társadalmi pillére a jelenlegi és a jövő generációinak szükséges 
társadalmi feltételek biztosítása az egészséges, biztonságot nyújtó élettér kialakításához.  
 
 

Társadalmi szemléletformálás 
 
Az intézkedés célja: a jelen és a jövő generációk számára a fenntarthatósági szempontok 
megismertetése. 
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P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Szemléletformáló közösségi fórumok szervezése a helyi média 
bevonásával 

Projekt célja 

Rendszeres, a környezettudatos társadalmi magatartást (komposztálás, 
szelektív gyűjtés, tudatos vásárlás, hatékony energiagazdálkodás) és a 
helyi értékek (közösségi, kulturális, épített és természeti értékek) 
megőrzését elősegítő társadalmi fórumok szervezése, melyről a helyi 
média is rendszeresen és kiemelten tudósít. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület 
 helyi értékek  
 védett értékek  
 Medgyesegyháza város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés az első Local Agenda 21 fórum 

Partnerek 
 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 civil szervezetek 
 meghívott előadók 

Beruházási költség projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  pályázati forrás 
 saját forrás 

 
 

Intézményi működés hatékonyságának növelése 
 
Az intézkedés célja: a Városban működő intézmények, közintézmények, szervezetek vizsgálata, 
fejlesztése, elősegítve ezzel a hatékony munkavégzést és a lakossággal való kapcsolat 
fejlesztését, könnyebb és gyorsabb ügyintézést. 
 
P R O J E K T E K :  
 
Projekt neve Eszközbeszerzés a hatékonyabb intézményi működés érdekében 

Projekt célja Eszközbeszerzés a zöld beszerzés szempontjainak figyelembe 
vételével. 

Célcsoport Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottai 

Érintett terület Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 

Javasolt ütemezés rövid- és középtáv 

Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Beruházási költség projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  pályázati forrás 
 saját forrás 
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Projekt neve A civil társadalom és a helyi közigazgatás szereplői közötti 
együttműködés fejlesztése 

Projekt célja 
A hatékonyabb közösségi részvétel elősegítése, párbeszéd-programok, 
fórumok (akár interneten keresztül) révén a lakosság és a hivatalok, 
hatóságok közötti együttműködés hatékonyságának növelése. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek  Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Civil szervezetek 

Beruházási költség projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  pályázati forrás 
 saját forrás 

 
 

Egészségügyi helyzet fejlesztése 
 
Az intézkedés célja: Egészséges és kulturált környezet, illetve életkörülmények biztosítása, 
életminőség javítása. Prioritása az önkormányzatok alapvető feladatai közé tartozik az 
egészségügyi és szociális ellátás biztosítása. 
 
P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve A Település optimális környezet―egészségügyi helyzetének 
biztosítása 

Projekt célja 

Egészséges és kulturált környezet biztosítása, a környezet-
egészségügyi helyzet folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése, 
szükség esetén az illetékes hatóságok bevonása és a megfelelő 
intézkedések megtétele. Települési egészségterv készítése, 
kidolgozása. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Beruházási költség projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  pályázati forrás 
 saját forrás 
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Projekt neve Prevenció és rehabilitáció megvalósítása az egészségügyben 

Projekt célja 

Primer prevenció megvalósítása, melyen keresztül szűrésekkel, az 
életmód és az egészségügyi szemlélet formálásával, tanácsadással a 
betegségek bekövetkezésének gyakorisága csökkenthető - ez pedig 
jóval olcsóbb, mint az adott betegség ellátása. Szekunder prevenció 
során - ha már kialakult valamilyen betegség - arra kell törekedni, 
hogy ne alakuljon ki további szövődmény, ill. irreverzibilis folyamat - 
megfelelő orvosi ellátás biztosítása. Ha mégis kialakul károsodás, 
akkor a tercier prevenció keretén belül törekedni kell arra, hogy 
mindez ne okozzon zavart a társadalmi életben történő részvételkor, 
ill. ne alakuljon ki rokkantság. Amennyiben a rokkantság nem 
elkerülhető, fontos, hogy a beteg a maradék képességeinek maximális 
felhasználásával képes legyen minimálisan az önellátásra, és ha 
lehetséges, az újbóli társadalmi beilleszkedésre - ez a rehabilitáció 
megvalósításának esete, amikor szakképzett szociális munkások, 
ápolók alkalmazását kell biztosítani. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatosan – feltételek megteremtése rövidtávon 

Partnerek 
 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Háziorvosok 
 Egészségügyi ellátással foglalkozó vállalkozások 

Beruházási költség projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  pályázati források 
 saját forrás 

 
 
Projekt neve Rendelők, eszközök, épületek felújításának biztosítása  

Projekt célja Az egészségügyi alapellátáshoz szükséges feltételek biztosítása, orvosi 
rendelők korszerűsítése. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Középtáv – 2015. 

Beruházási költség projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  pályázati források 
 saját forrás 
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Szociális helyzet fejlesztése 
 
Az intézkedés célja: korszerű infrastrukturális keretek között működő, a lakosság igényeit 
kielégítő szociális ellátás biztosítása 
 
P R O J E K T E K :  
 
Projekt neve Szociális szolgáltatások fejlesztése 

Projekt célja 

A szociális szolgáltatások körének szélesítése, a természetbeni 
szolgáltatások színvonalának javítása, a házi gondozás minőségének 
javítása, az ellátás elhelyezésére szolgáló épület felújítása. Az 
önkormányzat által üzemeltetett bentlakásos intézmény energetikai 
felújítása. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatosan – Önkormányzat hosszútávon 

Partnerek 
 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Alapítványok 
 Családsegítő és Gondozási Központ 

Beruházási költség projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  pályázati forrás 
 saját forrás 

 
Oktatás, képzés fejlesztése 
 
Az intézkedés célja: a Városban található oktatási intézményekben fellelhető képzés, oktatás 
fejlesztése, továbbképzések, tanfolyamok indítása a versenyképes munkaerő biztosítása 
érdekében. Prioritás a lakosság környezettudatosságának növelése. 
 
P R O J E K T E K :  
 

 

Projekt neve Az önkormányzat által fenntartott iskolai épületek fejlesztése, 
felújítása  

Projekt célja Iskolai épület felújítása a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében   

Célcsoport  Iskolások 
 Tanárok 

Érintett terület Schéner Mihály Általános Iskola  
Javasolt ütemezés 2014. év   

Beruházási költség 29,2 millió Ft 
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Megvalósítás helye Medgyesegyháza, Jókai u. 3. szám alatti iskolai épület 

Megvalósítási keret  pályázati forrás 
 saját forrás 

 
 
 

Projekt neve Egészségnap/hét és környezetvédelmi nap/hét 

Projekt célja 

Az egészségnap olyan projekt, amelyben helyet kaptak a testi és lelki 
egészséggel kapcsolatos tevékenységek, a fizikai állapotfelméréstől a 
különböző sporttevékenységeken, az egészséggel kapcsolatos 
tesztfeladatok megoldásán, az önértékelésen át az önismereti 
játékokig. A nap programja kiterjedt a családvédelem, az élelem- és 
kémiai biztonság, a szájhigiénia, a fogápolás, a testhigiénia, a 
környezetegészség és az egészséges táplálkozás problémáira. 
Környezetvédelmi nap szervezéssel a diákok környezettudatos életre 
nevelésének programja, veszélyes hulladékgyűjtési akciókkal (pl. 
elem, használaton kívüli mobiltelefon, papírgyűjtés…) 

Célcsoport  Iskolások 
 Tanárok 

Érintett terület Schéner Mihály Általános Iskola 
Javasolt ütemezés Rövid- és középtáv 

Partnerek  

 Önkormányzat 
 Schéner Mihály Általános Iskola 
 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Családsegítő és Gondozási 

Központ 
Beruházási költség projekt méretétől függ 

Megvalósítás helye Schéner Mihály Általános Iskola 

Megvalósítási keret Pályázati forrás, saját forrás 
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Közbiztonság fejlesztése 
 
Az intézkedés célja: a Város közbiztonságának javítása, a korábbi felméréseknek megfelelően a 
lakosság körében aggodalomra ad okot a jelenlegi közbiztonság 
 
P R O J E K T E K :  
 
Projekt neve Közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése 

Projekt célja 
A közrend és a közbiztonság erősítése érdekében további térfigyelő 
kamerák elhelyezése Bánkúton és Lászlótelepen, valamint a belterületi 
rendszer bővítése  

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Középtáv 

Partnerek 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
Mezőkovácsháza Rendőrkapitányság 
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 

Beruházási költség 10,1 millió 

Megvalósítási keret Pályázati forrás, saját forrás 
 
 

Kulturális élet fellendítése 
 
Az intézkedés célja: a település különböző érdeklődésű társadalmi csoportjai számára szervezett 
programokkal a kikapcsolódási igények kielégítése 
 
P R O J E K T E K :  
 
Projekt neve Hagyományőrző rendezvények szervezése, támogatása   

Projekt célja A település hagyományainak megismertetése, helytörténeti anyagok 
gyűjtése, dokumentálása és kiállítása. 

Célcsoport 

 Lakosság 
 Turisták 
 Testvérvárosok 
 Könyvtárhasználók  

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatosan  

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  pályázati források 
 saját forrás 
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Projekt neve Rendszeres szabadtéri nyári programok 

Projekt célja Hagyományteremtő céllal nyári szórakoztató, szabadtéri programok 
szervezése. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület 

 Városközpont 
 Közparkok 
 Iskolai épületek 
 Közintézmények udvarai 

Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv – éves rendszerességgel 

Partnerek 

 A Medgyesegyháza Város Önkormányzata kulturális és művelődési 
intézményei 

 Civil szervezetek 
 Felajánlók 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret 

 Önkormányzati és intézményi önerő 
 Nemzeti Kulturális Alap 
 Egyéb kulturális pályázati források 
 Vállalkozói támogatások 
 Felajánlások 

 
Projekt neve Sportrendezvények 

Projekt célja Sporttevékenységek, mozgásos tevékenységek megszerettetése, 
közösségformálás, egészséges életmódra nevelés. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület 

 Sportpálya 
 Sportcsarnok 
 Közparkok 
 Iskolaudvar 
 Tornaterem 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek 

 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Schéner Mihály Általános Iskola 
 Sportot támogató civil szervezetek 
 Medgyesegyháza Sportegyesület 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret 

 Civil szervezetek önereje 
 Önkormányzati önerő 
 Pályázati források 
 Tagdíjak 
 Felajánlások 
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Projekt neve Ifjúsági programok 

Projekt célja 

Helyi és vidéki zenekarok felléptetése, karaoke-party-k, szabadtéri 
filmvetítés, táncházak, vetélkedők szervezése, ünnepkörökhöz kötődő 
rendezvények (farsang, húsvétvárás, advent), fiatalok által készített 
alkotásokat bemutató kiállítások szervezése. Tehetséggondozás a 14 
éven aluli korcsoportokban (versenyek, vetélkedők), ünnepekhez, 
ünnepkörökhöz, népi hagyományokhoz fűződő rendezvények 
szervezése. 

Célcsoport 
 Lakosság fiataljai  
 Óvodások, általános iskolások 
 érdeklődők az idősebb korosztályból 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek 
 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Iskola, óvoda 
 Civil szervezetek, alapítványok 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret 
 Önkormányzati önerő 
 Nemzeti Kulturális alap 
 Egyéb pályázati források 

 
Projekt neve Programok a középkorú- és idős korosztály számára 

Projekt célja 
Kikapcsolódást jelentő közösségi programok a különböző érdeklődési 
köröknek megfelelően. Könyvtári közösségi programok, 
nyugdíjasklubok, egyesületek bevonásával. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület  Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
 Szociális intézmények 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek 
 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Szociális intézmények 
 Civil szervezetek, alapítványok 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret 

 Önkormányzati önerő 
 Civil szervezetek, intézmények és alapítványok önereje 
 Egyéb pályázati források 
 Támogatások 
 Felajánlások 
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Esélyegyenlőségi jogok biztosítása 
 
Az intézkedés célja: a Városban élő kisebbség és fogyatékos személyek a helyi közösség 
egyenrangú tagjai, ezért meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik 
számukra a társadalmi életben való részvételt az őket megillető jogok biztosításával 
 
P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása az 
oktatásban 

Projekt célja 

A pályázat alapvető célja, hogy a magyar közoktatásban elősegítse az 
esélyegyenlőség érvényesülését és megerősítse az iskolarendszer 
esélyteremtő szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
vonatkozásában. 

Célcsoport 
 Pedagógusok 
 Óvoda 
 Iskola 

Érintett terület  Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Település intézmény (iskola, óvoda) 

Javasolt ütemezés Középtáv  
Beruházási költség  Projektmérettől függően 

Megvalósítás helye  Iskola 
 Óvoda 

Megvalósítási keret  Saját forrás 
 Pályázati forrás 

 
Projekt neve A fogyatékkal élők jogainak biztosítása  

Projekt célja 
Az önkormányzat feladata, hogy gondoskodjon a fogyatékos 
személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek 
hátrányait kompenzáló akadálymentesítésről a Város intézményeinél. 

Célcsoport Települési fogyatékkal élő személyek 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatos 

Partnerek  Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Településen működő civil szervezetek 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Saját forrás 
 Pályázati forrás 
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Projekt neve Fogyatékkal élők integrálása és aktív foglalkoztatása 

Projekt célja 

Olyan munkahelyek teremtése, ahol a csökkent munkaképességű, 
fogyatékkal élő érdi lakosoknak is biztosítani tudnak 
munkalehetőséget. Egy jól működő alapítvány, vagy egyesület sokat 
segíthet abban, hogy ők is teljes életet élhessenek. 

Célcsoport Fogyatékkal élők 

Érintett terület Települési közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatosan – hosszútáv 

Partnerek   Önkormányzat 
 Vállalkozások 

Beruházási költség Projektmérettől függ 

Megvalósítási keret Pályázati lehetőségek 
 

Projekt neve Akadálymentesítés 

Projekt célja Az intézmények felújításánál, új épületek létesítésénél biztosítani kell 
az akadálymentes közlekedés feltételeit. 

Célcsoport Fogyatékkal élő személyek 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatos 

Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Saját forrás 
 Pályázati forrás 
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Közösségi közlekedés fellendítése 
 
Az intézkedés célja: A munkaerő mobilitásának biztosításához építeni kell a régió erősségeire, 
így például a közösségi közlekedés hálózatának fejlesztésével, kiterjesztésével. A program 
keretében támogatandó a közlekedési rendszerek elektronizálása, az utasforgalom 
kiszolgálásának és tájékoztatásának fejlesztése, forgalomirányítási rendszerének és 
forgalomtechnikai eszközeinek fejlesztése.  
 
P R O J E K T E K :  
 

 
Projekt neve A biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek biztosítása 

Projekt célja 

A kerékpáros közlekedést vonzóvá, kényelmessé és biztonságossá kell 
tenni a lakosság számára, ennek érdekében a meglévő kerékpárút 
hálózatot fejleszteni kell. El kell végezni a meglévő kerékpár utak 
burkolatának felújítását, új kerékpárutak kialakítását a kerékpárút 
hálózat bővítésével. A kerékpárutak és a közlekedési utak 
kereszteződéseit úgy kell kialakítani, hogy az a kerékpárosok számára 
biztonságosan használható legyen, az autósok számára külön 
figyelmeztető jelzéseket kell kialakítani, hogy a kereszteződésben 
kerékpárút keresztezése is történik.  

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Rövid és középtáv 

Partnerek  Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Civil szervezetek 

Beruházási költség Beruházás méretétől függően 

Megvalósítási keret pályázati forrás 
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Gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése 
 
Az intézkedés célja: hazánk ifjúsága a demokratikus értékek ismerete és elismerése mellett 
jogaival tudatosan élő, a felnőtt társadalomba zökkenőmentesen beilleszkedő, s azt innovatív 
szemlélettel folyamatosan megújító erőforrásként biztosítsa saját maga és közössége 
boldogulását, érvényesülését.  
 
P R O J E K T E K :  
 
Projekt neve Fókuszban a Település fiataljai és családtagjaik 

Projekt célja 

Elengedhetetlen, hogy a gyerekek, a serdülők és a fiatalok szűkebb és 
tágabb közösségeikben befogadó, toleráns magatartással vegyenek 
részt, nemzeti és európai identitásuk egyaránt segítse őket a 
fenntartható, békés társadalom építésében. Alapvető cél, hogy az 
érintett korosztályok értéknek és a sikeres élet részének tekintsék a 
családot és a gyermekvállalást, aktívan készüljenek a szülői 
szerepükre. 

Célcsoport Ifjúság 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Hosszútáv  

Partnerek  Civil szervezetek 
 Települési fiatalok és családjaik. 

Beruházási költség Projektmérettől függően 
Megvalósítási keret pályázati konstrukció 
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Környezeti pillér 
 
A helyi környezet káros anyagoktól való védelmével és a természeti erőforrások hatékony 
hasznosításával járul hozzá a lakosság hosszú távú jólétéhez, valamint a növény- és állatvilág 
életkörülményeinek fenntartásához és sokféleségének megőrzéséhez. 
 
Környezet ismerete, környezettudatosság 
 
Az intézkedés célja: Az oktatás minden szintjén a környezetvédelmi tudatformálás integrált 
megjelenítése. Az oktatás pedagógiai célrendszerében helyet kell adni az aktív állampolgárrá 
nevelésnek, a környezettudatos gondolkodás kialakításának, a fenntartható fejlődés 
előmozdításának. Rendkívül fontos a helyi környezeti értékek és problémák megismertetése, 
illetve ezek kezelése. 
 
Cél egy olyan társadalom kialakítása, mely „úgy elégíti ki a jelenben élők szükségleteit, hogy az 
ne veszélyeztesse a jövő generációk szükségleteinek kielégítését”. A környezeti tudatosság 
társadalmi beágyazódásának elősegítése a szemléletformálás, környezettudatos gondolkodás 
kialakítása, az ismeretközvetítés, a környezeti információk terjesztése, aktív állampolgárrá 
nevelés és közösség fejlesztés révén 
Olyan mindenki számára elérhető környezeti adatbázist kell létrehozni, mely biztosítja, hogy a 
Város polgárai naprakész adatokkal rendelkezzenek a Város környezeti állapotára vonatkozóan 
és értesülhessenek a Városban előkészítés alatt áll környezeti állapotát esetlegesen befolyásoló 
beruházások, fejlesztések várható környezeti hatásairól. 
 
P R O J E K T E K :  
 

 
Projekt neve Települési hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 

Projekt célja A 2004 évben elkészített Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 
felülvizsgálata, aktualizálása. 

Célcsoport  Lakosság,  
 település közszolgáltató intézménye 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Rövidtáv – 2014 

Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Beruházási költség Kb. 500.000,- Ft. 

Megvalósítási keret Önerő 
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Projekt neve Helyi hulladékgazdálkodás jogi szabályozása 

Projekt célja 

Az országos jogi szabályozás és a hulladékgazdálkodási tervezés 
folyamatos módosulása, illetve a helyi igények nyomán szükséges a 
helyi rendelet jogi szempontú folyamatos nyomon követése és 
amennyiben szükséges azok módosítása illetve újabb rendeletek 
megalkotása a hulladékgazdálkodás területén. 

Célcsoport  Lakosság,  
 Település közszolgáltató intézménye 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Rövidtáv, folyamatosan 

Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Beruházási költség - 

Megvalósítási keret - 
 

Projekt neve Környezetvédelmi kommunikációs terv kidolgozása 

Projekt célja 

A társadalom környezeti tudatossága csak úgy javítható, ha 
folyamatosan tájékozott környezetének állapotáról, ismeri a gazdaság, 
társadalom és a környezet összefüggéseit, azok egymásra hatását. 
Tudatosan törekedni kell arra, hogy a fenntartható fejlődés a 
mindennapi nyilvánosság részét képezze, beépüljön a hétköznapok 
világába. A kommunikációs terv alkalmat ad arra, hogy az internetes 
eszközök, az oktatási rendszer, munkahelyek, a médiumok, 
tanácsadás, rendezvények és egyéb területeken folyó környezeti 
kommunikációáramlás egymást erősítse, hatásuk megsokszorozódjon. 
Összehangolt kommunikációs terv készítésére van szükség, melyben 
megtörténik az eddigi gyakorlat helyzetelemzése, meghatározásra 
kerül a kommunikáció cél- és eszközrendszere, a partnerek, a 
kommunikációs célok és üzenetek célcsoportonként meghatározása, 
konkrét kampányok kijelölése és e tevékenységek ütemezése. 

Célcsoport Lakosság 
Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Rövidtáv, folyamatosan 

Partnerek 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
Civil szervezetek 
PR szakértők 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret Pályázati forrás, önerő 
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Projekt neve Környezetvédelmi „Hasznoskönyv” című kiadvány kidolgozása 

Projekt célja 

A kiadványnak be kell mutatnia a családok számára, hogy a gondos 
háztartásban a család anyagi, egészségi, környezeti érdekei 
összehangolhatóak. A kiadványnak be kell mutatnia, hogy a városi 
intézmények, gazdasági társaságok dolgozói, vezetői milyen egyszerű 
mindenki számára könnyen megtanulható intézkedésekkel 
csökkenthetik a munkahelyeik környezeti terhelését. 

Célcsoport 
Lakosság 
Vállalkozások, munkahelyek 
Intézmények 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Rövidtáv, folyamatosan 

Partnerek 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
Civil szervezetek 
PR szakértők 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret Pályázati forrás, önerő 
 

Projekt neve Nyilvánosság a Város környezeti ügyeivel kapcsolatban 

Projekt célja 

A környezeti tudatosság növelése mellett a környezeti ügyek 
nyilvánosságának garanciája is lehet a már javasolt kommunikációs 
terv és annak megvalósítása, melyben helyet kell adni a társadalmi 
részvételt biztosító tevékenységeknek. Biztosítani kell a nyilvánosság 
részvételét az egyes tevékenységekkel kapcsolatos döntéshozatalban. 
Ennek érdekében: 
 a nyilvánosságot közzététel, hirdetmény formájában tájékoztatni 

kell a javasolt tevékenységről a döntéshozás legkorábbi fázisában, 
(tervek, tervpályázatok közzététele, bemutatása) 

 meg kell ismertetni a közvéleményt a biztosított részvételi 
formákról (kereshető személyek a hely és időpont megjelölésével, 
közmeghallgatás helye, ideje, címek stb.), 

 tájékoztatni kell a szükséges környezeti információk rendelkezésre 
állásáról, a betekintés módjáról, a nyilvánosságot meg kell 
ismertetni a várható környezeti hatásokkal és azok csökkentésére 
tett javaslatokkal, intézkedésekkel, 

 be kell mutatni a rendelkezésre álló alternatívákat, 
 lehetővé kell tenni a nyilvánosság számára a közmeghallgatást, 

vagy írásbeli bejelentés formájában a véleménynyilvánítást, 
 a nyilvánossággal meg kell ismertetni a döntést és annak szövegét, 

a fő okokat és megfontolásokat. 
 elő kell segíteni az Interneten a közérdekű adatok nyilvánosságát, 

éves jelentéseket, környezeti információkat, 
 a Város honlapján a közérdekű környezetvédelmi ügyekkel 
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kapcsolatos fórum létrehozása. 

Célcsoport Lakosság  
Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Rövidtáv, folyamatosan 

Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
Civil szervezetek 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret Pályázati forrás, önerő 
 
 

Települési és épített környezet védelme 
 
Az intézkedés célja: A környezeti konfliktusok kialakulását megelőző mechanizmusok 
érvényesítése a városi fejlesztési, tervezési és engedélyezési folyamatokban. A 
településszerkezetből és területhasználatból adódó környezeti konfliktusok megelőzése. A jó 
lakókörnyezet és életminőség hosszú távú biztosítása a városlakók számára. 
 
P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Zöldterületek fenntartása, fejlesztése 

Projekt célja 
A település köztereinek, utcáinak zöldterület-fejlesztése, a meglévő 
növényállomány szükség szerinti pótlása települési szinten egységes 
képet formálva történjen.  

Célcsoport Lakosság 
látogatók, turisták 

Érintett terület  Medgyesegyháza Város közigazgatási területe  
Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek 

 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Civil szervezetek 
 Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 
 Lakosság  

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Pályázati forrás 
 Saját forrás 
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Projekt neve Egyedi fák, fasorok védelme 

Projekt célja 

Az egyedi fák, fasorok telepítésével biztosítható az elöregedett, illetve 
lakossági panaszok miatt eltávolított sorfák pótlása. Elsődleges a 
Város védett természeti értékeit képviselő fáinak, fasorainak, 
növényeinek folyamatos gondozása. 

Célcsoport Lakosság 
Városba látogatók 

Érintett terület  Medgyesegyháza Város közigazgatási területe  
Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek 

 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Civil szervezetek 
 Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 
 Lakosság 

Beruházási költség Projektmérettől függően 
Megvalósítási keret  Saját forrás 

 
Projekt neve Természet közeli élőhelyek védelme  

Projekt célja 

Megvédeni és megőrizni a természet-közeli élőhelyeket hozzájárulva a 
biodiverzitás sokszínűségéhez. Természet-közeli élőhelyeknek 
tekinthetők azok a területek, ahol az emberi beavatkozás, emberi 
tevékenységek (pl. gazdálkodás) mértéke elhanyagolható. Szükség 
esetén a védelem biztosítása jogszabályi úton (városi rendelettel). 

Célcsoport  Lakosság 
 Turisták látogatók 

Érintett terület 
 Medgyesegyháza Város közigazgatási területe  
 helyi védetté nyilvánításra javasolt területek 
 már védettség alatt álló területek 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek 

 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Civil szervezetek 
 Nemzeti Park 
 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Pályázati forrás 
 Saját forrás 
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Projekt neve Tájsebek feltérképezése és helyreállítása  

Projekt célja A település közigazgatási területén található tájsebek felmérésének 
elkészítése. A tájsebek helyreállítása. 

Célcsoport Lakosság 
Turisták, látogatók 

Érintett terület  Medgyesegyháza Város közigazgatási területe  
Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek 
 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Civil szervezetek 
 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Pályázati forrás 
 Saját forrás 

 
 

Projekt neve Helyi jelentőségű védett területek arányának növelése, a 
védelemre tervezett területek védetté nyilvánításának lefolytatása 

Projekt célja 

Helyi jelentőséggel bíró természeti területek, zöldfelületek, kulturális 
szempontból kiemelkedő fontosságú különleges területek, egyedi 
tájértékek védettségének biztosítása jogszabályi úton (városi 
rendeletekkel). 
A védettség érvényesítése a helyi tervek, programok tartalmában. 

Célcsoport  Lakosság 
 Turisták, látogatók 

Érintett terület 
 Medgyesegyháza Város közigazgatási területe  
 természeti területek 
 védetté nyilvánításra javasolt területek 

Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv 

Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
Civil szervezetek 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Pályázati forrás 
 Saját forrás 

 
 
 

Projekt neve Műemléki épületek, helyi jelentőségű épített értékek, régészeti 
lelőhelyek védelme, a Város építészeti emlékeinek felújítása 

Projekt célja 

A Település műemlékeinek, műemlék jellegű épületeinek és 
építményeinek, továbbá a helyi szempontból védelemre méltó, értékes 
épületek rekonstrukciója vizuális környezetesztétikai szempontból is 
fontos. 
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Célcsoport Lakosság, turisták, ide látogatók 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe  

Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv 

Partnerek  Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret Saját forrás, pályázat 
 
 
 

Projekt neve Tájvédelmi tevékenység 

Projekt célja 

A településrendezési terv módosításakor a természet közeli tájállapot 
érvényre jutatása. Megfelelő zöldfelület arány kialakítása, 
természetközeli területek beépítési arányának és módjának szigorú 
szabályozása. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe  

Javasolt ütemezés folyamatos 
Partnerek  Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Pályázati forrás 
 Saját forrás 
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A lakókörnyezet védelme a káros emisszió kibocsátásoktól (levegő, víz, zaj) 
 
Az intézkedés célja: az emisszió kibocsátási értékeinek csökkentésére való intézkedési program 
megfogalmazása 
 
P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Környezetminőség javítása, élhető, egészséges városi környezet 
kialakítása 

Projekt célja 

Az élhető, vonzó városi környezet megteremtéséhez mindenekelőtt az 
egészségre veszélyes környezeti ártalmak csökkentésére (a levegő, a 
víz, a talaj szennyezésének visszaszorítására, valamint a zajterhelés 
korlátozására) van szükség. 
 Levegőtisztaság védelem, 
 Talajvédelem, 
 Vízvédelem, 
 Élővilág, természetvédelem, 
 Hulladékgazdálkodás és szennyvízkezelés, 
 Környezeti ismeretek környezettudatosság közvetítése a lakosság 

részére, 
 Zajvédelem, 
 Települési és épített környezet védelme, 
 Energiagazdálkodás, 
 Környezetbiztonság. 

Célcsoport Lakosság, turisták, ide látogatók 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe és térsége 

Javasolt ütemezés Rövidtáv 

Partnerek  Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Beruházási költség Projektmérettől függően  

Megvalósítási keret Saját forrás, pályázati lehetőségek 
 
 

Projekt neve Allergén növényekkel kapcsolatos intézkedések 

Projekt célja 

Az allergén növények egészségkárosító hatásának mérséklése 
érdekében: 
 Részletesen fel kell térképezni a Város területén előforduló allergén 

növények elterjedését, tényleges és potenciális élőhelyeit. 
 Meg kell határozni azon növények körét, amelyek pollenje 

ténylegesen jelentős egészségügyi veszélyforrást jelent. 
 Az elterjedési térkép alapján intézkedési programot kell kidolgozni, 

amely meghatározza a különböző területtípusok kezelési feladatait 
az allergén növények terjedésének visszaszorítása érdekében. A 
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kezelési feladatoknak elsődlegesen az élőhelyi körülmények 
természetes módszerekkel történő megváltoztatására kell 
irányulniuk, amely az allergén növény terjedését akadályozza meg. 

 Az intézkedési program megvalósítása. A programot megfelelően 
kommunikálni kell, megvalósításába be kell vonni a 
területhasználókat, tulajdonosokat 

 A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. Törvény előírja, hogy 
minden földtulajdonos és földhasználó köteles az ingatlanán és az 
ingatlan előtti területen a gyommentesítést június 30.-ig elvégezni. 
Ezt követően a fertőzött területen közérdekű védekezés 
(kényszerkaszálás) elrendelésére is sor kerülhet.  

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Rövidtáv 

Partnerek  Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Beruházási költség - 

Megvalósítási keret - 
 
 

Projekt neve Utak pormentesítése 

Projekt célja 

A Település útjai okozta diffúz porszennyezés csökkentésének 
leghatékonyabb módja a burkolatlan utak szilárd burkolattal történő 
ellátása, illetve szilárd burkolatú utakon a rendszeres utcaseprés 
elvégzése illetve nyáron az utak locsolása. 

Célcsoport Lakosság, turisták, ide látogatók 
Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
Javasolt ütemezés folyamatosan 
Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
Beruházási költség Projektmérettől függ 
Megvalósítási keret Pályázati forrás és saját költség 

 
 
 

Projekt neve A felszíni és felszín alatti vizeket szennyező illegális 
hulladékleürítő helyek felszámolása 

Projekt célja 

A felszíni és felszín alatti vizeket szennyező illegális hulladéklerakók 
felszámolása különös tekintettel a felszíni vizek parti sávjában és 
azon mélyfekvésű területekre, ahol a hulladék és a talajvíz 
közvetlenül érintkezhet. Illegális hulladéklerakó és hulladékleürítő 
helyek megszüntetése. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
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Javasolt ütemezés folyamatos 

Partnerek 
 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Civil szervezetek 
 Környezetvédelmi Felügyelőség 

Beruházási költség Projektmérettől függ 

Megvalósítási keret Pályázati forrás és saját költség 
 
 

Projekt neve Zajterhelés megelőzése 

Projekt célja 

A településrendezési tervekben a zajvédelmi követelmények érvényre 
juttatása (pl. zajvédelmi távolságok). Telephely engedélyezése során 
műszeres méréssel kell ellenőrizni, illetve igazolni a megengedett 
zajterhelési határértékek teljesülését. Közlekedési eredetű fokozott 
zajterhelés csökkentése érdekében forgalomszervezési, 
járműkorszerűsítési és útminőségi fejlesztések elvégzése. 

Célcsoport Lakosság, turisták, ide látogatók 
Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
Javasolt ütemezés folyamatos 

Partnerek 
 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Civil szervezetek 
 Környezetvédelmi Felügyelőség 

Beruházási költség Projektmérettől függ 
Megvalósítási keret Pályázati forrás és saját költség 
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Infrastrukturális helyzet javítása, fejlesztése 
 
Az intézkedés célja: a városi infrastruktúra fejlesztése, egyben a szennyvíz- és ivóvízhálózat 
korszerűsítése, mivel a megfelelő infrastrukturális kiépítettség nagymértékben hozzájárul a 
beruházások, tőke idevonzásához és a környezeti elemek, ill. rendszerek védelméhez 
 
P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Település szennyvíztisztító telep rekonstrukciója, és bővítése, a 
szennyvízelvezető rendszer fejlesztése  

Projekt célja A szennyvízhálózat 100%-ra való bővítése, a szennyvíztisztító telep 
kapacitásának növelése. 

Célcsoport Lakosság 
Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe és térsége 
Javasolt ütemezés 2013-2015. 
Partnerek  Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
Beruházási költség 1.093 millió Ft 
Megvalósítási keret pályázati konstrukció 

 
 

Projekt neve Önkormányzati tulajdonú kül- és belterületi meglévő közutak 
fejlesztése, földburkolatú utcákban aszfalt utak kiépítése 

Projekt célja A meglévő útburkolat minőségének javítása,  burkolat utak építése a 
jelenleg még burkolatlan utcákban. 

Célcsoport Lakosság 
Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
Javasolt ütemezés Minőségjavítás folyamatos, építés hosszútáv 
Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
Beruházási költség Projektmérettől függően 
Megvalósítási keret Pályázati forrás 

 
 

Projekt neve Járdaépítési  és felújítási program 

Projekt célja Ahol nincs kiépítve, ill. a nem megfelelően kialakított járdák helyett 
biztonságosan használható járdák építése. 

Célcsoport Lakosság 
Érintett terület Település területe – ahol szükséges 
Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek  Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Lakosság 

Beruházási költség Költségvetésben elkülönített összeg 
Megvalósítási keret Önkormányzati önerő 
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Energiafelhasználás hatékony és megújuló lehetőségeinek kihasználása 
 
Az intézkedés célja: a megújuló energiaforrások felhasználási arányának növelése, 
környezetbarát technológiák bevezetése a Városban, törekedni kell az energiatakarékosságra, 
melyhez szükség van a megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére.  
Az Önkormányzat a saját energiafogyasztását csökkenti és segítségnyújtás a lakosság saját 
energia felhasználásának csökkentéséhez. 
 
P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Napenergia hasznosítási és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata 
(napelemek, napkohó)  

Projekt célja 
A napsütéses órák száma a Város területén megközelíti a 2000 órát, 
mely kedvező mennyiségű hőenergia átalakítására, ill. áram 
termelésére nyújt lehetőséget. 

Célcsoport  Lakosság 
 Intézmények 

Érintett terület 
 Közintézmények 
 Iparterületek 
 Lakóházak 

Javasolt ütemezés  Megvalósíthatósági vizsgálat - Középtáv – 2015. 
 Létesítés - hosszútáv – 2030. 

Partnerek 
 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Non-profit szervezetek 
 Vállalkozások 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Pályázati források 
 Magántőke 

 
 

Projekt neve „Megújuló energia, megújuló közösség” előadások  

Projekt célja 
Környezetvédelmi előadások keretében a lakosság ismereteinek 
bővítése, szemléletváltás elősegítése, vállalkozásösztönzés. Ökológiai 
lábnyom számításával kapcsolatos ismeret átadás.  

Célcsoport  Lakosság 
 Vállalkozók 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
Javasolt ütemezés Rövidtáv – 2011-től folyamatosan 
Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
Beruházási költség Projektmérettől függően 
Megvalósítási keret Pályázati források 
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Projekt neve Geotermikus energia, szélenergia alkalmazási lehetőségeinek 
vizsgálata 

Projekt célja 
A fosszilis energiahordozók helyett megújuló energiák alkalmazása, 
csökkentve ezzel a környezetterhelést, és hosszútávon az 
energiaköltségeket. 

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület 
 Közintézmények 
 Iparterületek 
 Lakóházak 

Javasolt ütemezés Megvalósíthatósági vizsgálat – középtáv; Létesítés - hosszútáv 

Partnerek 
 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Non-profit szervezetek 
 Vállalkozások 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Pályázati források 
 Magántőke 

 
 

Projekt neve Támogatások, segélyezések energiahatékonysághoz kötötten 

Projekt célja 

Kedvezőbb feltételek biztosítása, ill. támogatás nyújtása azoknak, akik 
meghatározott típusú és meghatározott mennyiségben megújuló 
energiaforrásokat használnak, támogatás, vagy kedvezmények nyújtása 
azon lakosság számára, akik energiatakarékos eszközöket használnak 
(energiatakarékos izzó). 

Célcsoport Lakosság 
Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
Javasolt ütemezés Hosszútáv – 2030. 

Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
környezetvédelmi 

Megvalósítási keret Pályázati források 
 



Medgyesegyháza város                                                                                                                                                        Local Agenda 21 Program 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

130 

 

Zöldterületek védelme, fenntartása – növény és állatvilág fenntartása 
 
Az intézkedés célja: a városi környezet javítása, a biológiai aktivitás és esztétikai érték növelése, 
a megfelelően kialakított városi zöldfelületi rendszer a lakosság jólétét szolgálja, javítja a városi 
klímát, jótékonyan befolyásolja a városképet 
 
P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Belterületi fasorok fokozatos megújítása és lecserélése 
Projekt célja Atelepülés összképének egységesítése, javítása, turistabaráttá tétele. 

Célcsoport Lakosság 
Városba látogatók, turisták 

Érintett terület Azon utcák, ahol még nem történt meg a fasorok megújítása, 
elsősorban a városközpont, ezt követően a többi utca. 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. 

Beruházási költség Projektmérettől függően 
Megvalósítási keret Pályázati források 

 

Projekt neve Meglévő közparkok megújítása és új közparkok, közösségi terek 
kialakítása zöldterületeken 

Projekt célja 
A lakosság számára rekreációs területként szolgáló rendezett 
közparkok kialakítása, utcabútorok kihelyezése, ezáltal a település 
összképének javítása, turistabaráttá tétele. 

Célcsoport  Lakosság 
 látogatók, turisták 

Érintett terület  Közparkok 
 Játszóterek 

Javasolt ütemezés Közép- vagy hosszútáv 
Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
Beruházási költség Projektmérettől függően 
Megvalósítási keret Pályázati források 

 
Projekt neve Szabványos játszótér kialakítása  

Projekt célja Új szabványos játszótér kialakítása a Bánkút településrészen lévő 
zöldterületeken, hozzájárulva a családbarát településképhez. 

Célcsoport  Lakosság 
 településre látogatók, turisták 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe. 
Javasolt ütemezés Középtáv 
Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
Beruházási költség Projektmérettől függően 
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Megvalósítási keret  Pályázati forrás 
 Saját forrás 

 
Hulladékgazdálkodás  
 
Az intézkedés célja: Az országos, regionális és helyi hulladékgazdálkodási tervek prioritásainak 
érvényesítése, a megelőzés szempontú hulladékgazdálkodás kialakítása. Környezetbarát és „a 
szennyező fizet” elven alapuló rendszer kialakítása. A termelési és a lakossági 
hulladékcsökkentés ösztönzése. Lakossági veszélyes hulladékmennyiség csökkentése és 
szervezett begyűjtés megvalósítása. 
 
P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Települési illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 

Projekt célja 

A település bel-és külterületén található illegális hulladéklerakó helyek 
felszámolása. Cél önkéntesek, illetve civil szervezetek és a városi 
közszolgáltató segítségével felmérni az illegális hulladéklerakó 
helyeket és közös összefogással megszüntetni. 

Célcsoport Illegális hulladéklerakó és hulladékleürítő helyek 

Érintett terület A Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Hosszútáv, folyamatos 

Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Beruházási költség - 

Megvalósítási keret Saját forrás 
 
 
 

Projekt neve Házi komposztálás és esővíz-gazdálkodás ösztönzése, tájékoztató 
kampányok 

Projekt célja 

A családi házas ingatlanok esetén az ingatlantulajdonosok 
tájékoztatási és meggyőzése e tevékenységek előnyeiről mind 
közösségi szinten, mind háztartás szintjén. A drága és fenntarthatatlan 
zöldhulladék-szállítás helyett gazdálkodást, valamint az ingatlanon 
való ésszerű vízgazdálkodást ösztönözni. 

Célcsoport Lakosság, intézménytulajdonosok 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe  

Javasolt ütemezés 2015-től kezdődően 

Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Beruházási költség 500.000 – 1.000.000 Ft 

Megvalósítási keret Önerő  
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Projekt neve Házi szennyvíztisztítás fejlesztése a közműves 
szennyvízcsatornával gazdaságosan el nem látható területeken 

Projekt célja 
A különböző előírások vagy terepviszonyok miatt közműves 
csatornával el nem látható területeken a szennyvíztisztítás és kezelés 
korszerűbb, fenntarthatóbb módjának elterjesztése, bevezetése 

Célcsoport  Lakosság, ingatlantulajdonosok 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés 2014- től kezdődően. 

Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret Ingatlantulajdonosok 
 

Projekt neve Építési és bontási hulladékok hasznosítása 

Projekt célja 

A lakosság megfelelő tájékoztatásával el kell érni, hogy a 
Településen keletkező építési és bontási hulladékokat a kijelölt 
gyűjtőtelepre szállítsák, ne pedig illegális hulladéklerakások 
keletkezzenek belőlük a Város külterületein. Szükséges a 
hulladékszállítást végző vállalkozások rendszeres ellenőrzése. 
Ösztönözni szükséges az építési hulladékok újrahasznosítását pl. a 
városi utak, épületek felújítása során keletkező nem veszélyes bontási 
hulladékokból a szilárd burkolattal nem ellátott utak útalapját is 
elkészíthetik. 

Célcsoport Lakosság, építési vállalkozók 
Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe  
Javasolt ütemezés Rövidtáv, folyamatosan  

Partnerek  Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Helyi építési vállalkozók 

Beruházási költség - 
Megvalósítási keret Saját forrás 

 

Projekt neve 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval kötött szerződés 
felülvizsgálata és szükség esetén módosítása annak érdekében, 
hogy a településen a hulladékgyűjtés, szállítás és kezelés mind az 
Önkormányzat, a lakosság és a közszolgáltató megelégedésére 
történjen. 

Projekt célja 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést rendszeresen felül 
kell vizsgálni azért, hogy a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 
jogszabályoknak való folyamatos megfelelés biztosított legyen illetve 
a lakosság és az Önkormányzat részéről felmerülő jogos 
hulladékkezelési igények (gyűjtőszigetek helyének módosítása, 
zsákos, matricás gyűjtés, zöldhulladék gyűjtés lehetősége) viszonylag 
rövid határidőn belül a gyakorlatban is megvalósulhassanak. 
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Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe  

Javasolt ütemezés Rövid- és középtáv  

Partnerek 
 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Békés-Manifest Nonprofit Kft. 
 DAREH Önkormányzati Társulás 

Beruházási költség - 

Megvalósítási keret - 
 

Projekt neve Veszélyes hulladékok begyűjtési és hasznosítási rendszerének 
kiépítése 

Projekt célja Országos rendszerek kiépülésének elősegítése. A településen 
lakossági begyűjtési akciók szervezése évente legalább 1 alkalommal.  

Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe  

Javasolt ütemezés Hosszútáv, Folyamatos 

Partnerek  Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Civil szervezetek 

Beruházási költség - 

Megvalósítási keret - 
 

Projekt neve Oktatás, szemléletformálás 

Projekt célja 

Fogyasztói magatartás befolyásolása: közterületi és önkormányzati 
médiában szereplő reklámok környezettudatos kezelése. Intézményi 
hulladékcsökkentő megoldások bevezetése. Alternatívák alkalmazása. 
Az oktatási és kulturális intézményi hálózaton keresztül lehetőség van 
a keletkező hulladékmennyiség csökkentését szolgáló, a helyi 
hulladékgazdálkodási tervben részletezett nevelési és 
szemléletformálási programok teljesítésére. Az Önkormányzat és a 
közszolgáltató közös hulladékgazdálkodási akciók megvalósítása: 
 Iskolában és óvodában szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő 

oktatóprogram, 
 Karácsonyfagyűjtő akció, 
 Általános iskolások számára vetélkedősorozat szervezése a 

szelektív hulladékgyűjtés témakörében, 
 A környezetvédelmi világnap alkalmából egy napos szelektív 

hulladékgyűjtést szorgalmazó akció  
Célcsoport Lakosság 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe  

Javasolt ütemezés Folyamatos 
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Partnerek  Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Civil szervezetek 

Beruházási költség Beruházás méretétől függően 

Megvalósítási keret Pályázati forrás, önerő 
 
 
Gazdasági pillér 
 
A fenntartható helyi gazdasági rendszer előnyben részesíti a helyi lehetőségeket, adottságokat és 
erőforrásokat, prioritásként jelenik meg a környezeti szempontok érvényesítése, a környezetet érő 
terhelések minimalizálása. 
 
Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények hatékony működéséhez szükséges gazdasági 
feltételek megteremtése 
 
Az intézkedés célja: a városi kötelező és a vállalt feladatok ellátása az önkormányzat feladata, 
így az intézkedés célja a városi önkormányzati feladatok ellátásához szükséges tőke előteremtése, 
biztosítása, biztosítva ezzel a lakosság megfelelő életminőségét és elősegítve a Város és az ott 
található intézmények fejlődését 
 
 
P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Önkormányzati bevételek növelése 

Projekt célja 

A bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése, a költségvetési 
arányok jelenlegi helyzetének felmérése, a közpénzek gazdaságos és 
hatékony elosztása, a bevételek növelése pályázatok és vissza nem 
térítendő támogatások révén. 

Célcsoport Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Megvalósítási keret Projekttől függ 

Megvalósítási keret  Pályázati források 
 Adók, egyéb támogatások 

 
 
Projekt neve Hatékony intézményi struktúra kialakítása 

Projekt célja 

Települési intézményekben optimálisan kialakítható munkakörök 
meghatározása, tényleges igényeknek megfelelő feladatmegoldások 
alkalmazása, intézmények személyi állományának, az optimális 
létszámszükségletnek biztosítása a kialakított munkakörök és 
foglalkoztatottság alapján. Szervezetek közötti együttműködés 
hatékonyságának növelése. 

Célcsoport Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
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Érintett terület Városi Intézmények 
Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek  Intézmények 
 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 

Beruházási költség - 

Megvalósítási keret  Pályázati források 
 Saját forrás 

 
 

Projekt neve Pályázatokkal kapcsolatos monitoring  

Projekt célja 
Pályázatok horizontális (esélyegyenlőségi és környezeti 
fenntarthatósági) vállalásaihoz kapcsolódó monitoring rendszer 
kialakítása, működtetése a Közös Önkormányzati Hivatalban. 

Célcsoport Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
Érintett terület Közös Önkormányzati Hivatal 
Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek Közös Önkormányzati Hivatal 
Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 

Beruházási költség - 
Megvalósítási keret - 

 
 
Ipar fejlesztése 
 
Az intézkedés célja: A településen olyan ipari termelő egységek letelepedésének elősegítése, 
melyek alacsony környezeti terhelés mellett nagy hozzáadott értékű termékeket állítanak elő. Az 
ipar fejlesztésének további célja a Városban képzett szakemberek számára helyi munkalehetőség 
biztosítása. 
 
 
P R O J E K T E K :  
 
 

Projekt neve Befektetési projekt-portfólió összeállítása, népszerűsítése 

Projekt célja 
A településen található befektetési lehetőségek feltérképezése, 
népszerűsítése által sikeres magánberuházások generálása, 
medgyesegyházi munkahelyek létrehozása érdekében. 

Célcsoport Potenciális befektetők 
Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe  
Javasolt ütemezés folyamatosan, hosszútávra 

Partnerek  Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Nemzetgazdasági Minisztérium 

Beruházási költség Projektmérettől függően 
Megvalósítási keret Saját forrás, Pályázati forrás, EU támogatás 
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Projekt neve Helyi vállalkozás-támogatási program kidolgozása és működtetése 

Projekt célja 

A településen beruházni kívánó vállalkozások megtelepedésének 
elősegítése, ügyintézésének előmozdítása, ezáltal sikeres 
magánberuházások generálása, medgyesegyházi munkahelyek létrehozása 
érdekében. 

Célcsoport Potenciális befektetők 
Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe  
Javasolt ütemezés Folyamatosan, hosszútávra 

Partnerek  Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Nemzetgazdasági Minisztérium 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret Saját forrás, Pályázati forrás, EU támogatás 
 
 

Projekt neve Szakképzett munkaerőt foglalkoztató vállalatok letelepedésének 
kiemelt támogatása 

Projekt célja 

A településen rendelkezésre álló szakképzett munkaerő részére helyi 
munkahelyek létrehozásának segítése, mely nagyban csökkentené a 
helyi lakosság más településen lévő munkahelyre való utazásának 
időigényét.     

Célcsoport Munkavállalók 
Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv 

Partnerek  Termelők 
 Vállalkozók 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Pályázati források 
 Magántőke 

 
 

Projekt neve Nagy hozzáadott értékű termékeket előállító vállalatok 
letelepedésének kiemelt támogatása 

Projekt célja 

A hozzáadott érték növelésének (minőségi alapanyagok, 
hagyományokra építkező termelés, szaktudás, hatékonyság, optimális 
termékösszetétel) eredményeképp nő az előállított termékek 
jövedelmezősége. 

Célcsoport 
 Vállalkozók 
 Termelők 
 Szolgáltatók 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv 
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Partnerek  Termelők 
 Vállalkozók 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Pályázati források 
 Magántőke 

 

Projekt neve Zöldségtermesztésre alapozott ipar 

Projekt célja 
Település mezőgazdasága a zöldségek, primőr termékek 
termesztésben nyilvánul meg. Helyi nevezetes növények, gyümölcsök 
értékesítésének feldolgozásának elősegítése.  

Célcsoport  Vállalkozók 
 Termelők 

Érintett terület  Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
 Vállalkozások 

Javasolt ütemezés Hosszútáv   

Partnerek Vállalkozások, befektetők, termelők 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Pályázati források 
 Magántőke 

 
Projekt neve Környezetbarát technológiák alkalmazása  

Projekt célja 

A környezetbarát technológiák olyan megoldásokat biztosítanak, 
amelyek révén csökkenthető a nyersanyagigény, visszaszorítható az 
energia-felhasználás és a káros anyag kibocsátás, valamint 
minimalizálhatók a hulladékártalmatlanítási problémák. Tehát 
csökkenek a környezetet ért károk, terhelések, hosszú távon elősegítve 
a fenntartható fejlődést. 

Célcsoport  Vállalkozók 
 Termelők 

Érintett terület  Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
 Vállalkozások 

Javasolt ütemezés Folyamatos  

Partnerek Vállalkozások 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Pályázati források 
 Magántőke 

 
Projekt neve Megújuló energiákra alapozott ipar telepítése 

Projekt célja 
Olyan ipari üzemek letelepedésének kiemelt támogatása, melyek a 
megújuló energiát hasznosító berendezéseket állítanak elő (pl. 
napkollektor, széltubina, biogáz, napelem) 

Célcsoport  Vállalkozók 
 Termelők 
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Érintett terület  Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
 Iparterület  

Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv 

Partnerek  Befektetők 
 Önkormányzat 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Pályázati források, Magántőke 
 
 
Mezőgazdaság fejlesztése 
 
Az intézkedés célja: Az erőforrásokkal kíméletesen gazdálkodó, hatékony és fenntartható 
mezőgazdaság kialakítása, mely megélhetési forrást biztosít és segít fenntartani a természeti, 
környezeti értékeket.  
 
P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Biotermékek előállítása – biotermesztés, biotermelés 

Projekt célja Káros szermaradványoktól mentes, kiváló minőségű élelmiszer 
előállítása. 

Célcsoport Lakosság – mint vásárló. 
Érintett terület Biotermelésre bejelentett területek. 
Javasolt ütemezés Folyamatosan. 
Partnerek Helyi mezőgazdasági termelők 

Beruházási költség 

A biotermelés magasabb költségeket eredményez a szigorított 
termelési feltételek következtében, azonban mégis tisztességesebb 
jövedelemre tesznek szert, termékeikkel (túlvegyszerezett, 
érésgyorsítóval kezelt) nem verik át a vásárlókat. 

Megvalósítási keret Pályázati források 

 

Projekt neve Vegyszermentes háztáji termékek előállítása 

Projekt célja Háztáji keretek között, műtrágyák és növényvédőszerek felhasználása 
nélkül előállított, biztonságosan fogyasztható élelmiszerek termelése. 

Célcsoport Társadalom – mint hatásviselő. 

Érintett terület Gazdálkodók földterületei. 

Javasolt ütemezés Folyamatosan. 

Partnerek Gazdálkodók 

Beruházási költség  Termelői költség 
 Vetőmag költség 

Megvalósítási keret Saját forrás 
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Projekt neve Termelői Értékesítési Szövetkezet működésének elősegítése 

Projekt célja 
A települési mezőgazdasági termelők piacra jutásának segítése, piaci 
pozícióinak javítása, a mezőgazdaság jövedelemtermelő 
potenciáljának növelése 

Célcsoport Helyi mezőgazdasági vállalkozások 

Érintett terület Helyi termelők 

Javasolt ütemezés folyamatosan 

Partnerek Gazdálkodók 
Beruházási költség - 
Megvalósítási keret Pályázati források 

 
Projekt neve Helyi termelői piac fejlesztése 

Projekt célja A helyi kistermelők helyi lakóknak való értékesítésének 
megteremtésére helyi termelői piac üzemeltetése, annak fejlesztése  

Célcsoport Lakosság – mint vásárló, kistermelők – mint értékesítők 

Érintett terület Piaci árusok, kistermelők 

Javasolt ütemezés Folyamatosan. 

Partnerek 
Önkormányzat 
Helyi termelők 
Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft  

Beruházási költség - 
Megvalósítási keret Mérettől függően 
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Gazdasági szektor (kereskedelem, szolgáltatás) fejlesztése 
 
Az intézkedés célja: A gazdaság fejlesztésekor nem kerülhetnek háttérbe a környezetvédelmi 
szempontok és a környezettudatos magatartás. A gazdaság dinamikus fejlesztéséhez, a 
beruházások, a tőke Városba vonzásához szükség van a gazdasági kockázatok csökkentésére. 
 
P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Marketingstratégia kidolgozása 

Projekt célja 
Megfelelő marketingstratégia kidolgozásával, a célcsoportok, arculati 
elemek, reklámanyagok meghatározásával az értékesítési lehetőségek 
javulnak, a piaci pozíció megszilárdul. 

Célcsoport Vállalkozók 

Érintett terület  Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
 kistérség 

Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv 

Partnerek 

 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Kistérségi társulás 
 Vállalkozások 
 LEADER akciócsoport 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Pályázati források 
 Magántőke 

 

Projekt neve Önkormányzati támogatás és koordináció a gazdaságfejlesztési / 
munkahelyteremtő folyamatokban 

Projekt célja Kedvező feltételek biztosítása a gazdasági fejlesztések támogatásához. 

Célcsoport  Lakosság 
 Vállalkozók 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
Javasolt ütemezés Folyamatosan 
Partnerek Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret 
 Pályázati források 
 Saját forrás 
 Magántőke 

 
Projekt neve Fórumok, kiállítások szervezése a helyi vállalkozások számára 

Projekt célja Információszolgáltatás és gyűjtés, kapcsolati tőke kiépítésének 
céljából tájékoztató előadások, fórumok, kiállítások szervezése. 

Célcsoport Vállalkozók 
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Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv 

Partnerek 
 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 LEADER akciócsoport 
 Meghívott előadók 

Beruházási költség Projektmérettől függően 
Megvalósítási keret Pályázati források 

 
 

Projekt neve Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 

Projekt célja 

Vállalkozások technológiai, infrastrukturális és ingatlan jellegű 
fejlesztéseinek támogatása, együttműködésének és piacra jutásának 
segítése, javítva ezzel munkahelyteremtő képességüket és 
jövedelmezőségüket. 

Célcsoport Mikro-, kis- és középvállalkozások 

Érintett terület Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 

Javasolt ütemezés Folyamatosan 

Partnerek 

 Önkormányzat 
 Állami szervek 
 LEADER akciócsoport 
 Mikro-, kis- és középvállalkozások 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Pályázati források 
 Magántőke 

 
 

Projekt neve Környezetbarát technológiák alkalmazása  

Projekt célja 

A környezetbarát technológiák olyan megoldásokat biztosítanak, 
amelyek révén csökkenthető a nyersanyagigény, visszaszorítható az 
energia-felhasználás és a károsanyag kibocsátás, valamint 
minimalizálhatók a hulladékártalmatlanítási problémák. Tehát 
csökkenek a környezetet ért károk, terhelések, hosszú távon elősegítve 
a fenntartható fejlődést. 

Célcsoport  Vállalkozók 
 Termelők 

Érintett terület  Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
 Vállalkozások 

Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv 

Partnerek Vállalkozások 

Beruházási költség Projektmérettől függően 
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Megvalósítási keret  Pályázati források 
 Magántőke 
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Vendéglátás, idegenforgalom, turizmus fellendítése 
 
Az intézkedés célja: alternatív jövedelemforrás teremtése. 
 
P R O J E K T E K :  
 

Projekt neve Szálláshelyek és vendéglátóhelyek számának bővítése 

Projekt célja Vendéglátóhelyek, éttermek és magánszálláshelyek létrehozása, 
fejlesztése. 

Célcsoport 

 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Családok 
 Kisebb csoportok 
 Befektetők 

Érintett terület  Medgyesegyháza Város közigazgatási területe 
 Magántulajdonban lévő telkek, épületek 

Javasolt ütemezés Közép- és hosszútáv 

Partnerek 

 Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
 Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú 

Egyesület 
 Befektetők  
 Utazási irodák 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Pályázati források 
 Magántőke 

 
Projekt neve Komplex turisztikai tájékoztatórendszer kialakítása 

Projekt célja 
Tájékoztatás szórólapokon, kiadványokon és az internet segítségével, 
a tájékozódás, egységes arculat kialakítása, internetes honlap 
készítése, korszerűsítése. 

Célcsoport Település látogató turisták 

Érintett terület 

 Meglévő utazási irodák,  
 Közintézmények 
 Város forgalmasabb pontjai, útkereszteződései – táblák kihelyezése 
 Sajtó  
 Internet 

Javasolt ütemezés Középtáv 

Partnerek 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú 
Egyesület 
LEADER akciócsoport 

Beruházási költség Projektmérettől függően 

Megvalósítási keret  Pályázati források 
 Befektetők 
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6. MONITORING ÉS VISSZACSATOLÁS 
 

A monitoring célja: A partnerkapcsolatok és programok beindítása, működtetése. A terv 
végrehajtása közben adatgyűjtés a folyó tevékenységekről, a szolgáltatásokban és a 
rendszerekben bekövetkezett változásokról. 
 

 Az erőforrásigények és források meghatározása. 
 Kivitelezési ütemterv. 
 Az önkormányzati költségvetés és az akcióterv közötti „híd”megteremtése. 
 A programok kivitelezése. 
 A tevékenységek és eredmények dokumentálása. 
 A sikerek és problémák felismerése, jelentéskészítés. 

 
A visszacsatolás és értékelés célja: Az előrehaladás és teljesítmény hagyományos értékelése 
célközpontú mutatók segítségével. A szolgáltatók és felhasználók tájékoztatása az 
eredményekről. A konzultáció, felülvizsgálat és/vagy tervezési folyamat megismétlése 
meghatározott küszöböknél. 

 Értékelő csoportok létrehozása. 
 Értékelés időbeosztásának meghatározása. 
 Célokon alapuló mutatók kidolgozása. 
 A jelentés kereteinek definiálása. 
 Értékelés elvégzése. 
 A partnerek tájékoztatása az értékelés eredményeiről. 

 

Cselekvési terv 
 
Fenntarthatósági megbízott és monitoring csoportok kijelölése 
A fenntarthatósági tervben leírtakkal, valamint a Város környezeti fenntartásával kapcsolatos 
feladatok koordinálására, a fenti tervben leírt feladatok betartásának figyelemmel kísérésére, a 
fenntarthatósági terv felülvizsgálatához szükséges lakossági véleménygyűjtéshez 
fenntarthatósági megbízott kijelölése szükséges. 
 

Monitoring rendszer szereplői 
 Polgármester 
 Alpolgármesterek 
 Bizottsági elnökök 
 Az Önkormányzat által fenntartott oktatási Intézmények vezetői 
 Az önkormányzat által fenntartott óvodák vezetői 
 Az önkormányzat által fenntartott közintézmények vezetői 
 Társulások 
 Közműszolgáltatók 
 Polgármesteri hivatal munkatársai 

A fenti szereplők adott esetben kijelölik az adott iroda azon munkatársát vagy munkatársait, 
akik a konkrét monitoring feladatot ellátják. 

 Civil szervezetek, helyi közösségek 
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Fenntarthatósági terv felülvizsgálata 
Jelen Környezeti Fenntarthatósági Terv felülvizsgálatát évente 1 alkalommal ajánlott elvégezni, 
a fenntarthatósági megbízott által begyűjtött lakossági és intézményi vélemények 
figyelembevételével, ennek megfelelően a szükséges módosításokat el kell végezni. 
 
Tudatformálás, konzultációk, gyűlések tartása 
Évente két alkalommal ajánlott – tavasszal és ősszel – konzultáció szervezése a környezeti 
fenntarthatósági tervben foglaltak megvalósításáról, valamint az elhangzott vélemények, 
ajánlatok kiértékelése és a fenntarthatósági terv ennek alapján történő felülvizsgálata. 
 
.Indikátorok 
A Local Agenda 21 program keretén belül szükség van az előrehaladás, a bekövetkezett 
változások, a teljesítmény értékelésére. Az egyes részek előrehaladásának méréséhez olyan 
mutatószámok (INDIKÁTOROK) szükségesek, amelyek segítségével értékelhetőek a 
bekövetkezett változások.  
Az indikátorok a környezeti, társadalmi-, gazdasági folyamatok elemzéséhez, 
teljesítményértékeléshez nyújtanak segítséget és az információkat közérthető formában juttatják 
el a célszemélyekhez. Hozzájárulnak a társadalom szereplőinek tudatossága és viselkedése 
közötti eltérés csökkentésére, segítik a döntési folyamatok koordinációját - mindezt a 
fenntarthatóság alapelvének érvényesülése érdekében. 

 
 
Az indikátorok meghatározásánál jól mérhető, a KSH adatbázisában és a helyzetelemzés 
fejezeteiben is szereplő és alkalmazott statisztikai paramétereket választottunk, melyeket 
táblázatos formában foglaltunk össze. Ezen fenntarthatósági pillérenként készített táblázatok 
évenkénti kitöltésével és kiértékelésével hosszú távon is nyomon követhetők az időközben 
bekövetkezett változások, folyamatok. 
Fontos hangsúlyozni, hogy az egyes indikátorok nem elsősorban egy-egy állapot leírására 
törekednek, hanem a LA21 előrehaladásával, megvalósulásával kapcsolatos változásokat 
mutatják be, és alkalmasak a közösségi teljesítmény mérésére, vagy akár az országos, ill. 
nemzetközi trendekkel való összehasonlításra. 
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A meghatározott célkitűzések megvalósulásának nyomon követése elsősorban az 
Önkormányzat feladatkörébe tartozik. Továbbá biztosítania kell a szolgáltatók, a lakosság 
tájékoztatását az eredményekről és a bekövetkezett változásokról. 
Az indikátorok összegyűjtése pillérenként és célonként más-más intézmény feladata. Az 
oktatással kapcsolatos indikátorok és adatok összegyűjtése az oktatási intézmények feladata, 
melyből éves adatszolgáltatást kell adjanak az Önkormányzat részére. A demográfiai adatok 
összegyűjtéséért az Önkormányzat illetékes osztálya a felelős. Az infrastruktúra adatait a 
szolgáltatók kötelessége szolgáltatni. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos információkat a 
közszolgáltatóknak kell összegyűjteni adott évre vonatkozóan. Az egészségügyi, szociális és 
közbiztonsággal kapcsolatos indikátorok összegyűjtése szintén az Önkormányzat feladata 
segítséget kérve az érintett intézmények vezetőitől. A gazdasági pillérrel kapcsolatos összes 
adat összegyűjtése, kiértékelése az Önkormányzat feladata, csakúgy, mint a kitűzött célok 
megfogalmazása. A kulturális adatok szolgáltatásáért a település kulturális intézményei a 
felelősek. 
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 Indikátorok 2014 2015 2016 2017 2018 
Állandó lakónépesség száma (fő)       
Belföldi vándorlási különbözet fő)       
Élve születések száma (fő)       
Halálozások száma (fő)       
Háziorvos és házi gyermekorvosok 
száma (fő)  

     

A háziorvosi ellátásban a megjelentek 
és a meglátogatottak száma összesen 
(eset)  

  
 

  

A házi gyermekorvosi ellátásban a 
rendelésen megjelentek a 
meglátogatottak száma (eset)  

     

Gyógyszertárak száma (db)       
Nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen (fő)  

     

Rendszeres szociális segélyben 
részesülők száma (fő)  

     

Óvodás gyermekek száma (fő)       
Óvodai főállású pedagógusok száma 
(fő)  

     

Általános iskolai tanulók száma (fő)       
Általános iskolai főállású pedagógusok 
száma (fő)  

     

Településőrök száma (fő)       
Bűncselekmények száma (db)       
A települési könyvtárak beiratkozott 
olvasóinak száma (fő)  

     

A települési könyvtárak könyvtári 
egységei (db)  

     

Kulturális rendezvények száma (db)       

TÁ
R

SA
D

A
LO

M
 

Kulturális rendezvényeken részt vevők 
száma (fő)  
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 Indikátorok 2014 2015 2016 2017 2018 

Pályázatok száma       

önkormányzati bevételek összesen (Ft)       

önkormányzati kiadások összesen (Ft)       

adóbevételek (Ft)       

összes felvett támogatás (Ft)       

összes elnyert pályázati forrás (Ft)       

összes kifizetett pályázati önerő (Ft)       

összes mezőgazdasági használatú 
földterület (ha)  

     

egyéni gazdaságok száma (db)       

kistermelői gazdaságok száma (db)       

mezőgazdasági tevékenységet folytató 
gazdasági szervezetek száma (db)  

     

biotermesztés alatt álló földterület (ha)       

ipari szektorban foglalkoztatottak száma 
(fő)  

     

bejegyzett vállalkozások száma (db)       

környezetbarát technológiák alkalmazása 
(%)  

     

vendéglátóhelyek száma (db)       

G
A

ZD
A

SÁ
G

 

szálláshelyek száma (db)       
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Indikátorok 2014 2015 2016 2017 2018 

Összes elszállított települési szilárd 
hulladék mennyisége (t)  

     

a lakosságtól szelektív hulladék-
gyűjtésben elszállított települési szilárd 
hulladék mennyisége (t)  

     

zajterhelés mértéke (dB)       
szén-dioxid (CO2) koncentráció (ppm)       
Lakásállomány (db)       
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 
(km)  

     

Közüzemi ívóvízvezeték-hálózatba 
bekapcsolt lakások száma (db)  

     

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat 
hossza (km)  

     

Közcsatornahálózatba bekapcsolt 
lakások száma (db)  

     

Villamosenergia-fogyasztók száma  db)       
Az összes gázcsőhálózat hossza (km)       
Összes gázfogyasztók száma (db)       
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont 
lakások száma (db)  

     

Összes belterületi közút hossza (km)       
Összes belterületi burkolt közút hossza 
(km)  

     

Összes szolgáltatott víz mennyisége 
(1000 m3)  

     

Összes szolgáltatott villamos energia 
mennyisége (1000 kWh)  

     

Összes szolgáltatott vezetékes gáz 
mennyisége (1000 m3)  

     

Összes elvezetett szennyvíz mennyisége 
(1000 m3)  

     

egy főre jutó összes energiafogyasztás 
(fő/MJ)  

     

erdő művelési ág aránya a terület 
használatban (%)  

     

biológiai aktivitás mértéke 
(területhasználati változások)  

     

K
Ö

R
N

Y
EZ

ET
 

összes belterületi zöldterület nagysága 
(m2)  
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Játszóterek száma (db)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELLÉKLETEK 
 
 
 
 

KÉRDŐÍVEK 
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Kérdőív a települési értékek lakossági megítéléséhez 

 
A Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatnak tekinti a helyi környezetvédelmet, ezért is vállalta 
a város 2013. december 10-ig elkészíti a Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programját. A 
program elkészítéséhez nagy segítséget nyújt ez a kérdőív, melynek kiértékelésével információt kap a 
város vezetősége a lakosság környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági szokásairól, igényeiről.  
A kérdőív kitöltése néhány percet vesz igénybe. 
Köszönjük, hogy segíti munkánkat! 

 
Település neve:  
 

1. Mi a véleménye a helyi értékek (épületek, terek, utcák, a környék) állapotáról? (kérem, 
húzza alá a helyesnek tartott választ!) 
 

- a településen 
nagyon jó   jó  kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 
- közvetlen lakókörnyezetében 
nagyon jó   jó  kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 
 

2. Ön szívesen él itt, ezen a településen? 
igen                                     nem 
  

3. Szívesen él Ön közvetlen lakókörnyezetében? 
igen     nem 

 
4. Hogy gondolja: az itteni gyerekek, ha felnőnek, el fognak majd költözni erről a 

településről, vagy itt maradnak inkább? 
 

- többségében elköltöznek   - többségében maradnak 
 

5. Milyen érzésekkel gondol erre a településre, ahol él? (Egyetlen választ húzzon csak 
alá!) 
 
szeretettel  jóleső érzéssel  közömbösen, hol így, hol úgy 

 
kellemetlen érzéssel  nehezteléssel  rossz érzés 
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6. Az egész település hangulatáról mi a véleménye? Osztályozzon 1-től 5-ig! (1 – 
egyáltalán nem igaz, … 5 – teljesen igaz) 

 

 unalmas 
 nyugodt 
 vidám 
 nyomasztó 
 szomorú 
 feszült 
 izgalmas 
 hangulatos 
 egyéb:  

7. Mennyire elégedett Ön az alábbi tényezők helyzetével? Arra kérnénk, hogy 
osztályozzon úgy, ahogy az iskolában szokás. Az 1-es azt jelenti, hogy nagyon 
elégedetlen, az 5-ös azt, hogy teljesen elégedett. 

 

 Országos szinten Helyi szinten 
a levegő tisztaságával   
a közellátással   
a helyi közlekedési lehetőségekkel   
a szórakozási lehetőségekkel   
az iskolai oktatással   
a közbiztonsággal   
a vállalkozások sikerességével   
az idősebbekkel való törődéssel   
a fiatalok helyzetével   
az egészségügyi helyzettel   
a lakáshelyzettel   
az utcák, terek, parkok állapotával   
a hivatalos ügyek intézésével   

 
 

8. Milyen a természet (erdők, patakok, tavak, parkok vadon élő állatok stb.) állapota? (A 
helyesnek tartott választ kérem húzza alá.) 

- a településen 
 

nagyon jó  jó  kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 
 

- közvetlen lakókörnyezetében 
 
nagyon jó  jó  kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 
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9. Milyen a környezet (víz, levegő, talaj, zaj, a település tisztasága) állapota? (A helyesnek 

tartott választ kérem húzza alá.) 
- a településen 
 
nagyon jó   jó  kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 

 
- közvetlen lakókörnyezetében 
 
nagyon jó   jó  kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 

 
10. Ön szerint mi lenne a legmegfelelőbb megoldás a környezetszennyezés problémájára? 

(Csak egy választ húzzon alá!) 
- a károkozó tevékenység betiltása 
- a környezetszennyezők megbírságolása 
- a környezetbarát technológiák bevezetésének anyagi támogatása 
- a károk ellensúlyozása különböző fejlesztésekkel, beruházásokkal, azaz  
      kompenzációval 
- a károsultak pénzbeli kártérítése 
- egyéb:  
-  

11. Tudja-e, hogy mennyi kilowatt-óra villanyt, hány m3 gázt és vizet fogyaszt Ön, vagy az 
Ön lakásában élő személyek együttesen 1 hónap alatt?  

igen       nem 
 

12. Hajlandó-e a jövőben jobban takarékoskodni az energiával (villany, gáz) és a vízzel? 
igen       nem 

 
13. Milyen fűtési rendszerrel rendelkezik?  

távfűtés  cirkó   gázkonvektor, héra villanykályha 
alternatív  vegyes fűtés  nincs fűtés  

 
14. A városban működő vállalkozások, üzletek, boltok és egyéb szolgáltató egységek 

kielégítik-e az Ön szükségleteit?  
- általában kielégítik 
- általában nem elégítik ki, más településre kell járnom 

 
15. Szeretné-e Ön, hogy a településen növekedjen az olyan vállalkozások, üzletek, boltok, 

irodák száma, ahol a lakók dolgozhatnak? 
- Igen 
- nem, elég üzlet, iroda, vállalkozás van már így is 
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16. Mit támogatna leginkább az alábbi, közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések közül az 

elkövetkezendő 20-30 évben?  
- parkolók kialakítása 
- közösségi közlekedés (tömegközlekedés) fejlesztése  
- gyalogos közlekedés fejlesztése (járdák, gyalogátkelők) 
- kerékpáros közlekedés fejlesztése (pl. kerékpárutak)  

17. Fontosságuk szerint rangsorolja 1-től 5-ig a következő általános környezetvédelmi és 
társadalmi-gazdasági feladatokat (1: egyáltalán nem fontos; … 5: nagyon fontos) 

1     2     3     4     5  
1. Ivóvíztartalék védelme      □    □     □     □    □ 
2. Levegőszennyezés csökkentése      □    □     □     □    □ 
3. Zajterhelés csökkentése       □    □     □     □    □ 
4. Szelektív hulladékgyűjtés      □    □     □     □    □ 
5. Környezettudatos életvitel elterjesztése a lakosság körében □    □     □     □    □ 
6. Megújuló energiaforrások (pl. nap- és, szélenergia) alkalmazása □    □     □     □    □ 
7. Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése  □    □     □     □    □ 
8. Illegális szemétlerakók felszámolása    □    □     □     □    □ 
9. Tudatos vásárlói magatartás megismertetése   □    □     □     □    □ 
10. Közterületek tisztántartása     □    □     □     □    □ 
11. A keletkező hulladék mennyiségének csökkentése  □    □     □     □    □ 
12. A klímaváltozás hatásaira (pl. viharok, hőség) való felkészülés □    □     □     □    □ 
13. A kulturális örökség védelme     □    □     □     □    □ 
14. Oktatás, képzés fejlesztése     □    □     □     □    □ 
15. Egyenlő lehetőségek, a szegregáció csökkentése   □    □     □     □    □ 
16. Az egészség védelme      □    □     □     □    □ 
17. Kulturális szolgáltatások és lehetőségek növelése  □    □     □     □    □ 
18. A társadalom nagyobb részvétele a közügyekben  □    □     □     □    □ 

 
18. Ha Ön - tegyük fel - oda költözhetne, ahová akarna, hova költözne a legszívesebben: 

tanyára   kis faluba  nagyközségbe,  
város környékre  kisvárosba  nagyobb városba,  
Budapest külső területeire    Budapest belső részeire 
külföldre   maradna ahol lakik 
 

19. …és milyen környezetben élne a legszívesebben? 
- egy kulturált kertvárosban, 
- egy nem túl magas házakkal beépített belvárosias részen vagy 
- egy magas házakkal beépített világvárosban 
- egy békés tanyán 
- egy nagyobb faluban 
- egy a hagyományokat őrző történelmi városban, 
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- olyanban, amilyenben most él 
 

20. Az alábbi tevékenységek közül melyek jellemzők Önre? (több válasz is megjelölhető) 
- rendszeresen kerékpárral közlekedik  
- szelektíven gyűjti a hulladékot 
- energiatakarékos égőt használ  
- hazai élelmiszert részesíti előnyben 
- egyik tevékenységet sem folytatja 

 
21. Az alábbi lakóközösségi vagy önkormányzati kezdeményezésekben részt venne-e vagy 

sem? 
 igen nem 
Közterületek takarítása   
Fa- és virágültetés közterületen   
Vitafórumokon részvétel   
Hulladékok szelektív gyűjtése   
Megfelelő szervezés esetén a fenntarthatósággal kapcsolatos 
tájékoztatáson való részvétel 

  

Környezetvédelmi rendezvényen való részvétel   
 

22. Hogyan ítéli meg a város gazdasági helyzetét? (Kérem, húzza alá a helyesnek tartott 
választ.) 

- az ipar fejlettsége a településen 
 
nagyon jó   jó kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 

 
 

 
nagyon jó   jó kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 

 
- szolgáltatások (kereskedelem, közlekedés, oktatás, egészségügy) fejlettsége a településen 

 
nagyon jó   jó kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 
 

- az emberek képzettsége, tanultsága a településen 
 
nagyon jó   jó kevésbé jó   rossz   nagyon rossz 

 
23. Hogy gondolja: itt a környéken 100 ember közül hánynak van szüksége valamilyen 

segélyre? (Kérem, írja be a becsült számot.)        …………….. 

- a mezőgazdaság fejlettsége a településen 
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24. …és mit gondol: 100 igénylő közül hányan kapnak ténylegesen valamilyen segélyt? 
(Kérem, írja be a becsült számot.)       …………….. 

 
25. Ön szerint a szociális célra rendelkezésre álló pénzösszegeket (Kérem, húzza alá a 

helyesnek tartott választ, csak az egyiket!) 
- inkább segélyezésre vagy 
- inkább a szociális intézmények fejlesztésére kellene fordítani? 

 
26. Ön szerint a hatóságoknak (Csak egy választ húzzon alá!) 

- emelniük kell a jól élők adóit, hogy gondoskodhassanak a bajba jutott rászorulókról, 
- más módon kell megoldaniuk ezt a problémát vagy 
- ez nem is feladatuk, hanem mindenkinek magának kell gondoskodnia magáról, ha bajba 

kerül 
 

27. Hogy gondolja: lakásának állapota kielégítő vagy nem? 
- kielégítő 
- részben kielégítő 
- nem kielégítő 

 
28. Személy szerint Ön számít arra, hogy valaki a családjából munkanélküli lesz? 

- igen 
- nem 

 
29. Hogyan informálódik leginkább környezete és a világ dolgairól? (A legjellemzőbb 

módot jelölje meg!) 
- országos sugárzású TV adókat nézek, 
- helyi TV-t nézek, 
- országos sugárzású rádiókat hallgatok, 
- országos terjesztésű újságot olvasok, 
- helyi újságot olvasok, 
- otthon vagy munkahelyemen internetről tájékozódom, 
- a legtöbb értesülést környezetemtől, szóban kapom. 

 
30. Milyen terület fejlődését szeretné elérni a településen? 
(1 – leginkább szeretné, … 9 – legkevésbé szeretné) 

 turizmus 
 ipartelepítés 
 hagyományőrző 
 mezőgazdaság 
 szolgáltatások 
 oktatás 
 közlekedés 
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 lakásépítés 
 egyéb, éspedig: 
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31. Az alábbiak közül minek a megőrzését, védelmét tartja leginkább fontosnak?  
(1 – legfontosabb, … 8 – legkevésbé fontos) 

 a táj 
 a természeti környezet 
 az erdők 
 szőlőkultúrák 
 gyümölcskertek 
 védett gyepek 
 egyes építmények, házak 
 egyéb megőrzendő értékek (kérem 

nevezze meg) 
 

32. Milyen módon, milyen szervezetek, intézmények segítségével lehetne legjobban a 
települést fejleszteni (a „fenntartható fejlődést” előkészíteni)? (Legfeljebb három 
lehetőséget húzzon alá) 
 

- helyi, rendszeres lakossági fórumok, 
- képviselő testület, 
- polgármesteri hivatal, 
- a megyei szintű szervezetek, 
- regionális szervezetek, 
- sajtó, tévé, rádió, 
- társadalmi szervezetek, 
- nemzetközi segítséggel, 
- egyéb, éspedig: 

 

33. Hogyan tudnának a helyi lakosok, civil szervezetek ebben részt venni? 
      (Csak 1 választ húzzon alá, azt, amelyik az Ön véleménye szerint a legfontosabb!) 

- tanácsadással, ismeretterjesztő tevékenységgel 
- önkéntes munkával, 
- fizetett munkával, 
- pénzbeli hozzájárulással, 
- egyéb, éspedig: 

 

34. Találkozott-e korábban a „fenntartható fejlődés” kifejezéssel? 
- igen,   nem 

35. Ön mit ért ezen? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

36. Véleménye szerint a belátható jövőben az alábbiak közül mely lesz Európa legnagyobb 
problémája? 

       Legfeljebb három lehetőséget húzzon alá! 
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- az ivóvíz biztosítása, 
- a levegőszennyezés, 
- a hulladék elhelyezése, 
- a természetes környezet, a zöld területek csökkenése, 
- a biológiai sokszínűség csökkenése, 
- a városi stressz, 
- az oktatás színvonala, 
- a terrorizmus, 
- a megélhetés, 
- a gyermekek jövője, 
- a betegségek, az egészségügy problémák. 

 
37. …és a lakóhelyén élő embereké?  
      Legfeljebb három lehetőséget húzzon alá! 

- az ivóvíz biztosítása, 
- a levegőszennyezés, 
- a hulladék elhelyezése, 
- a természetes környezet, a zöld területek csökkenése, 
- a biológiai sokszínűség csökkenése, 
- a városi stressz, 
- az oktatás színvonala, 
- a terrorizmus, 
- a megélhetés, 
- a gyermekek jövője, 
- a betegségek, az egészségügy problémák. 

 
38. településük melyik három települési problémájának megoldását tartja a 

legsürgősebbnek. 
 
Az első: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………........ 
 
A második: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………........ 
A harmadik: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………........ 
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39. Szeretné-e, hogy a fenntartható fejlődésről több információ jusson el Önhöz?  

 
igen, de csak városunkról   igen, általában   nem  

 
40. Melyik módszert gondolja a leghatékonyabbnak a fenntarthatóságról kapcsolatos 

ismeretek megszerzéséhez?  
 

- rádió újság  tv utcai plakát, szórólap  lakossági fórum 
 

- egyéb ………………………………………………………………. 
 

41. Tagja-e Ön valamilyen civil szervezetnek? 
- igen, szervezet megnevezése: 
- nem 

 
42. Szívesen lenne-e tagja környezetvédelmi, természetvédelmi szervezetnek (civil szervezet, 

egyesület, klub) 
igen     nem 

 
43. Statisztikai jellegű kérdések a kitöltő személyéről: 
Neme:               Férfi    Nő    
 
 
Kora  

30 év alatt   31-40 év között  41-54 év között   55 év 
felett  

 
Iskolai végzettsége:  

8 általános  szakmunkás  érettségi  főiskola/egyetem  
 
Mióta él a településen? 

- 0-5 éve  6-10 éve  11-20 éve  20 évnél régebben  
 
Mi a foglalkozása?  
…………………….………………………………………………………………………… 
 
Köszönjük, hogy időt szánt kérdőívünk kitöltésére!  
Válaszait nagyon köszönjük! 
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Iskolai kérdőív 
 
1. Véleményed szerint mennyire jelent problémát ma Magyarországon a környezetszennyezés? 
(Kérjük, a válaszod jelöld a körben X-el!) 

Nagyon komoly problémát jelent.  
Eléggé komoly problémát jelent. 
Viszonylag jelentéktelen problémát jelent. 
Nem jelent problémát. 

 
2. Véleményed szerint mennyire jelent problémát településeden a környezetszennyezés? 
(Kérjük, a válaszod jelöld a körben X-el!) 

Nagyon komoly problémát jelent. 
Eléggé komoly problémát jelent. 
Viszonylag jelentéktelen problémát jelent. 
Nem jelent problémát. 

 
3. Érdeklődsz-e a környezetvédelmi kérdések iránt? (Kérjük, jelöld a körben X-el!) 

Igen, folyamatosan. 
Igen, de csak egyes eseményekkel kapcsolatban. 
Egyáltalán nem. 

 
4. Ha igen, mi volt az a legutóbbi környezeti probléma (kérdés), ami felkeltette érdeklődésedet 
(amiről hallottál, vagy amiről olvastál)? Kérjük, írd le ide! 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………….. 
 
5. Milyen forrásból jutottál hozzá eddig leginkább környezetvédelmi ismeretekhez, 
információkhoz? (Kérjük, a válaszod jelöld a körben X-el! Több választ is megadhatsz!)  

Az iskolai tanórákon, tantárgyakon keresztül. 
Egyéb iskolai rendezvényeken (szakkör, klub, kirándulás, stb.). 

Televízió, rádió híradásaiból, műsoraiból. 
Újságokból, folyóiratokból.   
1Barátokkal, szülőkkel, ismerősökkel folytatott beszélgetés során.   
Egyéb módon, éspedig …………………………………………………………………… 

 
6. Van-e tudomásod arról, hogy lakóhelyeden vagy iskoládban környezetvédelmi, 
természetvédelmi szervezet (egyesület, klub, szakkör) tevékenykedik? 
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Igen, ismerek ilyen szervezetet, például: 
…………………………………………………………………… 
Nincs tudomásom ilyen szervezet működéséről. 
 
7. Részt vettél-e már lakóhelyeden vagy iskoládban környezetvédelemmel, 
természetvédelemmel kapcsolatos rendezvény programján? 

Igen, mert tagja vagyok környezetvédelmi szervezetnek. A szervezet neve: 
………………..…… 
Igen, rendszeresen részt veszek ilyen rendezvényeken. 
Csak ritkán veszek részt ilyen rendezvényeken. 
Még soha nem vettem részt környezetvédelmi rendezvényen, programon. 

 
8. A környezetvédelem „jeles napjai” közül iskolánkban az alábbiakról szoktunk  
valamilyen formában megemlékezni (Természetesen több választ is bejelölhetsz!): 

Környezetvédelmi Világnap (június 5.) 
Föld Napja (április 22.) 
Madarak és Fák Napja (május) 
Egyéb, éspedig ………….. 
Iskolánkban nincsenek ilyen megemlékezések.   

9. Szeretnél-e többet tudni, tanulni a környezetvédelem kérdéseiről? 
Igen, főleg az iskolai tananyagon keresztül. 
Igen, elsősorban a tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, klub, stb.) keretében. 
Elégnek tartom a jelenlegi lehetőségeket. 

 
10.Véleményed szerint kinek az elsőrendű felelőssége és feladata a települések környezeti 
állapotának a védelméről gondoskodni? (Kérjük rangsorold az alábbi lehetőségeket 
fontosságuk szerint! A körbe most ne X-et, hanem fontosság szerint 1-től 5-ig számot tegyél, 
ahol 1: nem fontos, nem az ő feladata; 5: nagyon fontos, az ő elsőrendű feladata!) 

Az országot irányító kormányé. 
A településeket irányító helyi önkormányzatoké. 
A vállalkozásoké, intézményeké. 
A különböző civil szervezeteké (egyesületek, alapítványok, stb.). 
Az egyes személyeké, családoké. 
Egyéb elképzelésem van, éspedig: 
…………………………………………………………………… 

 
11 Mindennapi viselkedésünkkel, szokásainkkal hozzájárulhatunk a környezeti problémák 
fokozódásához, de csökkentéséhez is. Az alábbiakban felsorolt és otthon is, iskolában is 
alkalmazható „környezetvédő” megoldások közül jelöld meg X-el azokat, amelyekre Te is 
odafigyelsz! 
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Takarékos világítás,  
fűtés. 
Hulladékok valamilyen célra történő hasznosítása. 
Egyéb, éspedig: …………………………………………………………………… 
Nem gondoltam még a fenti lehetőségekre. 

 
12 Véleményed szerint az emberek fogyasztási (vásárlási) szokásai szerepet játszanak-e a 
környezeti problémák fokozódásában? 

Igen, jelentősnek tartom a fogyasztási (vásárlási) szokások környezetterhelő hatását. 
Igen, néha lehetnek a fogyasztási (vásárlási) szokásoknak is környezetterhelő hatásai. 
Nem tartom a fogyasztási (vásárlási) szokásokat környezetterhelő hatásúnak. 

 
13 Próbáltál-e már olyan terméket használni (vásárolni), melyről tudtad, hogy kevésbé terheli a 
környezetet? 

Igen, nagyon gyakran. (Ha tudod, nevezd meg a terméket: ………………) 
Nagyon ritkán. 
Soha. 

 
14. Tájékozottnak tartod-e magad lakóhelyed gazdasági, szociális, környezetvédelmi stb. 
ügyeiben, kérdéseiben? 

Igen, megfelelően tájékozott vagyok lakóhelyem ügyeiben. 
Csak ritkán szoktam foglalkozni lakóhelyem dolgaival. 
Egyáltalán nem érdekelnek lakóhelyem dolgai, ügyei. 

 
15. Hol beszélitek meg leggyakrabban lakóhelyed ügyeit? 

Az iskolában, a tanárokkal és tanulótársakkal együtt. 
A tanulók egymás között, baráti társaságban. 
Otthon, szülőkkel és ismerősökkel. 
Egyéb formában, és pedig:………………………………………………. 

 
16 Szívesen élsz itt, ezen a környéken? 

Igen, szeretem ezt a környéket. 
Ha volna lehetőségem, elköltöznék erről a környékről. 
 

17 Az alábbiakban felsorolunk néhány dolgot, ami egy településen mindig fontos lehet. Légy 
szíves értékeld, hogy a felsoroltakkal mennyire vagy megelégedve lakóhelyeden! (Osztályozz a 
körben 1-5 közötti számokkal: az 1-es azt jelenti, hogy nagyon elégedetlen vagy a megjelölt 
dologgal, az 5-ös pedig azt, hogy teljesen elégedett vagy, de adhatsz 2- est, 3-ast és 4-est is!) 
Osztályzat (1-5): 
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A levegő tisztasága, a természeti környezet állapota 
A tömegközlekedés 
A közellátás 
A tanulási, továbbtanulási lehetőségek 
A szórakozási lehetőségek 
A közbiztonság 
A munkavállalási lehetőségek 
Az egészségügyi helyzet 
A lakáshelyzet 
Az utcák, terek, parkok állapota 
A település egészének hangulata 

 
18 Jelentősen segítené további munkánkat, ha jeleznéd, hogy az előzőekben említettek közül 
melyik három települési probléma megoldását tartod a legsürgősebbnek! 
Az első: 
………………………………………………………………………………………………… 
A második: 
………………………………………………………………………………………………… 
A harmadik:  
………………………………………………………………………………………………… 
 
19. Ha a fentieken kívül még egyéb észrevételeidet szeretnéd közölni velünk, azt ide írhatod: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Köszönjük, hogy időt szántál kérdőívünk kitöltésére!  
Válaszaidat nagyon köszönjük! 
 
 

 
 
 
 


