
Medgyesegyházi hírlap
Medgyesegyháza Város ÖnkorMányzatának helyi, ingyenes kÖzérdekű lapja

XX. évfolyam, 11. szám 2012. november

Meghívó 
Nemzeti dinnyeprogramra

2012. december 1., szombat 10.00
Medgyesegyháza, Művelődési Ház és Könyvtár

A Zöldségtermelők Országos Szövetsége a FruitVeB-bel, a Magyar Dinnye
Szövetséggel és Medgyesegyháza Önkormányzatával közösen 

Nemzeti dinnyeprogramot 
szervez, melyre tisztelettel meghívjuk.

Program

A BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 
NEMZETI, ETNIKAI, VALLÁSÜGYI ÉS CIVIL BIZOTTSÁGA, 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE,
A MEDGYESEGYHÁZI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A MEDGYESEGYHÁZI ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

A NEMZETISÉGEK NAPJA
alkalmából

2012. december 14-én, pénteken 14.00 órától 

BÉKÉS MEGYEI NEMZETISÉGEK NAPI 
DíSZÜNNEPSÉGET

rendez, melyre tisztelettel meghívjuk!

HELYSZíN: MEDGYESEGYHÁZA,  
(Medgyesegyháza, Művelődési Ház nagyterem)

PROGRAM:

Ünnepi köszöntő: Ruck Márton, Medgyesegyháza Város Polgármestere 

Ünnepi köszöntő: Tolnai Péter, Békés Megyei Közgyűlés Térségi Tanácsnoka, 
a Nemzeti, Etnikai,Vallásügyi és Civil Bizottság Elnöke

Ünnepi beszéd: Dr. Latorcai Csaba, Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkár

Nemzetiségi díjak átadása: Farkas Zoltán, Békés Megyei Közgyűlés Elnöke

Ünnepi műsor

Pohárköszöntő: Kónya István: Békés Megyei Közgyűlés Alelnöke

SEGÍTSÜNK EGYÜTT KÖZÖSEN
A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

és a helyi önkormányzati KÉSZ Nonprofit Kft.

JÓTÉKONYSÁGI DÉLUTÁN-t
szervez néptánccsoport, dalkör előadásával. 

2012. december hó 09-én, délután 14 órai kezdéssel.
Helye: Művelődési Ház

Jegyek az alábbi helyeken vásárolhatók:
ÁFÉSZ trafik, ÁFÉSZ bolt – Érsik Magdolna, Napközi Otthon – Knapcsikné Király Gyöngyi, Iskola – Vargáné 
Szidi, Óvoda – Varga Jánosné, Művelődési Ház, Mozgáskorlátozott Iroda, Madari Imréné – Áchim u. 12., 
Pósné Bakonyi Katalin – Széchenyi u, Szabó Györgyné – Fáy A. u. 3, Palotás Árpádné – Lenkey u.

A bevételt Czene Károly családjának ajánljuk fel!
Mindenkit szertettel várunk!

A szervezők

ADVENTI PROGRAMOK
IDŐSKORÚAKNAK

A közelgő advent a várakozás ideje. 
A négyhetes időszak felvezeti számunkra az ünnepet, ráhangol, felkészít minket a 

KARÁCSONYRA!

A karácsonyi készülődés jegyében a Gondozási Központ az alábbi 
szabadidős programokat szervezi a településen élő időskorúak részére:

2012. december 1. (szombat) 1400 óra: MIKULÁS NAP
– Mikulás napi hagyományok 

– A Csanádapácai Népdalkör műsora

2012. december 10. (hétfő) 1400 óra: HAGYOMÁNYŐRZŐ TEADÉLUTÁN
– Adventi hagyományok felelevenítése

– Beszélgetés az adventi ünnepkörről Zsíros András, evangélikus lelkésszel

2012. december 17.(hétfő) 1400óra: KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
– Ruck Márton, Polgármester köszöntője

– Gyermekek ünnepi műsora 
– Mézeskalácssütés

A fenti programok helyszíne az Egészségház Luther u. 1. szám alatti épülete. 
Bízom benne, hogy tervezett programjaink felkeltetették érdeklődésüket. 

Mindenkit szeretettel várunk!
Mészárosné Hrubák Mária, intézményvezető

MEGHÍVÓ
A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2012. december 06-án, 
csütörtökön, 16 órai kezdettel közmeghallgatást tart a művelő-
dési ház emeleti klubtermében, ahová várjuk az érdeklődőket.

Negrea Dániel, elnök

• Moderátor: Dr. Kádár András el
nök, Zöldségtermelők Országos 
Szö vetsége

• Köszöntő, megnyitó
 Ruck Márton polgármester és 

Simonka György országgyűlési 
képviselő

• Nemzeti Dinnye program értékelé
se és a kertészeti ágazat fejlesztési 
lehetőségei

 Dr. Fazekas Sándor miniszter
• Összefoglaló a dinnye promó

ció kétéves eredményeiről – Dr. 
Mártonffy Béla elnök, FruitVeB

• Válaszok a Magyar Dinnye
 Szövetséghez és a FruitVeB-hez be

érkezett termelői kérdésekre
 Szünet

• Nemzetközi trendek a hazai és a 
nemzetközi dinnyetermesztésben 
Sándor László, Nunhems Hungary

• Áruházlánci tapasztalatok a zöld
ség-gyümölcs promócióval kapcso
latban – Fodor Attila, CBA

• Dinnye fajta- és alanykísérletek 
eredményei – Ledóné Dr. Darázsi 
Hajnalka vezető szaktanácsadó, 
TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.

• Dinnyeágazati eredmények, be
számoló az elmúlt időszakról, az 
új Dinnyetermelők Szövetségének 
megalapítása és a tisztségviselők 
megválasztása – Simonka György, 
Zöldségtermelők Országos Szövet
sége

H-1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: +36-1-381-1020, Fax: +36-1-209-1697, E-mail: zoldsegszovetseg@gmail.com
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SZÍNES PROGRAMOKKAL 
ÜNNEPELTÜK 

AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁT
Minden év október 1. napján ünnepeljük az IDŐSEK VILÁG-

NAPJÁT. Ezen a napon, szeretettel gondolunk mindazokra, akik 
egy hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják ma-
guk mögött. Településünkön már hagyománya van annak, hogy 
az Önkormányzat és az idősek ellátásban résztvevő intézmények 
többnapos rendezvénnyel kedveskednek a helyieknek. A progra-
mokat az idei évben a KÉSZ Kft. és a Gondozási Központ közösen 
szervezte. 

A háromnapos rendezvénysorozat kezdőnapján Ruck Már-
ton, településünk polgármestere köszöntötte az időseket, majd a 
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Varázserdő Óvodá
jának nagycsoportosai műsorral szórakoztatták a vendégeket. Ezt 
követően a Gondozási Központ Idősek Otthonának dolgozói által 
készített süteménnyel, és üdítővel vendégeltük meg a nyugdíja
sokat. 

A második napon az Idősek Klubjába vártuk az érdeklődőket, ahol 
játékos vetélkedőkön vehettek részt. A program ideje alatt a Gondozá
si Központ dolgozói kürtös kalácsot sütöttek. A rendezvény jó hangu
latáról a Csanádapácai Népdalkör gondoskodott, akik zenés műsorral 
szórakoztattak minket, majd közösen énekeltünk.

A programsorozat utolsó napján a művelődési házban tartottunk 
teadélutánt, ahol a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkor
mányzata csörögéjével vendégeltük meg az egybegyűlteket, akik zá
rásaként zenés műsort tekinthettek meg.  

Örömünkre elmondhatjuk, hogy a rendezvénysorozat sikeres 
volt, hiszen naponta több mint 50 idős ember vett részt rajta. Az 
események alkalmat adtak a közösségi kapcsolatok ápolására,  ki
kapcsolódásra, szórakozásra. A jó hangulatú rendezvények, a régen 
látott ismerősökkel való találkozás kicsit feledette a mindennapi 
gondokat, problémákat. 

Ezúton köszönöm a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Köz-
pont Varázserdő Óvodája  nagycsoportos gyermekeinek, és pedagó-
gusainak, a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormány-
zatának, a Medgyesegyházi KÉSZ Kft.-nek, a Gondozási Központ 
szervezésben résztvevő dolgozók segítségét.

Mészárosné Hrubák Mária, intézményvezető

PÁLYAVÁLASZTÁSI 
SZÜLŐÉRTEKEZLET A SCHÉNERBEN

Bár a tanév vége még nagyon messze van, a nyolcadikos gyerekek már-
is érzik, hogy a jól megszokott iskolájuk helyett jövőre másik várja őket. De 
melyik? Nyílt napokon vesznek részt, hogy a szóba jöhető intézményeket 
saját szemükkel is megnézzék, tájékoztatókat olvasnak át szüleikkel, gyak-
ran tanáraikat kérdezik: Hová menjek? Mit tanuljak? Mi legyek?

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában próbáltunk segíteni 
a végzős gyerekeknek és szüleiknek november 15-én, amikor a műve
lődési ház nagytermében kaptak lehetőséget a környékbeli középisko
lák, hogy rövid tájékoztatást adjanak az általuk kínált lehetőségekről. 
Tizenegy intézmény fogadta el a meghívást, melyeknek vezetői be
mutatták iskolájukat, és újabb diákokat próbáltak toborozni, szórólap
okkal, személyes kérdésekre való válaszadással próbálták megköny
nyíteni a továbbtanulni szándékozók döntését. 

Sok hasznos információ hangzott el a szakképzésben bekövetkező 
változásokról, az érdeklődő vendégek alaposan megismerhették a kö
zépiskolák képzési formáit, szakmacsoportjait, adottságait, erősségeit, 
sőt a gyerekek számára vonzó diákéletbe is bepillantást nyerhettek. 
Reméljük, ezzel a rendezvénnyel segítettünk a gyerekeknek, szülők
nek az iskolaválasztásban. Talán a végzősök megismertek most egy 
olyan szakmát, ami pár év múlva megélhetést jelent nekik, vagy rájöt
tek arra, hogy érettségi vizsgát akarnak tenni, hogy még a középiskola 
után is folytathassák tanulmányaikat. Szeretnénk, ha minden diákunk 
olyan intézménybe kerülne, ami közelebb viszi a céljaihoz, álmaihoz. 

Szeretném megköszönni a KÉSZ Kft –nek a segítségét!
Vermes Rita, iskolaigazgató

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT!
Árukínálatunk: 2013-as NAPTÁRAK. Papír-írószer, számlák, nyug-
ták, pénztárgép szalagok, tolltartók, mese könyvek, kötelező olvasmányok. 
JÁTÉK, ajándék, GRAVíROZÁS, kreatív anyagok. Bélyegzőkészí-
tés, névnapos, születésnapos borok, házszámtábla, bőr pénztárcák. 

          
MEDGYESEGYHÁZA, Dózsa Gy. u. 8. sz. (a rendőrséggel szemben)

Tel.: 68/440-440
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HALLOWEENT IS TARTOTTUNK

CSALÁDI DÉLUTÁN
A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Varázserdő Óvoda 

intézménye a közelmúltban tartotta hagyományos családi délutánját.
Az óvodáskor kulcsfontosságú és soha vissza nem térő, több 

szempontból is csodálatos időszak, melyben a mozgásnak óriási je
lentősége van. 

A közösségi alkalom a mozgás élménye mellett lelki feltöltődést 
is nyújtott a résztvevőknek, megerősítette mind a családi, mind az 
óvodai közösséghez való tartozás érzését. 

JAVASLATOKAT VÁRNAK
A Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat kitünteté

si szabályzata értelmében, ezúton javaslattételi felhívást tesz közzé „A 
Medgyesegyházi Román Nemzetiségért„ elismerés odaítélése céljából.

A javaslatok leadási határideje:2012.12.05.,helye a nemzetiségi 
önkormányzat székhelye:5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.sz. 

- A kitüntetés azon magánszemélyeknek vagy közösségeknek 
adományozható, akik Medgyesegyháza város románságáért mara
dandót alkottak, illetve huzamosabb időn keresztül kiemelkedő te
vékenységet végeztek.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: a Medgyes
egy házi Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, román önszervező
dések, a Román Ortodox Egyház és magánszemélyek. 

A javaslatnak tartalmaznia kell: Az ajánlott közösség, személy 
pontos adatait, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység, alko
tás részletes bemutatását.

A kitüntetést évenként „A Nemzetiségek Napján” rendezett ün
nepségen az önkormányzat elnöke adja át.  

GAZDÁLKODÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS 
NITRÁTÉRZÉKENY TERÜLETEN

Nitrát érzékeny terület a 43/2007. (VI.1) FVM rendelet sze-
rint MePAR blokkszinten lehatárolt terület, továbbá a 27/2006. 
(II.7.) Korm. rendelet 5§-ban meghatározott felszín alatti vizek 
szempontjából érzékeny belterület kivéve, ha a felszín alatti víz 
nitrát tartalma bizonyítottan nem haladja meg az 50 mg/l érétket, 
és ahol állattartás folytatható, valamint a bányatavak 300 méteres 
parti sávja.

Medgyesegyháza és a környező települések szántóföldjei nagy
részt nitrátérzékeny területen fekszenek, ennek megfelelően a gaz
dálkodásnak speciális feltételei vannak. A maximálisan kijuttatható 
nitrogén hatóanyag nem lehet több 170 kg/ha-nál. A gazdálkodók
nak 5 évente akkreditált talajlaboratóriumban végzett talajvizsgálati 
eredménnyel kell rendelkezniük, valamint nyilvántartási és adatszol
gáltatási kötelezettségük van. A nyilvántartás vezetése történhet a 
Gazdálkodási Naplóban, vagy annak adattartalmával megegyező 
(egyéb formátumú) dokumentumon is.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni 
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, va
lamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. 
(IV.29.) FVM rendelet 10§ (2) bekezdésében meghatározott adat
szolgáltatási kötelezettséget a 2011/2012 gazdálkodási évben elekt
ronikusan is lehet teljesíteni, az adatlap adattartalmával megegyező 
elektronikus adatszolgáltatás keretében ügyfélkapun keresztül. Az 
adatszolgáltatás kiterjed a szerves trágyával és műtrágyával kijuta
tott nitrogén hatóanyag mennyiségére. 

Az adatlap beküldhető hagyományos, postai úton is 2012. szep-
tember 01. és december 31. között az alábbi címre: Békés Megyei 
Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság, 

5600 Békéscsaba, Hunyadi tér. 4.sz. 
Barecz Zsuzsanna, 

Magyar Agrárkamara 30/3300523

ÚJ NEMZETI AGRÁRKAMARA: 
ÚJ ESÉLY A VIDÉKNEK

Az új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között 
tartandó országos kamarai választásokkal megalakul az új nemzeti ag
rár- és élelmiszer kamara.

A hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes 
szereplője, így minden őstermelő és egyéni vállalkozó is alanyi jogon 
tagjává válik az új egységes köztestületnek.

A leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkez
ni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.
agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántar
tásba vételi díjat. Ha Ön még nem tette meg, mielőbb jelentkezzen 
be, mert a határidő a kamarai választásokon való részvételre nézve 
jogvesztő!

GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLíTÓK FIGYELEM:

KÖTELEZŐ REGISZTRÁCIÓ NOVEMBER 30-ig!
REGISZTRÁCIÓS FELÜLET:  
WWW.AGRARKAMARA.HU

A regisztrációhoz ingyenes segítséget nyújt országszerte a 200 ag
rárkamarai tanácsadó (elérhetőségi lista: umvp.agrarkamara.hu) és az 
országos falugazdász hálózat is.

A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA: 06-80-911-
078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu.
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Két évvel ezelőtt, a helyi választásra készülve Ruck Márton, 
akkor még csak polgármester-jelöltként teljesen rábízta a dön-
tést a medgyesiekre, nem próbálta őket győzködni semmiről. A 
következőt írta egy kampányanyagában:„Az emberek tudják, 
hogy mit akarnak, tudják, hogy mi kell a településnek, hiszen 
mindannyian itt élünk”. A megmérettetés az ő bizalmát igazol-
ta vissza, megnyerte a 2010-es választást, polgármester lett.

- Ma sem mondanék mást, mint akkor, hogy a város fejlő
désének záloga adott, mi magunk vagyunk azok. A medgyesi 
embereket sokan, sokfelé irigyelik tehetségükért, szorgalmu
kért, kreativitásukért. Mára eljutottunk oda, hogy az önkor
mányzatunkat is irigyelik, pedig erre egyáltalán nem lehetett 
számítani, olyannyira katasztrofális állapotban vettük át elő
deinktől. 

A különféle felügyeleti és szakigazgatási szervek, a megyei 
kormányhivatal, a Magyar Államkincstár tényszerű megállapí
tásai, adatai, véleményei alapján a mai nappal kijelenthetjük, 
hogy a térség meghatározó szereplői vagyunk, egy nagyon sta
bil gazdálkodási háttérrel. 

Ráadásul, mindezt úgy sikerült elérnünk, hogy nem kellett 
tömeges létszámleépítéseket meglépnünk, nem kellett durva 
képviselő-testületi döntéseket meghoznunk, helyette az önkor
mányzati működési struktúrában vittünk véghez jelentős vál
toztatásokat. Készülünk járási kirendeltség, majd 2014-től kor
mányablak megnyitására is. 

- Ezeket a történéseket a polgármesteri naplójában e hasá-
bokon is hónapról hónapra végig követhetjük, de melyek azok 
a fontos dolgok, melyeket érdemes többször is hangsúlyozni? 

- Nem nagyon tudnék különbséget tenni, mert minden dön
tésünk a település érdekében született, egyik sem csorbítja a 
másik létjogosultságát. Sikertörténetnek mutatkozik az önkor
mányzati tulajdonú KÉSZ kft. létrehozása, az oda kiszervezett 
feladatok hatékonysági mutatói jók. 

Például a dinnyefesztiválokra eddig évente 5 millió forin
tot költött a település, legutóbb 340 ezer forintot, vagy a he
lyi étkeztetés színvonala klasszisokkal javult, amióta nem egy 
budapesti székhelyű cég üzemelteti, vagy helyi beszállítók, 
őstermelők látják el alapanyagokkal a saját konyhánkat. Helyi 
beruházásokat, az azokhoz való helyi beszerzéseket helyi szol
gáltatóktól, vállalkozóktól rendeljük meg. De, hát nem ez a nor
mális?! Kérdem Én, miért kellett ezekre ennyit várni?    

- Úgy tűnik, helyben megtették, amit meg lehet, de mi van 
azokkal a dolgokkal, melyek nem itt dőlnek el?

- Erre mondhatnám, hogy minden út Budapestre vezet, iro
dából szinte semmit nem lehet elintézni. Sokat vagyok úton, de 
Dr. Várszegi Tamás, alpolgármester helytáll itthon, ha máshová 
szólít a munka. A személyes kapcsolat, a mindenkori jelenlét, 
részvétel, a döntéshozatali szereplőkkel való találkozók, azok 
minősége határozzák meg sok esetben, hogy miként alakul a 
városunk sorsa. 

Ilyen alkalmakon lehet első kézből információkhoz jutni 
akár arról, hogy milyen nagyobb volumenű pályázati kiírások 
várhatók, amire érdemes jó előre készülni vagy arról, hogy kik 

azok, akik jó gyakorlatokat tudnak nekünk mutatni a bennünket 
érdeklő témák kapcsán. 

Simonka György, országgyűlési képviselő is sokat segít ne
kem minisztériumi szakemberekkel való találkozások megszer
vezésében, előkészítésében. 

Nem mindenki büszkélkedhet azzal sem, hogy lakóhelyén 
miniszterek, államtitkárok fordulnak meg. Medgyesegyházán 
viszont, többek között járt már Balog Zoltán, az emberi erőfor
rások minisztere, Dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter, 
Dr. Illés Zoltán, környezetügyért felelős államtitkár, Alexandru 
Victor Micula, Románia magyarországi nagykövete. 

Ezek a vizitek erősítik Medgyesegyháza pozícióját, ami a 
különféle döntések meghozatalát ránk nézve pozitívan befolyá
solja. Szervezés alatt van immár a második, országos, nemzeti 
dinnyefórum, de otthont adtunk országos taekwondo verseny
nek is.   

- Ön gyakran emlegeti, hogy helyben a jó együttmű-
ködés alapja az, ha az állami, vállalkozói és civil szfé-
ra képes összehangoltan tevékenykedni. Hogyan látja ezt 
Medgyesegyházán?

- Ezen a téren is volt mit fejlődnünk. A két nemzetiségi ön
kormányzatunk, a szlovák és a román végre irodahelyiséget ka
pott, amit törvény ír elő több éve. 

Ugyancsak törvényes feltételek között adunk támogatást ci
vil szervezeteinknek, akik pályázat útján juthatnak e forráshoz. 

Rendszeressé vált a párbeszéd a vállalkozókkal, gyakran ta
lálkozom egyesületeink, alapítványaink vezetőivel, ellátogatok 
az általuk szervezett rendezvényekre. A „Medgyesegyházi Ne
bulókért” alapítvány aktivitása a gyermekeknek kínált sokrétű 
program miatt kiemelten fontos számomra. 

Az újonnan életre hívott települési advent megrendezése is 
ékes bizonyítéka annak, hogy összefogással osztozni tudunk a 
várakozás örömében is. Ez erőt ad a hétköznapokon is. 

- Mi a legnehezebb a polgármesterségben? 
- Az, hogy az ember 24 órás készenlétben van. Szá

moltam vele, hogy sokat leszek távol a családomtól, hogy 
nem lesz szabadidőm, de akartam ezt a szolgálatot, akarok 
Medgyesegyházáért tenni, mert úgy érzem, tudok is tenni.   

Inkább megszokni volt nehéz azt, hogy lépten-nyomon meg
állítanak az emberek és olyan mélységekig megnyílnak, mint 
a legnagyobb bizalmasuknak. Ezek a lelki problémák, családi 
élethelyzetek olykor nagyon mélyen érintenek és az embernek 
nincs is más eszköze, mint a meghallgatás. 

A múltkor elküldött a párom a boltba egy kiló sóért. Három 
és fél óra múlva értem haza. Mindössze annyit kérdezett tőlem, 
hogy talán Szovátán voltam? 

Általában Bánkúton is ugyanígy járok, ahol be- be szok
tam térni egy üdítőre a kocsmába. Legutóbb is sok mindenről 
beszélgettünk az ottaniakkal, Baross Magyar Örökség Díjától 
kezdve, az ivóvízjavító programon át, a temető karbantartásig, 
olyan jó 2 és fél órát.  

- Mit vár a következő választásig? 
- Nem lenne szerencsés jóslatokba bocsátkozni. Egy biztos, 

jó irányba haladunk, a város jó gazdák kezében van!

FÉLIDŐBEN: 
IRODÁBÓL SZINTE SEMIT NEM LEHET ELINTÉZNI
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FÉLIDŐBEN: 
HITELESSÉG ÉS VALÓDI EGYÜTTMŰKÖDÉS SZÜKSÉGES

Dr. Várszegi Tamás, alpolgármester a rendszerváltozás utáni 
első önkormányzat idején már volt képviselő, így széleskörű isme-
reteket és gyakorlatot szerzett a településvezetésben. Néhány ciklus 
kihagyása után két éve újra indult a medgyesegyházi helyhatósági 
választáson, ahol a lakosság ismét bizalmat szavazott neki. Indítta-
tásáról is faggattam. 

- Az ember nem tudja elfelejteni azokat a pozitív történéseket, me
lyeknek maga is előmozdítója, alanya volt valaha. Ilyen volt a telepü
lés életében az első szabad demokratikus választás a sajátos lendületé
vel, az első helyi képviselő-testület megalakulása a nagy kihívásaival 
együtt. Még ma is elevenen él bennem az akkori, első március 15-ei 
ünnepségünk emléke, talán név szerint is fel tudnám sorolni azt a 18 
embert, akik ott voltunk. 

Az új berendezkedés, - akkor még nagyközségünkben- nagyon 
bíztatóan indult, majd az ár szép lassan levonult, és 2010-re minden az 
érdekek mocsarába süllyedt. Én nem akartam ennek a folyamatnak a 
szereplője lenni, de szinte egymagamra maradva nem is tudtam volna 
sokat tenni ellene, bár próbálkoztam.  Az egészségi állapotom romlása 
is közrejátszott abban, hogy több évre távol maradtam a közügyektől, 
bár orvos hivatásom miatt, az emberekkel fenntartott több évtizedes 
kapcsolatom okán, naprakészen, jól tájékozott voltam mindenről. A 
legutóbbi választás idejére városunk polgárai szinte mentőövként ki
áltottak a változásért, égető szükség volt a városvezetés átalakítására. 
Nem titok, többen felkértek arra, hogy vállaljam a megmérettetést és 
vegyek részt lakóhelyünk nehéz helyzetből való kimozdításában, mert 
számítanak a véleményemre, tapasztalataimra. 

- Ezek szerint, pontosan tudta, hogy milyen problémákkal kell 
számolnia, ha bejut a testületbe?

- Igen, de a valóság még elkeserítőbb lett, mint amit reméltem. 
Felelőtlenségek a pályázatokban, szakmai hozzá nem értés a polgár
mesteri hivatalban és az önkormányzati intézményekben, melyek kö
vetkezményeinek több esetben, a mai napig is isszuk a levét. Ezen 
anomáliák megszűntetésére a 24. órában került sor. Az elmúlt két 
évben nagyon nagy munkát végeztünk, aminek az élén egy igazán 

rátermett egyén áll, Ruck Márton, polgármester személyében, akinek 
elnyűhetetlen a szorgalma, példaértékű a kitartása. 

- Alpolgármesterként mennyire tudja segíteni a település első 
emberének a munkáját?

- Igazán összhangban tudunk együttműködni a települést érintő 
ügyekben, melyek nem nélkülözik az egészséges vitát sem. Úgy is 
fogalmazhatnék, - már csak koromnál fogva is -, hogy én minden eset
ben a higgadtabb döntéselőkészítés híve vagyok.  A polgármesterrel 
napi kapcsolatban vagyunk, ami hol pár perces telefonos beszélgetést, 
hol többórás személyes találkozást jelent és persze távollétében, ami 
igen gyakori, itthon „tartom a frontot”, és ha kell, képviselem a várost 
vidéki eseményeken is.  Sokszor cseréljük ki gondolatainkat az orszá
gos történések kapcsán, mert nem maradhatunk le a jelentős kormány
zati döntésekről, a bennünket is érintő tervezett változásokról. A gyors 
információáramlás sok esetben lépéselőnyt jelenthet. 

- Most, 2012-re minden rendben van az önkormányzat háza táján? 
- A város gazdálkodása kiegyensúlyozott, a költségvetésünk stabil, 

ami működésünk alapfeltétele. Ellenérdekeltek természetesen most is 
vannak, mint ahogy mindig voltak és lesznek is. Ezek az emberek, 
még a „holdudvarukkal” együtt is, szerencsére kevesen vannak, de 
ahhoz éppen elegen, hogy szítsák a közhangulatot, folyton bajt ke
verjenek. Elég csak a START- munkaprogram körül kialakult média
cirkuszra gondolni, de említhetném a fakivágás vagy a közbiztonsági 
helyzet sajtónyilvánosságát is. Egyébként Pusztaottlakán személyesen 
győződtem meg a munkakörülményekről, ahol a dolgozók nagy több
sége elmondta, és el is ítélte azon néhány személy magatartását, akik 
felelőtlen kijelentéseikkel, meggondolatlan lépéseikkel veszélyeztetik 
a program sikeres megvalósulását. 

- Mire vágyik a ciklus hátralévő idejére? 
- Valódi együttműködésre Medgyesegyháza érdekében, mert most 

zavar, hogy sokszor a jobbító szándék ellenére is vannak olyan képvi
selőtársaim, akik fékezik a pozitív folyamatokat. Számomra minden
nek az alapja a hitelesség és az emberekkel való jó kapcsolat, amire én 
a jövőben is törekedni fogok!

Véleményem szerint az elmúlt két évet a politikai alapú, szak-
mai alapot nélkülöző személycserék jellemezték. Ez történt a polgár-
mesteri hivatalban, az iskolában, az óvodában, művelődési házban. 
Több esetben medgyesegyházi dolgozó helyett vidékről töltötték be 
az állásokat. Mindezen intézkedések együttes hatásaként jól működő 
intézmények munkahelyi közösségeiben rossz hangulat, széthúzás 
vált uralkodóvá, mely nincs jó hatással a teljesítményre. 

Az elmúlt időszak egyik kézzel fogható és megdöbbentő tapaszta
lata a véleménynyilvánítástól való félelem, a „ha elmondom a vélemé
nyem, beverik a fejem” magatartás eluralkodása. Számtalan esetben 
találkoztam azzal a helyzettel, hogy egy-egy képviselő-testületi, mun
kahelyi vezetői döntéssel nem ért egyet a választópolgár, munkaválla
ló, de azt kinyilvánítani nem meri, mert félti az álláshelyét. Az elmúlt 
két évben Medgyesegyházán a félelem idegőrlő érzése jellemzővé 
vált a munkahelyi és települési közösségekben.

A teljesség igénye nélkül a képviselő-testületi döntések közül a 
jövőben még problémát fognak okozni az önkormányzati ingatlanok 
cseréjével, eladásával, vásárlásával kapcsolatos döntések. Ide soro

lom az iskola igazgatói pozíció körül kialakult helyzetet, a művelő
dési ház és könyvtár kiszervezését kft-be is. Szerintem nem vált be a 
Start-munkaprogram Pusztaottlakával való közös megvalósítása sem. 
A ciklus elején lebonyolított átvilágítás nem váltotta be a hozzá fű
zött reményeket. Egyetlen konkrét javaslata az átvilágításnak, mely 
megvalósításra került, az önkormányzat és intézményei pénzügyeinek 
digitalizálása, a működés során számos nehézséget, problémát okoz. 
Mindez nagyon sok millióért.

Ugyanakkor a Képviselő-testület helyesen döntött, mikor hitel be
állításával, de a hitel felvétele nélkül gazdálkodott és teljesítette az el
múlt évek önkormányzati költségvetését. Néhány közösségünket po
zitívan érintő döntés született: ilyenek a napkollektoros, ivóvízjavító 
elnyert pályázatok, és a beadás alatt álló szennyvíztisztító programot 
lehetővé tévő pályázat.

Összegezve a településvezetés ténykedését, véleményem sze
rint elmondható, hogy a külső és belső megítélés szerint mind 
morálisan, mind gazdaságilag a településünkről alkotott vélemény 
romlott.

FÉLIDŐBEN: 
NAGY ATTILA, KÉPVISELŐ TOLLÁBÓL



       Medgyesegyházi hírlap  6 november

Amikor Kraller József, képviselő elindult a helyi választáson, még nem 
sejtette, hogy a pénzügyi bizottságot is ő vezeti a közeljövőben, bár a telepü-
lés gazdálkodásáról sokszor váltott szót az akkori bizottság elnökével. Ahogy 
fogalmaz, tudta, hogy nem könnyű az önkormányzati költségvetés egyen-
súlyban tartása, de arra véletlenül sem gondolt, hogy csőd közeli helyzetben 
van a város, ami azért ma már nem fenyegeti Medgyesegyházát. 

- Köszönhetően a szigorú pénzügyi fegyelemnek, ésszerű gazdálkodás
nak- foglalta össze röviden beszélgetőtársam, majd visszatekintett az eltelt 
időszakra. Két éve, 2010-ben az átadás-átvételkor mindössze 3 millió 600 
ezer forint szabadon felhasználható pénzösszeg volt az önkormányzat szám
láján, ami a mindennapos alapműködéshez sem volt elegendő. A kint lévő 
tőketartozás meghaladta a nettó 1 millió forintot és ki nem fizetett számlákból 
is 5 millió forintos tétellel szembesültünk, melynek fele már lejárt határidejű 
volt. Mindezt tovább tetézte, hogy elődeink a kampányuk idején villámgyor
san átadtak, sebbel-lobbal felavattak több olyan pályázati forrásból megvaló
suló beruházást, aminek nemhogy a fedezete nem volt még nálunk, eseten
ként a kivitelezés támogatási szerződése sem volt megkötve!

-Például?
- A legkomolyabb veszélyt az a bizonyos 4 utas pályázat jelentette, 

ahol a 220 millió forint összértékű beruházást úgy kezdték meg, és való
sították meg 50 százalékos készültségben 2010. november végére, hogy 
nem volt rá anyagi fedezet. Ha, Ruck Márton polgármesternek nincsenek 
meg a hosszú évek alatt kiépült kapcsolati hálói, ha nem annyira tapasztalt 
pályázati berkekben, akár „be is csukhattuk volna a boltot”! 

Megjegyzem, olyan pályázatokat is örököltünk, melyeknek anyagiak
ban még most 2012. novemberében is szenvedjük a negatív hatásait.   

- Ezek után, hogyan láttak neki a 2011-es évnek? 
- A kormányzati hangokból már idejében lehetett hallani, hogy a gazda

sági válság tovább gyűrűzik, ami érinti az önkormányzatokat is. Esetünkben, 

alapból 60 millió forinttal kevesebb forrásra számíthattunk, ezért a költségve
tési egyensúlyt tavaly egy 21 millió forintos hitelfelvétel beállításával tudtuk 
csak biztosítani, aminek az igénybevételét végül elkerültük. Sikerült olyan 
önkormányzati gazdálkodást folytatni, ami nagyon átgondolt, ésszerű alapo
kon nyugszik. Pályázatok esetében is, minden erőnkkel igyekeztünk kivédeni 
az olyan meggondolatlanságokat, mint amelyekre már utaltam. Tanultunk a 
hibát hibára halmozó előző önkormányzat rossz lépéseiből. Míg korábban 
több pályázatnál irreálisan magas menedzsment költségeket állítottak be in
tézményvezetőknek és azok közeli munkatársainak, a hangsúlyt egyéni anya
gi érdekeikre helyezve, addig ma, az első számú cél a település haszna. 

- Gondolom, hogy az idén már fellélegezhettek!
- Nem egészen, mert 2012-re még tovább csökkentek a központi 

források, ami maga után vonta, hogy ismét komoly hiány keletkezett a 
költségvetésben és helyben is viszünk tovább az olyan áthúzódó kiadáso
kat, amelyek elkerülhetők lettek volna. Ilyenek például  a Magyar Állam
kincstárnak visszafizetendő normatívák, mintegy  20 millió forint érték
ben, melyeket jogtalanul hívtak le annak idején. 

Mindezek ellenére bizakodó vagyok, mert a dolgok jó irányba mutat
nak. Úgy kell felfogni az önkormányzat kasszáját, mint egy nagy családi 
kasszát. Ahogy otthon, úgy a településen is nagyon racionálisnak, körül
tekintőnek kell lennünk, ahol csak tehetjük vissza kell fognunk a kiadá
sokat, meg kell ragadnunk a jó lehetőségeket, át kell gondolnunk, hogy 
vehetünk- e fel hitelt, hogy vásárolhatunk-e új dolgokat és így tovább. 

- Képviselőként mit vár az elkövetkező 2 évtől?
- Azt, hogy beigazolódjon a helyi gazdaságpolitikánk, hogy a város 

anyagilag stabil lábakon álljon, a térség legjobban prosperáló települése le
gyen. Tudom, hogy egy-egy testületi döntés tud népszerű és nem népszerű 
lenni és azt is, hogy néha a jó szándék kevés, de a magam részéről a jövőben 
is igyekszem mindig úgy dönteni, hogy az, az itt élők érdekét szolgálja.

FÉLIDŐBEN: 
CSŐD KÖZELI HELYZETRE AZÉRT NEM SZÁMÍTOTTAM

FÉLIDŐBEN: 
A SZÉLESKÖRŰ LAKOSSÁGI PÁRBESZÉD HÍVE VAGYOK

Farkas Gyula, polgármester-, és képviselőjelöltként is megméretette 
magát a 2010-es helyhatósági választáson. Az utóbbiban lett eredmé-
nyes, a szociális és oktatási bizottságban elnöki teendőket is gyakorol. 
Arról kérdeztem, hogy két év távlatában hogyan látja az önkormányzati 
munkát, tudta-e, hogy mire vállalkozik.

- Amikor elindultam a választásokon teljesen mértékig tisztában vol
tam vele, hogy milyen összetett tevékenység a képviselőség, hiszen volt 
művelődési ház igazgatóként, mint önkormányzati intézmény vezetője 
szinte minden testületi ülésen jelen voltam, gyakorta bizottsági üléseken 
is. Ahogy megláttam a választási eredményeket, a személyi összetételből 
rögtön érezhető volt, hogy keményebb munkára kell számítani az elkövet
kező ciklusban, mint azt reméltem. 

- Mire kell gondolnunk?
- Konkrétan arra, hogy többen is az Élhető Medgyesegyházáért Egye-

sület támogatásával, a civil szervezet szimpatizánsaiként jutottak be a tes
tületbe, vagy nem voltak korábban közéleti szereplők, és félő volt, hogy 
csak egy szűk réteg érdekeit és nem egy 

település egészét tartják majd szem előtt.  
- Nyilván sokan lesznek, akik vitatkoznak ezzel, de hogy érzi, beiga-

zolódott a félelme?
- Sajnos, igen. Meggyőződésem, hogy az érintetteknek előre meg volt 

a koncepciójuk mind az önkormányzati intézmények strukturális, mind 
személyi változtatásairól, amit többségben lévén, véghez is vittek. Én 
egyáltalán nem tartom célszerűnek ezeket a változtatásokat, az előre le
gyártott stratégiák tűzön-vízen keresztül vitelét. 

- Nem csak azért mondja ezeket, mert - ahogy Ön is fogalmazott- ki-
sebbségbe került a testületben?

- Tény, hogy kiegyenlítettebb volt a munka, amikor Dr. Kormányos 
László, képviselő is velünk dolgozott, aki szintén foggal-körömmel har

colt a jó ügyek mellett. Mára Nagy Attila, képviselőtársammal ketten 
maradtunk, akik a legtöbbször azonos álláspontot képviselünk egy-egy 
témában. Az csak egy szerencsétlen helyzet, hogy bennünket is érint az 
a forgatókönyv, ami szerint átszervezésre került a közművelődés intéz
ményrendszere, vagy az igazgató fegyelmi ügye. Megjegyzem, ez az át
szervezés nem hozott eredményt, sőt rossz irányba viszi a dolgokat és a 
város közhangulatának sem tesz jót.

- Van egyáltalán olyasmi, amiben egyet tud érteni a többi elöljáróval?  
- Nem szeretném, ha úgy tűnne, hogy Én a kákán is csomót keresek. 

Minden, a település érdekét szolgáló döntésben kompromisszumkész va
gyok, minden erőmmel Medgyesegyházáért tevékenykedem a jövőben is. 

- A szociális és oktatási bizottságban hogyan tud helyt állni? 
- Világéletemben szociálisan érzékeny voltam. Évtizedeken át nap 

mint nap jártak be hozzám emberek a korábbi munkahelyemre, a művelő
dési házba, ahol igazi életsorsokat követhettem nyomon, foglalkozhattam 
a lelkükkel. Fáj, hogy egyre többen kerülnek nehéz anyagi helyzetbe és 
tudom, hogy a bizottság által felhasználható anyagi keret szűkös, az ese
tenként kiosztható segély épp csak tűzoltásra jó. A bizottságban megvan 
az összhang, mindenki empatikus, így jól tudunk együttműködni. 

- Milyen változást látna szívesen a mandátum második felében?
- A képviselői munka teljes embert kíván, nincs olyan, hogy a válasz

tókat kizárja az ember az életéből, legyen szó akár hétvégéről, ünnep
napokról. Én örülök annak, hogy az emberek gyakran megkeresnek, van 
mondanivalójuk. Ki merem mondani, jelenleg feszültség van a lakosság 
körében. Ahhoz, hogy ez oldódjon, kívánatos lenne a képviselő-testület 
és a lakosság között is egy élőbb párbeszéd, ha egy-egy testületi döntést 
nagyobb körben készítenénk elő, fórumokon, kisebb- nagyobb csoportok
ban meghallgatva az itt élőket, ha erősödne a medgyesiek beleszólása, a 
medgyesi ügyekbe.
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FÉLIDŐBEN: 
A VÁROSNAK MÁR NAGYON KELLETT A VÁLTOZÁS

FÉLIDŐBEN: 
A HÁTTÉRMUNKA KÍVÁNJA A LEGTÖBB ERŐFESZÍTÉST

Forgó Pál, képviselő soha nem rejtette véka alá, hogy azért indult a 
legutóbbi medgyesegyházi választásokon, mert lépten-nyomon azt érez-
te, hogy egyre rosszabb a közhangulat a településen. Nagyon sok helyi 
lakossal beszélt, akik azt erősítették benne, hogy váltás kell a vezetésben, 
változás kell a városban. 

- Elég volt csak vállalkozóként belegondolni abba, hogy olyan pol
gármesterünk volt, aki 20 évig nem tudott leülni az adófizetőkkel a közös 
célokat, beruházásokat megbeszélni. Itt éltünk és nem kommunikáltunk! 
Aztán láttam a képviselő-jelölteknek a szórólapjait, bemutatkozásait, ol
vashattam néhány tervet is. Végül azért döntöttem a megmérettetés mellet, 
mert bíztam egy új testület felállásában, hogy egy olyan csapat áll össze, 
akik egy emberként és egy irányba húznak a városért. Persze, ehhez olyan 
polgármester-jelölt is kellett, akinek a személye számomra is garancia, 
hitelességet képvisel. Lehet, hogy nem hangzik udvariasan, de akárkivel 
nem tudtam volna együtt dolgozni- mondta.

- A változás, legalábbis személyi összetételben, szinte 100 százalék-
ban megtörtént. Hogy megy a munka? 

- A polgármester és képviselőtársaim nagy része valódi összhangban 
tud együttműködni a település jövőjéért, közösen kidolgozott struktúrák, 
közösen megálmodott elképzelések mentén. Mi komolyan vesszük mind a 
testületi, mind a bizottsági fegyelmet, amire nagy szükség is van, hiszen az 
előző időszakhoz képest a képviselői létszám lefeleződött, a munka, pedig 
megsokszorozódott. A legnagyobb falat a költségvetés, a pénzügyi helyzet 
stabilizálása volt. Alig tudtunk észhez térni az előző önkormányzat felelőt
len gazdálkodása miatt, hónapokig mással sem tudtunk foglalkozni, mint 
a megrekedt kivitelezések újraindításával, a fedezet nélküli beruházások 
megmentésével, a pályázatok helyes mederbe történő terelésével. 

- Úgy tűnik, rögtön a mélyvízbe került az új testület. Partot értek?
- Két év távlatában kijelenthetem, hogy igen. Az áhított változások lassan, 

de folyamatosan haladnak. Az önkormányzati pályázatok a megfelelő helyü

kön vannak, az intézményi szerkezeti átalakítások beváltották a hozzá fűzött 
reményeket, kiegyensúlyozott a költségvetés és elindult egy újfajta párbeszéd 
is. A legtöbbet talán az utóbbi számít, az emberekhez való közeledés. Hely
ben, nem kevesebb, mint 50 fő vállalkozó működött közre abban, hogy az új, 
parkosított sétány megvalósuljon a vasút mentén. Miért jöhetett ez létre? Mert 
egymással beszélgettünk róla, minél élőbb a napi kapcsolat a lakossággal, an
nál többet érhetünk el lakóhelyünkön. Egyébként sokan megkeresnek otthon 
és megállítanak az utcán is beszélgetni, elmondják ötleteiket, véleményeiket, 
melyeket figyelembe tudunk venni a döntéseinknél. 

- Gyakran megfogalmazódik a kérdés: miért beszélünk olyan sokat 
a vállalkozókról?

- Mert ez az a réteg, akiket országos szinten is helyzetbe kellene hoz
ni, hogy munkahelyeket tudjanak teremteni. Sokan tévedésben vannak, 
mert azt hiszik, hogy az önkormányzat feladata, hogy munkahelyeket 
teremtsen. Nem! Az önkormányzat feladata, hogy elősegítse a munka
helyteremtést információkkal, pályázati tanácsadással, esetleg pályázatok 
megírásával, kedvező vállalkozói feltételek megteremtésével, ösztönzés
sel. Mindezekre mi nyitottak vagyunk és partnerként állunk a jó kezde
ményezések mellé. 

- Két év még hátra van a ciklusból. Mit lehet még jobban csinálni?
- Egyrészt folytatni kell a megkezdett utat. Másrészt minden képvise

lőnek felelősségteljesebben kell szolgálni a választók akaratát. Gondolok 
itt arra, hogy illő lenne mindenkinek részt venni a bizottsági üléseken és 
nemcsak a képviselő-testületi üléseken, melyek nagyobb nyilvánosságot 
kapnak a kábeltévés közvetítés kapcsán. Továbbá, üdvözölném, ha a kép
viselők több időt töltenének az előterjesztések tanulmányozásával, jobban 
felkészülnének egy-egy témából és nemcsak bizottsági ülésen olvasnák 
el, uram bocsá’ nyitnák ki az önkormányzati anyagokat tartalmazó boríté
kot! Jó lenne, ha az emberek valóban mindenről tudnának, nemcsak arról, 
ami egyes képviselők egyéni érdeke!

Knapcsikné Király Gyöngyi, képviselő közéleti tevékenysége korább-
ra nyúlik vissza, mint a testületben történt székfoglalója, de még a 2010-
es helyhatósági választás kampányánál is. Évek óta aktívan dolgozik 
a helyi Vöröskeresztben és részt vesz a legnagyobb tagságot tömörítő 
medgyesegyházi mozgáskorlátozottak egyesületének munkájában is.

- Ezek az elfoglaltságok az idők során teljesen természetessé váltak 
számomra. Sőt, azt is mondhatom, hogy ezek kapcsán érlelődött meg ben
nem annak idején az elhatározás, hogy elinduljak az önkormányzati meg
mérettetésen. Folyamatosan emberek között mozogva, hátrányos helyze
tű életsorsokat követve és az egykori szociális bizottság külsős tagjaként 
mindig is arra vágytam, hogy minél többet segíthessek a rászorulóknak. 
Nem az elsők között jutottam be a képviselő-testületbe, de alig maradtam 
le pár szavazattal a választáson. Nem keseredtem el, hiszen mindazt, amit 
korábban csináltam, folytathattam és a sors úgy hozta, hogy tavaly nyáron 
már képviselőként tehettem mindezt. 

- Belülről milyennek látja a munkát? 
- A képviselőség nem annyira látványos tevékenység, hacsak nem a 

testületi-ülés része, ami nyilvánosan közvetítésre kerül. Sajnos vannak kö
zöttünk olyanok, akik nem feltétlenül helyesen igyekeznek is kihasználni a 
nyilvánosság eme lehetőségét, de érzésem szerint ezt nem a település javára, 
inkább saját érdekükben teszik. A magam részéről a tartalmas háttérmunkát 
tartom fontosnak, a bizottsági üléseket, ahol egy-egy téma aprólékos rész
letekig átbeszélhető. Én inkább ezeken az alkalmakon és a zárt üléseken 
vagyok aktív. Ehhez elég sok erőfeszítésre van szükség, sok utánajárásra és 
gyakran éjszakába nyúló felkészülésre, előterjesztések olvasására. 

- A képviselőség beigazolta a hozzáfűzött reményeket?
- Igen, mert úgy érzem, hogy hatékonyabban tudok segíteni a szociálisan 

rászorulóknak, mert most több eszköz áll rendelkezésemre, mint civilként. 
Nem a pénzre kell gondolni, mert abból sajnos véges a bizottság kerete és 

az adható csekély összegek jóformán csak arra jók, hogy a pillanatnyi krízis
helyzetet enyhítsék. Ha valaki megszólít, odalép hozzám, felkeres személyes 
problémájával, konkrétan tudom neki mondani, hogy milyen lehetőségei van
nak, kiket kell felkeressen, hová kell forduljon, milyen papírokat kell, hogy 
kitöltsön. Arra is gyakran volt példa, hogy kértek, személyesen járjak közbe 
egyének boldogulása érdekében, de arra is, hogy hozzám fordultak segítsé
gért egy-egy határozat értelmezésében, sőt, volt akivel a szociális ügyintéző
ket együtt kerestük fel a polgármesteri hivatalban.

- Milyen elvárásokkal tekint az előttünk álló két évre?   
- Pillanatnyilag elégedett vagyok az önkormányzat munkájával, lá

tom, hogy amit polgármester úr ígért, azt szeretné is véghez vinni és bízik 
bennünk, bennem is, hogy együtt képesek leszünk Medgyesegyházát még 
inkább helyzetbe hozni. A jövőt illetően éppen ezért vagyok bizakodó. 
Látom, hogy sikerült jó döntéseket hoznunk, vannak sikereink. Nehéz 
lenne elvonatkoztatni attól, hogy Én is az újonnan létrehozott önkormány
zati kft. alkalmazottja vagyok, de ha ez nem így lenne, akkor is azt mon
danám, hogy a KÉSZ megalakítása az egyik lehető legjobb döntése volt 
a testületnek. A képviselő- testület munkájában tetszik a racionalitás, a 
gyors döntés és az, hogy nem riadunk vissza önkritikát gyakorolni és akár 
egy pályázatot az utolsó pillanatban visszavonni, ha annál egy lényegesen 
jobb megoldás körvonalazódik. Ahhoz, hogy ennek mindig meglegyen az 
esélye, az is kellene, hogy minden képviselő komolyan vegye a rendkívüli 
üléseken való részvételt is, melyek a nevéből adódóan is, fontos közügyek 
miatt kerülnek összehívásra. Annak is örülnék, ha a sokszor személyes, 
provokatív kérdések négyszemközt zajlanának a képviselők között és 
nem a nagy nyilvánosság színe előtt a televízió képernyőjén. Továbbá, 
ha a bizottsági ülésen kinyilatkoztatott álláspontok nem fordulnának meg 
egyeseknél, mire „adásba” kerülnek.

Összeállította: Baukó Ildikó
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I. Fejezet - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya- 1. § 

E rendelet hatálya arra a természetes személyre, jogi személyre (1) 
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki 
és amely Medgyesegyháza közigazgatatási területén tiltott, kö
zösségellenes magatartást tanúsít.

Tiltott, közösségellenes magatartás az a szabálysértésnek vagy (2) 
bűncselekménynek nem minősülő helyi közösségi együttélés 
szabályaival ellentétes magatartás, amelyet e rendelet tiltott, kö
zösségellenes magatartásnak minősít.

2. Eljárási szabályok- 2. §
A rendeletben foglaltak betartását a Medgyesegyháza Városi (3) 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának erre feljogosított 
ügyintézője ellenőrzi.

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatti eljárás hi(4) 
vatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése 
alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bármely 
személy megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe 
kell foglalni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a tiltott, kirívóan közösségel(5) 
lenes magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, 
a magatartás helyének és idejének, továbbá a körülményeinek 
leírását, a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben 
lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a beje
lentéshez.

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével (6) 
szemben közigazgatási hatósági eljárás a tiltott, kirívóan kö
zösségellenes magatartás észlelésétől számított 30 napon belül 
indítható meg. Ezt követően a tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.

3. §
Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szol(1) 
gáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tarto
zik.

Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes (2) 
magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer 
forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapí(3) 
tásánál figyelembe kell venni a tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és az érintett va
gyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az 
erre vonatkozó tájékoztatásra önként igazolja.

A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt kisza(4) 
bott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat 

jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles átutalási 
postautalványon vagy banki utalással Medgyesegyháza Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzforgalmi számlájára 
(bírságbevételi számla).

II. Fejezet - TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK
3. Városi jelképek használatával összefüggő magatartások 4. §
Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki Medgyesegyháza 
jelképeit jogosulatlanul, engedély nélkül, vagy a felhasználásra vonat
kozó engedélyben előírt feltételektől eltérően vagy a város közösségét 
sértő módon használja.

4. Szociális célú vásárlási utalvánnyal összefüggő magatartások- 5. §
Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki az önkormányzat 
szociális rendeletében meghatározott és az önkormányzat által kibocsá
tott névre szóló segélyezési célú 

vásárlási utalványt tilalom ellenére más személyre átruházza,a) 

arra olyan áruféleséget vásárol, melynek vásárlására az utalvány b) 
nem jogosít,

az utalványt annak egészében, vagy értékének egy részében c) 
készpénzre átváltja,

vagy az utalvánnyal egyébként visszaél. d) 

5. A közterületek rendjével összefüggő magatartások- 6. §
Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki 

a közterületet rendeltetésétől eltérően engedély vagy hozzájáa) 
rulás nélkül használja,

közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő hibaelhárításán b) 
kívül közterületet hozzájárulás nélkül felbont, illetve a kezelői 
hozzájárulásban előírt feltételeket nem tartja be,

közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő hibaelhárítása érc) 
dekében a közterületet felbontja, de a bontás megkezdésétől 
számított 24 órán belül azt a jegyzőnek nem jelenti be,

a közterület rendeltetéstől eltérő használata után a közterület d) 
eredeti állapotát nem állítja helyre,

közterületen sátorgarázst létesít,e) 

üzemképtelen járművét közterületen tárolja,f) 

közterületet életvitelszerű tartózkodás céljára vesz igénybe.g) 

7. §
Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki közterületen szeszes 
italt fogyaszt, kivéve 

érvényes szerződéssel, illetve tulajdonosi hozzájárulással rena) 
delkező vendéglátó-ipari egységek előkertjeinek területén a 
nyitvatartási időben, 

ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEKET 
ALKOTTAK AZ ELÖLJÁRÓK

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 30-án tartott ülésén helyi rendeletet alkotott az egyes tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokról és az állatok tartásáról.  Mivel ezen rendeletek ismerete minden medgyesegyházi lakos számára fontos lehet a 
mindennapi élet során, ezért folyamatosan közzé tesszük azokat újságunkban.

Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 19/2012. (X. 31.)  önkormányzati rendelet
A helyi rendelet a Medgyesegyházán hatályos önkormányzati rendeletekben található szabályok megszegőivel szemben teremt lehetőséget eljárás indí-
tására, illetve különböző szankciók alkalmazására. Tulajdonképpen a korábbi helyi rendeletekben meghatározott, korábban szabálysértésnek minősülő 
tényállások kerültek egy rendeletben összegyűjtésre. Aki a felsorolt magatartásokat megvalósítja, azok ellen hivatalból, illetve a rendőrség, illetve a 
szabályszegés észlelőjének feljelentés alapján közigazgatási eljárás indul. Fontos, hogy a feljelentésnek tartalmaznia kell a cselekmény elbírálásához 
szükséges adatokat, információkat.
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az önkormányzat engedélyével, hozzájárulásával szervezett b) 
rendezvény területén, a rendezvény ideje alatt, 

esküvői menetben, c) 

december 31- én 18.00. óra és  január 1. 6.00. óra közötti d) 
időszakban.

6. Környezetvédelemmel, valamint a településtisztasággal kapcsola-
tos magatartások

8. §

Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki 

az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem tartja a) 
rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, 

a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, b) 
illetve mellette nőtt gazt nem irtja, a kinyúló ágak és bokrok 
nyeséséről nem gondoskodik,

az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakac) 
rításáról, síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik,

az ingatlan előtti árkot, folyókákat, csatornanyílást; átereszt nem d) 
tisztítja; vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosít
ja,

az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén e) 
helyezi el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített szennyvízcsa
tornába vezeti,

a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést f) 
akadályozó módon rakja le. Havat útkereszteződésben, úttor
kolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedésre szolgáló jármű
megállóhelynél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, 
közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja.

szennyvizet utcai csapadékelvezető, szikkasztó árokba vezet, g) 
önt,

gépkocsit tiltott helyen és módon mos,h) 

közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára eni) 
gedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,

az idejétmúlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el,j) 

építményeket, kerítéseket, élő fákat bármilyen felirattal megk) 
rongál,

a gondozott települési zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon l) 
parkol,

alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletm) 
kezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gon
doskodik,

közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély néln) 
kül szállít vagy elhelyez.

9. §

Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki 

a település közigazgatási területén a megszüntetett hulladéklea) 
rakó helyekre, szeméttelepre bármilyen hulladékot kiszállít,

szemetet felhalmoz,b) 

a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony anyagot, c) 
továbbá a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét vagy a gép
járművet veszélyeztető anyagot helyez el,

a szemétgyűjtő edény és környékének tisztán tartásáról (takaríd) 
tásáról, fertőtlenítéséről) nem gondoskodik,

közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszenye) 
nyezett felszeretési és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,

a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisíf) 
téséről haladéktalanul nem gondoskodik,

avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a helyi g) 
önkormányzati  rendeletben foglaltak szerint végzi

7. Állattartással kapcsolatos magatartások- 10. §

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:

úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat, vagy ember életét, a) 
testi épségét, egészségét,

úgy tart állatot, hogy az állat veszélyezteti és rongálja a szomb) 
szédos ingatlanon elhelyezett építményeket, kerítést, kaput,

nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a körc) 
nyező ingatlanokra ne tudjon átjutni,

ebet közterületre póráz nélkül kivisz,d) 

az ebtartással anyagi kárt okoz, mások testi épségét, egészségét e) 
veszélyezteti,

állatot beenged, illetve bevisz – a vakvezető kutya, kivétef) 
lével –

oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény (fa) 
területére és kegyeleti helyre,

ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, diákszál(fb) 
lásra,

az olyan parkba, zöldterületre, ahol tábla tiltja az ebek (fc) 
beengedését és bevitelét.

trágyát az ingatlanán szabadon, fedetlenül tárol,g) 

aki az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos h) 
épületek és építmények létesítésével összefüggő előírásokat 
nem tartja be.

8. Temető rendjével kapcsolatos magatartások

11. §

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:

a temetőbe vakvezető kutya kivételével kutyát bevisz, a) 

az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőben építési b) 
vagy bontási munkát kezd, építőanyagot szállít be vagy el,

hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen c) 
kívül egyéb helyen lerak,

hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetőben éget,d) 

hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarja, a tee) 
metőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérti,

a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megronf) 
gálja.

9. Kereskedelemmel kapcsolatos magatartások

12. §

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki 

közterületen jogosulatlanul árul, árusít, a) 

vendéglátó-ipari előkertet, teraszt közterületen engedély nélkül b) 
létesít, 

az általa üzemeltetett üzletben a bejelentett nyitvatartási időtől c) 
eltérően folytatja a tevékenységet

a kötelező zárvatartási időre vonatkozó előírásokat megsérti.d) 

10. Hatálybalépés- 13. §

E rendelet 2012. november l-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba
lépést követően elkövetett tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 
esetén kell alkalmazni.

Ruck Márton, polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit, jegyző
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TÁMOGATÁS
A Medgyesegyházi Román 

Nemzetiségi Önkormányzat a 
román nyelvoktatásban részesü
lő általános iskolás diákoknak 
anyagilag is támogatja a nyelv
vizsga letételét.

A támogatás a nemzetiségi 
nyelvórákon történő felkészítő 
tevékenységen túl a tanuló után 
fizetett mindenkori nyelvvizsga 
díjának megtérítéséből áll.

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP IMPRESSZUM
Medgyesegyháza Önkormányzatának helyi, közérdekű, tájékoztató lapja

Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban
Kiadja: Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős kiadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit

Szerkesztőség címe: 
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

Felelős szerkesztő: Baukó Ildikó 
Megjelenik: havonta 
Terjesztése ingyenes

Nyomtatás és nyomdai előkészítés: Kolorprint Kft., 5600 Békéscsaba, 
Teleki u. 6. Felelős vezető: Knyihár János Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993

ÜLTESSEN VELEM!
DÍSZFAISKOLÁNK ŐSZI AJÁNLATA KERTÉSZKEDŐKNEK

GYÜMÖLCSFÁK 900-1250 Ft, BOGYÓSGYÜMÖLCSŰEK 300-750 Ft, 
SZŐLŐOLTVÁNYOK 600 Ft, SZÉLES FAJ ÉS FAJTA VÁLASZTÉKBAN. 

RÓZSATŐ 300 Ft, CSODASÖVÉNY 50 Ft, NYÍRFA 1500 Ft, TÉLÁLLÓ MEDITERRÁN 
NÖVÉNYEK, ÖRÖKZÖLDEK, KÚSZÓTUJÁK , SMARAGDOK (50 CM-2 M) 1250 Ft-tól. 

GÖMBÖK, CIPRUSOK, JUNIPERUSOK, SZIKLAKERTI MINI TUJÁK 550–1850 Ft. 
TÉLIZÖLD ÉVELŐK VIRÁGLÁDÁKBA, SZIKLAKERTEKBE 250 Ft-tól. 

   SZOMORÚ BARKA, EPER, JAPÁNAKÁC KAPHATÓ. 
KÖZELEG A KARÁCSONY! FÖLDLABDÁS EZÜST ÉS LUCFENYŐK (80 CM–1,5 M) 

   – EDÉNYBE ÜLTETVE IS – MÁR 1000 Ft-tól! 
  FENYŐFÉLÉK DÍSZFÁNAK: FEKETE, PÁFRÁNY, SELYEM, VÖRÖSFENYŐ 1250 Ft. 

KÉK IBOLYA KERTÉSZET ÉS DÍSZFAISKOLA  
 MEZŐKOVÁCSHÁZA, NYÍRFA u. 35. sz.  TEL.: 06-30/3222-710, 06-30/6064-600

ÜNNEPI 
HIRDETÉS

A MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP 
2012. decemberében megjelenő, 

karácsonyi kiadásában a 
megszokott árakon kínálunk 

hirdetési felületeket.

1 oldalas terjedelem 
bruttó 20 ezer ft.,

1/2 oldalas terjedelem 
bruttó 10 ezer ft.,

1/4 oldalas terjedelem 
bruttó 5000 ft.,

1/8 oldalas terjedelem 
bruttó 2500 ft.,

1/16 oldalas terjedelem 
bruttó 1250 ft.

HIRDETÉSEIKET 
2012. DECEMBER 07-én, 

pénteken 12 óráig adhatják le a 
művelődési házba.

 
A határidő betartása fontos!


