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XXIII. DINNYEFESZTIVÁL
2017. augusztus 4-6-ig, ismét megrendezésre került a Dinnyefesztivál Medgyes-
egyházán, immáron 23. alkalommal. 
A hagyományt most fűszerezvén, az első napon, pénteken az E.T.F. Alapítvány 
által megrendezett, Amatőr Könnyűzenei Fesztivál nyitotta a programsorozatot. 
A koncerteket, egészen estig a Kossuth téri Parkban, naptól védett területen élvez-
hették a kilátogatók, 22 órától pedig, az Ocho Macho fellépését már a megszokott 
helyen, a Művelődési Ház parkolójában, a nagyszínpadon láthattuk. 
A XXIII. Dinnyefesztivál színes rendezvénysorozata szombaton vette kezdetét a 
megszokott módon: Csorvás Város Fúvószenekara és a Majorette csoport felvonu-

lása indította a napot. 
Ezután, dr. Nagy Béla 
György polgármester 
ünnepi beszédében a 
fesztivált megnyitotta.
A Majorette csoport 
fellépését, a minden 
évben megrendezett 
kedves hagyomány 
szerint, a lovagi torna 
követte a Parkban. Ez 

idő alatt Láda Mihály nótás műsorát hallhattuk, s az eredményhirdetésre a délutáni 
órákban került sor. Megválasztásra került a dinnyelovag Kalocsai Dávid szemé-
lyében, és a kis dinnyelovag Gulyás Bernát lett. dr. Nagy Béla György Polgár-
mestertől vehették át a díjakat a versenyzők, s végül zenés ceremónia kíséretében 
lovaggá ütötte a dinnyelovagokat. A vetélkedőkkel párhuzamosan ínyencverseny, 
dinnyefigura készítő verseny, jelmezes felvonulás, legtökösebb dinnyés verseny – 
mely az idei évben 41,1 kg volt – és egy különleges, innovatív program is zajlott: 
a graffiti verseny. Ingyenes szórakoztató programmal, ügyességi játékokkal és ug-

rálóvárral készültek az Uniós regionális roadshow szer-
vezői is. Ezen kívül, mind a három nap szórakozhattak 
a Paintball szerelmesei is a Parkban.
Ezt követően, a délutáni órákban a fellépők, koncertek 
gazdag sora már ismét a nagyszínpadon vette kezde-
tét. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat műsorát az 
Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesület fellépése 
folytatta. A Teakwon--Do látványos bemutatóját a Re-
láció zenekar koncertje követte, s az esti órákat pedig, 
Oláh Gergő és a Margaret Island varázsolta szórakoz-
tatóvá. A Molnár Band együttes táncos utcabálja zárta 
a napot.
Vasárnap délelőtt a szervezők és az előadók kedves kis 
gyermekműsorokkal várták a gyerekeket: köztük Nyer-

tes Zsuzsa és Siliga Miklós zenés produkciója is. Ezután a program már a nagy-
színpadon folytatódott ismét: szórakoztató műsorok, koncertek vették kezdetét. 
Fellépett a No Comment Dance, az Acid Jazz Dance, Sztojka Tibi élőzenével várta 
a kilátogatókat. Koncertet adott a 
Maxisun, csodás előadást láthat-
tunk, hallhattunk a Con Moto-tól 
is, de láthattuk a hastáncos lányok 
fellépését is, akik az orosházi vihar 
ellenére ideértek Medgyesegyhá-
zára. 
A fesztivált dr. Nagy Béla György 
zárta vasárnap este. Az időjárási 
viszontagságok nálunk is nagy iz-
galmat keltettek ugyan, de a késő 
esti órákat színes és nagyon szó-
rakoztató koncertjével a Hooligans együttes dobta fel. Nemcsak a helyiek és a 
környékbeliek, hanem a messzebb városokból is nagyon sokan érkeztek haza a 
rendezvényekre. 
Az eső miatt, bár egy kicsit hamarabb véget ért a nap, összességében rengeteg 
programmal és egy kellemes kikapcsolódással telt három napot tudhatott magáé-
nak az, aki ellátogatott a Dinnyefesztiválra. 
Ezúton mondunk köszönetet a csodás hagyományőrző fesztiválért minden szer-
vezőnek, támogatónak és önkéntesnek és reméljük, hogy jövőre is hasonló élmé-
nyekben gazdagodhatunk!

Z.Zs.

HAMAROSAN 

MEDGYESEGYHÁZI NAPOK
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DINNYEFESZTIVÁL HELYEZETTJEI 
GRAFFITI VERSENY
1. helyezett: BALÁZS LÍVIA
2. helyezett: OLÁH SZANDRA
3. helyezett: POTOCSKA KORNÉLIA

DINNYEFIGURA KÉSZÍTŐ VERSENY
1. helyezett: NAGYNÉ SIMON MÁRIA - TENGERPART
2. helyezett: WEISZ PETRA, BODNÁR LAURA - BAGOLY
3. helyezett: DRAGUJLOV BABETT – GITÁR 

ÍNYENC VERSENY
1. helyezett: PAPP JULIANNA
 – SÁRGADINNYÉS MASCARPONÉS MUFFIN
2. helyezett: MADARI IMRÉNÉ
 – MÁLNÁS DINNYESZELET
3. helyezett: PAPP JULIANNA 
– DINNYELOVAG KEDVENCE VODKÁS, 
SÁRGADINNYÉS KOKTÉL

JELMEZES FELVONULÁS
FODRÁSZ ZSUZSA, NAGY ANITA
LEGTÖKÖSEBB DINNYÉS
41,1 kg MISUR LÁSZLÓ

A 14 ÉVEN ALULI KORCSOPORTNÁL
A 2017-ES ÉV KIS DINNYELOVAGJA: 
GULYÁS BERNÁ

DINNYEPAKOLÓ VERSENY
1. helyezet: FODOR PATRIK
2. helyezett: GULYÁS BERNÁT
3. helyezett: BULUC EDUARD

DINNYEEVŐ VERSENY
1. helyezett: GULYÁS BERNÁT
2. helyezett: JANIGA RÉKA BELLA
3. helyezett: DRAGUJLOV BABETT

DINNYESACCOLÓ VERSENY A DINNYE 14,3 KG
1. helyezett: JANIGA RÉKA BELLA (14,21KG)
2. helyezett: MIKÓ ZOLTÁN (14,4KG) 
3. helyezett: GULYÁS BERNÁT (13,9KG)

DINNYEDOBOZOLÓ VERSENY
1. helyezett: FODOR PARTIK
2. helyezett: GULYÁS BERNÁT
3. helyezett: DEMECS MÁTYÁS 

DINNYEZSONGLŐR VERSENY
1. helyezett: FODOR PATRIK
2. helyezett: DEMECS MÁTYÁS
3. helyezett: GULYÁS BERNÁT

FELNŐTT KORCSOPORT
A 2017-ES ÉV DINNYELOVAGJA: 
KALOCSAI DÁVID

DINNYEPAKOLÓ VERSENY
1. helyezett: LIKER JÁNOS
2. helyezett: KALOCSAI DÁVID
3. helyezett: OTTROK ATTILA 

DINNYEEVŐ
1. helyezett: GULYÁS ANDRÁS
2. helyezett: JANIGA ANDRÁS
3. helyezett: LIKER JÁNOS

DINNYESACCOLÓ 14,3 KG 
1. helyezett: KISS ADRIENN (14,4KG)
2. helyezett: BALÁZS LÍVIA (14,10KG)
3. helyezett: DR. KÁVÁSSY LEILA VIOLA (14,7KG)

DINNYEZSONGLŐR
1. helyezett: KALOCSAI DÁVID
2. helyezett: JANIGA ANDRÁS
3. helyezett: GULYÁS ATTILA 

DINNYEDOBOZOLÓ
1. helyezett: KALOCSAI DÁVID
2. helyezett: GULYÁS ATTILA
3. helyezett: LIKER JÁNOS

KÖSZÖNETET MONDUNK A TÁMOGATÓKNAK!
• Andromeda Travel utazási iroda
• AVON
• Békésszentandrási Szent András 

Sörfőzde
• Boldog Otthon Alapítvány
• Bondár Attila
• Borsos Cukrászda
• Club Joker „Liszi” 
• Csaba rádió
• Csizmadia Tibor
• Dr. Nagy Béla György és Családja
• Fesztiválportál 
• Fodrász Zsuzsa
• Grósz és Társa Kft. MEDIFRUCT 

Szövetkezet 
 
 

• Hegedűs Vendéglő
• Horváth András és Családja
• Hubertus Vadásztársaság  
• Icuka Cuki
• id. Faraga János és Családja
• Kárpáti József Metaker Plus Kft.
• Kira Vendéglő
• Magyar Dinnyetermelők Egyesülete
• Major Húsbolt
• Marosiné Erzsi Elizabeth 

szépségszalon
• Maulis Pál
• Medgyes security
• Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ
• Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat
• Medgyesegyházi Konditerem 
• Mihaiescu János és Családja
• OTP Medgyesegyházi fiók

• PEPSI
• Riskó Áron
• Román Nemzetiségi Önkormányzat
• Sebó Éva
• Stangli Sütöde Kft. Szöllősi György
• Sütő Mária Márta alpolgármester
• Szamosi Iparcikk
• Szamosi Tüzép
• Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet
• Szatyi Stege team
• Szegedi Eurotész Kft.
• Szívárvány Aqua
• Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
• Visual Project
• Zsíros Jánosné és Családja
• Zsuzsi Fitness
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Fóliaégetés = visszafordíthatatlan 
egészségkárosodás

Városunk kül- és belterületén jelentősen elszaporodtak a 
használt mezőgazdasági fólia („dinnyefólia”), használt műanyag 
csepegtető öntözőcsövek, egyéb műanyagok, és gumi elégetésével 
megvalósuló illegális tevékenységek. A veszélyes hulladéknak 
minősülő fólia, műanyagok és gumi elégetése amellett, 
hogy jogellenes, a levegőben szálló rákkeltő és teratogén 
mikrorészecskék súlyos mértékben károsítják az emberi 
egészséget. Például fóliaégetéskor felszabaduló, - többek között 
- a dioxin nevű gáz, egy rendkívül magas klórtartalmú vegyület, 
amelyet az I. világháborúban harci gázként alkalmaztak. 

A fenti veszélyes jelenséggel kapcsolatban kikértük Dr. 
Dimák Sándor doktor Úr, Medgyesegyháza háziorvosának a 
véleményét, aki a következőket mondta: „A fóliaégetés során 
felszabaduló károsanyag közül a dioxin számos megbetegedést 
okozhat! Például bőrirritáció, a légzőszervek irritációja, rák, 
idegrendszeri zavarok és következményei, az immunrendszer 
zavarai, mandulák krónikus duzzanata, a hormonháztartás 
zavarai, meddőség, impotencia, fejlődési rendellenességek, 
magzati károsodás, veleszületett szívproblémák, halva születés, 
fejfájás, vérsejtek károsodása, máj- és vese károsodás, légzési 
elégtelenség, asztma, tüdőgyulladás, tüdővizenyő.” 

 A fólia, műanyag és gumi égetése során belélegzett 
égéstermék egy életre megbetegíthet, akár halált is okozhat, 
de az élet továbbadásában is megakadályozhat bennünket vagy 
gyerekeinket. 

Ezért kérem Önöket, hogy tartózkodjanak a 
veszélyes hulladékok égetésétől! Ne okozzanak jóvátehetetlen 
egészségkárosodást saját magunknak, családjuknak, 
gyermekeiknek és lakóközösségünk tagjainak!
Medgyesegyháza 2017. augusztus 25-n
             Megértésükben, belátásukban bízva tisztelettel:

dr. Nagy Béla György
polgármester

START KÖZMUNKAPROGRAM

2017. év június közepétől, 2017. év augusztus közepéig 
közmunkaprogramok keretében következő feladatokat 
végeztek el a dolgozók:
A Petőfi utca, teljes hosszában elkészült a járdabetonozás. A 
Hunyadi utcába a járda lerakását három soron folyamatosan rakják 
le a dolgozók. Megkezdték a Rákóczi utca járdaépítését is.
A Dózsa utcai szolgálati lakás, kéményének újrarakása 
befejeződött, a tető újra lett fóliázva, a szükséges cseréplécek 
javítása folyamatban van.
 A település közterületein és Bánkúton folyamatos a fűnyírás. 
A közterületeken, parkokban, intézményekben, sétányon lévő 
sövények nyírására is rendszeresen sor kerül, valamint a vihar 
által lehullott gallyak elszállítása.
    Útpadkákkal ellátott utak karbantartása. A heti 
rendszerességgel takarítják az árkok, lefolyók tisztítása, 
belógó gallyak eltávolítása, a parkokban, sétáló utakon 
gereblyézés, sepregetés, takarítás. A virágágyás rendszeres 

kapálása, locsolása. A sétányon és a Dózsa utcán lévő rózsák 
folyamatos kapálása, metszése. Külterületi és belterületi 
utcákon, az Önkormányzathoz tartozó utak folyamatos 
karbantartása, gléderezése.

 Bánkúton, kukorica betakarítása és a kukoricaszár 
felszedése befejeződött, helyébe az almapaprika került. 
Medgyesegyházán folyamatos a tíz sátor Tv paprika gazolása 
és kordonozása, gatyázása, szedése.

A parkok rendezése, tisztán tartása folyamatos. 
Óvodában terasz betonfeltörése. A műhelyben és a telephely 
területén végezték a gépek, szerszámok karbantartását. 
A dinnyefesztivál rendezvényen hegesztést, színpadok 
szállítását és összeállításában vettek részt. A dinnyefesztivál 
reggelén, szemét szedés a Kossuth tér teljes területén, 
parkokban, vasútállomáson.
A játszótéri játékokon szükség szerint karbantartást végezik 
valamint Domesztoszos vízzel, heti rendszerességgel 
fertőtlenítésre kerül sor. 
 A Vasútállomás tisztántartásának, takarításának felügyelete, 
valamint a fűnyírás, melynek egy részét gépekkel végezték 
el. A közterületen kihelyezett virágok folyamatos locsolása 
minden reggel.
 A harmadik és a negyedik ütemben, befejeződött a beütemezett 
parlagfű irtása belterületen és külterületen is.

Balázs Lívia koordinátor

Tegyük Együtt Otthonosabbá és 
Egészségesebbé Medgyesegyházát

Sajnálattal kell szembesülnünk azzal, hogy az elmúlt években 
egyre nagyobb számban jelentek meg településünkön az 
elhanyagolt, gyomnövényzettel benőtt ingatlanok. Ezen 
ingatlanok esztétikailag rontják a településképet, valamint 
számos egészségügyi kockázatot rejtenek magukban.
Virágzáskor pollenek milliói kerülnek a levegőbe, melyek 
nagy relatív felületüknek köszönhetően számos szennyező 
anyagot képesek megkötni, melyek belélegezve akár súlyosabb 
allergén hatást is kiválthatnak. Ma Magyarországon csak a 
parlagfű allergiában szenvedők aránya a teljes lakossághoz 
viszonyítva 20%, mely arány egyre növekszik. Az elhanyagolt 
ingatlanok számos kártevő rejtekhelyéül szolgálnak, melyek az 
egészségügyi kockázat mellett gazdasági hátrányt is képesek 
okozni a megtermelni kívánt gyümölcsben/zöldségben. 
Amennyiben valaki rendelkezik vagy használ olyan ingatlant 
mely gyomnövényzettel sűrűn benőtt, kérnénk, hogy szüntesse 
meg azt az állapotot; vagy ha tud ilyen ingatlanról legyenek 
szívesek jelezni felénk.
A célunk az, hogy Önök minél szebb környezetben éljenek és az 
egészségi állapotuk javuljon. Mi törekedni fogunk arra, hogy ez 
a cél megvalósuljon, de ehhez Önökre is szükségünk van. 
Az Önök egészsége, jobb közérzete érdekében kérjük, legyenek 
partnerek abban, hogy a közös célunkat véghez vigyük. 

Tisztelettel,
Szikora Gergő 

okleveles környezetkutató
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TESTVÉRTELEPÜLÉSI LÁTOGATÁS 
ROMÁNIÁBAN 

Medgyesesegyháza városnak két romániai testvértelepülése 
is van, egy közelebbi Şiria, nálunk ismertebb nevén Világos 
és egy távolabbi Valea Jeri, magyar néven Jára-Vize. 
Míg az előbbi helységbe gyakrabban jutnak el a Román 

Nemzetiségi Önkormány-
zat és a Románság Ha-
gyományaiért és Jövőjéért 
Egyesület szervezésében 
civil csoportok és gyerme-
kek is, addig a Kolozsvár 
környéki községbe ritkáb-
ban adódik lehetőség. 
Negrea C. Dániel nemze-
tiségi elnök és Varga Sán-
dorné alelnök, Sütő Mária 
Márta, egyesületi elnök és 
Szűcs Ferenc, az egyesület 
oszlopos tagja a közelmúlt-
ban ellátogattak Jára-Vi-
zére, azzal a céllal, hogy 
feltérképezzék azokat a tu-
risztikai, szabadidős lehe-
tőségeket, melyek lehetővé 

tehetik, hogy minél több medgyesi lakosnak legyen alkalma 
oda is elutazni. 
A 4 fős kis delegáció szállás-, és kirándulóhelyeket, neveze-
tességeket tekintett meg. A vendéglátók bemutatták azt a pá-

ratlan szépségű természeti környezetet, ami nekünk, alföldi 
embereknek igazi felüdülést hozhat. 
A látogatás végére már körvonalazódni is látszódott néhány 
ötlet, mely a románság által közelebb hozhatja egymáshoz a 
két települést. 
Viszontlátogatásként néhányan el is jöttek hozzánk a 
Dinnyefesztiválra, hogy rendezvényünk jó hírnevét elvigyék 
testvértelepülésünkre.

Baukó Ildikó

„Dél-Békés Mi vagyunk!”
kiállítás-sorozat Mezőkovácsházán

2017. augusztus 16-án a Békés Megyei Kormányhivatal Me-
zőkovácsházai Járási Hivatala meghívására, Medgyesegyháza 
is bemutatkozott egy színes programmal átszőtt kiállítással.
A szervezők Dél-Békés mind a 18 településének helyet adnak 

a Kormányhivatal egyik emeleti termében, hogy egy hónapon 
át egy kiállítás erejéig bemutassák lakóhelyük múltját és je-
lenét.
Szeptember közepéig most Medgyesegyháza kapott lehetősé-
get erre a programra: augusztus 16-án, 14:30-kor megnyitotta 
kapuit városunk kiállítása Mezőkovácsházán. dr. Kávássy Le-
ila Viola aljegyző kisasszony közreműködésével egy nagyon 
megható és érdekes videón ismerhették meg a résztvevők 
Medgyesegyházát. Sütő Mária Márta Alpolgármester Asz-
szony egy köszöntővel indította a programot, majd népdalo-
kat és egy Simai Mihály verset is hallhatunk a megnyitón, 
ahol az előadók népviseletben vettek részt.
A szervezők az előtérben nassolnivalóval és innivalóval ked-
veskedtek, a kiállító csapat – a Medgyesegyháza Városi Ön-

kormányzat képviselői és a Művelődési Ház dolgozói - pedig 
dinnyekóstolóval készültek. A Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat csőrögével kínálta meg a résztvevőket.
Az innovatív rendezvény-sorozat alkalmával, így most egy 
hónapig Medgyesegyháza is otthagyta „darabjait” Mezőko-
vácsházán, a Kormányhivatal emeleti termében és előterében, 
ahova szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. 
Tekintsék meg kiállításunkat egy-egy könyv, nevezetesség, 
vagy történeti tárgy által, és ismerkedjenek meg városunkkal: 
miként alakult múltja, jelene és jövője!

Z.Zs.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Települési Operatív Program 
keretében valósítja meg az alábbi projektek: 

Tornaszoba kialakítása a 
Varázserdő Óvodában. 
Projektazonosító száma: TOP-1.4.1-
15-BS1-2016-00014. 
Elnyert támogatás: 50.000.000,-Ft.

Jelenleg az óvodai ellátást a Medgyes-
egyháza Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete biztosítja. Az alapító 
okiratnak megfelelően a hátrányos és halmozottan hátrányos gyerme-
kek felvételén túl felvállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek el-
látását. Az óvodai nevelést szülői igény szerint számukra 3 (2,5) éves 
kortól egész napra biztosítjuk, nem csupán az iskolai életmódra történő 
felkészülő foglalkozások időtartamára. 
A korszerűsítés megfelelően biztosítaná a nevelőmunka, a mozgáshoz 
szoktatás megvalósítását, a XXI. századi kihívásoknak való megfelelést, 
a szülők és gyermekeik számára biztosítanák a kényelmesebb 
megközelítést. Az ingatlan utcafront felőli irányában terveztük 
kialakítani az épületbővítést, ami a meglévő épülethez egy nyaktaggal 
kapcsolódik. Az új épületrészben egy tornaszoba, egy öltöző, tároló 
és az eddig hiányzó akadálymentes WC került megtervezésre. Az 
új épületrész padlószintje a meglévő járdaszinthez képest 20 cm-rel 
helyezkedik feljebb, ami az új térburkolat kismértékű, bejárati ajtóhoz 
történő emelésével kerül akadálymentesítésre. 
Az új épületrész hagyományos szerkezettel, hagyományos építőanyagok 
felhasználásával épül. A meglévő és az új épületrész közötti nyaktag 
épületrész, kerül kialakításra, melyen keresztül a meglévő épület is 
megközelíthető.

Zöld város kialakítása 
Medgyesegyházán
Projektazonosító száma: TOP-2.1.2-
15-BS1-2016-00014 
Elnyert támogatás: 220.000.000,-Ft. 
A Medgyesegyháza Városi Önkor-
mányzat a városközpontban található 
Művelődési Ház és Könyvtár mel-
letti területet és a városközpont szé-
lén lévő sportpályát, valamint a Szondy utcai közparkot és a Gárdo-
nyi utcánál elhelyezkedő közterületet kívánja fejleszteni, illetve egy 
játszótér és szabadtéri kondipark kiépítését tervezi. A Kossuth térrel 
szemben lévő Művelődési Ház és Könyvtár nyugati és déli oldalán „L” 
alakban lévő jelenlegi parkoló területe fejleszthető városi rendezvény-
központtá, szabadtéri színpaddal és kiszolgáló egységekkel. Jelenleg 
is itt tartja a város a nagy rendezvényeit ideiglenes berendezésekkel, 
létesítményekkel, így viszont bizonyos fix kiszolgáló elemek telepít-
hetők, melyek a városi ünnepek, rendezvények lebonyolítását leegy-
szerűsítik, azok színvonalát emelik. Továbbá ide helyezhető egy fedett 
szabadtéri színpad és az észak-nyugati parkolóba egy félig fedett mul-
tifunkcionális árusító helyszín (hrsz. 525).
A projekt másik fő helyszíne a sportpálya, ahová kapuk, kispadok, 
játszótér, illetve szabadtéri sportpark („kondipark”) kerültek 
tervezésre (hrsz. 212). A Szondy utcai közpark (hrsz. 1184) és a 
Gárdonyi utcánál elhelyezkedő közterületet (hrsz. 1/6), valamint 
a szociális otthont övező zöldterület-fejlesztés (hrsz.:198/1) az 
„A” főtevékenységhez kapcsolódik. A zöldterület-fejlesztés és 
rehabilitáció keretében megvalósul a gyomirtást és beteg fák 
eltávolítását követően a területek teljes zöldterület-megújítása, 
sétautak rekonstrukciója, új sétautak kialakítása, utcabútorok 
elhelyezése, szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése. A zöldterület-
fejlesztések és rekonstrukciók célja a többszintes növényállomány 
kialakítása és szükség szerinti helyreállítása. Energiatakarékos, 
megújuló energiaforrás felhasználásával egybekötött napelemes LED 
térvilágítás kerül kialakításra. Az akadálymentesítés az elsődleges 
helyszínen akadálymentesített parkoló és akadálymentes illemhely 
kialakítása, a zöldterület-fejlesztési helyszíneken akadálymentesített 
sétautak formájában valósul meg. 

Problémamentes közösségi együttélés?
Az előző lapszámban teljes terjedelmében közlésre 
került a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek megszegésének következményeiről szóló 12/2017. 
(VII. 18.) számú önkormányzati rendelet, amely 
2017. július 20. napján lépett hatályba. A jogszabály 
megalkotásának legfőbb indoka, hogy településünkön az 
utóbbi években kirívóan elszaporodott a gyomos, gazzal 
borított, romos vagy egyébként elhanyagolt ingatlanok 
száma, illetve városunkban aggasztó méreteket öltött a 
külföldi munkavállalók – sokszor emberhez méltatlan 
körülmények között történő – tömeges és bejelentés 
nélküli elszállásoltatása. Az elfogadott rendelet lehetővé 
teszi az abban szereplő rendelkezések be nem tartóinak 
szankcionálását, a rendeletben meghatározott közösségi 
együttélés alapvető szabályainak megszegőivel szemben 
százezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának 
van helye. Felmerül a jogos kérdés: elérte-e a rendelet 
megalkotása a kívánt célt, azaz megoldódnak-e ezek a 
mindenki által tapasztalható fontos problémák? A válasz 
kettős: nem és igen. Az elhanyagolt ingatlanok tulajdonosai, 
használói részéről nem tapasztalható a bölcs belátás, az 
önkéntes jogkövetés. Tömegesen mentek ki felhívások 
az érintett ingatlanok tulajdonosainak, a rendbetétel 
elmulasztásával járó bírság kilátásba helyezésével. Volt, 
aki felháborodva bejött a hivatalba, mondván, mit is 
képzelünk mi, neki „jogai vannak”, ennek a felhívásnak 
meglesznek a „következményei”. Üzenem az érintetteknek: 
igen, meglesznek a következményei, de nem biztos, hogy 
ennek mindenki örülni fog. A jogok mellett az embereknek 
kötelezettségei is vannak, amelyek a közösség védelme 
érdekében fontosabbak, mint adott esetben az egyéni jogok 
és érdekek. A fejlettebb, öntudatosabb társadalmakban 
nemhogy az ilyen emberek a „piaci szószólók”, de ki 
is rekesztik maguk közül a szabályszegőket, mondván, 
akkor szövegelj, ha rendbe rakod a portádat. A külföldi 
munkavállalók jelenléte a mezőgazdasági szezon végének 
közeledtével egyre kevésbé tapasztalható. A hozzánk 
érkező, szintén uniós állampolgárok ittléte korántsem 
problémamentes. Más szociokulturális környezetből 
érkeznek, nekik természetes az, ami itt megbotránkozást 
kelt. Kétségtelen, hogy ittlétük szükséges, mivel helyben 
sajnos már nincs meg a kellő számú alkalmi munkavállaló. 
Azonban ez a tény nem mentség a foglalkoztatóknak és 
szállásadóknak, nem menti fel őket az alól a kötelezettség 
alól, hogy emberi körülmények között tartsák ezeket 
az embereket. A hatósági ellenőrzések során kiderült, 
hogy kevés kivételtől eltekintve az elszállásoltatás állati, 
koncentrációs táborokat idéző körülmények között történik. 
A gazdák és szállásadók részére le kell szögezni, hogy 
nem a gazdálkodás ellehetetlenítése a cél, hanem az, hogy 
a külföldi munkavállalók életkörülményei javuljanak, 
ezáltal is elősegítve a legnagyobb problémát okozó inaktív 
kör, a munkát nem végző, lézengő, hangoskodó, alapvető 
közösségi szabályokat be nem tartó „sihederek” otthon – 
értve itt a külföldet – tartását. 

Tisztelettel kérem településképünk és a közérdek védelme 
érdekében elvi támogatásukat, hogy újra élhetőbbé 
tegyük Medgyesegyházát szüleinknek, magunknak és 
gyermekeinknek egyaránt.

Üdvözlettel: dr. Kormányos László
   jegyző
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ERZSÉBET-TÁBOROK A SCHÉNERBEN
A Schéner Mihály Általános Iskola a 2016/2017-es tanévben sikeresen pályázott 
az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által kiírt táborokra. 
Pályázataink beadásának fő célja az volt, hogy tanulóinknak a nyár folyamán is 
széles programkínálatot biztosítsunk, segítve ezzel a szülőket. A megvalósult tá-
borokban a gyerekek jelképes összeg befizetése mellett érdeklődésüknek megfele-
lően élményfoglalkozásokon vehettek részt a sport és egészséges életmód, kultúra 
és művészetek, tudomány és önismeret valamint a hagyományőrzés témakörében.
A nyár folyamán 2 „ottalvós” és 4 napközis Erzsébet-tábor valósult meg intéz-
ményünkben. A pályázatok megírásában és lebonyolításában a táborokat vezető 
pedagógusokat Gácsér Béláné, Czene Tiborné és Varga Sándorné, Pleskonics Zsu-
zsanna kolléganők, valamint a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány munka-
társai segítették. 
Köszönjük a pedagógusoknak, hogy nyári szünetük egy részét arra áldozták, hogy 
sok-sok élményhez juttassák a gyermekeket!

2017.jún.25-30.
Iskolánk első Erzsébet-tá-
bora Fonyód ligeten va-
lósult meg „ottalvós” tá-
borként. 42 tanulónknak 
kezdődött a nyári szünet 
fürdéssel a Balatonban, 
hajókázással, koncertek-
kel, bátorságpróbával és 
rengeteg játékkal, prog-
rammal.
Résztvevő pedagógusok: 

Nagy Antalné (táborvezető), Nagyné Varga Erna, Schmidtné Becsei Edit, Varga 
Gáborné

2017.júl.03-07.
Intézményünk első nap-
közis kézműves Erzsé-
bet-táborát a medgyes-
bodzási telephelyünkön 
bonyolították le kollégá-
ink 40 gyermek részvéte-
lével.. Kézműves foglal-
kozások, ügyességi játé-
kok, sportjátékok várták 
a gyerekeket. A csoport 
részt vett egy Gyula Váro-

serdei erdei kiránduláson, voltak a gyulai Almásy-kastélyban, a Várban, a Halász-
csárdában ebédeltek, a Kis Kézműves fagyizóban fagyiztak, Dottóval városnézé-
sen vettek részt, majd kalandpark várta a bátor próbálkozókat!
Résztvevő pedagógusok: Schmidtné Becsei Edit (táborvezető), Bacsáné Mezei 
Ibolya, Horváth Diána, Seres Melinda

2017. júl. 10-14.   
A néptánc és honismereti Erzsé-
bet-táborunkban a néptánc ezért 
honismerettel egészült ki a tábor 
programja. A 41 fős csoport látoga-
tást tett többek között a Szarvasi Ar-
borétum Mini Magyarország kiállítá-
sán, a gyulai Várban, az Almásy-kas-
télyban, a medgyesegyházi Szlovák 
Tájházban. Táncházi foglalkozáson 

vettek részt Békésen. Kézműves foglalkozáson pedig mindenki elkészítette a saját 
kalárisát a néptánc ruhájához. A tábort a szülőknek szóló bemutató zárta pénteken.  
Résztvevő pedagógusok: Hegedűs Kitti (táborvezető), Seres Melinda, Molnár Lin-
da, Halászné Petrusán Emese, Pataky László 

2017. júl. 10-14.   
Egy informatika, sport, 
angol Erzsébet-tábor 
33 fő részvételével zaj-
lott az iskolánkban. 
A gyerekek megszer-
kesztették iskolánk lo-
góját, az informatika 
terem falára készítettek 
szemléltető billenty-
űzetet, panorámakép 
készítését tanulták, 

játékos spotversenyeken vettek részt, az angol társal-
gást gyakorolták és kirándultak a Nyíregyházi Állatparkba is.  
Résztvevő pedagógusok: Zalai Éva (táborvezető), Korcsokné Enyedi Katalin, 
Herczeg Norbert, László Máté, Zipperer Viktor 
2017. júl.16-21.

Iskolánk 5. Erzsébet-tábo-
rának résztvevői (48 gyer-
mek) Zánkán töltöttek 
egy hetet „ottalvós” tábor-
ban. A közös játékokon 
túl, többek között kerék-
páros ügyességi verseny, 
gokart, kalandpark, sár-
kányhajózás, sétahajózás, 
tábori olimpia, éjszakai 
akadályverseny, táncház, 
fürdés várta a gyerekeket. 

Hazafelé jövet ellátogattak Tihanyba, és megnézték a nagyvázsonyi Kinizsi várat.  
Résztvevő pedagógusok: Szigetvári Józsefné (táborvezető), Emenet Adrienn, Li-
kerné Buzás Edit, Magyar Mónika és Szalkai Éva.
2017. júl.31-aug.04.
Iskolánk utolsó kézműves Erzsébet-táborában 53 gyermek tölthette alkotással 
szabadidejét. Festettek vászon képet, készítettek ”utazótáskákat”, agyagoztak, 
papírkollázs képet készítettek, pólót festettek, mentőöves ajtódísz, dekorgumi 
jégkrém készült többek között. Ellátogattak Orosházára, megnézték egy-két ne-
vezetességét, majd fürödtek Gyopároson. Néztek 3D-s mozit Békéscsabán, és a 
pályázatnak köszönhetően nagyon sokat trambulinoztak és rollereztek. Résztvevő 
pedagógusok: Likerné Buzás Edit (táborvezető), Emenet Adrienn, Gácsér Béláné, 
Nyáriné Szlávik Mária, Szigetvári Józsefné.

 
Vermes Rita intézményvezető
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