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A Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja kapcsán tartott 
rendezvények igen sokszínűek, határokon átívelők voltak az idén.
Békéscsabán Szarvas Péter, a megyei jogú város polgármestere 
a városháza dísztermében rendezett ünnepségen elmondta, hogy 
Békéscsabára több mint félezer család került, főleg a Csallóközből 
és Mátyusföldről.
– Nem háborogtak, azonnal munkához láttak, általuk, a leszárma-
zottaik révén gazdagodott Békéscsaba.
A megemlékezésen előadást tartott dr. Izsák Lajos, a Magyar 
Tudományos Akadémia doktora. Beszélt arról, hogy Csehszlová-
kiában az ’50-es évekig sorozatban hozták meg a magyarellenes 
jogszabályokat, ugyanis úgy vélték, hogy csak akkor hozható létre 
az önálló szlovák és cseh állam, ha megszabadulnak a magyarok-
tól: voltak deportálások, kényszermunkatáborok, tömeggyilkossá-
gok, illetve lakosságcsere.
– A csehszlovák elnök, Edvard Benes dekrétumai kimerítették 
az emberiség elleni bűntett tényállását – foglalta össze dr. Izsák 
Lajos, hozzátéve: ezekért eddig senki nem kért bocsánatot- adta 
közre a www.beol.hu hírportál. 
Medgyesegyházán a Schéner Mihály Általános Iskola diákjai a 
gútai emlékműnél emlékeztek. 

Vermes Rita, intézményvezető megnyitója után a tanulók és a ta-
nárok adtak műsort. Pataky László, tanár mesélt a hallgatóságnak 
az akkori eseményekről. A koszorúzás után az osztályok képvise-
lői elhelyezték mécseseiket a szobor előtt. 

 A vasárnapi városi megemlékezésen dr. Nagy Béla György, pol-
gármester elevenítette fel a kitelepítésben érintett családok sorsát 
az emlékhelyen, amit tavaly, a Medgyesegyházi napok keretében 
avattak fel.
A helyiek emlékező ünnepségére ellátogatott Pitvaros és Mező-
berény, valamint Gúta polgármestere is, ahol a lakosság szintén 
megélte a történelemnek ezt a korszakát. 
Mezőberény város honlapján az alábbi fényképeket tette közzé a 
megemlékezésről. 

A szlovákiai Gútán, Medgyesegyháza testvértelepülésén az idei 
március 30-i testületi ülésén a képviselők megegyeztek arról, hogy 
április 12-én Gútán is megemlékeznek a 1945 - 1948-as kitelepítések 
és lakosságcsere emléknapjáról.
Gúta városában mindegyik alapiskola felsős növendékének lehe-
tősége nyílik megemlékezni róla, információkat szerezhetnek a 67 
évvel ezelőtti eseményekről. A szlovák és magyar iskolákban a kort 
megélők: Nagy Ferenc (Gútáról kitelepített) Medgyesegyháza, Bet-
ka Mršková és Michal Svoreň (1945-ben Gútára érkezett) szemé-
lyes élményein keresztül. Városunk szlovák és magyar közösségét 
ez az esemény egyaránt érintette, ezért együtt emlékezünk.
Félreértés ne essék, nem lehet másképpen látni, vagy más szem-
pontból levonni a konzekvenciákat az 1946-47-es szlovák-magyar 
vagy magyar-szlovák lakosságcserét követően, mint, hogy az a 
felvidéki magyarok kálváriája- olvashattuk Samu István tollából 
a Felvidék.ma portálon. 

Összeállította: Baukó Ildikó

EMLÉKEZÉS A KITELEPÍTETT CSALÁDOKRA
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Mintegy 6000 hektáron 
termelnek dinnyét az idén

/forrás:MTI/

A várható termés fele a hazai, a másik fele, pedig a külpiacra 
kerül ismét. A dinnyevetéseket április közepén kisebb fagy-
kár érte, de a tönkrement növény még pótolható, így az idén 
is megközelítőleg 6000 hektáron terem majd a tökféle - 
mondta a Dinnyetermelők Országos Egyesületének elnö-
ke csütörtökön az MTI-nek.

Oravecz Tamás, elmondása szerint csak a földalapú támo-
gatások igénylésének lezárta, vagyis május 15. után lehet 
megmondani, hogy végül mekkora lesz a termőterület. Az 
elnök arra számít, hogy ha az időjárás nem lesz kedvezőtlen, 
a tavalyihoz hasonló mennyiséget, 230 ezer tonna dinnyét 
szednek fel az idén, ami hektáronként csaknem 40 tonna. 
A várható termés fele a hazai, a másik fele, pedig a külpi-
acra kerül ismét. Az export területén „struktúraváltás” van 
folyamatban, a vetőmagok vásárlása alapján látható, hogy 
előtérbe került a mag nélküli dinnye termesztése. Németor-
szágban ugyanis fokozott igény mutatkozik a dobozolt és 
mag nélküli dinnyére, és ehhez több gazda is alkalmazko-
dott - jelezte az elnök. 
Oravecz Tamás emlékeztetett arra, hogy tavaly a hazai pi-
acon legalább egy hétig „összefutott” az import és a hazai 
dinnye, ráadásul több kereskedelmilánc akciózással kezdte 
a magyar dinnyét forgalmazni, ezzel ellehetetlenítették a 
magyar termelőket. 
Az elnök most abban reménykedik, hogy a szaktárca ve-
zetése és a nagy áruházláncok ismét leülnek egymással, és 
olyan megoldást dolgoznak ki, amellyel feszültségmente-
sen levezethető az általában egy hónapos dinnyeszezon. 
Medgyesegyházán csütörtökön tartották immár negyedik 
alkalommal a Nemzeti Dinnyefórumot, ahol a szakembe-
rek áttekintik a kertészet legújabb szakmai eredményeit és a 
soron következő feladatokat. A vendéglátó azért Medgyes-
egyháza, mert a város és környéke, illetve Dél-Békés adja 
a magyar dinnye termőterületének a felét - jegyezte meg 
Oravecz Tamás. 

Erősítenék a dinnyetermelők 
helyzetét

/forrás:http://www.efarmer.net/cikk.asp/

Az agrártárca a zöldség-gyümölcs ágazaton belül is kiemelt 
területként kezeli a dinnyeágazatot, ezért elkötelezett a Diny-
nye Program további folytatásában – mondta Feldman Zsolt 
agrárgazdaságért felelős államtitkár a IV. Nemzeti Dinnyefó-
rumon, Medgyesegyházán. 
Az államtitkár kiemelte: a 2011-ben indított program célja, 
hogy növekedjen a dinnye termőterülete, javuljon az ágazat 
jövedelmezősége, valamint tovább erősödjön a magyar diny-
nye piaci pozíciója.

Ehhez a Föld-
művelésügyi 
Minisztérium 
bevezette a 
kereskedelmi 
regisztrációt, 
továbbá a Nem-
zeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági 
Hivatal (NÉB-
IH), illetve a 
Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal 

kiemelt ellenőrzéseket folytatott a feketegazdaság visszaszorí-
tására. Ezen felül a tárca a dinnyefogyasztás ösztönzésére irá-
nyuló kampányt indított 2012-2014 között a július – augusztusi 
időszakban. A kampány költségvetése nagyjából 45 millió fo-
rint volt évente.
A NÉBIH 2014. évi ellenőrzéseikor a szakemberek ellenőriz-
ték a minőségi előírásoknak való megfelelést, a nyomon-kö-
vethetőség biztosítását, a származás megfelelő jelölését, és a 
csomagoló telepek higiéniai körülményeit. A belföldi diny-
nyefogyasztásban a kampánynak köszönhetően 20%-os nö-
vekedést sikerült elérni, ami azt jelenti, hogy az egy főre jutó 
fogyasztás 15 kg évente. Hazánk az össztermés 40-50%-át 
exportálja elsősorban Németországba, Csehországba és Len-
gyelországba.
A zöldség-gyümölcs ágazat támogatásairól Feldman Zsolt el-
mondta: 2014-2020-ban a közvetlen támogatásokat illetően 
pozitív változás jön. A termeléshez kötött támogatások pénz-
ügyi keretét is sikerült kibővíteni, amelyből a zöldségágazat, 
ezen belül a dinnyetermesztők is részesedni fognak. A tervek 
szerint a júniusban várható brüsszeli jóváhagyás után folya-
matosan írják ki a vidékfejlesztési programokat, ezen belül 
például a kertészet korszerűsítésére, az energiahatékonyság 
javítására és az öntözés fejlesztésére lehet pályázni.

IV. NEMZETI DINNYEFÓRUM
-2015. április 23.-MEDGYESEGYHÁZA-
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”Ne feledd a tért, ahol elestek ők,
a földet se feledd,

bárhol hulltak el ők, fajtánk hű férfiai,
 az a föld szent ügy hős-helye lett.”

 /Illyés Gyula/

MEGHÍVÓ

A „Tisztelet a Hősöknek Társaság” 
2015. május 29-én /pénteken/ 

15. 00. órától
ünnepi megemlékezést tart a 
„Hősök napja” alkalmából. 

Az emlékezőket hagyományosan, a helyi evangélikus 
temetőbe, 

az I. és II. Világháborús emlékhelyhez várják. 

Meghívó
 

Szeretettel hívjuk  2015. május 24-én,
9 órakor kezdődő pünkösd vasárnapi 
istentiszteletünkre, a medgyesegyházi 

evangélikus templomba azokat az egykor itt 
konfirmált testvéreinket, 

akik 1935-ben, 1945-ben, 1955-ben, 1965-ben, 
1995-ben és 2005-ben álltak meg az oltár előtt.

A jubileum alkalmából tartott ünnepi hálaadás 
után szeretetvendégséget tartunk.

Az újratalálkozás reményével is,
szeretettel várjuk minden kedves testvérünket!

Medgyesegyházi
Evangélikus Egyházközség

MEDGYESEGYHÁZA 
POLGÁRMESTERÉTŐL

                  
FELHÍVÁS

Tisztelettel tájékoztatom Medgyesegy-
háza és Bánkút polgárait, intézményeit, civil szervezeteit, vál-
lalkozóit, gazdasági társaságait, hogy idén 

2015. május 16-17-n kerül megrendezésre a 
18. BÉKÉSCSABA-ARAD-BÉKÉSCSABA 

SZUPERMARATON
kerékpáros és görkori túra, amely mindkét napon 

áthalad Medgyesegyházán,
illetve május 17-n (vasárnap) a Kossuth tér, várhatóan 
10-13 óra között, kijelölt pihenőhelyként is szerepel a 

programban.

VERSENYSZÁMOK
EGYÉNI SZUPERMARATON férfi-női
5 fős VÁLTÓ FUTÓVERSENY férfi-női

2 fős VÁLTÓ vegyes
Minden versenyszámban chipes időmérés

Rögzítések: rajtnál - féltávnál - célban
KERÉKPÁRTÚRA és GÖRKORITÚRA a verseny 

útvonalán!

Tisztelettel várjuk azok jelentkezését, - a fenti címeken sze-
mélyesen vagy írásban 2015. május 12-ig - akik munkájukkal, 
programjaikkal, anyagi és egyéb támogatásukkal hozzá kíván-
nak járulni a Medgyesegyházán megvalósuló programelemek 
megvalósításához és ezzel is gyarapítani kívánják települé-
sünk jó hírét. 

Támogatásukat előre is köszönöm!
Tisztelettel: dr. Nagy Béla György

FELHÍVÁS
Értesítem Medgyesegyháza polgárait, hogy 2015. május 13-n 
kerül sor a 2016. évi Medgyesegyházát érintő 2016. évi vas-
úti- és autóbusz menetrend egyeztetésére.
Kérem, hogy a jövő évi menetrenddel kapcsolatos javaslata-
it szíveskedjen eljuttatni hozzám, a Polgármesteri Hivatalba 
vagy a nagy.bela@medgyesegyhaza.hu e-mail címre, 2015. 
május 12-n 16.00. óráig.

Fáradozását, segítő együttműködését köszönöm!
Tisztelettel: dr. Nagy Béla György



május

Dombegyház jegyzői székéből ült át a medgyesibe 
Dr. Kormányos László idén április 15-én.

Ahogy elmondta, számára nem is volt kérdés megpályázni a 
munkakört, mert amolyan ”örök medgyesinek” tartja magát 
(még akkor is, ha áthidalható távolságban, jelenleg Tótkom-
lóson lakik családjával) és ennél jobb lehetősége aligha kí-
nálkozott volna szolgálni földijeit. 
Felemlegettem azért neki a korábbi ciklusban történt jobbolda-
li támogatású polgármesteri, képviselői mandátumért történt 
indulását, amely nem volt eredménytelen, képviselőként be-
jutott az elöljáróságba. Aztán összeférhetetlenség miatt mégis 
lemondott róla, az adódó jegyzőséget választotta. 
- Igen. Komoly döntést hoztam, amikor a dombegyházi jegy-
zői hivatal mellett döntöttem, 2011-ben teljes mértékben szakí-
tottam a politikával és a szakmámat helyeztem előtérbe. Azóta 
is hitvallásom, hogy egy jegyző a mindenkori önkormányzat 
”törvényességi őre”, ezzel szükségképpen együtt jár a pártat-
lanság.
- Szakmailag milyen út vezett idáig?
- Ahogyan már elhangzott, Dombegyház nagyközségben is 
jegyzőként dolgoztam, ebből eredően végeztem a vonatkozó 
hatályos jogszabályokban, így különösen a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
meghatározott feladatokat. Ezért elmondható, hogy nem isme-
retlen a terület, ahová kerültem. 
Persze városunk más, mint a korábbi munkahelyem, bő-
ven vannak új feladatok. Állandó tanulási folyamat részese 
vagyok, ami többek között azt is jelenti, hogy a “szokásos” 
hivatali ügyek mellett több időt kell fordítanom  például a 
számomra új elemként megjelenő szennyvíz- és ivóvíz-beru-
házás, valamint egyéb nagyobb volumenű projektjeinkre is. 
Eddigi életem során gyakran találkoztam új kihívásokkal, me-
lyeknek igyekeztem mindig maradéktalanul megfelelni. Ko-
rábban dolgoztam idegenrendészeti ügyintézőként, ott részt 
vettem például külföldiek meghallgatásában, különféle kény-
szerintézkedések foganatosításában, engedélyügyi tevékeny-
ség folytatásában uniós és azon kívüli állampolgárok vonat-
kozásában, de gyámhivatali ügyintézőként gyermekvédelmi 
és gondnoksági ügyekkel kapcsolatos feladatokat is elláttam. 

SZEMÉLYES ADATOK
Név: dr. Kormányos László
Születési hely, idő: Medgyesegyháza, 1974.09. 21.
Családi állapot: rendezett, élettársi kapcsolat,
egy leánygyermek (14 éves)
E-mail: jegyzo@medgyesegyhaza.hu
TANULMÁNYOK
- Szegedi Tudományegyetem;
  Állam- és Jogtudományi      Kar, jogász szak;
- Damjanich János Honvéd Kollégium (Szeged),
  gimnáziumi érettségi;
SZAKMAI ÉS EGYÉB TAPASZTALAT
- Mezőgazdasági őstermelői tevékenység;
- Városi Gyámhivatal (Mezőkovácsháza), gyámhivatali  
  ügyintéző;
- Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Dél-alföldi  
  Regionális Igazgatóság (Békéscsaba),    
  idegenrendészeti ügyintéző;
- Dombegyház Nagyközség Önkormányzata, jegyző.

Szakmai döntéseimet mindig szigorú törvényi felelősség 
és önálló jogszabályértelmező tevékenység alapján hoz-
tam meg, a jövőben is e zsinórmérték szerint kívánok 
működni.  Szakmai vezérelveim: törvényesség, szaksze-
rűség, ügyfélbarát szemléletmód, empátia.
- Milyen a helyi kollektíva, kialakult- e már valamiféle 
munkamenet?
- Összesen 15 fő irányítása van a kezem alatt, többségüket 
korábban is ismertem. Természetesen folyamatosan zaj-
lik egymás megismerése, elképzeléseink összehangolása. 
Szerencsésnek érzem magam, mert Liker János korábbi 
aljegyző viszonylag jól működő struktúrát adott át nekem 
és nem is célom, hogy a jól bevált gyakorlaton elhamarko-
dott módon változtassak. Azt szeretném, ha a váltás zök-
kenőmentes lenne mind a lakosság, mind az önkormány-
zat és a hivatali dolgozók körében egyaránt.   
- Milyennek látja városunkat?
- Medgyesegyháza az utóbbi években kétség kívül sokat 
fejlődött, de sajnos bennünket sem kerül el a térségünkre 
jellemző demográfiai válság. Fiatalok elvándorlása, elö-
regedő helyi társadalom, növekvő szociális problémák. 
Ezek adják a legtöbb feladatot a városvezetésnek. Mind-
ezek kezelésében hivatalunknak együtt kell működnie 
a mindenkori képviselő-testülettel és a polgármesterrel, 
hiszen csak így, közösen tudjuk hatékonyan képviselni te-
lepülésünk lakóinak érdekeit. Sokat kell beszélgetnünk, 
amire jegyzőként is adott a lehetőség. Rövid működésem 
alatt is már számos lakos járt nálam helyből és Bánkútról 
egyaránt. Ahogy az ő felvetéseikre, úgy a másokéra is ke-
ressük a megoldást, rajtam nem múlik, az ajtóm mindenki 
előtt nyitva áll!        
                                 

    Baukó Ildikó

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖRVÉNYESSÉGI ŐRE
Új jegyző a medgyesegyházi hivatal élén

fotó: Pete Csaba
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Alapítványunk tavasz-
szal újult erővel foly-
tatja a munkáját, idén 
4 munkatárs áll a kö-
zösség szolgálatában. A 
húsvéti időszakban is-
mét nagyon sok helyen 
megfordultunk a „Vö-
rös Valér és a tojások” 
című bábdarabunkkal. 
Megméretettük magun-
kat a Mutasd Magad 

Dél- Békés  tehetségkutató rendezvényen, ahol emléklappal és 
újabb meghívásokkal gazdagodtunk.

Munkatársaink kitartóan készülnek az alapítványi vásárokra, 
minden szerdán megtalálhatóak vagyunk a volt gyógyszertár 
épületében. Az ajándéktárgyak megvásárlásával támogatja az 
alapítvány munkáját, hogy újabb gyermekrendezvényeket tud-
junk megvalósítani. Az ETF Alapítvány és a Medgyesegyháza és 
Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesületével közösen ünnepeltük 
a gyerekekkel a Húsvétot. A parkban nagy tojásvadászat volt, 
bábelőadás, rendőrségi közlekedésbiztonsági bemutató, kerék-
páros és görkorcsolyás akadálypálya, csocsózás, csörögézés.  
A Nyárváró családi Majális keretein belül, pedig vásárt tartot-
tunk, valamint csocsóasztalt állítottunk a gyerekeknek. 
Továbbra is kitartóan folytatjuk a munkánkat, és reméljük, hogy 
minden gyermek arcára mosolyt bírunk csalni!

TeSzedd!
–Önkéntesen a tiszta Magyarországért-

2015. Május 15. Péntek 8 órától
Találkozási pont: Kossuth tér 7. sz.

(Volt Gyógyszertár, Elektrocentrum épülete)

A Boldog Otthon Alapítvány csatlakozott az immár 5. alkalom-
mal megvalósuló TeSzedd! kampányhoz, mely ma hazánk leg-
nagyobb önkéntes mozgalma. A szemétgyűjtési akció keretében 
szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! ön-
kéntesei. 
Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat minden évben, hogy 
közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket. Sze-
retnénk, ha minél több ember kifejezésre juttatná a benne rejlő 
igényét a tisztaságra és felhagyna a szemeteléssel, hiszen ha a 
kukába kerül a szemét, akkor nincs mit összeszedni. 
Emellett célunk az is, hogy minél többen 
ráérezzenek az önkéntesség ízére. A TeSzedd! idén is szerepel 

nemzetközi porondon: Magyarország 2014-ben csatlakozott az 
akcióval a „Let’s Clean Up Europe!” elnevezésű összeurópai 
kezdeményezéshez, amit az Európai Bizottság EWWR LIFE+ 
programja keretében szerveznek meg évről évre, és amelynek 
keretében idén szintén májusban szedik a szemetet egyszerre, 
egy hétvégén Európa polgárai.

-Merre szedhetek szemetet?
Lehet magánterület, közterület is, bármilyen olyan szemetes 
hely, amely nincs körbevéve kerítéssel. Várjuk információikat! 
Amennyiben ilyen helyről tudomásuk van, jelezzék felénk.

-Mit „teszeddhetek”?
Az első és legfontosabb tudnivaló e kérdés kapcsán, az, hogy 
nem lehet összeszedni bármilyen szemetet, amit talál: azért, mert 
az veszélyeztetheti testi épségét, esetleg az egészségre ártalmas, 
veszélyes anyagot tartalmazhat. A TeSzedd! keretében nem sza-
bad összeszedni építési-bontási törmeléket, gyógyszereket, autó 
akkumulátort, motorolajat, elektromos és elektronikai beren-
dezéseket, vagy például nagyméretű autóalkatrészeket. Szintén 
nem gyűjtünk zöldhulladékot. 
Össze lehet viszont szedni bármit, ami kézzel, kesztyűben biz-
tonságosan szedhető és zsákban gyűjthető, abban elszállítható, 
például nem szakad szét a súlyától a műanyag zsák.
A TeSzedd! keretében nem gyűjtünk szelektíven! 
A szedéshez az OKTF NHI biztosít eszközöket: kesztyűt, zsá-
kot és kötözőanyagot, és el is szállítja az összegyűlt szemetet.  
Az eszközöket, a szedés napján, egész nap folyamán a találko-
zási ponton adjuk át, osztjuk ki az önkénteseknek. 
Amennyiben egyetért kezdeményezésünkkel, jöjjön és csatla-
kozzon hozzánk! Ha önkéntes szeretne lenni, jelentkezzen egy 
találkozási pontra egyedül, de csatlakoztathat egy egész cso-
portot is, hozhatja a családját, a barátait, a munkatársait, vagy 
akár egy egész iskolai csoportot! Egy ilyen akció még a mun-
kahelyi közösségekre is jó hatással van, olyan, mint egy csapa-
tépítő tréning… Várunk!
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HÚSVÉTVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN
 – KÖSZÖNET-

Az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány 
és a Boldog Otthon Alapítvány ezúton köszöni meg minden 
érdeklődőnek a részvételt közös Húsvétváró Családi Dél-
utánján.
Külön köszönetet mondunk a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzatnak, akik frissen sütött csörögével lepték 
meg programunk résztvevőit. Köszönjük, továbbá a süti 
sütésben fáradozást, név szerint Kovács Arankának,  

Balog Debórának és Kállainé Sági Jolánnak.
Nagy örömünkre a bábelőadást, a „kincskeresés”-t, a locso-
lóversíró versenyt és a többi programot is kellemes időben 
élvezhettük együtt. 
Szeretettel látunk mindenkit további programjainkon is!

 ÁPRILISI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

 

TÁNCMARATON

Az Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány 
2015.04.18-án tartotta „Egészség-órák” jegyében 
„Táncmaraton” elnevezésű programját. 
A feladat egyszerű volt: a lejátszott videóban táncoló szemé-
lyeket kellett leutánozni, pontosan, ütemre. 

 A videóknak köszönhetően hol hangulatos tengerparti, hol 
disco-s vagy éppen retro helyszínen érezhettük magunkat.  
A programban részt vevők csapatba rendeződve igyekeztek 
teljesíteni a feladatokat, és mondhatjuk, tökéletesen sike-
rült mindenkinek! 
Reméljük, a következő alkalommal még többen táncolunk 
együtt!

CSALÁDI MAJÁLIS 2015.

A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. és 
Medgyesegyháza Város Önkormányzata

2015. április 30-án Nyárváró Családi Majálist rendezett.
A programot a művelődési ház melletti parkolóban tartott ját-
szóház, a No Comment Dance moderntánccsoport, a Jarina 
néptánccsoport fellépése is színesítette.
 A Fáklyás felvonulás a művelődési háztól a sportpályáig tar-
tott, majd közös  tábortűzgyújtás, szalonnasütés idézte a régi 
idők hangulat-, és ízvilágát.
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Nyári István és barátai zenés műsora. 
Elmaradhatatlan volt az idén is, csakúgy, mint 
a szabadtéri Retro disco. 

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK

Medgyesegyházi Nebulókért 
Alapítvány, Egyéni és Társadalmi 
Felelősségvállalásért Alapítvány, 

Major Hús, helyi Művészeti 
csoportok, ifj. Szöllősi György.

PROJEKTNYITÓ

Az ETF Alapítvány “Élő hagyományaink” c. 
TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0099 sz. projekt Nyitó rendezvényére is a 

majális keretében került sor. 
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MATEMATIKA VERSENY
2015. március 11-én kétfordulós levelező versenyt hirdetett 
a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola ötödik 
osztályos tanulóknak. 
A Schéner Mihály Általános Iskolából nyolc tanuló jelentke-
zett a versenyre. A megmérettetésen a Mezőkovácsházi tér-
ségből 62 diák indult. A mieink igen szoros verseny részesei 
voltak.  Az I-VI. helyezettek tárgyjutalmat vehettek  át.
3. helyezést ért el: Juhász Enikő 5.b 70 ponttal, 6. helyezést 
ért el: Kiss Boglárka  5.b 68 ponttal. Felkészítő tanáruk: Piják 
Andrásné.

9. helyezést ért el: Krajcsi Izabella 5.b 66 ponttal, 11. helye-
zést ért el: Engelhardt Ákos 5.b 65 ponttal, 15. helyezést ért 
el: Gulyás Bernát  5.b 64 ponttal, 22.   helyezést ért el: Holecz 
Zoltán 5.b 61 ponttal. Felkészítő tanáruk: Piják Andrásné. 
27.   helyezést ért el:  Tóth Tímea Zenóbia 5.a 57 ponttal, 31.  
helyezést ért el:  Kotroczó Evelin  5.a 52 ponttal. Felkészítő 
tanáruk: Nyári István 

G R A T U L Á L U N K !

KÖSZÖNJÜK!
„Minden, ami él, szeretetből születik,

és a szeretet is tartja fenn.” /Müller Péter/

Ezúton is köszönjük az idei óvodabál segítőinek: Sas Gabriella, 
Kotroczóné Holecz Edit, Balázs Katalin, Herczeg Gyöngyi, 
Leczkési Ervinné, Madariné Tóth Anikó, Csótiné Kuzma Csilla, 
Opauvszki Anita, Répási Éva, Menyhárt Lászlóné, Hankó Ilona, 
Oláhné Ádám Ilona, Borbás Imréné, Laczóné Molnár Erika, 
Liska Éva, Roczkó Emília áldozatos munkáját!                                               

Varázserdő Óvoda
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T Á J É K O Z T A T Ó
Amint az Önök előtt ismeretes a „Medgyesegyháza szeny-
nyvízelvezetése IV. ütem csatornázási és a szennyvíztisz-
tító-telep kapacitásbővítési munkáinak kivitelezése” tár-
gyú projekt településünk több részét (utcáját) is érinti. 
A kivitelezési munkálatok jelenleg is folyamatban vannak. 
Az építés, üzembe helyezés (az üzempróbákat követően), a 
tervek szerint 2015. augusztus 31-ig készül el, illetve feje-
ződik be.
Ezúton hívjuk fel minden Tisztelt érintett figyelmét, hogy 
az új szennyvízhálózatra az egyes ingatlanok rákötése leg-
hamarabb csak az új rendszer üzembe helyezését, tehát 
2015. augusztus 31-ét követően lehetséges.
Ugyancsak tájékoztatjuk Önöket, hogy az érintett területe-
ken (utcákban) lévő ingatlanokat az üzembe helyezést kö-
vető egy éven belül, tehát legkésőbb 2016. augusztus 31-ig 
kell rácsatlakoztatni a szennyvíz-hálózatra.
A rákötési lehetőségről, illetve kötelezettségről a beruhá-
zást végző Önkormányzat minden érintett ingatlan tulajdo-
nosát írásban ki fogja értesíteni.
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy megfontoltan, több kivi-
telezőtől megkért árajánlatok alapján válassza ki azt, akivel 
a telken belüli vezetéket megépítteti, az ingatlan hálózatra 
való rákötését elvégezteti.
Az ingatlanon belül elkészített vezetékek szakszerű elké-
szítését a földdel való eltakarás előtt célszerű a szolgáltató-
val ellenőriztetni. 
Az új rákötést minden ingatlan esetében a szolgáltatónak 
be kell mutatni, vele azt el kell fogadtatni!

Dr. Nagy Béla György, polgármester
Nadabán János, ügyvezető igazgató

JÖN.-JÖSSZ?-JÖVÜNK!

Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

bÁNKúTI
CSALÁDI DÉLuTÁN

/2015. MÁJuS 22. (PÉNTEK) Du. 15 ÓRA./

NA-NÁ!!!

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi osztályvezető
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozat-
lan időre szól.
A munkavégzés helye: Békés megye,
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör be-
töltője által ellátandó feladatkörök: A közszolgálati tiszt-
viselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet 1. melléklet 19. pont I. besorolási osztályba tarto-
zó pénzügyi és számviteli feladatkör.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti 
egység megnevezése: pénzügyi csoport
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság,
cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola, 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet 1. melléklet 19. I. besorolási osztályhoz előírt 
végzettség, és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12.§-ban a 
gazdasági vezetőre előírt szakirányú képesítés.,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),Va-
gyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Önkormányzati gaz-
dálkodás területén szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szak-
mai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű precizitás, pontosság, 
munkabírás, jó szintű szervezőkészség, kommunikációs 
képesség, együttműködési készség. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
dr. Kormányos László jegyző nyújt, a +3668/440-000/112 
-os telefonszámon, személyesen: Békés megye, 5666 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. sz. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, 
rendje

A pályázatokkal kapcsolatban a polgármester egyetérté-
sével a jegyző dönt, a döntéshozó fenntartja magának a 
visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelen-
né nyilvánításának jogát. Kinevezéskor 6 hónap próba-
idő kerül kikötésre. A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. május 22.
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Segítse munkánkat adója 1%-ával
Alapítványunk közösségi szabadidős, ismeretterjesztő 

és prevenciós programokat szervez, gyermek- és családi 
programokat rendez a tudatos, fenntartható jövőért.

Adószámunk: 18261860-1-41

Mit kell tennie?
Az adófizetők jövedelemadójuk egy százalékáról a 
civilszervezetek számára az adócsomag részét ké-
pező nyilatkozaton, vagy egy külön papírlapon ren-
delkezhetnek.
A nyilatkozatot magánszemélyként 2015.05.20-ig 
küldheti el az adóhivatalhoz adóbevallásával, 
mely tartalmazza az adója 1%-áról rendelkező nyi-
latkozatot is.

Amennyiben adónyilatkozata leadásakor nem 
rendelkezett adója 1%-áról, később is van lehetőség fel-
adni a rendelkezést 2015.05.20-ig, 
1. a már megszokott borítékban.
 Nyilatkozata érvényességéhez szükséges: a borítékra  
 írja rá a nevét, bejelentett lakcímét, adóazonosító jelét,  
 majd a lezárt borítékot a ragasztás mentén keresztezve  
 írja alá!
2. elektronikus formában.

Köszönjük, hogy adója 1%-ával támogatja munkánkat!

TájÉKOZTATó A fOlyAMATBAN 
LÉvő cSAtorNáZáSI ÉS víZeLLátáSI 

BERUháZáSAINKRól

Településünkön mindkét beruházás lassan a végéhez ér. A 
„Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem 
kiépítése és a szennyvíztisztitó telep bővítése” tárgyú KEOP-
1.2.0/09-11-2012-0021 azonosítószámú projektünk fizikai befe-
jezési határideje 2015. augusztus 30.
A szennyvízelvezetés IV. ütemében a még csatornázatlan te-
rületeken a hálózat a Táncsics, Wesselényi, Lenkey utcák és a 
Gárdonyi utca (40. házszámtól kezdődően a tisztítótelep felé) ki-

vételével megépült. A megépült területeken elkezdődtek a végle-
ges helyreállítási munkálatok, így a kapubejárók, járdák, árkok 
helyreállításai és finom tereprendezési munkálatok.
Egyeztetés alatt van a burkolt utak végleges helyreállításának 
ütemezése, megvalósítása. A végleges helyreállításokig tovább-
ra is köszönjük a lakosság türelmét megértését. Külön köszönjük 
a név szerint említett utcák lakóinak igen nagyfokú toleranciá-
ját. Sajnálatosan a Táncsics utca Rákóczi és Lenkey utcák közti 
szakasza a vákuumozás miatt igen nehéz időszakot élt át eddig 
és még továbbra is nehéz időszak elé néz, de várhatóan hamaro-
san ott is folytatódhat az érdemi csatornafektetési munka.
Önkormányzatunk ezen munkálatok végzését fokozott figye-
lemmel kíséri és azonnal próbál reagálni, intézkedni a beérke-
zett lakossági felvetésekre, panaszokra, bejelentésekre.
Külön szeretnék kiemelni, hogy minden érintett ingatlan tulaj-
donosa, használója a sikeres műszaki átadás-átvételt követően 
értesítést fog kapni a házi rácsatlakozás módjáról, feltételeiről 
és idejéről.
A régi hálózaton lévő átemelők felújítása még ezután fog elkez-
dődni.
A szennyvíztisztító telep biológiai tisztítókapacitásának a mű-
szaki terveknek és ütemezésnek megfelelően halad, június hó-
napban várható a próbaüzem elindulása.
A másik beruházásunk az ún.”Dél-Békési Ivóvizminőség-Ja-
vitó Projekt” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014 azonosító-
számú projektünk, melynek fizikai befejezési határideje 2015. 
július 31.
Ezen beruházásunk Önkormányzati társulás keretében Újkí-
gyós településsel együtt valósul meg. Településünket érintően 
a projekt két részt takar. Egyrészt Medgyesegyháza-Bánkút 
önálló vízellátásának javítását, másrészt a Lászlótelepre kiépí-
tendő távvezeték és új házi bekötések létesítését.
A beruházás lakosságot érintő „látványos” része a nagyrészt 
utcasarkokon lévő hálózat összes csomópontjának rekonstruk-
ciója. A meglévő aknás csomópontok esetében az akna felújí-
tása mellett új idomok beszerelése is megtörténik. Jelen állapot 
szerint 18 csomópont vár még felújításra. A Dózsa György ut-
cai kerékpárút használhatósága érdekében az aknák környe-
zetében a helyreállítás megtörtént. A végleges közúti helyre-
állítások mind a szilárd utak, mind a földutak tekintetében a 
későbbiek során történnek meg. 
Az újonnan épülő, ill. a meglévő aknák felújítása lehetővé teszi 
majd a települési ivóvízhálózat teles egészének ún. szivacsdu-
gós átmosatását.
Itt is kiemelten kezeljük a helyreállítások szakszerű elvégzé-
sét, a lakossági felvetések, bejelentések, panaszok azonnali 
kivizsgálását.
Bánkúton az új kút furása megtörtént, az első laboreredmé-
nyek bíztatóak, felújítást nyer a vízműtelep épülete, valamint 
új szűrőkonténer kerül elhelyezésre.
A Moravszki utcai vízműtelepen is sor került az új kút fúrásá-
ra, melynek eddigi laboreredményei szintén pozitívak. Az üte-
mezésnek megfelelően haladnak a kezelőépület és a megfelelő 
műtárgyak kivitelezései.
Önkormányzatunktól függetlenül a külterületen is halad a me-
gyei ivóvízminőség-javító program kertében a távvezetékek 
fektetése. Itt szükség esetén továbbítjuk az esetlegesen okozott 
károk, terméskiesés bejelentéseit. 

Polgármesteri Hivatal
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A cselekedet tesz emberré, nem a szó.” /Tatiosz/
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség, a Békés Megyei Kö-
rös-menti Szociális Centrum- Szarvas és Magyarbánhegyesi te-
lephelye immár harmadik évben tartotta divizionális tollaslabda 
versenyét a medgyesegyházi sportcsarnokban.

A rendezvényre eljött Sipos Béla, szakágvezető, de képviseltette 
magát a Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
is, valamint a Medgyesi Civil Kerekasztal aktív tagszervezetei.
Sütő Mária Márta, a Centrum vezetője megnyitó beszédében 
hangsúlyozta, hogy az idén azért lépnek kevesebben pályára, mert 
a többiek a Los Angeles- i olimpiára készülnek. Egyben örömére 
szolgál, hogy Medgyesegyházán sokan tartják fontosnak a társa-
dalmi be-és elfogadást.
Nagy Attila, a helyi sportegyesület elnöke, önkormányzati képvi-
selő vezette le a közös bemelegítő tornát, melyen a Medgyesi Civil 
Kerekasztal tagjai is aktivizálták magukat. 

 A CsEÖH szemléletformáló törekvéseivel találkozik minden olyan 
alkalom propagálása, melyek szervezői az integrációt fontosnak 
tartják. - Úgy gondoljuk, hogy ez egy jó lehetőség a medgyesiek-
nek is arra, hogy érzékenyebbé váljanak a másság iránt, toleranciát 
tanúsítsanak és mindezt úgy, hogy közben jól is érzik magukat- 
mondta el Baukó Ildikó, a megyei szervezet koordinátora. 

A nap során a legeredményesebb női versenyző:
Berzsenyi Krisztina

A legeredményesebb férfi versenyző: Bertalan Zoltán
A legeredményesebb csapat: Derekegyház

A legeredményesebb páros: 
Marosvölgyi István, Módra ferenc voltak.

Speciális tollaslabda verseny
2015. április 18.- Medgyesegyháza Sportcsarnok  
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MEGYEFuTÁS 2015
A Budapesti Sport Iroda (BSI) Békéscsabai Futónagykövete Tóth László, aki a „Megye Futás 2015” elnevezésű, az egészséges 

életmód népszerűsítő kampány kapcsán 10 nap alatt megközelítőleg 500 km-es távot teljesített április 21-május 01. között. 
A „Futás hírnöke” dél-békésben is rótta kilométereket, városunkba április 24-én érkezett meg. Már a nagykamarási úti helyi-
ségjelző táblánktól vele tartottak lelkes kísérőik. Egy kicsit megpihentek a polgármesteri hivatal előtti parkban, ott kapta őket 

lencsevégre fotósunk. 

Fotó: Pete Csaba
Megtudtuk, hogy helyben Uhrin Tamás, 
sportedző állt teljes mellszélességgel a kez-
deményezés mellé, akiről közismert, hogy 
ha közösségi futásról van szó, neki ott a he-
lye. Természetesen most is csatlakozott egy 
távon Tóth Lászlóhoz, ezzel is propagálva, 
hogy a településeken tegyék rendszeressé a 
közös futásokat, alakítsanak futócsoporto-
kat, tapasztalják meg minél többen a futás 
nyújtotta szabadság örömét.
Több hírforrás is beszámolt róla, hogy 
az idén karitatív célja is volt az évekkel 
ezelőtt életre hívott eseménynek, segíte-
ni olyan nehéz sorsú embereken, akiknek 
többféle okból nem adattak meg olyan le-
hetőségek, mint esetleg a  többségi társa-
dalom tagjainak.                                           B. I.  


