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MEGEMLÉKEZÉS ARADON
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 170. 
évfordulója és hőseink előtt tisztelegve március 
15-én a Medgyesegyháza Városi Önkormány-
zat nevében Farkas 
Gyula képviselő, a 
Szociális és Oktatási 
Bizottság elnöke és 
dr. Kormányos László 

jegyző, a Medgyesegyházi Román Nemzetiségi 
Önkormányzat nevében Negrea C. Dániel elnök 
helyezték el a megemlékezés koszorúit Aradon, a 
kivégzett tábornokaink egykori vesztőhelyénél álló emlékműnél. 

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt, Családját és Barátait 2018. április 12-
n, csütörtökön 15.00. órára a Művelődési Házba a FELVIDÉKI 

MAGYAROK EMLÉKNAPJA alkalmából

dr. Bagyinszky Marianna : „EMLÉKEZÉSÜL…” 

című könyvének ünnepélyes bemutatójára.
A szerző művében az „1947-s Magyar – Csehszlovák lakosságcsere”, 
illetve a Kitelepítés Gútán és Medgyesegyházán történt eseményeit 
dolgozza fel. A könyv Medgyesegyháza Város Önkormányzatának és 
Képviselő testületének támogatásával került kinyomtatásra. A könyv 
a helyszínen megvásárolható!

Megtisztelő részvételére, érdeklődésére számítok!
Medgyesegyháza Város Önkormányzata és Képviselő testülete 

nevében,

tisztelettel:
dr. Nagy Béla György polgármester
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Az 1848-49-s Forradalom és Szabad-
ságharc 170. évfordulójának emlékére

Kedves Tanulók, Diákok, Oktatók és 
Nevelők! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Medgyesegyháza Önkormány-
zata, Képviselő testülete és a Magam 

nevében szeretettel és tisztelettel köszöntelek Titeket, köszöntöm 
Önöket az 1848-49-s Forradalom és Szabadságharc 170, Évfor-
dulója, Nemzeti Ünnepünk alkalmából. Ezen az évfordulón (is) 
felidézzük nemzetünk talán legjelentősebb, leghaladóbb, legprog-
resszívabb eseménysorozatát, annak dicső történetét, a forradalom 
kitörésétől, a szabadságharcon át, a szabadságharc leveréséig. 
Gondolatban lepereg előttünk a forradalom, majd a szabadság 
megtartásának, a szabadságharcnak a képzeletbeli filmje. Minden 
hazáját szerető, nemzetünk történelmét tisztelő polgárnak hazafias 
kötelessége, a tiszteletteljes emlékezés a forradalmárok, a hősök 
előtti tisztelgés. A történelem méltó, illő felidézése nagyon fon-
tos, de van még számos dolog, sokszor feledésbe ment követen-
dő, klasszikus érték is, amelyeken ezekben az órákban, napokban 
mindenképpen el kell gondolkodnunk. Az 1848-49-s Forrada-
lomról és Szabadságharcról, annak egyetlen nagyszerű percéről 
nem beszélhetünk anélkül, hogy ne gondolnánk folyamatosan a 
szabadságszeretet és a hazafiság elévülhetetlen értékeire, amelyért 
szabadságharcos elődeink életüket és szabadságukat is feláldozták.

Felmerül bennem a kérdés, napjainkban hányan gon-
dolkodnak azon, hányan teszik fel a kérdést, hogy mit jelent nap-
jainkban magyarnak, hazafinak lenni? Az 1848-49 – s Forra-
dalom és Szabadságharc magasztos forradalmi tetteihez képest, 
ma vajon mi lehet forradalmi tett? Vajon milyen tényleges gya-
korlatias, konkrét viselkedési és magatartásformákkal kell és lehet 
kifejezni a mai modern korra is érvényes, közérthető módon eze-
ket az ősi értékeket. Szerencsés korban, korszakban élünk, hazánk 
szeretetét nem harcban, nem fegyverrel, életünk vagy szabadsá-
gunk árán kell bizonyítanunk, hanem demokratikus eszközökkel, 
demokratikus- és emberi jogainkkal élve.  Nyilvánvaló, hogy egy 
gyermek, illetve tanuló más módon, lehet magyar és hazafi, mint 
a szülei, vagy a többi felnőtt, nagykorú magyar polgár. Bármely 
tanulónál igazi hazafias tett, ha maradéktalanul megismeri, el-
sajátítja hazánk, nemzetünk történelmét, abból jó példákat merít, 
másokat is emlékeztet erre. Azzal is kifejezhetjük elkötelezett-
ségünket magyarságunk, nemzeti értékeink iránt, hogy értékein-
ket, szellemi örökségeinket megismerjük, gyakoroljuk, tiszteljük, 
és alkalmazzuk. Továbbvisszük, tovább gyarapítjuk nemzetünk 
kultúráját, nyelvét, egyetemes értékeit, hagyományait. Egy tanu-
ló, egy diák esetében valóságos hazafias, forradalmi tett egy-egy 
tárgyból, vagy összességében elért kiváló tanulmányi eredmény. 
Tanulmányi- vagy sportversenyen elért jó szereplés. Városunk és 
hazánk méltó képviselete szintén kiváló hazafias tett. A mai 21. 
században élő felnőttek, a mai aktív nemzedék méltó, elvárha-
tó hazafiságának egyszerű tételeiről sem feledkezhetem meg. A 
mai globalizálódó, nemzeti értékeket megszüntető, azokat egybe-
olvasztó világban magyarnak lenni, magyarnak maradni, nemzeti 
értékeink mellett kiállni, magyarságunkra büszkének lenni szintén 
hazafias tett. Élni szabadságjogainkkal, élni nehezen és áldozatok 
árán kivívott demokratikus jogainkkal szintén hazafias, forradalmi 

tett. Nem kell bonyolult, összetett dolgokra gondolni, csak éppen 
részt kell venni a parlamenti vagy önkormányzati választáson és 
megfontoltan, a legjobb lelkiismeretünk szerint szavazni szintén 
hazafias tett. A letargikus, vagy éppen agresszív hangulaton úrrá 
lenni a választásokon méltósággal részt venni, a választójoggal 
élni, vagy emellett még a jelöltséget is vállalni, a közösségért tenni 
szintén hazafias és forradalmi tett! Még hosszasan sorolhatnám a 
mai kor hazafiságának és forradalmi tetteinek gyakorlati példáit. 
A felsorolás helyett elvi éllel hangsúlyozom, hogy napjainkban 
törvényes jogaink, nehezen kivívott szabadságjogaink megvédé-
séhez, minden demokratikus, törvényes eszköz rendelkezésünkre 
áll, de a bátor kiállás, a jogaink érvényesítése – az iskolában, a 
munkahelyeken, az állami vagy önkormányzati szervekkel szem-
ben – szintén hazafias, forradalmi tett.  
Az is gyakran eszembe jut és igyekszem is megadni a választ  Ma-
gamnak arra, hogy a mai korban, a mai viszonyok között, melyek 
az 1848-49-s Forradalom és a Szabadságharc legfontosabb üze-
netei?
Az egyik legfontosabb, hogy közösségi célok elérésében elsősor-
ban magunkra és közösségünkre számíthatunk! Hazánkban, tele-
pülésünkön, vagy akár csak egy-egy munkahelyen küzdelmeinket 
nem fogják helyettünk mások megvívni. A ránk váró feladato-
kat, mások nem végzik helyettünk! 
Az 1848–49-es forradalom, a szabadság és a remény forradal-
ma volt, amely közösségbe kovácsolta a szabadságharcos előde-
inket. Ez volt a magyar nemzet egyik legnagyobb közös vállal-
kozása, amely a mai napig erőt ad nekünk! Most is szükségünk 
van olyan közös célokra, amelyek összefogják és mozgósítják a 
közösséget, amelyek megerősítik és cselekvésre késztetik a nem-
zetet, amelyek a reményt éltetik mindannyiunk lelkében.
Napjainkban, amikor a fogyasztói társadalom csábítása, a súlyos 
szociális és társadalmi helyzet arra motiválja a polgárokat, hogy 
csak a saját boldogulásukkal törődjenek, nem szabad elfeledni 
1848, ma is érvényes üzeneteit: Azt, hogy össztársadalmi igazsá-
gosság, egyéni és közösségi szabadság nélkül nincs tartós siker, 
és nincs valódi tartós, egyéni boldogság! 
Tudom, hogy napjainkban sok egyén, sok család súlyos gon-
dokkal küszködik! Ez megkeseríti a hétköznapokat, elhomá-
lyosítja az ünnepet. A számos súlyos, nyomasztó gond mellett 
jusson eszünkbe: van remény, van miért dolgozni, van miért 
harcolni, van miért ünnepelni! A forradalom egyik további üze-
nete, hogy nincs hiábavaló küzdelem, mert az érdekeink és célja-
ink melletti kiállás hosszú távon mindig meghozza a maga gyü-
mölcsét, a maga eredményeit.
A nemzettudatot, a nemzeti identitást minden körülmények 
között meg kell őrizni! Ehhez közösségünk valamennyi korosz-
tályára szükség van. Az idősekre, akik a történelmet, a hagyo-
mányokat, a tapasztalatokat adják át a következő generációknak. 
A fiatalokra, akik dinamizmusukkal, erejükkel, lelkesedésükkel 
táplálják a közösséget.  A gyermekekre, akik a magyarság jövő-
jét biztosítják. Engedjük be életünkbe, jövőnkbe március 15-e 
szellemiségét, üzeneteit, legyünk büszkék a szabadságharc 
eredményeire, szellemiségére.
Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György polgármester
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TÁJÉKOZTATÁS
a hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedéséről

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő 
Konzorciumot bízta meg a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedésével kapcsolatos feladatok ellátásával.
Az NHKV Zrt. adatbázisa alapján az ingatlanhasználót a konzorciumi partner díjbeszedő munkatársai személyesen fogják 
felkeresni a díjhátralék beszedése érdekében.

 A díjbeszedők minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket!
A személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedők a ”Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a számla teljes 
összegének átvételére (részteljesítésre ez alkalommal nincs mód)! Az átvételt a „Beszedési értesítőn” aláírásukkal igazolják, 
majd átadják az ingatlanhasználó részére.
A díjbeszedőknél lehetőség nyílik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások be-

jelentésére, felvilágosítás kérésére.

Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő nem találja otthon az ingatlanhasználót, értesíti az újabb 
látogatás időpontjáról.

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

XV. ROMÁN NEMZETISÉGI BÁL

Medgyesegyházán szép hagyománya van a helyi 
Román Nemzetiségi Önkormányzat éves báljának, 
melynek az idén is a Hegedűs Vendéglő adott otthont. 
A 100 főt meghaladó részvétel a kezdetektől fogva jel-
lemző volt a mulatságra, így a 15., jubileumi alkalmon is 
szép számmal érkeztek szórakozni vágyók helyből  és a 
környező településekről. 

Sütő Mária Márta, alpolgármester asszony, a Románság 
Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület elnöke konfe-
rálta az estet, köszöntőt Dr. Nagy Béla György, polgár-
mester és Negrea Dániel, a helyi románság első embere 
mondott. 

Kulturális-, és szórakoztató műsorral fellépett Farkas 
Éva, Góg Zsanna és Madari Amanda. 
A vacsora, az éjféli fánk és tombolahúzás mellett termé-
szetesen nem maradhatott el az élőzene, mely kivilágos 
kivirradtig szólt a táncos lábúak örömére. 
A szervezők minden segítőnek, támogatónak köszönetet 
mondanak és bíznak a nemzetiségi bál töretlen sikerében.

B. I.
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SPORT

Február hónapban két utánpótlás tornát rendeztünk U-11, U-16-os 
korosztályban. 
U-11-es korosztályunk az első helyen végzett. 
Különdíjat kapott:Máris Martin gólkirály lett 
Schmidth Balázs a legjobb hazai játékos 
U-16-os korosztályunk a második helyen végzett.
Különdíjat kapott: 
Uhrin Pál Máté a torna legjobb játékosa lett
Süli Zoltán a legjobb hazai játékos

 Köszönöm segítségedet. 
Üdvözlettel: Uhrin Pál

FELHÍVÁS

Tisztelettel értesítem Medgyesegyháza sportot, a mozgást és 
az egészséges életmódot szerető polgárait, hogy 2018. április 
16 – 28 között Tóth László békéscsabai futó vezetésével 
kerül megrendezésre az 

5. MEGYE FUTÁS
rendezvénysorozata, amelynek 18. szakasza  2018. április 
18-n szerdán várhatóan 16.00. óra körüli időben Magyar-
bánhegyes illetve a Gárdonyi utca felől érinti Medgyes-
egyházát és érkeznek a futók a Művelődési Ház elé.
Másnap 2018. április 19-n 9.00. órakor, csütörtökön indul 
a 19. szakasz szintén a Művelődési Ház elől indulnak a fu-
tók Nagykamarás felé.

A fentiek alapján felkérem a szabadidővel rendelke-
ző, sportot szerető polgártársaimat, hogy a fent leírt szaka-
szokhoz, erőnlétének megfelelő távolságon csatlakozzon az 
5. MEGYE FUTÁS mezőnyéhez. 

Önkormányzatunk és a Művelődési Ház frissítővel, 
gyümölccsel várja a futókat és résztvevőket!

START KÖZMUNKAPROGRAM
2018 év február hónapban közmunkaprogramok keretében követ-
kező feladatokat végeztek el a dolgozók:
Hó eltakarítás, sózás, homokszórás Kossuth téren, Intézmények 
előtt Hivatal, Orvosi rendelő, Telefonközpontnál, Szociális otthon, 
Luther utca, Konyha udvara, Művház, piac, kisközben, gépkocsi 
parkolókban, kerékpár utakon, Evangélikus temető, Katolikus te-
mető, busz peronok, vasútállomás, Rákóczi utca volt bölcsőde, 
park, köztéri padok letakarítása. Bánkúton hó eltakarítás Kastély 
körül, vasútállomás, játszótér, buszváró, temető, templom körül.

Medgyesegyházán a fólia sátrakat átépítették, fák gyökereit rotálás 
után kiszedték, havat lehúzták a fóliákról, fólia közökből kihordták 
a havat. Szociális otthonban gallyak, tuják kihordása az udvarból, 
leveleket gereblyézték.
Sétány, foci pálya vakond túrások, szét gereblyézése,  foci pálya, 
park levelek gereblyézése, levelek pakolása konténerbe.

Asztalos műhelyben padoknak való léceket vágtak, csiszoltak, pado-
kat összeállították, le festették, szemetes kukák javítása, újra festése.
Lászlótelep régi temetőjének surjázása, gazolása. Wesselényi utcá-
ba a kövesútba kövek rostálása, hordása után az utak takarítása. 
Zsíros kanyarnál, tuják ideigenelése. A meglévő térkövekhez sze-
gők készítése. Külterületeken az Önkormányzati tulajdonú utak fo-
lyamatos karbantartása, gléderezése.
A műhelyben és a telephely területén végezték a gépek, szerszámok 
karbantartását kapák élezését. 

Útpadkákkal ellátott úttestek karbantartása. A heti rendsze-
rességgel takarítás az árkok, lefolyók tisztítása, belógó gallyakat 
eltávolítása, a parkokban, sétáló utakon gereblyézést, sepregetést, 
takarítást. Külterületeken és belterületi utcáknál, az Önkormányzati 
tulajdonú utak folyamatos karbantartása, gléderezéde történt. Egy 
alkalommal kellett a havat eltakarítani a településen.

 A játszótéri játékokon szükség szerint karbantartást végezik va-
lamint Domesztoszos vízzel, heti rendszerességgel fertőtlenítésre 
kerül sor. 

A Vasútállomás tisztántartásának, takarításának felügyelete. 

Balázs Lívia koordinátor
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2018 | 02 | 01 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

HUMÁN 
SZOLGÁLTATÁSOK 
FEJLESZTÉSE 
A HELYI 
ERŐFORRÁSOKRA 
TÁMASZKODVA 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata és járás 
több települése összefogásával 2017. december 1-jén 
elindult egy komplex fejlesztési folyamat mintegy 500 
millió forint európai uniós vissza nem térítendő tá-
mogatás segítségével. A projekt fő célja a humán köz-
szolgáltatások fejlesztése a lakosság foglalkoztatási 
képességének és a térség megtartó erejének növelésén 
keresztül.  

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00060 „Komplex humán szol-
gáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrá-
sokra támaszkodva” című projekt keretében a fenti célok 
elérése érdekében a lakosság munkaerőpiaci csoportos 
tanácsadásokon és mentori szolgáltatásban vehet részt, a 
humán közszolgáltatások területén szervezet- és szolgál-
tatásfejlesztés történik, a dolgozóknak pedig képzések 
indulnak. A közösségi kezdeményezések támogatása, 
mint pl. a lakosság különböző szegmensei számára indu-
ló klubok és önkéntes programok keretében valósul meg.  

A humán közszolgáltatások fejlesztése érdekében a tér-
ség döntéshozóinak és a civil élet képviselőinek együtt-
működésével workshop sorozat keretében zajlik majd a 
munka annak érdekében, hogy létrejöjjön a „Helyi ösz-
szefogás a helyiekért” elnevezésű programkoncepció, 
amely legalább nyolcféle helyben maradást ösztönző 
programot tartalmaz majd. A projekt programelemeiben 
közvetlenül résztvevők száma a tervek szerint több mint 
3 ezer fő lesz, továbbá a fejlesztés hatására legalább 15 
fő helyezkedik el a humán közszolgáltatások területén. 
A fejlesztés 2017. december 1. és 2019. november 30. kö-
zött valósul meg Mezőkovácsháza, Battonya, Medgyes-
egyháza, Mezőhegyes, Kevermes, Dombegyház és Pusz-
taottlaka területén, a települések önkormányzatai és a 
Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Ala-
pítvány összefogásával. 
 
További információ kérhető a projekt hivatalos e-ma-
il címén: 153mezokovacshaza@gmail.com 

2018 | 02 | 06.  
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

PROJEKT INDULT A 
DÉL-BÉKÉSI HUMÁN 
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 
FEJLESZTÉSÉÉRT 

Az Orosházán, Tótkomlóson, Kardoskúton, Nagy-
bánhegyesen és Kaszaperen élők is részesei lesznek 
annak a mintegy 488,8 millió forint európai uniós, 
vissza nem térítendő támogatás segítségével megva-
lósuló programnak, mely elősegíti a minőségi humán 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00027 „Humán kapacitások 
fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából” című 
program keretében a fenti települések önkormányzatai, a 
Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és az 
orosházi Kodolányi János Főiskola komplex fejlesztést 
indít a humán közszolgáltatások (egészségügy, óvodai 
ellátás, kulturális, gyermekjóléti és szociális szolgáltatá-
sok stb.) területén: 

Egyrészt az itt dolgozó szakembereknek továbbképzések 
indulnak és együttműködésük erősítésére fórumot teremte-
nek a rendszeresen megszervezett munkacsoport alkalmak. 

Másrészt fejlesztés történik az óvodák és az iskolán kí-
vüli programok területén. Előbbi keretében az óvodape-
dagógusok továbbképzése, másrészt az óvodai szolgál-
tatások bővítése történik, pl. mozgásos és meseterápiás 
fejlesztő foglalkozások, egészségnapok stb. Az iskolás-
korú gyermekek tudásának gyarapításához a program is-
kolán kívüli tevékenységekkel járul hozzá, pl. pénzügyi, 
természetvédelmi és természettudományos szakkörök, 
előadások stb.  

A program 2018. január 1. és 2019. december 31. között 
valósul meg és legalább 4 ezer ember bevonása a cél.  

További információ kérhető a projekt hivatalos e-ma-
il címén: efop392oroshaza@gmail.com
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