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ELŐTERJESZTÉS 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2022. december 20-i ülésére 

Tárgy: Tájékoztató a 2022 december hónap fontosabb eseményeiről, tárgyalásairól  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

December 2-án Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás ülésén vettem részt. Az ülés a meghirdetetthez 
képest jó félórával később kezdődött az elhúzódó bizottsági ülés miatt. Az ülésen csak az EFOP 3.9.2 
projekt vonatkozásban tudtam jelzéssel élni, a döntést már nem tudtam megvárni mert el kellett 
jönnöm a NAK iroda avatójára. 

December 2-án a Nemzeti Agrárkamara Medgyesegyházán megvalósult iroda avatóján vettem részt. 
Hangsúlyoztam, hogy fontos számunkra az, hogy a településünkön és a szomszédos településeken élő 
gazdálkodók egy jól megközelíthető és megnyugtató elérhetőségű és színvonalú legyen. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Kozsuch Kornél a NAK békés megyei elnöke, dr Rákóczi Attila a Békés Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója, dr. Bak Péter a NAK békés megyei igazgatója. 

December 4-én településünk Adventi rendezvénysorozatának 2. napján a Varázserdő Óvoda dolgozói 
adtak kellemes műsort a Művelődési Házba látogatók részére. A nagyterem most is megtelt mosolygós 
gyermekekkel, szülőkkel. Délután a Boldog Otthon Alapítvány és Medgyesegyházi Nebulókért 
Alapítvány jóvoltából játszóház várta a Civil Házba érkező, alkotni vágyó gyermekeket. Az esti műsort 
követően a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesület aktivistáinak jóvoltából forró 
teával, forralt borral, kolbászmorzsás mártogatóssal, paprikával és a gyermekeknek meglepetésként 
poharas hódara desszerttel kedveskedtek. 

December 8-án ellenőrzést tartottak a Magyar Államkincstár munkatársai az Ivóvízminőségjavító 
Társulás által megvalósított projekt vonatkozásában. Az ellenőrzés Újkígyóson történt, mivel a projekt 
most befejezett része náluk valósult meg. Telefonon történt egyeztetés szerint az ellenőrzésen 
mindent rendben találtak.  

December 8-án egyeztettem a Kormányhivatal munkatársaival egy bejelentett illegális hulladéklerakó 
felszámolásával kapcsolatosan. 

December 9-én részt vettem az Energia Felhasználásának Optimalizálását Biztosító Menedzsment 
alakuló ülésén. Megválasztásra került a bizottság vezetősége. Ezt követően áttekintésre kerültek az 
önkormányzatunk intézményei energia felhasználás/optimalizálás szempontjából. 

December 10-én a Medgyesegyházi Román és Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatok szervezésében a 
hagyományosan megrendezésre kerülő Nemzetiségi Nap programjain vettem részt. Köszöntöttem a 
résztvevőket. Csodálatos előadást láthattunk a Méhkeréki Hagyományörző Egyesület művészeinek 
jóvoltából. Kiszely Andrástól – a Békéscsabai Szlovák Önkormányzat elnökétől-  pedig ’Kis-Csabától 
Medgyesegyházáig’ egy kiselőadást hallhattunk Medgyesegyháza történetéről. 

December 10-én települési Advent 3. napjának programjaival kedveskedtek a szervezők. Ezen a napon 
Schéner Mihály Evangélikus Iskola volt a szórakoztatásért felelős. Kiválóan helyt álltak mind a 



pedagógusok mind a gyermekek. A lelkészi áldást követően meggyulladt a 3. gyertya is és a 
vendéglátást ismét a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete biztosította. 

December 14-én a Közösségi Misszió szervezésben a szervezet által ellátottak részére kedves kis 
karácsonyi műsorral készültek a Schéner Mihály Evangélkus Általános Iskola diákjai. Ezt követően 
köszöntöttem a megjelent vendégeket, ellátottakat. A szervezet egy tartós élelmiszerekből álló 
csomaggal kedveskedett településünk szervezetben ellátott lakóinak. 

December 15-én a Landscope Környezetvédelmi, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft munkatársaival 
egyeztettünk a Top Plusz- Élhető települések projekt elvárásaiban szereplő ITVT- Integrál Települési 
Vízgazdálkodási Terv elkészítésével kapcsolatos feladatokról. 

December 16-án a Civil ház energetikai korszerűsítése kapcsán tartottunk egyeztetést a tervezőkkel. A 
tervezés végső szakaszába érkezett. A tervezők jelezték, hogy a jelenlegi műszaki tartalom nagyon 
szűken fér bele ismert forráskeretbe. 

December 18-án Advent 4. napján kellemes karácsonyi dalokat hallottunk a Medgyesegyházi Ádvent 
Énekegyüttestől. Ezt követően a helyi amatőr színésztársulat Morauszki Róbert koordinálásával újabb 
remekművel csalt örömkönnyeket az előadást megtekintők szemébe a ’Nincs karácsony Kevin nélkül!’ 
című előadással. Az előadást követően a már-már szokásosnak mondható vendéglátást követően a 
Boldog Otthon Alapítvány saját készítésű kürtös kaláccsal kedveskedett. Hálásan köszönöm az adventi 
rendezvénysorozat megvalósításában résztvevők munkáját, alázatos szerepvállalását. 

 

Medgyesegyháza, 2022 december 19. 

                                                                                                                                   
            polgármester 


