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Szeptemberben megkezdi működését a 
Varázserdő Óvodában az új Tornaszoba 
és a Bölcsőde
Napjainkban a nők munkavállalásának egyik legfontosabb 
kérdése, hogy gyermeküket milyen kortól, hol, milyen 
feltételekkel, milyen körülmények között tudják elhelyezni 
munkavégzésük idejére. A fiatalok lakóhelyválasztása eseté
ben is kiemelkedően fontos a gyermekelhelyezés, annak 
körülményei, feltételei. Ezeket a fontos szempontokat az 
Önkormányzat és a képviselő testület kiemelten kezeli és 
messzemenőkig figyelembe veszi egyegy pályázaton való 
részvétel során.

Medgyesegyházán és Bánkúton kiválóan, példa
értékű módon folyik az óvodai nevelés. Ez köszönhető a 
Varázserdő Óvodában dolgozók felkészültségének, lelkiisme
retes munkájának és a folyamatos fejlesztéseknek, korszerű
sítéseknek. Az Önkormányzat és a Képviselő testület mindent 
megtesz annak érdekében, hogy az Intézményt, annak el
látási körülményeit folyamatosan javítsa, korszerűsítse. Az 
elmúlt évtizedekben, az Intézményben évről évre, folya
matos, több tízmilliós fejlesztések valósultak meg. Nem vé
letlen, hogy a mi Varázserdő Óvodánk Délbékés illetve 
Békés megye egyik legkorszerűbb óvodája. A folyamatos 
fejlesztések legújabb példája a több mint 50 Millió Ft. értékű, 
vissza nem térítendő, pályázati támogatásból készült, új 
Óvodai Tornaszoba és a hozzátartozó mellék és kiszolgáló 
helyiségek megépítése, a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 
infrastrukturális fejlesztése. A beruházás elkészült, rövidesen 
2019. szeptember elején megtörténik az ünnepélyes átadása 
és ettől kezdve gyermekeink, unokáink birtokba vehetik és 
folyamatosan használhatják a korszerű létesítmény, amely 
számos egyéb célra is alkalmas. Úgy vélem nem kíván 
különösebb indokolást, hogy milyen nagy jelentősége van egy 
önálló, kizárólag az óvodások használatában lévő, korszerű, 
többcélúan használható tornaszobának. 

Bízom abban, hogy ezzel a létesítménnyel is újabb 
nagy lépést tettünk az egészséges életmód, a testedzés 
népszerűsítése felé.

Az utóbbi időben Medgyesegyházán jelentős igény 
mutatkozott a legkisebbek elhelyezése, konkrétan a böl
csődei szolgáltatás iránt. A képviselő testület – nem kis 
vitát követően – a szükséges többséggel döntött arról, hogy 
nyújtsunk be pályázatot bölcsődei elhelyezés kialakítására. 
A képviselő testület a pályázathoz, annak megvalósításához 
szükséges önerőt költségvetéséből biztosította. Pályázatunk 
sikeres lett, és szükséges a Mini Bölcsőde építéséhez, kiala
kításához is jelentős összegű vissza nem térítendő támogatást 
nyertünk, továbbá a képviselő testület a szükséges önerőt 
költségvetéséből biztosította. A közbeszerzési eljárás lefoly
tatását követően a beruházás megkezdődött és a közelmúltban 
elkészült, megtörtént a szükséges engedélyek beszerzése 
és rövidesen, – 2019. szeptemberében – meg történik a 
létesítmény ünnepélyes átadása és a legkisebb Medgyesiek 
rövidesen birtokba is vehetik. 

Örömteli tény, hogy a közelmúltban bölcsődei 
felvételi, beiratkozási eljárás lezárult és a bölcsőde maximális 
gyermeklétszámmal kezdi meg működését, sőt további 
bölcsődei férőhely igények is jelentkeztek. Medgyesegyháza 
Képviselő testülete határozatban döntött arról, hogy újabb 
bölcsődei csoport fogadására alkalmas létesítmény megva
lósítására nyújt be pályázatot. A pályázat elkészült és be
nyújtásra kerül, bízom abban, hogy sikeres pályázat esetén 
újabb kisgyermekeket tudunk fogadni a tovább szépülő, 
fejlődő létesítményben. 

Medgyesegyháza Önkormányzata eddig minden 
pályázati lehetőséggel élt és a jövőben is élni is kíván. Ezt 
igazolja, hogy a fenti létesítmények ünnepélyes átadása előtt 
már újabb pályázatokon indulunk. Pályázunk óvodai udvari 
játékok beszerzésére és további gyermekeink, unokáink 
számára fontos bővítésre, fejlesztésre. Bízom abban, hogy 
újabb álmaink, terveink ismét valóra válnak! 

 
Tisztelettel: 

dr. Nagy Béla György 
polgármester
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Az egészség, az egészség megőrzése, a gyógyítás, 
a gyógyítás színvonala, feltételei, körülményei mind
annyiunk életében különleges jelentőséggel bírnak. 
Minden helyi polgár számára a csecsemőtől idős 
polgártársainkig kiemelten fontos a helyben elérhető 
egészségügyi alapellátás, annak minősége. Nagyon 
fontosak az ellátás személyi feltételei, nélkülözhetetlen, 
hogy jó szakemberek a legjobb tudásuk szerint lássák 
el feladataikat. Medgyesegyháza polgárai rendkívül 
szerencsések, hogy fiatal, jól felkészült, lelkiismeretes 
orvosok, védőnők és egészségügyi szakszemélyzet áll a 
betegek, a gyógyítás szolgálatában, akikhez mindenkor 
bizalommal fordulhatunk. Megnyugtató, hogy telepü
lésünkön a háziorvosi szolgálat mellett, gyermek
szakorvos és fogszakorvos is a betegek rendelkezésére 
áll. Kevés településen van ez így, óvni, őrizni kell 
ezt a kedvező helyzetet! Különleges jelentőséggel 
bír az is, hogy az egészségügyben dolgozók milyen 
körülmények, feltételek mellett végzik a munkájukat, 
de az ellátottak, a betegek szempontjából is fontos, 
hogy az egészségügyi intézmények korszerűek, jó 
állapotúak és megfelelő feltételekkel rendelkezzenek. 
Az Egészségügyi Központ, az orvosi rendelők és az 
egészségügyi szolgáltatások épülete kívülről az elmúlt 
évtizedben több alkalommal is felújításra került. 
Sajnos a belső korszerűsítés, felú jítás pályázatok, 
források híján mindig elmaradt, közben egyre romlott 
az épület belső állaga, ami jogos kritikák forrása 
volt. Amikor megjelentek a TOP (Területfejlesztési 
Operatív Program) első pályázati kiírásai, egyhangúlag 
döntöttünk arról, hogy támogatási kérelmet nyújtunk 
be az Egészségügyi Központ, az orvosi rendelők 

felújítására. Pályázatunkat siker koronázta és 
59 994 999 Ft. vissza nem térítendő támogatást nyertünk. 
A szokásos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 
megkezdődött a kivitelezés, amelynek elvégzése, 
megszervezése komoly feladat volt, hiszen minden 
egészségügyi ellátást folyamatosan kellett biztosítani, 
ugyanakkor többszöri költözéssel, áttelepüléssel lehetett 
csak megoldani a határidőhöz kötött kivitelezést. Ezúton 
is köszönöm türelmüket, megértésüket. Az elvégzett 
munkával, a felújítás eredményével elégedettek lehe
tünk. Az épületen belül megtörténtek a szükséges 
átalakítások, felújítások. Minden elavult belső nyílás
záró új, korszerűre lett cserélve. Az elektromos hálózat 
teljes cseréje, bővítése is megtörtént. A falak és a 
mennyezetek minden helyiségben új vakolattal, majd 
csempeburkolattal lettek ellátva. Az épület közlekedő 
folyosói, illetve minden helyiség padlózata új, korszerű 
burkolatot kapott. A mellékhelyiségek, mosdók teljes 
felújításon estek át, minden szerelvény, berendezés újra 
lett cserélve. A korszerűtlen energiapazarló világítás 
helyett, új energiatakarékos, korszerű „led” lámpák 
kerültek beszerelésre. Amikor minden a helyére 
került az esztétikus, a környezettel harmonizáló festés 
és mázolás is megtörtént. A régi, rossz hatásfokkal 
rendelkező kazán új, energiatakarékos fűtő készülékre 
lett cserélve és új radiátorok kerültek felszerelésre. 
Mindenki előtt ismeretes, hogy a várótermek bútorzata, 
az ott lévő székek, szakadozottak, elavultak voltak, 
ezért a képviselő testület saját forrásból biztosította 
az új, korszerű, tisztántartható várótermi székek 
beszerzéséhez szükséges összeget az Önkormányzat 
költségvetéséből. Ezúton is köszönetemet fejezem ki 

az országgyűlési képviselőnek, aki 
segítette, támogatta pályázatunkat, 
illetve annak megvalósítását, továbbá 
a képviselő testületnek, a Gondozási 
Központ és a Polgármesteri 
Hivatal vezetőinek, dolgozóinak, a 
beruházás kivitelezőjének és min
denkinek, aki segítette kitűzött cél
jaink megvalósítását. A jövőben 
is számítok támogatásukra, segítő 
közre működésükre! Megoldandó 
feladat van még bőven!

Tisztelettel:

dr. Nagy Béla György
polgármester

ELKÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT TELJES BELSŐ FELÚJÍTÁSA
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Egy hét és újra szól a csengő…
Gyorsan elszaladt a nyár, nyakunkon a szeptember. Lassan 
megszólal az órákra hívó csengőszó, újra gyermekhangok 
töltik meg az iskola épületeit. Az intézmény vezetősége 
számára az elmúlt másfél hónap nem telt munka nélkül. 
Minden új tanév indítása komoly és felelősségteljes előkészítő, 
szervező feladatokat igényel, melynek beérett a gyümölcse, 
így szakmai szempontból nyugodtan várjuk a szeptember 
másodikát. Bár még a hivatalos tanévnyitó értekezletre a 
napokban kerül majd csak sor, ennek ellenére néhány adatot 
és információt szeretnék megosztani a város lakosságával. 
Hatalmas megelégedésünkre és örömünkre 100 %os szakos 
ellá tottsággal vágunk neki az új tanévnek. Ez azt jelenti, 
hogy minden tantárgyat a jogszabályban előírt végzettséggel 
rendelkező pedagógus fog tanítani. Így 32 pedagógussal, 
közülük mindössze kettő óraadóval – heti 6 illetve 12 tanóra 
erejéig – indítjuk a tanévet. 
A 278 tanulónk 16 tanuló és 9 napközi csoportban vág neki 
az új tanévnek. A 7. évfolyamon egy, a többi évfolyamon 
22 osztályunk folytatja tanulmányait. A medgyesbodzási 
telephelyen tanuló gyer mekek 1 tanulócsoportban fognak 
tevékenykedni. 
Az új tanévben igyekszünk olyan innovációkat megvalósítani, 
melyek a medgyesegyházi diákok esélyegyenlőségét tovább 
növelik és mega lapozott tudást biztosítanak a középiskolába 
lépéshez.

CIRKUSZ LÁTOGATÁS ISKOLAI SZERVEZÉSBEN
Iskolánk ebben az évben is megszervezte, hogy azok a kitűnő 
tanulóink, akik a bizonyítványhoz cirkuszbelépőt kaptak 
a Fővárosi Nagycirkusz jóvoltából, közösen juthassanak 
el az előadásra. A kirándulás a szülőknek ingyenes volt, 
mert az előző évekhez hasonlóan most is Sütő Mária Márta 
alpolgármester asszony fizette a busz költségét, sőt még 
programról is gondoskodott, mert tanítványaink látogatást 
tehettek a Parlamentben is. Köszönjük neki, hogy évek óta 
segíti iskolánkat! 

Köszönjük a gyermekek kísérését; Czene Tiborné, Hrabovszki 
Tünde, Hrabovszki Gizella, Király Gyöngyi, Nagy Gézáné, 
Piják Andrásné, Schmindtné Becsei Edit Szigetvári Józsefné, 
Varga Sándorné!

dr. Sióréti Gabriella  
intézményvezető

 

A                  augusztusi hírei
 

2019. július 31én alapítványunk 
a NEATF19ÖV0088 pályázati azonosítószámú, 
„Közösségeket építünk!” elne vezésű nyertes pályázatának 
keretében szervezett kirándu lást azoknak a Schéner Mihály 
Általános Iskolába járó gyer mekeknek, akik majdnem kitűnő 
tanulmányi eredménnyel büszkélkedhetnek. A kiránduláson 
35 gyermek vett részt. A délelőttöt az Alföld Gyöngye 
Kalandparkban töltötte a csoport, majd az ebéd elfogyasztása 
után Békéscsabára utaztunk tovább, ahol az alsósok 3Ds 
filmet néztek a moziban, a felsősök pedig bowlingoztak.

 

Alapítványunk sok éve pályázik 
iskolatáskákra a „Köszönjük, Sió!”, 
pályázat keretében. Az értesítés 
szerint, 8, szeptembertől iskolát 
kezdő 1. osztályos gyermek számára 
tudunk iskolatáskát adni, így segítve 
a tanévkezdést a szülőknek! Kö
szönjük a programnak a lehetőséget! 

Szeptemberben még azért rajzolunk cserébe a táskákért.  
A táskákat várhatóan a tanévnyitó ünnepség után kapják meg 
a tanulók.

Gácsér Béláné 
kuratóriumi elnök

 
RAJZOS SIKEREK!

Lassan már megszokjuk, hogy nem 
múlik el úgy hónap, hogy iskolánk egy 
vagy több tanulójának rajzpályázati si
keréről számolhatunk be. Ebben a hó
napban Kakuszi Eszter 4.b osztályos ta
nulónk ért el két helyezést is. Először a 
Csanádapácán meghirdetett meseilluszt

rációs rajzversenyen lett különdíjas, majd az ÚjZélandi 
Wellingtonban megjelenő újság által meghirdetett rajzpá
lyázaton lett I. helyezett korosztályában. 
Felkészítője: Gácsér Béláné

GRATULÁLUNK ESZTER! NAGYON BÜSZKÉK 
VAGYUNK RÁD! 

 dr. Sióréti Gabriella  
intézményvezető
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ERZSÉBET TÁBOROK A SCHÉNERBEN

Az idei nyáron összesen 86 gyermek vett 
részt az iskolánk által megpályázott két 
Erzsébet táborban. Az egyik tábor napközis 
táborként működött. Alkotó táborként 
agyagozással, festéssel, rajzolással 

és két kirándulással töltötte a hetet 47 alsó tagozatos gyermek. 
A pályázatot Gácsér Béláné írta meg, a foglalkozásokat Emma néni 
mellett Hegedűs Kitti, Laczóné Berényi Márta Nagyné Varga Erna 
és Nyáriné Szlávik Mária vezette. A gyermekek kiszolgálásáról 
Kotroczóné Holecz Edit, Mochnács Éva, Pleskonics Zsuzsanna és 
Vízhányó Erika gondoskodott. A másik tábor Zánkán volt. Itt rengeteg 
program közül választhattak a gyermekek. Sárkányhajózástól, 
tinidiscón át, fürdés a Balatonban, látogatás Tihanyban, soksok 
játék és kézműves foglalkozás is várta a 39 résztvevő gyermeket.  
A pályázatot Szigetvári Józsefné tanító néni írta meg, s a tábor 
megszervezését is ő vállalta.  Évek óta társa a táboroztatásban 
Emenet Adrienn, Likerné Buzás Edit és Szalkai Éva tanító néni. 
Mindkét tábor résztvevői hasonlóan köszöntek el egymástól 
„Jövőre, Veled, Ugyanitt!” Köszönjük a táborozás lehetőségét 
az Erzsébet a Kárpátmedencei Gyermekekért Alapítványnak! 
Köszönöm kollégáimnak a jó programokat, és a gyermekek 
érdekében végzett önzetlen munkájukat!

dr. Sióréti Gabriella 
intézményvezető

Nyári gyermek programok a gyermekjóléti szolgálattal

A Medgyesegyháza Gondozási Központ évek óta szervez a nyári 
programokat a településen élő gyermeke részére. Az idei évben 2019. 
08. 12. és 2019. 08. 16. közötti időszakban került sor a nyári gyermek 
programok megtartására.
Kirándulást szerveztünk Magyardombegyházra, ahol a gyerekek meg
ismerhették a sajt, a joghurt és a különböző kecsketejből készült élel
miszerek gyártásának folyamatát. Meglátogattuk az állatokat is, ahol a 
falusi udvar háziállataival ismerkedhettünk meg. A legnagyobb sikert 
a kecskék aratták, a gyerekek szívesen simogatták, fotózták őket. 
Vendéglátónk a Magyardomegyházi Önkormányzat túrógombóccal, 
sajtés joghurt kóstolóval, valamint hideg frissítővel vendégelt meg 
minket. A következő napon Bánkútra kirándultunk, ahol a kastély 
udvarán játékos akadályversenyt szerveztünk, mézeskalácsot 
díszítettünk, majd bográcsban főzött lecsóval vendégeltük meg a 
résztvevőket. A harmadik napon népi játszóházat tartott Deák Giliczó 
Andrea védőnőnk, akinek vezetésével karkötőket, álom fogókat 
készítettek a gyerekek. 
Következő kirándulás Almáskamaráson az ország kemencéjénél lévő 
játszótérre vezetett. A kiránduláson részt vettek az Idősek Klubjába 
bejáró idősek is. A kemencében sült sajtos és tepertős pogácsa nagy 
sikert aratott. Az utolsó napon Csabaszabadi községet látogattuk meg, 
ahol rendőrségi bemutató mellett, volt arcfestés, csillámtetoválás, 
ugrálovár, és rengeteg játékos vetélkedő. A színes programot köve
tően a szervezők babgulyással vendégelték meg a résztvevőket. 
A programokon naponta közel húsz gyermek vett részt, külön 
örömünkre szolgált, hogy a Bánkúti településrészről is sokan vettek 
részt a programokon. 
Programjainkat a mezőkovácsházi Egészségfejlesztési Iroda 
ásványvízzel és gyümölccsel támogatta, melyet ezúttal is köszönünk! 
Ezúton mondunk köszönetet a Boldog Otthon Alapítványnak, 
és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak azért, hogy az aka
dályversenyhez szükséges eszközöket biztosították, és részt vettek a 
játék lebonyolításában. Köszönjük a vendéglátást Magyardombegyház 
Község Önkormányzatának!

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói
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„MOZGÁSBA HOZVA”
KENYÉRÜNNEP BÁNKÚTON

 
A Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
idén augusztus 20án, új 
rendezvényt hívott életre Bánkúton, 
a Kenyérünnep névre keresztelt 
programot. 
 Büszke vagyok a tagságomra, 
hogy fáradhatatlanul ötletel
nek, és meg is valósítják elkép
zeléseinket. A bánkúti és med
gyesi asszonyokon kívül e 
helyen is köszönetet mondok a 

civil partnerszervezeteknek, akik mindig egy emberként állnak 
törekvéseink mögé és minden támogatónak az önkormányzat és 
a lakosság köréből. Külön köszönet Szigethy Szilárdnak, aki új 
evangélikus lelkészünkként megszentelte kenyerünket és Zalai 
Csabának, aki Baross László, világhírű búzanemesítőnk munkásságát 
idézte fel! 

Szabó Györgyné 
egyesületi elnök 

TESTVÉRTELEPÜLÉSI FELLÉPŐK

A medgyesegyházi Dinnyefesz
tiválon hagyományosan minden 
évben szerepel egy nemzetiségi 
blokk. Így volt ez a 25. jubi
leumi rendezvényen is. A fesz
tivál második napján, Șiria, 
magyarul ismert nevén Világos 
testvértelepülésünkről érkeztek 
fellépők. Sütő Mária Márta, 

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület elnöke büszke 
arra, hogy nagyon élő az együttműködés a határon túli településsel, 
egymás kulturális rendezvényeit évek óta rendszeresen látogatják. 
A Siriana Romániai Néptánc Csoport már nem először állt színpadra 
Medgyesegyházán, most is nagy sikerrel. (X)

Köszönetünket fejezzük ki a XXV. Jubileumi Dinnyefesztivál 
támogatóinak: Művelődési Ház és Könyvtár, Bólem Építőipari Kft., 
Mochnács Pál, Andromeda Travel, Icuka CukiKociszki Ilona, Békés 
Takarék, ETF Alapítvány, Medgyesegyháza Város Önkormányzata, 
Család és Karrier Pont, Szivárvány Aqua, Major HúsMajor József, 
Stangli SütödeSzöllősi György, Szatyi Stage Team, Visual Project, 
OTP Bank, Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ, Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat, Román Nemzetiségi Önkormányzat, Békésszentadrási 
Sörfőzde, Metaker Plus Kft.Kárpáti 
József, Grósz és Társai Kft., Héja Ricsi, Fodrász Zsuzsa, Dusik 
János és Kiss Magdolna, Acid Jazz Dance, No Comment Dance, 
Sparta Taekwondo, Keresztesi Ferenc, LiSzi Disco, dr. Nagy Béla 
György és családja, Hegedűs Vendéglő Hegedűs Sándor, Csizmadia 
TiborZöldség Gyümölcs, ifj. Serfőző Sándor vállalkozó, Horváth 
András és családja, Hubertus Vadásztársaság, Fűri Imre és családja, 
Településüzemeltetés, Magyar Dinnyetermelők Egyesülete, Molnár 
József és családja, Kovács Zoltán (virágok), Nyomás Mindenre, Gyűrki 
Józsefné, Rácz MagdolnaPROUVÉ, Településünk közmunkásai 
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HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Telefon: /0668/440000 

Fax:/0668/440860

Ikt.szám: Ált/6005/2019. Tárgy: Ajánlásszámok megállapítása
Ügyintéző: Benczik Magdolna
Helyi Választási Iroda Vezetőjének
1/2019. (VIII.08.) számú közleménye

A Medgyesegyházi Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi
 

k ö z l e m é n y t 
adom ki:
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma 
Medgyesegyháza településen: 89. 
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez 
szükséges ajánlások száma Medgyesegyháza településen: 30. 
A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet 
és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9én (hétfő) 
16.00 óráig kell a Medgyesegyháza Helyi Választási Bizottsághoz 
(5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) bejelenteni. 
Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 
három napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére 
hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani 
a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth 
tér 1. fax: +3668440860 email: medgyes@medgyesegyhaza.hu).  
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének 
napjától, azaz 2019. augusztus 8. napjától számított legkésőbb 
harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. augusztus 12én (hétfő) 16.00 
óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő 
jogvesztő. 
A kifogást írásban  személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus 
levélben eljuttatva  lehet benyújtani. 
A kifogásnak tartalmaznia kell:
 a jogszabálysértés megjelölését, 
 a jogszabálysértés bizonyítékait, 
 a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és  ha a 
lakcímétől (székhelyétől) eltér  postai értesítési címét, 
 a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a 
külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár 
nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló 
hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy 
más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásbavételi számát. 
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és 
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét is. 
A kifogás tárgyi illetékmentes.

I n d o k o l á s
A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a 
polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi 
választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 
hatvanhatodik napon, azaz a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási 
határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. 
(VII.29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint 2019. augusztus 8án.
A Ve. ugyanezen §ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások 
számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi 
névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – a 19/2019. 
(VII.29.) IM rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 2019. 
augusztus 7i  adatai alapján kell megállapítani.
A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások 

számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, 
illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott 
választókerület választópolgárainak legalább 1%a jelöltnek ajánlott.  
Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján 
polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú 
település választópolgárainak legalább 3%a jelöltnek ajánlott. 
A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” 
informatikai alkalmazás (NVR) Választást Előkészítő Rendszerrésze 
(VER) által közzétett – adatai szerint, Medgyesegyháza város 
választópolgárainak száma 2019. augusztus 7. napján 2941 fő volt, 
melynek 1 %a felfelé kerekítve 30, míg 3 %a felfelé kerekítve 89. 
A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és 
polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik 
napon – azaz 2019. szeptember 9én (hétfő) 16.00 óráig  kell 
bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság 
vesz nyilvántartásba. 
Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel 
adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján 
– a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő 
kifüggesztés és a medgyesegyhaza.hu internetes oldalon történő 
megjelenés útján  gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 
208212. §ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul. 

dr. Kormányos László s.k.
 HVI vezető

Az idén már a XXVII. Medgyesegyházi Napok kerül 
megrendezésre!

A Művelődési Ház és Könyvtár főzőversenyt hirdet 2019. szeptember 
28án, szombaton 14 órától a Művelődési Ház melletti parkolóban.

Versenykiírás: Bográcsban bármilyen ételt lehet készíteni. (Bográcsot, 
alapanyagokat, főzőalkalmatosságot, edényeket, mindenki hozzon 
magával). Minden csapatnak 6m2es területet biztosítunk és egy asztalt 
két paddal ahová sátrat is felépíthetnek. A csapatok 2019. szeptember 
26ig jelentkezhetnek a Művelődési Ház emeleti irodájában.  
Nevezési díj: 2.000,-Ft/csapat

Verseny első három helyezettjét díjazzuk.
I. díj 30.000,Ft/csapat
II.díj 20.000,Ft/csapat

III. díj 10.000,Ft/csapat

Házi Sütemény verseny
Nevezze be szeptember 28án 17 óráig legfinomabb házi süteményét! 
A sütiket zsűri fogja értékelni sorszámok alapján, A versenyre 
maximum egy kistányér édes/sós sütemény nevezhető. 

Házi Pálinka verseny
Nevezze be szeptember 28án 17 óráig a legjobb házi pálinkáját! 
A fantasztikus nedűt zsűri fogja értékelni sorszám alapján. A versenyre 
maximum 2dl pálinka nevezhető. Az üvegen csak a fajtát és az évjáratot 
kell feltüntetni. 

III. Medgyesegyháza Félmaraton  
Szeptember 28án a Medgyesegyháza Félmaraton 3. alkalommal 
kerül megrendezésre és persze nem csupán a profi, gyakorlott futókat 
várjuk szeretettel, hanem minden mozdulni vágyót! A távot futva 
illetve sétálva is meg lehet tenni, felkészültségi fok szerint.

Tisztelettel: 
Farkas Gyula  

intézményvezető
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NEKROLÓG
NEGREA CONSTANTIN DÁNIEL

1952-2019

Negrea Constantin Dániel 1952 
október 

25én született a romániai Craiován.
Mind általános iskolai, középiskolai és egyetemi 
tanulmányait szülővárosában végezte, 1976ban 
matematika szakos tanárként diplomázott. Munkássága 
Tordán vette kezdetét. Családalapítást követően két 
fiúgyermeke született.

1990ben a magyarországi Pusztaottlakára települtek 
át, ahol 10 évig dolgozott matematika tanárként és 
iskola igazgatóként is, majd ugyanennyi időn át tanított 
matematikát a battonyai Magdu Lucian Kéttannyelvű 
Általános Iskolában nyugdíjazásáig, 2014ig.

Időközben a sors tragikus hirtelenséggel elszólította 
mellőle gyermekei édesanyját. Megözvegyülve Sütő 
Mária Márta oldalán találta meg a boldogságot és 
kezdett új életet 25 esztendeje.

Medgyesegyházán nemcsak otthonra lelt, de közéleti 
tevékenységi is kiteljesedett.  Több mint két évtizedre, 
hogy a magyarországi román nemzetiség életébe 
bekapcsolódva  igen aktívan kezdett el  dolgozni.

Kezdeményezésére alakult meg Medgyesegyházán az 
akkori  Román Kisebbségi Önkormányzat, ahol azóta 
is elnökként dolgozott.

20022006ig az Országos Román Önkormányzat 
tagjaként vállalt feladatot, majd  2010 októberéig 
Békés Megye Román Kisebbségi Önkormányzatának 
alelnökeként fogta össze a hazai román nemzetiséget.
Ez idő alatt is  számtalan rendezvényt szervezett, 
programon dolgozott azon cél érdekében, hogy a 
hazai román nemzetiség értékei a jövő számára 
átörökítődjenek.
Több sikeres, már hagyományosnak mondható 
rendezvény  szervezője volt Medgyesegyházán, mint: 
Nemzetiségi bál, nemzetiségi délután a Dinnyefesztivál 
keretében, nemzetiségi fellépések, Nemzetiségi Napok, 
melyek életre keltették a már lassan feledésbe merülő 

kulturális hagyományokat.
Folyamatosan, önzetlenül munkálkodott azon, hogy a 
településen élő fiatalokszármazásuktól függetlenül 
megismerjék a román nemzetiségi kultúrát, 
közelebb kerüljenek a román közösség értékeinek 
megismeréséhez. 
Nagy szerepe volt annak létrehozásában, hogy a helyi 
általános iskolában az érdeklődő diákok tanulhatták a 
román nemzetiségi nyelvet és a román népismeret. 
Az óvodában is elérhetők lettek  a román nemzetiségi 
foglalkozások a kicsinyek számára.
A tanulóknak rendszeresen nyelvi és népismereti 
táborozást szervezett anyanyelvi környezetben, s 
támogatásokkal segítette a hátrányos helyzetű  gyermek 
számára is  a részvételt.
Alapítója volt „A Románság Hagyományaiért és 
Jövőjéért Egyesületnek”, mely szervezet széleskörű 
hagyományőrző és átörökítő tevékenységre ösztönzi  a 
közösséget. 
Munkája  eredményeként Medgyesegyháza város  
romániai testvértelepülési együttműködéseket generált. 
Elsőként 2003ban a Kolozs megyei ValeaIerii /
Járavize/, településsel, majd 2006ban az Arad megyei 
Siria /Világos/ településsel köttetett megállapodás.
Negrea Constantin Dánielt 2014 októberben az 
Országos Román Nemzetiségi Önkormányzat kulturális 
bizottságának tagjává választották, ahol fáradhatatlanul 
tevékenykedett.

2005ben „Békés Megyei Kisebbségekért Díj”at, 
2008ban „A magyarországi román nyelv oktatásáért” 
elismerést,
2015ben „Medgyesegyházáért Emlékérmet kapott.

Ugyanebben az évben „Magyarországi Nemzeti
ségekért”, országos Kitüntetést vehetett át. A halál 
váratlanul élte 2019. augusztus 10én. 

Medgyesegyháza önkormányzta az elhunytat saját 
halottjává nyilvánította.

Munkássága tartalmas emlékét megőrizzük!

Medgyesegyháza Város Önkormányzata, 

Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat


