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TlszTELT MED6yEst És BÁNKúTt poLeÁnrÁnseut
KEDVES BARÁTOM !

Közeledik az október 3-i önkormányzati választás, és húsz év után az első önkormányzati választás, amikor nem
indulok sem polgármester-, sem képVisblő-jelöltként. 5ok mindent, körülményt figyelembe Vettem, ezeket
összegezve hoztam meg a döntésemet. Nem volt könnyű döntés, mivel eddigi munkámat, - a mindenkori képviselő-
testületekkel, a civil szervezetekkel, egyházakkal, településünk polgáraival való együttműködést, a közös munkát,
annak ered ményeit - sikeresnek tartom. Ma is, köZel 20 év polgármesteri munka után, megbízatásom utolsó napjáig,
minden nap örömmel végzem a munkámat, teljesítem feladataimat. Fáradtságot, hitehagyottságot soha nem
érezte m,

Az önök bizalma, támogatása 5 vá|asztási cikluson,20 éven keresztül különleges lehetőség, elmondhatatlan
megtiszteltetés, amiért örökre hálás vagyok és leszek! Emlékszem a kezdetekre, 1990. októberére és a folytatásra,
nem volt könnyű: többpúrtrendszer, demokrócia, az államitulajdon lebontása, kórpótlós, szövetkezetek átalakítósa,
magántulojdon, önkormányzatiság, stb., ezek mind-mind eddig csak a történelem- és különféle tan, és
szakkönyvekből, - vagy még onnan sem ismert kifejezések. Hazánk elmúlt közel 50 éves gyakor|atában ismeretlen
fogalmak voltak. Szerencsés embernek tartom magam, mert kiváló képviselőkkel, intézmény vezetőkkel,
intézményi dolgozókkal, hivatali és önkormányzati munkatársakkal dolgozhattam együtt! Összegezve a húsz év
történésit, reálisan meg kell á||apítani, hogy alapvetően - pozitív irányba - megváltozott Med8yese8yháza! A mi
településünkön sok milliárd értékű nagyfontosságú beruházások valósu|tak meg, alapvetően pályázati forrásbó|,
Akkor, amikor a környezetünkben a legtöbb önkormányzat eladósodott, felélte vagyonát a M l Medgyesegyházánkon,
a,,közvagyon" a közösség vagyona az 1990-s állapotokhoz képest, a vagyonmérleg szerint is közel 38 szorosára
nöVekedett. Mi is történt? 1990-ben a bu rkolt uta k a ránya alig érte el a 38yo-í, ma ez96Yo, sőt a régebbi uta k részben
felújításon korszerűsítésen estek át, példáula Zsilinszki, a Luthe, a Deák F, Vagy le8utóbb a Moravszkiés Petőfi utcák.
Lezárult a közbeszerzési eljárása a Ba ross-Báth o ry-J ózsef A-Szabadság utcák útjainak, járdáinak felújításának, a
beruházás, ame|yhez több mint 200 Millió támogatást nyertünk 2010. november 15-re be is fejeződik, Felújítottuk az
orvosirendelőket,azorvosi ügyeletet Bánkúton és Medgyesen. Építettünk ate|jességigényené|kül-sportcsarnokot,
szennyvíztisztítót, majd 1-11-1ll ütem ben szennyvíz-hálőzatoí, a lV ütem pá lyázata jelen Ieg elbírálás a latt Va n, uszodát,
új iskolát, óvodát, ká be lte levíziós- és szé|essávú internet hálózatot, és játszótereket. BeVezettük a bölcsődei ellátást.
Településünk tulajdonába került Bá n kút és Medgyesegyháza Vízm űVe, Vízellátó rendszere, a ma ldősek otthona ként
működő vo|t Szülőotthon, a bánkúti Vo|t Baross kastély, a jeIenlegi Közösségi Ház, amelynek a te|jes kü15ő felújítása,
parképítése a napokban fejeződött be, Hosszadalmas procedúra, fellebbezési eljárást követően a közelmúltban
jelentős össze8ű támogatást nyertü n k a Vasúti pá lya és a Gárdonyi út közötti Volt MÁV terület pa rkosítására, játszótér
építésére, járda, díszburkolat építésére, valamint a Művelődési Ház nyílászáró cseréjére, az épület kü|ső fe|újítására.
Létrehoztunk új, a közössé8ünk és környezetünk számára fontos intézményeket: Csa|ádsegítő- és Gondozási
Központot, Támogató Szolgálatot, Szociális Jelzőrendszert, hatékony szociális védelmi rendszert, amelyek
létesítéséhez, működtetéséhez jelentős forrásokat nyertünk, ezzel sok új munkaheIyet is teremtettünk. A jelenlegi
Önkormányzat és lntézményei igyekeztek és igyekeznek a lehető |egkorszerűbb, a leghatékonyabb, ma8asszinintű
ellátásokat biztosítani. Nem csak az itt élők számára, hanem a környező települések és azok polgárai számára is
számos fontos, nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújtunk, az egészségügyi-, a szociális ellátások és az oktatás
területén is. A környező települések közül csak nálunk működik gyermeksza korvos, fogszakorvos, orvosi
laboratóriUm, szociá lis jelzőrendszer, tá mogató szolgálat, idősek otthona. A Ml lsKotÁNK, a schéner Mihály Nevelési
és Oktatási Központ Békés megye egyik legkorszerűbb iskolája, amelynek a tanu|ó Iétszáma évről évre bővül.
Medgyesbodzáson és Pusztaottlakán,,bezárt az iskola", így ezen telepü|ések diákjai is a Ml iskolánk tanulói, de egyre
nagyobb számban érkeznek tanulók NagykamarásróI és AlmáskamásróI is. Az itt tanulókat uszoda, sportcsarnok,
nyelvi laboratórium várja, de hasonlóan kiváló színvonaIú az óvodai neve|és is. Büszkék vagyunk arra, hogy a növekvő
tanuló létszám illetve feladat bővülés azt is jelenti, hogy nem kell pedagógus és egyéb álláshelyeket megszüntetni,
sőt, mindezek új munkahelyeket is jelentettek és jelentenek. A me8yei Ren d őr-főka p itá nysá88a l e8yüttműködve
Medgyesegyházán Rendőrőrsöt is létesítettünk, büszkék lehetünk arra, hogy településünkön Polgárőr Egyesület is
működik, hogy ezzeI is javítsun k a köz- és vagyonbiztonságot.



A fentiekben jelzett új létesítmények, új intézmények és feladatellátások összesen legalább 60-70 új
munkahelyet je|entettek napjainkig az Önkormányzat működési körében. Össze sem lehet hason|ítani a tanácsi
rendszer szolgáltatásait a maival. A 5zolgáltatás bővülés eredménye, hogy ma 151 munkavállalónak tudunk állandó
munkahelyet biztosítani, ezzel több, mint 150 család megélhetési gondjai mérséklődnek. A közhasznú és közcé|ú
foglalkoztatásról eltérőek a véIemények Én és képviselő-tá rsaim mindig azt képviseltük, hogy helyesebb munkáért
bért fizetni, mint segélyt és ezzel az alapelwel évről évre 250-300 főt foglalkoztattunk évente, ezzel további,
legalább 250 családnak nyújtottunk lehetőséget, esélyt a ,,nehéz idők" túléléséhez. A közcélú és közhasznú munkát
végző polgártársaink fő szerepet vállaltak a köz- és intézményi területek, épü|etek fenntartásában, de komo|y
segítséget nyújtottak sZociális-, nevelési-, oktatási-, sport és közfeIedataink ellátásához is. Segítséget nyújtunk a helyi
egyházak temető és egyéb fenntartási feIadataihoz is, a hoI rendszeresen számos közhasznú munkavállaló dol5ozik. A
felsőfokú tanulmányokat folytató medgyesegyházi és környékbe|i diákok számára folyamatosan biztosítottuk a
kötelező szakmai gyakorlat lehetőségét, a képzésen, átképzésen résztvevő Medgyesieknek a Munkaügyi
Központtal együttműködve rendszeresen biztosítottuk az elhelyezkedéshez nélkülözhetetlen munkatapasztalat,
gyakorlat megszerzésének lehetőségét. Környezetünkben egyedüláltó módon az Önkormányzat tulajdonában
vannak a fontos helyi közművek, szolgáltatások: a he,lyi vízmű, VíZeIlátó rendszer, sze n nyvízcsatorn a-h á lóZat,

szennyvíztisztító-teIep, kábeltelevízió- és szélessávú inte rn et-há lózat, amelyek kellő biztosítékot jelentenek arra,
hogy a mindenkori szolgáltatási árszinthez képest, olcsó helyi közszolgáltatás Valósuljon meg.

A fejlődés nem csak kőből, téglából, vagy cementből megépített épületekben, utakban, intézményekben
mórhető, hanem a helyi demokrácia, a nyilvánosság, a közösségi, civil gondolkodás erősödésében, azok szellemi
műhelyeiben elért eredményekben is. Az 1990-es évek elején összeta rtozá s u n kat, egymásra utaltsá8unkat jelképező
címert, zász|ót fogadtunk el. Ha8yományteremtési szándékkal létrehoztuk saját ünnepeinket: a MEDGYESEGYHÁzl
NAPoKAI majd a DlNNYEFEszTlVÁLT is, Tiszteljük és megemlékezünk kiválóságainkró|, pé|daképeinkről, a sport, a

tanu|ás, aZ oktatás, a kultúra,a közszolgá|atterületén. KönyvekalakjábanfeIdo|goztuk múltunkat, hagyományainkat,
rendszeresen megemlékezünk a múlt és jelen helyi kiválóságairól, példaképeinkről. Létrehoztuk a bánkúti Baross
Lász|ó Em|ékszobát és a med8ye5iSchéner Mihály Emlékházat. Van rendszeresen megjeIenő, minden lakóházba e|jutó

helyi újságunk, környezetünkben egyedülálló módon - már 1993-tó|, a kábelteleVíZlós hálóZat megépítésétő| - minden
képviselő-testületi ülés a nyilvánosság előtt, a helyi kábeltelevízió egyenes adásában történik. AZ e|múlt 20
esztendőben számos új helyi egyesület, alapítvány, szlovák és román kisebbségi önkormányzatok jöttek |étre,
a melye k egyre fontosabb szerepet tö|tenek be te Iepü |ésünk életébe n, A heIyi egyháza k, felekezetek példa m utatóa n,

aktívan részt vesznek a jeIen és jövő formálásában, az Önkormányzat rendszeresen támogatla cé|jaik megvalósítását,
A helyi demokrácia erősítése érdekében a képViselő-testület Bánkúton 2006-tól Rész-önkormányzatot hozott |étre, és
időközönként ott is ü|ésezik, Végre a Bánkútiak is kezükbe vehették önön sorsuk irányítását. Úgy gondo|om, hogy
Önök is meg tudjá k erősíteni azt, hogy a köZterületek, parkok, játszóterek és közintézmények korszerűek, esztétikUsa k,

ápoltak és gondozottak, jelentős gondot fordítunk zö|dfelü|etek és virágok te|epítésére, Az itt élők, a mindenkori
képviselő-testületek, folyamatos település feilesztő, a szolgáltatásokat bővítő, térségi vezető szerepét, a helyi
demokráciát kiterjesztő törekvéseit elismerte az Önkormányzati Miniszter is, aki a Köztársasági Elnökhöz
felteriesztette Medgyesegyháza VÁRossÁ NYltVÁN ÍTASÁT. MEDGYESEGYHÁZA 2oo9. JÚLlUs o1-TőL VÁRosl
STÁTUsszAl, cÍMMEL RENDELKEzlK, a miga ra nciája, lehetősége, fontos feItétele a toVá bbifejlődésnek.

Tisztelt Polgártársam! Kedves Barótom !

Úgy vélem, hogy a képviselő-testületeknek, a helyi intézményeknek, az intézrnények vezetőinek, dolgozóinak, a

PoIgármesteri HivataI dolgozóinak, Önnek és családjának köszönhetően Medgyese8yháza az elmúlt 20 esztendőben
példaértékű, kiemelkedő fe|lesztéseket valósított meg. Az itteni élet minősége: az oktatás, a szociális védelem, az
egészségügy, a kultúra, a közművelődés, a helyi demokrácía, a civil mozgalmak, a sportolás, az infrastruktúrák
feltételei, minősége jelentősen Iavu lt. Esélyt soha el nem sza lasztottunk, a tová bbi fejlődés, fejlesztések lehetőségei
adottak. Boldog vagyok, hogy enne k a hihetetlen fej|ődésnek a lakítója, formá |ója, része5e lehettem I

Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett,
megvalósítását munkájával, tehetségével, áldozatvállalásáVal támo8atta !

Köszönöm a me8tisztelő bizalmat, ezta különleges lehetőséget!

Medgyesegyh áza, 2010. szeptem b er 24-én

vagy kimagasló eredményeink
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Dr. Na8y BéIa polgármester
Barátságga l és tisztelettel:


