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HELYI TERMELŐI PIAC KIALAKÍTÁSA MEDGYESEGYHÁZÁN…

Hosszú idő teleik el egy-egy beruhá-
zási szándék, elképzelés megfogal-
mazásától, megszületésétől a konkrét 
megvalósításig. Legtöbbször évek tel-
nek el, mire megvalósul egy terv, egy 
elképzelés.
Így van ez a helyi piac esetében is. Év-
tizedek óta meglévő probléma, hogy 
nincs Medgyesegyházán egy a jogsza-
bályi előírásoknak, illetve a legminimá-
lisabb igényeknek megfelelő piac. Ke-
vesen tudják, hogy a jelenlegi állapot, 
amelyet a helyi köznyelv „piacként” 
emleget nem elégíti ki a piac minimális 
követelményeit.  Mind a termelők, az 
árusok mind pedig a vásárlók ki van-
nak téve az időjárás és körülmények vi-
szontagságainak, WC., tisztálkodási le-
hetőség nincs. Kedvezőtlen, méltatlan 
feltételek, körülmények között folyik 
az adás-vétel. A képviselő testületek 
rendszeresen megfogalmazták egy új 
piac létesítésének igényét, de pénzügyi 
forrás, lehetőség, valamint alkalmas 
hely hiánya mindig megakadályozta a 
megvalósítást.
A közelmúltban jelentős változás állt 
be: Egyrészről az Önkormányzat hosz-
szú tárgyalások eredményeképpen 

megszerezte a hozzájárulást a MÁV. 
Zrt-től, hogy a több évtizede romok-
ban álló, funkcióját vesztett „Állatfel-
hajtót” lebontsa. A bontás szakszerű és 
gyors elvégzéséhez Holecz István helyi 
vállalkozó nyújtott segítséget, akinek 
ezúton is köszönöm munkáját és példa-
mutató hozzáállását. Ez a hely, amely 

alig 150 m-re van a jelenlegi árusítások 
helyétől, jól megközelíthető alkalmas 
piac kialakításának helyszínéül. Más-
részről pedig a „forráshiány” is elhá-
rult ugyanis 2017. nyarán megjelent a 
VP-7.2.1-7.4.1.3-17 
jelű pályázat „Helyi 
termelői piac kiala-
kítására”. A pályázat 
benyújtására rövid 
idő állt rendelkezés-
re, ezért sürgősen el 
kellett készíteni a 
terveket, és a szak-
szerű pályázatot. 
Az előbbinél Sóki 
Zoltán tervező volt 
segítségünkre, míg 
a pályázat összeál-
lítását, elkészítését 
együttműködő partnerünk a Kertészek 
Földje Egyesület vállalta. Már a tervek 
benyújtásakor meg kellett szerezni a 
földterület kezelőjének (MÁV.Zrt.) és 
tulajdonosának (Magyar Állam) a hoz-
zájárulását is a létesítéshez, ami szintén 
meglehetősen bonyolult folyamat volt. 
Időközben kérelemmel fordultunk az 
állami tulajdon kezelőjéhez a Magyar 

Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt.-hez, hogy 
a szükséges területet 
adja Medgyesegyhá-
za Város tulajdoná-
ba.
2017. június 22.-n 
nyújtottuk be a pá-
lyázatot, és a közel-
múltban, 2018. július 
13-n kaptuk az érte-
sítést arról, hogy si-
kerrel pályáztunk és 
elnyertük a több mint 

40 MILLIÓS vissza nem térítendő tá-
mogatást a helyi piac és fedett árusító 
hely kialakítására. A projekt teljes ösz-
szköltsége (a pályázat szerint): 47 122 
998 Ft. A támogatás intenzitása: 95%. 
Önerő összege (amelyet a képviselő 
testület a költségvetésből biztosított): 2 
356 150 Ft.

A projekt megvalósításának helye: 
Medgyesegyháza, Árpád u. 1/5. szám, 
a volt „Állatfelhajtó” helye és környé-
ke.
A projekt műszaki tartalma: Hozzáve-

tőleges 800 m2, bekerített, kapuval, szi-
lárd burkolattal ellátott, közművesített 
területen, 180 m2 összterületű, fedett 
árusítóhelyek kialakítása. Itt a tervek 
szerint 20 db. önálló, fedett árusítóhely 
kerül kialakításra. A piacon belül egy 
szociális blokk kerül kialakításra, ahol 
egy akadálymentes és egyben vevői 
WC. egy árusoknak fenntartott WC., és 
egy iroda kap helyet. A termelői piac 
bekerített területén kívül parkolóhe-
lyek kerülnek létesítésre.
Rövidesen megkezdődik a közbeszer-
zési eljárás, remélhetőleg eredményes 
lesz, és akkor rövidesen megkezdődhet 
a beruházás, amely várhatóan 1 évet 
vesz igénybe. Ezúton is köszönetemet 
fejezem ki a képviselő testületnek a 
pályázat benyújtásáért, a Kertészek 
Földje Egyesületnek és a Polgármesteri 
Hivatal munkatársainak a pályázat el-
készítéséért, Simonka György országy-
gyűlési képviselőnek a pályázat támo-
gatásáért. Bízom abban, hogy a megva-
lósuló termelői piacban sok öröme lesz 
a termelőknek, mind pedig a vásárlók-
nak egyaránt.

Tisztelettel: 
dr. Nagy Béla György polgármester

1 oldal 1 kép



július

FELHÍVÁS
A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal a MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL Növény és Talajvédelmi Osztály 
tájékoztatása alapján felhívja a település lakosságának fi-
gyelmét arra, hogy az elmúlt időszak csapadékos és me-
leg időjárása nagymértékben elősegítette a parlagfű és más 
egyéb gyomnövények egyébként is rendkívül gyors fejlő-
dését és terjedését. Felhívjuk a medgyesegyházi lakott és 
lakatlan ingatlanokkal, illetve földterületekkel rendelkező 
tulajdonosok illetve az ingatlan használója figyelmét arra, 
hogy a parlagfű mentesítése, illetve a parlagfű irtása, sza-
porodásának megelőzése minden ingatlantulajdonos tör-
vény által előírt állampolgári kötelezettsége.

A parlagfű-mentesítés kötelezettségének elmulasztása nö-
vényvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. Minden 

év június 30-át követően az ingatlan területén (udvar, kert), 
valamint az ingatlannal szomszédos közterületen (járda, 
árok, útpadka) talált parlagfű az ingatlantulajdonos vagy 
az ingatlant használó személy előzetes értesítése nélkül 
azonnali, az ingatlantulajdonost terhelő bírság kiszabását 
vonja maga után! 
Megkérjük a tisztelt lakosságot arra, hogy a növényvédel-
mi bírságok kiszabásának megelőzése, de főként a polle-
nallergiás megbetegedésekben szenvedő embertársaink 
érdekében, a parlagfű-mentesítést és egyéb gyommente-
sítést, valamint a gyommentesség folyamatos fenntartását 
minden ingatlantulajdonos rendszeresen végezze el! 

Segítő együttműködésüket köszönjük!

Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal

START 
KÖZMUNKAPROGRAM

2018. év június hónapban közmunkaprogramok keretében számos feladatot végez-
tek el a dolgozók:
Útpadkákkal ellátott úttestek karbantartását végeztük. Heti rendszerességgel taka-
rítottuk az árkokat, lefolyókat, belógó gallyakat eltávolítottuk. A parkokban sétá-
ló utakon gereblyézést, sepregetést, takarítást végeztünk. A virágágyak rendszeres 

kapálása, locsolása 
megtörtént, a kb. 
4000 tő rózsa fo-
lyamatos kapálása 
metszése, ápolása 
folyamatos. Külterületeken az Önkormányzati tulajdonú utak 
folyamatos karbantartása. 
Belterületi utcákon, intézményekben, vihar után Sportpályán, 
Parkokban, Konyhán gallyak összeszedése, fák vágása, elszál-
lítása.
A Dózsa utcaszakasz térkő lerakását folyamatosan végzik, Ba-
ross utca utcarészének járdabetonozását végezzük.
A térkő gyártógép napi átlagban 500-800 db térkövet készít, amit 
majd a Kossuth téren raknak le.
 A település közterületein és Bánkúton helyszínenként naponta 
folyamatos a fűnyírás.
Bánkúton, paprika szedése, kapálása, paprika karózását, kötözé-
sét végezték el. Medgyesegyházán sátrakban, Tv paprika szedé-
se, gazolása és kordonozása.
A műhelyben és a telephely területén végezték a gépek, szerszá-
mok karbantartását, intézményeknél csatorna takarítását, esővíz 
elvezetését, tetőcserepek megigazítását.
Az asztalosműhelyben fapadokat javítottak. A játszótéri játéko-
kon szükség szerint karbantartást végeztek.
A Vasútállomás tisztántartásának, takarításának felügyelete, va-
lamint a fűnyírás, melynek egy részét gépekkel végezték el.    

                Balázs Lívia            
koordinátor
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A MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT 
MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET

2018. AUGUSZTUS, SZEPTEMBER, OKTÓBER HAVI 
KIEMELT Programja:

EGYESÜLETI TAGOK ÉS MÁS ÉRDEKLŐDÖK 
SZÁMÁRA

2018. augusztus hó 20-án GYOPÁROSFÜRDŐ egész napos 
program

Várható indulás: Műv. Ház Parkoló 2018. augusztus 20-a (hétfő) 
de. 9.30 óra

Vissza indulás Gyopárosfürdőről 20.00 óra

JELENTKEZNI.  SZERDAI NAPOKON 9-11 ÓRA KÖZÖTT 
LEGKÉSŐBB AUGUSZTUS 8 SZERDÁIG

TAGOKNAK INGYENES, MÁS ÉRDEKLŐDÖKNEK 2.500.-
FT FŐ.(Ha a létszám összejön).

1. 2018. augusztus 22-én (szerda) du.15.30 órakor TAGY-
GYŰLÉS HELYE: CIVIL HÁZ

Azon egyesületi tagok, akik még nem foglaltak szállást az Er-
zsébet program keretében, feltétlenül jelentkezzenek, a taggyű-
lés után az Ő részükre külön tájékoztatót tartunk.

2. 2018. szeptember 15-én Budapest Sziklakórház megte-
kintése, majd azt követően Felcsút, kisvasúttal Alcsútdoboz Ar-
borétum, majd vissza Felcsútra szintén kisvasúttal. Onnan haza 
indulás, közben megálló hely: Kecskemét Auchan áruház.(itt le-
hetőség lesz egy kis bevásárlásra).

Várható indulás: Medgyesegyházáról 5.30 óra, haza érkezés a 
késő esti órákban.

EGYESÜLETI TAGOKNAK INGYENES, EGYÉB érdeklő-
dőknek 5.000-Ft buszköltség+belépő jegyek, cca 2.3oo.-ft/fő.

Jelentkezni: irodánkban szerdai napokon, de legkésőbb a Tagy-
gyűlés napján.

3. 2018. október 8-tól október hó 12 napjáig Hajdúszobo-
szló Hotel Hőforrás.  Őszi pihenés.

Kétágyas szobában 2018.10.08-10.12-ig

 / 4 éj/   6.800 Ft + IFA/fő összesen: 27.200.-+IFA 2.000.-Ft 
29.200.-ft/fő+busz költség 6.500.-Ft/fő. mindösszesen: 35.700.-
ft

Egyágyas szobában + 700.-ft/fő, tehát 7.5oo.-ft/fő/éj +IFA_ ösz-
szesen: 30.000.-ft/fő+2.000..-Ft IFA+6.500.-Ft/ fő buszköltség: 
mindösszesen: 38.500.-ft/

A kedvezményes ár igénybevételének feltétele a napi min. 1 TB 
által támogatott gyógykezelés/fő felvétele. 

Szállodánkban a következő gyógykezelések igénybevételére 
van lehetőség: orvosi gyógy masszázs,elektroterápia, tangentor, 

iszapkezelés, víz alatti csoportos gyógytorna. 

A kezelések kedvezményes igénybevételének feltétele TB kár-
tya. Napi 4 kezeléses csomag már 1.300 Ft/nap díjon elérhető.

Az üdülési költséget, a kezelések összegét ott helyben kell fi-
zetni.

Indulás autóbusszal 8–n reggel 8 órakor, visszaindulás: Haj-
dúszoboszló Hőforrás Hotelból 12-én 13.00 órakor.

A busz költsége: 6.500.-Ft/fő. Jelentkezni: kizárólag a busz 
költség 50 %-ának befizetésével, azaz 3.250.-Ft összeggel lehet 
Jelentkezni: irodánkban szerdai napokon, de legkésőbb a Tagy-
gyűlés napján.

A fenti programjainkat különböző támogatási forrásokból való-
sítjuk meg.

Várjuk az egyesület tagjainak, valamint az érdeklődök jelentke-
zését.

Külön értesítés már nem küldünk. Ezen programok az iroda aj-
taján is megtekinthetők.

Kérlek benneteket a határidők betartására.

Telefon: 06 30/ 443-28-61 
Szabó Györgyné elnök

A HÁZIORVOSI ELLÁTÁSRÓL

Tisztelt medgyesegyházi Polgárok!

Kérem engedjék meg, hogy fenti témában néhány gondolatomat 
megosszam Önökkel. Mindannyiunk előtt ismert, hogy települé-
sünkön – nem kis erőfeszítés eredményeként – valamennyi házi-
orvosi praxis betöltésre került. Ismerve a Hazánkban, különösen 
térségünkben jelentkező általános orvoshiányt úgy gondolom, 
hogy e tény rendkívüli elégedettségre adhat okot. Házi gyer-
mekorvosként dr. Hargel Ahmad, felnőtt háziorvosként a jelen-
leg szülési szabadságát töltő dr. Molnár Katalin és dr. Dimák 
Sándor tevékenykedik, míg a fogorvosi ellátást dr. Szeverényi 
László látja el. Az elmúlt időszakban több panasz is érkezett 
hivatalunkba, amely valamely háziorvos munkáját illette kriti-
kával. Többen szóvá tették, hogy a rendelési idő kezdetén vagy 
végén, esetleg kevéssel azután nem találták valamely orvost a 
rendelőben, vagy a rendelőből való távozáskor már nem látta el 
a beteget. Ezen panaszok jelentős része teljesen megalapozat-
lan volt, illetve az orvos minden esetben meg tudta indokolni 
távollétének okát. Tisztelettel kérem Önöket, hogy – a rend-
kívüli, azonnali ellátást igénylő esetek kivételével – tartsák 
be a rendelési időt, türelmesen várakozzanak és vegyék fi-
gyelembe, hogy az orvosi hivatás ellátása az egyik legfelelős-
ségteljesebb tevékenység. Ezúton is szeretném megköszönni 
háziorvosaink áldozatos, kitartó, fáradtságot nem ismerő 
munkáját, amelyet településünk lakóinak érdekében kifejte-
nek és kívánom, hogy kapják meg az őket méltán megillető 
emberi és erkölcsi megbecsülést! 
Megértésüket megköszönve;

Üdvözlettel: dr. Kormányos László
   jegyző
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CIVIL SZERVEZETEK PROGRAMTERVE 2018. AUGUSZTUS 1- SZEPTEMBER 31.

08.03-05. Dinnyefesztivál Művelődési Ház

08.31. Család és karrier pont 
átadás ETF Alapítvány 

08.22. Véradás Vöröskereszt Medgyesegyházi szervezete

09.01. Megyei értéktár 
-Békéscsaba Medgyesegyháza bemutatkozása Csatlakozhatnak civil szervezetek is

09.04.  Civil kerekasztal

09.06-09. Romániai kirándulás Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 
Egyesület Román Nemzetiségi Önkormányzat

09. Óvodai születésnap Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda Medgyesegyházi Varázserdő Alapítvány 

09.15. Budapesti kirándulás Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete

09.22. Véradó vacsora Vöröskereszt  Medgyesegyházi 
Szervezete 

09.15. Őszi családi kerékpáros 
kirándulás Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány

Schéner Mihály Általános Iskola

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

09.28-09.29. Medgyesi Napok Művelődési Ház
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány, 
Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 
Egyesület

TÁJÉKOZTATÓ
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a TAPPE KFT. ügyfélfogadási rendjét 
átszervezi augusztus és szeptember hónapra a következő időpontokra:

2018. Augusztus 15. szerda 14:00-15:00 óráig
2018. Augusztus 29. szerda 10:30-12:00 óráig
2018. Szeptember 12. szerda 14:00-15:00 óráig
2018. Szeptember 26. szerda 10:30-12:00 óráig

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
úgy döntött, hogy dr. Bagyinszky Marianna Emlékezésül… című könyvéből, 
az előzetes adatgyűjtés során feltárt maximálisan a 98 kitelepítéssel érintett 
család részére családonként 1 db példányt térítésmentesen biztosít. A 
Képviselő-testület Polgármester úr hatáskörébe utal 50 példányt ajándékozási 
célra, célzottan azon családok részére, - családonként egy példányt - akik az 
adatgyűjtés során nem kerültek feltárásra. 
Az érintett családok a könyvek térítésmentes példányát személyesen vagy 
meghatalmazottja útján a Művelődési Ház és Könyvtárban vehetik át, átvételi 
elismervény ellenében. 

A könyv megvásárolható a könyvtárban minden hétköznap 9.00-17.30 óráig 
1800 Ft értékben.

Emlékezésül
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TÖBB MINT 100 MILLIÓS 
KÜLTERÜLETI 
KÖZUTFEJLESZTÉS 
MEDGYESEGYHÁZÁN
Önkormányzatunk és a képviselő testület minden 
lehetőséget igyekszik felhasználni, hogy az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő helyi utakat korszerűsít-
sük, felújítsuk és lehetőségeinknek megfelelően fej-
lesszük is. Ez történt az idei és az elmúlt években 
a Rákóczi, a Deák F., a Gárdonyi utcák felújítása, 
új burkolattal történő ellátása esetében. Szilárd bur-
kolatú útalappal láttuk el a Wesselényi utca Deák 
Ferenc utca felüli szakaszát, valamint az Irányi utca 
teljes szakaszát.

A külterületi útfejlesztésekre eddig nagyon korláto-
zott lehetőségeink voltak és vannak, pedig a külte-

rületi utak építésére szintén nagyon nagy szükség és 
igény van.

2016-ban kezdtük meg tervezni, majd 2017-ben nyúj-
tottunk be pályázatot a Deák Ferenc utca meghosz-
szabbított vonalának (a Mogyi Kft. előtt elhaladó) a 
„Király úti” kereszteződéséig tartó szilárd burkolatú 
szakaszának végétől a 4434 jelű Medgyesegyháza - 
Kétegyháza úti közútig tartó összesen 1608 m hosz-
szú útszakasz kiépítésére. A pályázat bírálói pályáza-
tunkat támogatásra érdemes tartották! Az elnyert tá-
mogatás 96 413 055 Ft., így a támogatás intenzitása 
95% amihez Medgyesegyháza Képviselő testülete 5 
074 374 Ft. 5 % önerőt biztosított, így 101 487 436 
Ft. áll rendelkezésre a projekt megvalósítására.

A tervezés és a hatósági engedélyezés során – első-
sorban az építésre rendelkezésre álló önkormányzati 
tulajdonú területek szűkössége, gyakorlatilag a kor-
látozott szélesség, valamint a pályázható források 
korlátozottsága miatt – sajátosan alakult a műszaki 
tartalom, vagyis az 1608 m-s szakaszon várhatóan 
két különböző műszaki tartalom valósul meg. Az 
első szakasz, ami 900 méter, itt a burkolatszélesség 
3,00 méter, 450 m-nél 20 méter hosszú kitérő épül, 
itt a burkolatszélesség 5,50 méter. a padkaszélesség 
mindkét oldalon 1,50 méter. Az első szakasz pálya-
szerkezete: 20 cm homokos kavics ágyazat, 20 cm 
Ckt-4 beton alap, 5 cm AC-11 aszfaltbeton kötőré-
teg, majd további 5 cm aszfaltbeton kopóréteg. A 
második szakasz, amely 708 méter hosszú 4434 jelű 
Medgyesegyháza - Kétegyháza úti közútig tartó, me-
chanikai stabilizációval készülő szakasz. A stabilizá-
ciós beavatkozás szélessége 6,00 méter, oldalesés 5 
% tetőszelvényes. A pályaszerkezet: M22 jelű me-
chanikai stabilizáció. Vastagság 30 cm. A keverék a 
meglévő úton képzett tükörre terített 10 cm vastag-
ságú szemcsés anyag, 22 mm-esnél nagyobb frakciót 
nem tartalmazó homokos kavics és a kitermelt talaj 
20 cm-s rétegének elegyítésével érhető el. A keverék 
stabilizáló anyag tartalma a kezelésbe vett rétegre 
vonatkozóan 50 %, míg a teljes szerkezetben 33 % 
lesz.

A célgépből kikerülő réteget az előírt oldalesésre 
történő kialakítás után tömöríteni és simító hengerelni 
kell.
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Kérjük a termelőket és a felvásárlókat, 
hogy a Dinnyefesztivált 

dinnyefelajánlásával is támogathatják.
Felajánlásaikat 2018.augusztus 02. 18.00-ig várjuk a 

Művelődési Házba.

                                                                                  
Köszönettel: Farkas Gyula

A program megtekinthető a 
www.dinnyefesztival.hu honlapon.
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Az útszakasz megépít6ése után jelentősen 
nő az adott útszakaszon a közlekedés 
biztonsága. Csökken a belterületi utak 
leterheltsége, a Kétegyháza irányába lévő 
földterületek könnyebben és 
biztonságosabban közelíthetők meg. A 
szilárd burkolatú útszakasz megépítésével 
megnyílik annak a lehetősége, hogy az 
arra csatlakozó földek tulajdonosai, 
tárolókat, telephelyeket létesítsenek, és 
azokat minden évszakban, minden 
körülmények között zavartalanul 
közelítsék meg. A beruházás várhatóan 1 
éven belül valósul meg.

Tisztelettel: dr. Nagy Béla György 
polgármester

6 oldal 1 kép

KEDVES GYEREKEK!

Szeretettel meghívunk benneteket, a Medgyesegyházi 
Gondozási Központ által szervezett nyári gyermek 

programokra!

2018. 08. 06.  Szabadtéri játékok 

2018. 08. 07.  Bánkút kerékpártúra

2018. 08. 08.  Számháborúzás

2018. 08. 09.  Kirándulás

2018. 08. 10.  Sportnap

HA PROGRAMJAINKKAL FELKELETETTÜK ÉRDEKLŐDÉSEDET, 
AKKOR A MEGADOTT NAPOKON 9.00 ÓRAKOR VÁRUNK A 
CSALÁD-GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT IRODÁJÁHOZ (LUTHER 
U. 1.) AHONNAN KÖZÖSEN INDULUNK A PROGRAMOK 
HELYSZÍNEIRE!

A tervezhetőség érdekében kérem részvételi szándékát 2018. 
08. 03-ig szíveskedjen jelezni a Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál!

Mindenkit szeretettel várunk!

A Gondozási Központ dolgozói


