
POLGÁRMESTERI KRÓNIKA

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké ámen.

Krisztusban szeretett Testvérek!
    „Uram, miért vagy olyan messze, / miért rejtőzöl el a nyomorúság válságos 
napjaiban? - Kérdezzük mi is a 9. zsoltár szavaival.
    Húsvétra készülünk. Ez kereszténységünknek, létünknek legnagyobb ünnepe. A 
Karácsonykor ünnepelt megtestesült Fiúisten azért jött közénk, hogy Húsvétkor feláldozza 
értünk ön-magát. Ennek a szent titoknak a megértésére és átélésére segít a nagyböjti 
időszak: az imádság, segítő, szolgáló szeretet, bűnbánattól átjárt önmegtagadás. 
A hívő lélek felkészül a Feltámadottal való találkozásra. Jézusra tekintve látjuk, 
hogy mennyire szeret minket az Isten. Szent Fia, Jézus Krisztus meghalt értünk. A mi 
megmenekülésünkért feláldozta önmagát. 
Megdöbbent ez a titok. Ennyire fontosak vagyunk Istennek. Nem akarja, hogy a 
legnagyobb rossz, az isteni szeretet hiánya, a bűn és következménye uralja életünket. Jézus 
feltámadásában megmutatkozik, hogy a Szentháromság egy Isten a legfőbb Úr. A teremtő, 
a megszabadító, a megszentelő, üdvözítő Isten. 
Jézus halála az ember boldogságának, Istenhez jutásának feltétele. A megtestesül 
Istenember halála által árad a meg-bocsátás, irgalom, kegyelem ránk. Jézus feltámadása 
által Isten újjáteremtette a világot. Erkölcsi megújulást, új életet nyertünk.
Isten velünk van. Jézus él és minket is örök élettel éltet.
(A https://katolikus.hu/ oldalon segédanyagot találunk a Nagyhét személyes és családi 
imádságaihoz. Kövessük a médiában az ünnepi, vallási adásainkat.)
Mindenható örök Isten, aki szerető mennyei Atyánk vagy. Tekints reánk. Szent Fiad által 
járulunk eléd. Ő életét áldozta értünk. Fogadd el áldozatát és ments meg minket. Bocsáss 
meg, és őrizz meg a bűntől, a betegségtől, minden bajtól, hogy hálatelt szívvel vallhassuk: 
Krisztus feltámadt, valóban feltámadt!
Szűz Mária, világ győzelmes Királynője, könyörögj érettünk. Ámen.
Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánok!  Kémenes Csaba, plébános

FELVIDÉKRŐL KITELEPÍTETTEK EMLÉKNAPJA
„A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él.”  /Bábel Balázs/

A magyar Országgyűlés 2012 decemberében a  86/2012 (XII. 7.) számú határozatával 
nyilvánította emléknappá április 12-ét. 
Azért ezt a dátumot választották, mert 1947-ben ezen a napon kezdődött a felvidéki magyar 
lakosság kitelepítése. A kitelepítetteket szállító első vasúti szerelvény 1947. április 12-én indult a 
Felvidékről, és 1949. június 5-ig több mint 76 ezer embert szállítottak át Magyarországra.
Az egykoron újjáalakult Csehszlovák Köztársaságban a magyarokat és németeket tették 
felelőssé a II. világháborúért és ezt a kollektív bűnösséget felhasználva, a Beneš-dekrétumok 
következményeként sok százezer embertől elvették a magyar állampolgárságukat, deportálták, 
munkatáborokba küldték őket, megfosztották minden vagyonuktól. 

A magyar kormányt is sikerült rákényszeríteniük 
a határmódosítás nélküli lakosságcserére. A 
több ezer, színtiszta magyar ajkú lelket számláló 
felvidéki Gútáról sokakat  Medgyesegyházára 
telepíttek. Testvértelepülésünkkel évek óta 
közösen is megemlékezünk e szomorú, 
történelmi eseményről, melynek egyik helyszíne 
a 2014.ben, a vasútállomással szemben emelt 
emlékmű.   

Az idén a koronavírus világjárvány miatt elmarad a tömeges megemlékezés, egyénenként róják 
le kegyeletüket mind a városvezetők, mind a civilek, polgárok. 
A szeptemberi, hagyományos Medgyesegyházi Napok keretében szeretnénk méltón 
megemlékezni a napról. Kraller József, polgármester

(forrásfelhasználás:https://felvidek.ma/2019/04/a-kitelepitettek-emleknapja-a-felvideken/)

Március a szokásos munkás, feszített tempóban indult, sok-sok teendővel, a 2020-as 
költségvetés alakításával. Még két hét sem telt el, amikor aggasztó hírek érkeztek 
a koronavírus járvány terjedéséről, ami mára világméretűvé nőtte ki magát. 
Mindannyian érintetté váltunk a védekezésben, közemberek, magánemberek 
egyaránt. 
Március 13-án helyi és külföldi idénymunkásokat 
foglalkoztató gazdálkodókat, külföldi 
munkavállalásban érdekelt munkáltatókat hívtam 
össze a polgármesteri hivatalba, hogy a koronavírus 
veszélyeiről, megelőzésére szolgáló óvintézkedésekről 
tájékozódjanak. 
Innentől kezdve naponta jöttek kormányzati 
utasítások, tájékoztatások, rendeletek, polgármester 
által végrehajtandó feladatok részünkre, részemre is.  
Minden lakosságot érintő információról folyamatosan tájékoztattuk, tájékoztatjuk Önöket! 

Március 14-én összehívtam a képviselőtestületet, 
intézményeink vezetőit és azonnali intézkedéseket 
hoztunk. Az iskola digitális oktatási rendre állt át, 
mi pedig, előre nem látható időszakra bezártuk a 
helyi bölcsődét, a Varázserdő Óvodát a bánkúti 
telephellyel együtt, valamint az Idősek Napközi 
Otthonát. A művelődési házat szintén bezártuk, a 
Medgyesegyházi Sportegyesület szakosztályaiban 
beszűntettük az edzéseket.

Március 15-én, szűk körben, de méltósággal tudtuk elhelyezni az emlékezés koszorúit a 
művelődési ház falán lévő emléktáblánál.     

Március 16-án beiktattuk hivatalába településünk új 
jegyzőjét, Dr. Kávássy Leila Viola személyében.
Fogadalmát követően, Kémenes Csaba, katolikus 
plébános mondott áldást Medgyesegyháza város 
érdekében végzendő munkájára a polgármesteri 
hivatal kollektívája körében. 

Közben folytak a mindennapos feladatok, kollégáimmal megszerveztük az ingyenes lakossági 
elektronikai hulladék gyűjtést, a játszótér fertőtlenítése is napi rutin lett. 

Március 19-én Kormányrendelet értelmében a 70. életévét betöltött személy ellátásáról 
való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata lett. Kérelmet 
készítettünk, mellyel 500 főt kerestek fel a Gondozási Központ munkatársai és a Boldog 
Otthon Alapítvány önkéntesei. Az alapítvány a települési maszkvarrást is felajánlotta a 
Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesületével együtt, akik több ezer 
tájékoztató anyag fénymásolásához is segítséget nyújtottak. Köszönet érte!

Március 20-án képviselőtestületi ülést tartottunk, ahol név szerinti szavazással elfogadtuk 
az idei évi költségvetést. 
Március 30-án levelet intéztem a képviselőtestület tagjaihoz, melyben törvényi hivatkozással 
értesítettem őket arról, hogy az Alaptörvény alapján a kihirdetett veszélyhelyzet továbbra 
is fennáll. Így sem a képviselőtestület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti 
összehívására nincs lehetőség, a képviselőtestület valamennyi hatáskörét a polgármester 
gyakorolja, a képviselőtestületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 
Arra természetesen mód van, és élni fogok azzal a lehetőséggel, főleg a kialakult 
járványügyi helyzetben, hogy e-mailben vagy más módon a döntést megelőzően kikérjem a 
képviselőtestület tagjainak véleményét és a meghozott döntésekről tájékoztatást adjak.                                                   

 KRALLER JÓZSEF, POLGÁRMESTER

TISZTELT MEDGYESEGYHÁZI, 
BÁNKÚTI POLGÁROK! 

VÁROSUNK 
KÉPVISELŐTESTÜLETE 

NEVÉBEN ÁLDOTT HÚSVÉTI 
ÜNNEPEKET KÍVÁNOK 

A LAKOSSÁGNAK!

Kraller József, polgármester

 

Az Emberi erőforrások Minisztere által kiadott 7/2020 (III.25.) EMMI határozatra hivatkozva 
a 2020/2021 nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik.

ÓVODA:

Automatikus felvételre kerül 2020. április 21.-ig A Medgyesegyházi Varázserdő Óvodába és 
Bölcsödébe az a gyermek, aki: 

• Medgyesegyházán lakik

• 2020. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét

• Medgyesegyházán lakik, és nem érkezett olyan jelzés, hogy másik óvodába iratkozik 
be

Telefonon vagy email-ben keresse az intézményt:

• Akinek gyermeke 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. között tölti be a 3. 
életévét, és igénybe kívánja venni az óvodai nevelést 

• Aki Medgyesegyházán lakik, de nem a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és 
Bölcsődébe iratkozik be, hanem más óvodába 

• Aki nem Medgyesegyházán lakik, de a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és 
Bölcsödébe kívánja beíratni gyermekét 

A felvételről a szülő határozatot fog kapni.

BÖLCSŐDE:

• Az a szülő, aki 2020/2021 nevelési évben bölcsődei ellátást szeretne igénybe venni, 
telefonon vagy email-ben jelezze.

A szándék nyilatkozatok és szükséges dokumentumok letölthetők a medgyesegyhaza.hu 
oldalról

Jelentkezések időpontja: 2020. április 6. és április16. között 8-12 óráig 

Telefonszám: 06-68/440-865, 30/335-84-66 

Email: varazserdoovi@gmail.com 

Szeretettel várjuk a gyerekeket a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsődébe!

Varga Jánosné intézményvezető 

KÖZLEMÉNY
A helyi mezőgazdasági termékértékesítést a 

MEDGYESEGYHÁZI PIACON 
KIZÁRÓLAG 

helyi lakos termelőknek (visszavonásig) 
engedélyezem.

Az értékesítési lehetőség
szerdai és szombati napokon

reggel 08:00-tól 15:00-ig biztosított.
Tájékoztatom a termelőket, hogy a piacon történő 
fentiek szerinti értékesítés INGYENES, helypénzt a 
veszélyhelyzet ideje alatt nem szedünk.
Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy szíveskedjenek a 
korábbi kéréseinket betartani, hiszen a közösségünk 
egészsége mindannyiunk ELSŐDLEGES ÉRDEKE!
Ebben a különleges közegészségügyi helyzetben 
kötelességünk Medgyesegyháza és Bánkút lakosai 
védelmének biztosítása, amely kizárólag a teljes 
lakosság, azaz az Önök együttműködésével 
lehetséges!

Medgyesegyháza, 2020. március 27. 
Kraller József, polgármester

ÁPRILISI HULLADÉKELSZÁLLÍTÁS
Lakossági kommunális hulladék: 

2020. április 01,08,15,22,29.
Zöld hulladék: 2020. április 10.

Szelektív hulladék: 2020.április 23.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP IMPRESSZUM
Medgyesegyháza Önkormányzatának helyi, közérdekű,tájékoztató lapja  

Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban
Kiadja: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár  

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős kiadó: Dr. Kávássy Leila Viola 

Szerkesztőség címe:  5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 
Megjelenik: havonta  - Terjesztése ingyenes   

Nyomtatás és nyomdai előkészítés: KOLORPRINT NYOMDAIPARI KFT, 
5600 BÉKÉSCSABA, TELEKI U. 6.  | Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993

TISZTELT  SZÜLŐK!
GYERMEKEIK UTÁNI ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ 

BEFIZETÉSÉRE 
2020. április 15-én, 22-én és 29-én /szerdánként/ 
biztosítunk lehetőséget a polgármesteri hivatal 

pénztárában 
reggel 8.00-délután 16. 00 óráig. 

Amennyiben nem kívánnak étkezést igénybe 
venni és túlfizetésük 
van, azt ugyanebben 

az időpontban 
visszakaphatják, illetve 

átütemeztethetik 
év végéig történő 

felhasználásra.

ÚJABB RAJZOS SIKEREK
A SCHÉNERBEN

Az Új-Zélandon megjelenő Wellingtoni Hírmondó márciusi 
lapszámában március 15-e témájában várták a rajzokat. 
A zsűri döntése alapján korosztályában I. helyezést ért el 
Forrás Franciska, 3. b. osztályos tanuló.

Keskeny Luca, 2. b. osztályos tanuló pedig,  
Közönségdíjas lett.  

Iskolánk tanulói a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiírt 
rajzpályázaton is szép sikert értek el. Ezen a versenyen csak 
első helyezést osztanak, sajnos ezek nem mi lettünk, de 6 
tanuló munkáját oklevél- és tárgyjutalomban részesítette a 
zsűri. 
Mintegy 2500 rajz közül kerültünk a legjobb 190-be. 
A 2. a -ból Maczelka Boglárka, Szászi Jasmine és Szekercés 
Patrícia, a 3. b. osztályból Futaki Lilla és Molnár Ottilia 
Cintia, a 4.b. osztályból pedig Kovács Luca.

Plusz öröm, hogy Likerné Búzás Edit, tanító 
néni is elismerést kapott a sikeres felkészítésért! 
A 2. osztályosok felkészítője Edit néni, a többi tanulóé pedig, 
Gácsér Béláné, Emma néni.
Gratulálunk minden tanulónak! Nagyon büszkék 
vagyunk rájuk! 
  dr. Sióréti Gabriella, intézményvezető

HÍRLAPMedgyesegyházi 
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MASZKOT MINDENKINEK MEDGYESEN KÖSZÖNETET MONDOK!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a koronavírus veszély miatt SAJÁT ÉRDEKÜKBEN NE MENJENEK 
KÖZÖSSÉGBE, egymást ne látogassák zárt térben!

Az egészségi kockázat csökkentése miatt tartsák be az alábbiakat:
1. Az orvosi rendelőbe NE jöjjenek be telefonos időpont egyeztetés nélkül, ha panaszosak, hanem hívjanak minket telefonon. 

Háziorvosok:
I. Körzet: Dr. Dimák Sándor 06 68/440-031 vagy 06 70/645 3438 

II. Körzet: Dr. Molnár Katalin 06 68/440-072 vagy 06 30/920 2566
2. Gyógyszeríratás telefonon vagy a rendelő bejáratánál kitett postaládába bedobott igények alapján történjen! 
3. A lejárt szakorvosi javaslatokat meg tudjuk hosszabbítani, kérjük ez iránti igényüket is jelezzék a gyógyszeríratás alkalmával!
4. A LABORVIZSGÁLAT átmenetileg a háziorvosi rendelőbe költözik, szerdánként lesz továbbra is, viszont CSAK 
VÉRALVADÁSGÁTLÓT szedők részére vehető igénybe!
5. Beutalókat szakrendelésekre ne kérjenek, mert a szakrendeléseket bezárták, csak sürgősségi ellátás történik a kórházakban!

Kérjük megértésüket és a rend betartását időseink és a magas rizikófaktornak kitett betegeink érdekében! 
                                                                                      Tisztelettel: Dr. Dimák Sándor és Dr. Molnár Katalin, Háziorvosok

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat veszélyhelyzet időtartama alatti működési rendjéről
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a koronavírus járvány miatt hirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a Család-
és Gyermekjóléti Szolgálatnál az ügyfélfogadás elsődlegesen telefonon és elektronikus formában történik, az alábbi 
elérhetőségeken:

Telefon: 06-68/440-062 129-es mellék,
06-68/400-327 és 06-30/790-6034. 

E-mail:cs.segito@medgyesegyhaza.hu, gyermekjolet@medgyesegyhaza.hu.
Személyes megjelenés csak halaszthatatlan okból, telefonos egyeztetés alapján, Medgyesegyháza, Luther u. 1. sz. alatti 
irodában, a gyermekorvos felőli bejárat használatával történik, az alábbiak szerint: 

hétfő, szerda: 8:00- 10:00. 
kedd, csütörtök: 13:00- 14:00.

Kérjük, személyes ügyintézés előtt mindenképpen szíveskedjenek időpontot kérni!
Kérjük annak tudomásul vételét, hogy az ügyfélszolgálaton történő személyes megjelenés esetén, felügyelt fertőtlenítő 
kézmosás szükséges! Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását!
                                                                                                      Mészárosné Hrubák Mária, intézményvezető

Tisztelt Ügyfeleink!
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ügyfélfogadási rendje a lentiek szerint módosul. 
Ehhez igazodik a Mezőkovácsházi Járási Hivatal Medgyesegyházi Kirendeltségének ügyfélfogadási rendje is.
Kérem, koronavírus-fertőzés terjedésének mérséklése érdekében, ügyfeleink és munkavállalóink egészségének védelme, a 
szolgáltatásaink fenntarthatóságának biztosítása érdekében hogy az alábbiakban részletezett kéréseinket szíveskedjenek betartani:
• A Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás 2020. március 18. napjától szünetel.
• Személyes ügyintézést feltétlenül igénylő esetekben szerdai napokon, 08:00 órától 16:00 óráig biztosítunk lehetőséget oly 

módon, hogy a nyomtatványokat délelőtti személyes átvétel esetén délután van lehetőségük Hivatalunknál benyújtani.
• A Polgármesteri Hivatal Pénztára szintén szerdánként 08:00 órától 16:00 óráig tart nyitva
• Az ügyintézéshez szükséges kérelem nyomtatványokat, formanyomtatványokat megtalálják a  

www.medgyesegyhaza.hu oldalon, illetve a honlapról elérhető önkormányzati portálon
• A termőföld kifüggesztéssel érintett szerződéseket kérem, postán szíveskedjenek részünkre megküldeni.
• Elfogadó nyilatkozat átvételét – amennyiben az nem szerdára esik – a Jegyzővel történő előzetes időpont 

egyeztetéssel biztosítjuk.
• Amennyiben kérdésük van a Hivatalunkban elintézhető ügyekkel kapcsolatban, vagy nem találnak egy nyomtatványt, 

kérem, telefonáljanak a 0668-440/000 telefonszámra és mellék tárcsázása nélkül várjanak kezelő jelentkezésére!
                                                                               Kraller József, polgármester

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felhívja a mezőgazdaságban tevékenykedők figyelmét arra, hogy a 2020. 
március 28-ától érvényes kijárási korlátozások – a kamara kérésének megfelelően – lehetővé teszik a mezőgazdasági 
munkák végzését.
Mint a 2020. március 27-én megjelent kormányrendeletben szerepel, a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás 
elhagyására alapos indokkal kerülhet sor. Ezen alapos indokok közt szerepel a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a 
gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint 
eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) vásárlás. 
Ugyancsak alapos ok a rendelet szerint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben, a mezőgazdasági üzletben vásárlás 
– ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat –, a piacon, a helyi termelői piacon vásárlás, a gyógyszert, a gyógyászati 
segédeszközt forgalmazó üzletben vásárlás.
További alapos indok a rendelet szerint egyebek közt az üzemanyag-töltőállomás felkeresése, a szállítási szolgáltatások 
igénybevétele, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, a 
hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele. 
A legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai 
szolgáltatások igénybevétele, az állatok ellátása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása.

   /forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/koronavirus/101554/

A Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ elindította a lakossági villany- és gázóra működtetéshez szükséges 
kártyafeltöltési lehetőséget. A szolgáltatást

Hétfőtől- szombatig, reggel 6.00-16.00 óráig,  vasárnap reggel 6.00- 12.00 óráig
lehet igénybe venni az ABC-be telepített eszközön.

Családommal együtt megkaptuk mi is a szájmaszkokat. 
A köszönet szó kevés kifejezni mindazt, ami azokat az 
embereket illeti egytől-egyig, akik szinte alig több mint egy 
hét leforgása alatt az egész város felnőtt lakosságát ellátták 
védőeszközzel. 

A KÖZREMŰKÖDŐK
Balázs Katalin és Draguljov Lili és Draguljov Babi, 
Balogh Ilona, Balogné Süli Beáta és családja, Bartyuk 
Mária, Baukó János, Baukó Julianna, Baukó Lászlóné, 
Bilácz Beáta, Borbás Zoltán és Borbás Vivien, Brezovszki 
Mátyásné, Burkus Jánosné, Burkusné Szabó Ildikó, 
Csatlós Imréné, Csiakiné Szerb Erika, Csicsely és Társa 
Kft., Domokos Zoltánné, dr. Nagy Emese, Érsik Péterné, 
Faraga Beáta, Filyó Jánosné, Futaki János és Futaki-
Biró Márta és Futaki Lilla és Futaki Maja, Fülöp Erzsébet, 
Gácsér Béláné, Gajdács Andrásné, Geráné Gyapjas 
Gyöngyi, GOODS MARKET Forgó Pál és Papp Beáta, 
Gondozási Központ Gondozói, Göcző Mátyásné és Göcző 
Petra, Grósz Zsuzsanna, Gulkás Katalin, Gulyás Andrea 
és Héja Natália és Jaskó Zsolt, Gyivicsán Andrásné, 
Gyucha Lászlóné, Hankó Anita, Héder Mária, Hegedűs 
Kitti, Héjáné Holecz Zsófia, Ifj Baukó László, Ifj. Karlik 
Jánosné, István Józsefné, Jantó Roxána, Joó Roxána, 
Kaiser Kinga és István Róbert, Kárpáti József, Katonáné 
Bíró Barbara, Keresztes Lajosné, Knyihár Márta, 
Kocziszki Mihályné, Kotri Gergő és Bácsi Szimonetta, 
Kotroczó Evelin, Kotroczó Katalin, Kotroczóné Holecz 
Edit, Kovács Gizella, Kovács Istvánné, Kovács Sándorné, 
Kovácsné Szilágyi Sára, Kraller Cintia Alexa,  Krallerné 
Veraj Magdolna, Kuzmáné Karlik Edit és családja, Lászk-
Balázs Bernadett, Likerné Búzás Edit, Madari Szíjártó 
Anita, Márta Mónika, Megyeri Andrásné, Megyeri Elvíra 
és Fehér Anna Katalin, Mengyán Pálné, Mészárosné 
Hrubák Mária, Mochnács Éva és Zahorán Milán és 
Zahorán Norina, Molnár Józsefné, Nagy Attila Nagyné 
Papp Erika és Nagy Csenge és Nagy Panna és Nagy 
Boglárka, Nagy Gézáné, Nagy Tamásné, Nagyné Sebó 
Éva,Oláhné Ádám Ilona és családja, Oraveczné Szöllősi 
Judit és Oravecz Dorina, Papné Réti Erzsébet és Pap 
Eszter, Paszmár Tímea és Valyuch Villő, Peák Györgyné, 
Péter János és Péter Jánosné, Petrovszkiné Zsilák 
Erika, Piják Andrásné, Pleskonics Zsuzsanna, Polgárdi 
László, Pongráczné Hegedűs Adrienn, Potocskáné Misik 
Gyöngyi, Potocskáné Suszter Edina, Rafaelné Márta 
Erzsébet, Rankasz Klaudia és Rankaszné Mészáros 
Beáta, Répási Éva, Rónai György, Sajben Pálné, Sas 
Imréné, Simonkáné Pécs Zsuzsanna, Sipos Andrea, 
Striffel István, Sütő Mária Márta, Szabó Györgyné, Szabó 
Zsuzsanna, Szabó Jánosné, Szabó Rozália, Szákné Oláh 
Nikolett, Szélné Loss Szilvia, Szigethy család, Szigetvári 
Józsefné, Szikora Andrásné, Takács Ágnes,Tóth Jánosné, 
Varga Jánosné, Varga Sándorné, Vaszkóné Szák-Kocsis 
Magdolna Katalin, Zám Anikó, Zipperer Ildikó, Zipperer 
Viktor, Zubán Beáta, Zsadányné Bali Katalin, Zsilák 
Zsuzsanna, Zsiros Dóra.

Büszke vagyok erre a hatalmas civil összefogásra, 
amit polgármesterként immár másodjára élhetek 
meg. Egyre erősebb bennem az a mondat, ami 
engem nap, mint nap éltet: 

EGY MEDGYESEGYHÁZA VAN,  
A MI MEDGYESEGYHÁZÁNK!

KÉREM, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

 Kraller József, polgármester

Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy ma Magyarországon mindenki maszkot varr. A koronavírus járvány terjedése 
pillanatok alatt felértékeltette velünk a varrók szakmáját. Sorra számolnak be különféle híradások arról, hogy varrodák, 
üzemek, börtönök álltak rá a védőeszköz varrásra. Emellett kibontakozott hazánkban egy óriási civil mozgalom is, 
önkéntesek százai ajánlották fel szabad kapacitásukat, szabadidejüket e feladatra. Napról napra egyre több, kisebb-
nagyobb településről adnak hírt arról, hogy náluk is gyártják a maszkokat közösségi összefogással. Medgyesegyháza 
sem tétlenkedett egy percet sem! 
-A Boldog Otthon Alapítvány vezetője, Balogné Süli Beáta március 23-án azzal az indítvánnyal keresett meg Szabó 
Györgyné, a helyi mozgáskorlátozottak egyesülete elnöke társaságában, hogy önkéntesek szívesen kezdenének higiéniai 

szájmaszkok varrásába a lakosságnak. 
Az alapítványtól nem idegenek az ilyen kezdeményezések, hisz a 
„Babafészek” programhoz is csatlakoztak korábban, jelenleg kültéri 
defibrillátorra gyűjtenek. Az egyesület is számos karitatív cselekedetben 
aktivizálja magát folyamatosan. Ezért örömmel fogadtam a hölgyek ötletét 
Sütő Mária Márta, alpolgármester asszonnyal együtt- mondta Kraller 
József, polgármester, aki azt is hozzátette, hogy első körben a város 
biztosította az anyagot a varráshoz. 
Később egyéni felajánlásban is érkeztek anyagok, gumik, munkaeszközök, 
hisz pillanatok alatt megtörtént a varrónők, önkéntesek toborzása, 
elkezdődött a munka. 

A koordinációs szerepet vállaló, két civil szervezeti vezető hétfői napon állt elő a maszkvarrás gondolatával és csütörtökön 
önkormányzati hozzájárulással és magánfelajánlásokkal már be is indult a szabás-varrás a logisztikai központként működő 
Civil házban. 
-Száznál is több azok száma, akik nélkül nem jöhetett volna létre 
a közösségi megmozdulás. A tervünkről hamar értesülhettek a 
Medgyesegyházi Hírmondóból is, voltak, akik azonnal jelentkeztek, 
amikor olvastak a kezdeményezésről, csatlakozott a Varázserdő Óvoda, 
a MENTA Nőegylet, a Nebulókért Alapítvány is. Volt, aki anyagot, 
gumit, eszközt, csomagolóanyagot, szállítást ajánlott fel, de voltak, akik 

az előkészítés és varrás 
mellett folyamatosan kötöző 
zsinórt vágnak-csomóznak, 
maszkokat mostak, 
vasaltak, csomagoltak 
családtagjaikkal együtt hét végén is. Több mint 4000 maszk készült el- 
konstatálta örömmel Bea és Zsuzsa asszony. 
Első körben az önkormányzat és intézményei dolgozói kaptak a hőkezelt 
védőeszközből. A szociális és egészségügyi dolgozók, de a városunkban 
szociális ellátást végző Misszió Alapítvány is átvett védőeszközöket, hogy 
azokat eljuttassák gondozottjaikhoz. 

Bánkúton és Medgyesegyházán a közmunkát teljesítő dolgozóknak a polgármester vitte a maszkokat.

Mind a maszkkészítés egyes műveleti, mind a lakossági ellátás segítők által, szigorú logisztikai rendszer szerint történt 
sok-sok kilométert beletéve a Civil ház és a lakások közötti ingázásba.   

A március 23-ai ötlet ÓRIÁSI ÖSSZEFOGÁSSAL április 05-ig megvalósult!   /Összeállítás: Baukó Ildikó 

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület tagsága 
is kénytelen mellőzni a közösségi összejöveteleket. Sütő 
Mária Márta, egyesületi elnök elmondta, hogy a koronavírus 
járvány okozta körülmények kicsit most megnehezítik az 
aktivitást igénylő programok elhalasztott tervezését is, hiszen 
nem lehet még megjósolni sem, hogy mikor éledhetnek újra 
a személyes találkozásokon alapuló együttlétek. 

-Addig is digitális eszközökön keresztül tartjuk egymással 
leginkább a kapcsolatot, használunk messengert, 
facebookot, skypot és persze telefont. Otthonainkban 
sokat nosztalgiázunk mostanában a nyári romániai 
zarándokútjainkról, gasztronómiai versenyekről, fotókat 
nézegetünk, és osztunk meg. 
Önkéntes munkával, felajánlásokkal azért most is jelen 
vagyunk a város vérkeringésében. 
Nem vagyunk olyan nagy település, hogy óhatatlanul 
ne futnánk össze azért személyesen is itt-ott egymással. 
Többünknek vannak anyaországi rokonaink, kötődéseink, 
aggódunk szeretteinkért. Az imádság nagy segítség 
mostanában. Közeledik a kereszténység legnagyobb ünnepe 
is, a Húsvét. Mindenkinek Áldott Ünnepeket kívánunk! (X)

Paște fericit!

A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete határidőre, 2020. március 31-ig -sőt még 
valamivel korábban is- teljesíeni tudta  az összevont, 
egyéves időtartamú  NEA pályázat szakmai és működési 
vállalásait- tájékozatta lapunkat Szabó Györgyné, 
egyesületi elnök. 

Az egyesület nagyrendezvényei között 
a március 8-ai, hagyományos NŐNAP 
volt a legutolsó közösségi alkalom. 
Az összejövetelen a Boldog Otthon 

Alapítvány kültéren kihelyezendő, életmentő készülékre 
kezdeményezett gyűjtéséhez, egy defibrillátor vásárlásához 
csatlakozhattak jótékonykodással a jelenlévők- tudtuk meg.  
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével többek között 
Kraller József, polgármester is, aki köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy 
helyben erős a nők 
közéleti szerepvállalása. 
Medgyesi, bánkúti 
hölgyek, asszonyok 
adják a civil egyesület 
tagságának  a gerincét, 
nők a vezetőségi tagok, 
nő az egyesületük 
elnöke is. (X)
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MASZKOT MINDENKINEK MEDGYESEN KÖSZÖNETET MONDOK!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a koronavírus veszély miatt SAJÁT ÉRDEKÜKBEN NE MENJENEK 
KÖZÖSSÉGBE, egymást ne látogassák zárt térben!

Az egészségi kockázat csökkentése miatt tartsák be az alábbiakat:
1. Az orvosi rendelőbe NE jöjjenek be telefonos időpont egyeztetés nélkül, ha panaszosak, hanem hívjanak minket telefonon. 

Háziorvosok:
I. Körzet: Dr. Dimák Sándor 06 68/440-031 vagy 06 70/645 3438 

II. Körzet: Dr. Molnár Katalin 06 68/440-072 vagy 06 30/920 2566
2. Gyógyszeríratás telefonon vagy a rendelő bejáratánál kitett postaládába bedobott igények alapján történjen! 
3. A lejárt szakorvosi javaslatokat meg tudjuk hosszabbítani, kérjük ez iránti igényüket is jelezzék a gyógyszeríratás alkalmával!
4. A LABORVIZSGÁLAT átmenetileg a háziorvosi rendelőbe költözik, szerdánként lesz továbbra is, viszont CSAK 
VÉRALVADÁSGÁTLÓT szedők részére vehető igénybe!
5. Beutalókat szakrendelésekre ne kérjenek, mert a szakrendeléseket bezárták, csak sürgősségi ellátás történik a kórházakban!

Kérjük megértésüket és a rend betartását időseink és a magas rizikófaktornak kitett betegeink érdekében! 
                                                                                      Tisztelettel: Dr. Dimák Sándor és Dr. Molnár Katalin, Háziorvosok

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat veszélyhelyzet időtartama alatti működési rendjéről
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a koronavírus járvány miatt hirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a Család-
és Gyermekjóléti Szolgálatnál az ügyfélfogadás elsődlegesen telefonon és elektronikus formában történik, az alábbi 
elérhetőségeken:

Telefon: 06-68/440-062 129-es mellék,
06-68/400-327 és 06-30/790-6034. 

E-mail:cs.segito@medgyesegyhaza.hu, gyermekjolet@medgyesegyhaza.hu.
Személyes megjelenés csak halaszthatatlan okból, telefonos egyeztetés alapján, Medgyesegyháza, Luther u. 1. sz. alatti 
irodában, a gyermekorvos felőli bejárat használatával történik, az alábbiak szerint: 

hétfő, szerda: 8:00- 10:00. 
kedd, csütörtök: 13:00- 14:00.

Kérjük, személyes ügyintézés előtt mindenképpen szíveskedjenek időpontot kérni!
Kérjük annak tudomásul vételét, hogy az ügyfélszolgálaton történő személyes megjelenés esetén, felügyelt fertőtlenítő 
kézmosás szükséges! Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását!
                                                                                                      Mészárosné Hrubák Mária, intézményvezető

Tisztelt Ügyfeleink!
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ügyfélfogadási rendje a lentiek szerint módosul. 
Ehhez igazodik a Mezőkovácsházi Járási Hivatal Medgyesegyházi Kirendeltségének ügyfélfogadási rendje is.
Kérem, koronavírus-fertőzés terjedésének mérséklése érdekében, ügyfeleink és munkavállalóink egészségének védelme, a 
szolgáltatásaink fenntarthatóságának biztosítása érdekében hogy az alábbiakban részletezett kéréseinket szíveskedjenek betartani:
• A Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás 2020. március 18. napjától szünetel.
• Személyes ügyintézést feltétlenül igénylő esetekben szerdai napokon, 08:00 órától 16:00 óráig biztosítunk lehetőséget oly 

módon, hogy a nyomtatványokat délelőtti személyes átvétel esetén délután van lehetőségük Hivatalunknál benyújtani.
• A Polgármesteri Hivatal Pénztára szintén szerdánként 08:00 órától 16:00 óráig tart nyitva
• Az ügyintézéshez szükséges kérelem nyomtatványokat, formanyomtatványokat megtalálják a  

www.medgyesegyhaza.hu oldalon, illetve a honlapról elérhető önkormányzati portálon
• A termőföld kifüggesztéssel érintett szerződéseket kérem, postán szíveskedjenek részünkre megküldeni.
• Elfogadó nyilatkozat átvételét – amennyiben az nem szerdára esik – a Jegyzővel történő előzetes időpont 

egyeztetéssel biztosítjuk.
• Amennyiben kérdésük van a Hivatalunkban elintézhető ügyekkel kapcsolatban, vagy nem találnak egy nyomtatványt, 

kérem, telefonáljanak a 0668-440/000 telefonszámra és mellék tárcsázása nélkül várjanak kezelő jelentkezésére!
                                                                               Kraller József, polgármester

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felhívja a mezőgazdaságban tevékenykedők figyelmét arra, hogy a 2020. 
március 28-ától érvényes kijárási korlátozások – a kamara kérésének megfelelően – lehetővé teszik a mezőgazdasági 
munkák végzését.
Mint a 2020. március 27-én megjelent kormányrendeletben szerepel, a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás 
elhagyására alapos indokkal kerülhet sor. Ezen alapos indokok közt szerepel a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a 
gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint 
eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) vásárlás. 
Ugyancsak alapos ok a rendelet szerint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben, a mezőgazdasági üzletben vásárlás 
– ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat –, a piacon, a helyi termelői piacon vásárlás, a gyógyszert, a gyógyászati 
segédeszközt forgalmazó üzletben vásárlás.
További alapos indok a rendelet szerint egyebek közt az üzemanyag-töltőállomás felkeresése, a szállítási szolgáltatások 
igénybevétele, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, a 
hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele. 
A legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai 
szolgáltatások igénybevétele, az állatok ellátása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása.

   /forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/koronavirus/101554/

A Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ elindította a lakossági villany- és gázóra működtetéshez szükséges 
kártyafeltöltési lehetőséget. A szolgáltatást

Hétfőtől- szombatig, reggel 6.00-16.00 óráig,  vasárnap reggel 6.00- 12.00 óráig
lehet igénybe venni az ABC-be telepített eszközön.

Családommal együtt megkaptuk mi is a szájmaszkokat. 
A köszönet szó kevés kifejezni mindazt, ami azokat az 
embereket illeti egytől-egyig, akik szinte alig több mint egy 
hét leforgása alatt az egész város felnőtt lakosságát ellátták 
védőeszközzel. 

A KÖZREMŰKÖDŐK
Balázs Katalin és Draguljov Lili és Draguljov Babi, 
Balogh Ilona, Balogné Süli Beáta és családja, Bartyuk 
Mária, Baukó János, Baukó Julianna, Baukó Lászlóné, 
Bilácz Beáta, Borbás Zoltán és Borbás Vivien, Brezovszki 
Mátyásné, Burkus Jánosné, Burkusné Szabó Ildikó, 
Csatlós Imréné, Csiakiné Szerb Erika, Csicsely és Társa 
Kft., Domokos Zoltánné, dr. Nagy Emese, Érsik Péterné, 
Faraga Beáta, Filyó Jánosné, Futaki János és Futaki-
Biró Márta és Futaki Lilla és Futaki Maja, Fülöp Erzsébet, 
Gácsér Béláné, Gajdács Andrásné, Geráné Gyapjas 
Gyöngyi, GOODS MARKET Forgó Pál és Papp Beáta, 
Gondozási Központ Gondozói, Göcző Mátyásné és Göcző 
Petra, Grósz Zsuzsanna, Gulkás Katalin, Gulyás Andrea 
és Héja Natália és Jaskó Zsolt, Gyivicsán Andrásné, 
Gyucha Lászlóné, Hankó Anita, Héder Mária, Hegedűs 
Kitti, Héjáné Holecz Zsófia, Ifj Baukó László, Ifj. Karlik 
Jánosné, István Józsefné, Jantó Roxána, Joó Roxána, 
Kaiser Kinga és István Róbert, Kárpáti József, Katonáné 
Bíró Barbara, Keresztes Lajosné, Knyihár Márta, 
Kocziszki Mihályné, Kotri Gergő és Bácsi Szimonetta, 
Kotroczó Evelin, Kotroczó Katalin, Kotroczóné Holecz 
Edit, Kovács Gizella, Kovács Istvánné, Kovács Sándorné, 
Kovácsné Szilágyi Sára, Kraller Cintia Alexa,  Krallerné 
Veraj Magdolna, Kuzmáné Karlik Edit és családja, Lászk-
Balázs Bernadett, Likerné Búzás Edit, Madari Szíjártó 
Anita, Márta Mónika, Megyeri Andrásné, Megyeri Elvíra 
és Fehér Anna Katalin, Mengyán Pálné, Mészárosné 
Hrubák Mária, Mochnács Éva és Zahorán Milán és 
Zahorán Norina, Molnár Józsefné, Nagy Attila Nagyné 
Papp Erika és Nagy Csenge és Nagy Panna és Nagy 
Boglárka, Nagy Gézáné, Nagy Tamásné, Nagyné Sebó 
Éva,Oláhné Ádám Ilona és családja, Oraveczné Szöllősi 
Judit és Oravecz Dorina, Papné Réti Erzsébet és Pap 
Eszter, Paszmár Tímea és Valyuch Villő, Peák Györgyné, 
Péter János és Péter Jánosné, Petrovszkiné Zsilák 
Erika, Piják Andrásné, Pleskonics Zsuzsanna, Polgárdi 
László, Pongráczné Hegedűs Adrienn, Potocskáné Misik 
Gyöngyi, Potocskáné Suszter Edina, Rafaelné Márta 
Erzsébet, Rankasz Klaudia és Rankaszné Mészáros 
Beáta, Répási Éva, Rónai György, Sajben Pálné, Sas 
Imréné, Simonkáné Pécs Zsuzsanna, Sipos Andrea, 
Striffel István, Sütő Mária Márta, Szabó Györgyné, Szabó 
Zsuzsanna, Szabó Jánosné, Szabó Rozália, Szákné Oláh 
Nikolett, Szélné Loss Szilvia, Szigethy család, Szigetvári 
Józsefné, Szikora Andrásné, Takács Ágnes,Tóth Jánosné, 
Varga Jánosné, Varga Sándorné, Vaszkóné Szák-Kocsis 
Magdolna Katalin, Zám Anikó, Zipperer Ildikó, Zipperer 
Viktor, Zubán Beáta, Zsadányné Bali Katalin, Zsilák 
Zsuzsanna, Zsiros Dóra.

Büszke vagyok erre a hatalmas civil összefogásra, 
amit polgármesterként immár másodjára élhetek 
meg. Egyre erősebb bennem az a mondat, ami 
engem nap, mint nap éltet: 

EGY MEDGYESEGYHÁZA VAN,  
A MI MEDGYESEGYHÁZÁNK!

KÉREM, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

 Kraller József, polgármester

Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy ma Magyarországon mindenki maszkot varr. A koronavírus járvány terjedése 
pillanatok alatt felértékeltette velünk a varrók szakmáját. Sorra számolnak be különféle híradások arról, hogy varrodák, 
üzemek, börtönök álltak rá a védőeszköz varrásra. Emellett kibontakozott hazánkban egy óriási civil mozgalom is, 
önkéntesek százai ajánlották fel szabad kapacitásukat, szabadidejüket e feladatra. Napról napra egyre több, kisebb-
nagyobb településről adnak hírt arról, hogy náluk is gyártják a maszkokat közösségi összefogással. Medgyesegyháza 
sem tétlenkedett egy percet sem! 
-A Boldog Otthon Alapítvány vezetője, Balogné Süli Beáta március 23-án azzal az indítvánnyal keresett meg Szabó 
Györgyné, a helyi mozgáskorlátozottak egyesülete elnöke társaságában, hogy önkéntesek szívesen kezdenének higiéniai 

szájmaszkok varrásába a lakosságnak. 
Az alapítványtól nem idegenek az ilyen kezdeményezések, hisz a 
„Babafészek” programhoz is csatlakoztak korábban, jelenleg kültéri 
defibrillátorra gyűjtenek. Az egyesület is számos karitatív cselekedetben 
aktivizálja magát folyamatosan. Ezért örömmel fogadtam a hölgyek ötletét 
Sütő Mária Márta, alpolgármester asszonnyal együtt- mondta Kraller 
József, polgármester, aki azt is hozzátette, hogy első körben a város 
biztosította az anyagot a varráshoz. 
Később egyéni felajánlásban is érkeztek anyagok, gumik, munkaeszközök, 
hisz pillanatok alatt megtörtént a varrónők, önkéntesek toborzása, 
elkezdődött a munka. 

A koordinációs szerepet vállaló, két civil szervezeti vezető hétfői napon állt elő a maszkvarrás gondolatával és csütörtökön 
önkormányzati hozzájárulással és magánfelajánlásokkal már be is indult a szabás-varrás a logisztikai központként működő 
Civil házban. 
-Száznál is több azok száma, akik nélkül nem jöhetett volna létre 
a közösségi megmozdulás. A tervünkről hamar értesülhettek a 
Medgyesegyházi Hírmondóból is, voltak, akik azonnal jelentkeztek, 
amikor olvastak a kezdeményezésről, csatlakozott a Varázserdő Óvoda, 
a MENTA Nőegylet, a Nebulókért Alapítvány is. Volt, aki anyagot, 
gumit, eszközt, csomagolóanyagot, szállítást ajánlott fel, de voltak, akik 

az előkészítés és varrás 
mellett folyamatosan kötöző 
zsinórt vágnak-csomóznak, 
maszkokat mostak, 
vasaltak, csomagoltak 
családtagjaikkal együtt hét végén is. Több mint 4000 maszk készült el- 
konstatálta örömmel Bea és Zsuzsa asszony. 
Első körben az önkormányzat és intézményei dolgozói kaptak a hőkezelt 
védőeszközből. A szociális és egészségügyi dolgozók, de a városunkban 
szociális ellátást végző Misszió Alapítvány is átvett védőeszközöket, hogy 
azokat eljuttassák gondozottjaikhoz. 

Bánkúton és Medgyesegyházán a közmunkát teljesítő dolgozóknak a polgármester vitte a maszkokat.

Mind a maszkkészítés egyes műveleti, mind a lakossági ellátás segítők által, szigorú logisztikai rendszer szerint történt 
sok-sok kilométert beletéve a Civil ház és a lakások közötti ingázásba.   

A március 23-ai ötlet ÓRIÁSI ÖSSZEFOGÁSSAL április 05-ig megvalósult!   /Összeállítás: Baukó Ildikó 

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület tagsága 
is kénytelen mellőzni a közösségi összejöveteleket. Sütő 
Mária Márta, egyesületi elnök elmondta, hogy a koronavírus 
járvány okozta körülmények kicsit most megnehezítik az 
aktivitást igénylő programok elhalasztott tervezését is, hiszen 
nem lehet még megjósolni sem, hogy mikor éledhetnek újra 
a személyes találkozásokon alapuló együttlétek. 

-Addig is digitális eszközökön keresztül tartjuk egymással 
leginkább a kapcsolatot, használunk messengert, 
facebookot, skypot és persze telefont. Otthonainkban 
sokat nosztalgiázunk mostanában a nyári romániai 
zarándokútjainkról, gasztronómiai versenyekről, fotókat 
nézegetünk, és osztunk meg. 
Önkéntes munkával, felajánlásokkal azért most is jelen 
vagyunk a város vérkeringésében. 
Nem vagyunk olyan nagy település, hogy óhatatlanul 
ne futnánk össze azért személyesen is itt-ott egymással. 
Többünknek vannak anyaországi rokonaink, kötődéseink, 
aggódunk szeretteinkért. Az imádság nagy segítség 
mostanában. Közeledik a kereszténység legnagyobb ünnepe 
is, a Húsvét. Mindenkinek Áldott Ünnepeket kívánunk! (X)

Paște fericit!

A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete határidőre, 2020. március 31-ig -sőt még 
valamivel korábban is- teljesíeni tudta  az összevont, 
egyéves időtartamú  NEA pályázat szakmai és működési 
vállalásait- tájékozatta lapunkat Szabó Györgyné, 
egyesületi elnök. 

Az egyesület nagyrendezvényei között 
a március 8-ai, hagyományos NŐNAP 
volt a legutolsó közösségi alkalom. 
Az összejövetelen a Boldog Otthon 

Alapítvány kültéren kihelyezendő, életmentő készülékre 
kezdeményezett gyűjtéséhez, egy defibrillátor vásárlásához 
csatlakozhattak jótékonykodással a jelenlévők- tudtuk meg.  
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével többek között 
Kraller József, polgármester is, aki köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy 
helyben erős a nők 
közéleti szerepvállalása. 
Medgyesi, bánkúti 
hölgyek, asszonyok 
adják a civil egyesület 
tagságának  a gerincét, 
nők a vezetőségi tagok, 
nő az egyesületük 
elnöke is. (X)

HÁZIORVOSOK LAKOSSÁGI FELHÍVÁSA

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

A MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKAT NEM AKADÁLYOZZA 
A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS

MINDEN KÖRÜLMÉNYBEN

MEGVALÓSÍTOTTÁK

MEDGYESEGYHÁZI ÁprilisHÍRLAP

2

MEDGYESEGYHÁZIÁprilis HÍRLAP

3

medgyesihirlap_aprilis.indd   4-5medgyesihirlap_aprilis.indd   4-5 2020. 04. 06.   13:50:042020. 04. 06.   13:50:04



POLGÁRMESTERI KRÓNIKA

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké ámen.

Krisztusban szeretett Testvérek!
    „Uram, miért vagy olyan messze, / miért rejtőzöl el a nyomorúság válságos 
napjaiban? - Kérdezzük mi is a 9. zsoltár szavaival.
    Húsvétra készülünk. Ez kereszténységünknek, létünknek legnagyobb ünnepe. A 
Karácsonykor ünnepelt megtestesült Fiúisten azért jött közénk, hogy Húsvétkor feláldozza 
értünk ön-magát. Ennek a szent titoknak a megértésére és átélésére segít a nagyböjti 
időszak: az imádság, segítő, szolgáló szeretet, bűnbánattól átjárt önmegtagadás. 
A hívő lélek felkészül a Feltámadottal való találkozásra. Jézusra tekintve látjuk, 
hogy mennyire szeret minket az Isten. Szent Fia, Jézus Krisztus meghalt értünk. A mi 
megmenekülésünkért feláldozta önmagát. 
Megdöbbent ez a titok. Ennyire fontosak vagyunk Istennek. Nem akarja, hogy a 
legnagyobb rossz, az isteni szeretet hiánya, a bűn és következménye uralja életünket. Jézus 
feltámadásában megmutatkozik, hogy a Szentháromság egy Isten a legfőbb Úr. A teremtő, 
a megszabadító, a megszentelő, üdvözítő Isten. 
Jézus halála az ember boldogságának, Istenhez jutásának feltétele. A megtestesül 
Istenember halála által árad a meg-bocsátás, irgalom, kegyelem ránk. Jézus feltámadása 
által Isten újjáteremtette a világot. Erkölcsi megújulást, új életet nyertünk.
Isten velünk van. Jézus él és minket is örök élettel éltet.
(A https://katolikus.hu/ oldalon segédanyagot találunk a Nagyhét személyes és családi 
imádságaihoz. Kövessük a médiában az ünnepi, vallási adásainkat.)
Mindenható örök Isten, aki szerető mennyei Atyánk vagy. Tekints reánk. Szent Fiad által 
járulunk eléd. Ő életét áldozta értünk. Fogadd el áldozatát és ments meg minket. Bocsáss 
meg, és őrizz meg a bűntől, a betegségtől, minden bajtól, hogy hálatelt szívvel vallhassuk: 
Krisztus feltámadt, valóban feltámadt!
Szűz Mária, világ győzelmes Királynője, könyörögj érettünk. Ámen.
Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánok!  Kémenes Csaba, plébános

FELVIDÉKRŐL KITELEPÍTETTEK EMLÉKNAPJA
„A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él.”  /Bábel Balázs/

A magyar Országgyűlés 2012 decemberében a  86/2012 (XII. 7.) számú határozatával 
nyilvánította emléknappá április 12-ét. 
Azért ezt a dátumot választották, mert 1947-ben ezen a napon kezdődött a felvidéki magyar 
lakosság kitelepítése. A kitelepítetteket szállító első vasúti szerelvény 1947. április 12-én indult a 
Felvidékről, és 1949. június 5-ig több mint 76 ezer embert szállítottak át Magyarországra.
Az egykoron újjáalakult Csehszlovák Köztársaságban a magyarokat és németeket tették 
felelőssé a II. világháborúért és ezt a kollektív bűnösséget felhasználva, a Beneš-dekrétumok 
következményeként sok százezer embertől elvették a magyar állampolgárságukat, deportálták, 
munkatáborokba küldték őket, megfosztották minden vagyonuktól. 

A magyar kormányt is sikerült rákényszeríteniük 
a határmódosítás nélküli lakosságcserére. A 
több ezer, színtiszta magyar ajkú lelket számláló 
felvidéki Gútáról sokakat  Medgyesegyházára 
telepíttek. Testvértelepülésünkkel évek óta 
közösen is megemlékezünk e szomorú, 
történelmi eseményről, melynek egyik helyszíne 
a 2014.ben, a vasútállomással szemben emelt 
emlékmű.   

Az idén a koronavírus világjárvány miatt elmarad a tömeges megemlékezés, egyénenként róják 
le kegyeletüket mind a városvezetők, mind a civilek, polgárok. 
A szeptemberi, hagyományos Medgyesegyházi Napok keretében szeretnénk méltón 
megemlékezni a napról. Kraller József, polgármester

(forrásfelhasználás:https://felvidek.ma/2019/04/a-kitelepitettek-emleknapja-a-felvideken/)

Március a szokásos munkás, feszített tempóban indult, sok-sok teendővel, a 2020-as 
költségvetés alakításával. Még két hét sem telt el, amikor aggasztó hírek érkeztek 
a koronavírus járvány terjedéséről, ami mára világméretűvé nőtte ki magát. 
Mindannyian érintetté váltunk a védekezésben, közemberek, magánemberek 
egyaránt. 
Március 13-án helyi és külföldi idénymunkásokat 
foglalkoztató gazdálkodókat, külföldi 
munkavállalásban érdekelt munkáltatókat hívtam 
össze a polgármesteri hivatalba, hogy a koronavírus 
veszélyeiről, megelőzésére szolgáló óvintézkedésekről 
tájékozódjanak. 
Innentől kezdve naponta jöttek kormányzati 
utasítások, tájékoztatások, rendeletek, polgármester 
által végrehajtandó feladatok részünkre, részemre is.  
Minden lakosságot érintő információról folyamatosan tájékoztattuk, tájékoztatjuk Önöket! 

Március 14-én összehívtam a képviselőtestületet, 
intézményeink vezetőit és azonnali intézkedéseket 
hoztunk. Az iskola digitális oktatási rendre állt át, 
mi pedig, előre nem látható időszakra bezártuk a 
helyi bölcsődét, a Varázserdő Óvodát a bánkúti 
telephellyel együtt, valamint az Idősek Napközi 
Otthonát. A művelődési házat szintén bezártuk, a 
Medgyesegyházi Sportegyesület szakosztályaiban 
beszűntettük az edzéseket.

Március 15-én, szűk körben, de méltósággal tudtuk elhelyezni az emlékezés koszorúit a 
művelődési ház falán lévő emléktáblánál.     

Március 16-án beiktattuk hivatalába településünk új 
jegyzőjét, Dr. Kávássy Leila Viola személyében.
Fogadalmát követően, Kémenes Csaba, katolikus 
plébános mondott áldást Medgyesegyháza város 
érdekében végzendő munkájára a polgármesteri 
hivatal kollektívája körében. 

Közben folytak a mindennapos feladatok, kollégáimmal megszerveztük az ingyenes lakossági 
elektronikai hulladék gyűjtést, a játszótér fertőtlenítése is napi rutin lett. 

Március 19-én Kormányrendelet értelmében a 70. életévét betöltött személy ellátásáról 
való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata lett. Kérelmet 
készítettünk, mellyel 500 főt kerestek fel a Gondozási Központ munkatársai és a Boldog 
Otthon Alapítvány önkéntesei. Az alapítvány a települési maszkvarrást is felajánlotta a 
Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesületével együtt, akik több ezer 
tájékoztató anyag fénymásolásához is segítséget nyújtottak. Köszönet érte!

Március 20-án képviselőtestületi ülést tartottunk, ahol név szerinti szavazással elfogadtuk 
az idei évi költségvetést. 
Március 30-án levelet intéztem a képviselőtestület tagjaihoz, melyben törvényi hivatkozással 
értesítettem őket arról, hogy az Alaptörvény alapján a kihirdetett veszélyhelyzet továbbra 
is fennáll. Így sem a képviselőtestület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti 
összehívására nincs lehetőség, a képviselőtestület valamennyi hatáskörét a polgármester 
gyakorolja, a képviselőtestületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 
Arra természetesen mód van, és élni fogok azzal a lehetőséggel, főleg a kialakult 
járványügyi helyzetben, hogy e-mailben vagy más módon a döntést megelőzően kikérjem a 
képviselőtestület tagjainak véleményét és a meghozott döntésekről tájékoztatást adjak.                                                   

 KRALLER JÓZSEF, POLGÁRMESTER

TISZTELT MEDGYESEGYHÁZI, 
BÁNKÚTI POLGÁROK! 

VÁROSUNK 
KÉPVISELŐTESTÜLETE 

NEVÉBEN ÁLDOTT HÚSVÉTI 
ÜNNEPEKET KÍVÁNOK 

A LAKOSSÁGNAK!

Kraller József, polgármester

 

Az Emberi erőforrások Minisztere által kiadott 7/2020 (III.25.) EMMI határozatra hivatkozva 
a 2020/2021 nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik.

ÓVODA:

Automatikus felvételre kerül 2020. április 21.-ig A Medgyesegyházi Varázserdő Óvodába és 
Bölcsödébe az a gyermek, aki: 

• Medgyesegyházán lakik

• 2020. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét

• Medgyesegyházán lakik, és nem érkezett olyan jelzés, hogy másik óvodába iratkozik 
be

Telefonon vagy email-ben keresse az intézményt:

• Akinek gyermeke 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. között tölti be a 3. 
életévét, és igénybe kívánja venni az óvodai nevelést 

• Aki Medgyesegyházán lakik, de nem a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és 
Bölcsődébe iratkozik be, hanem más óvodába 

• Aki nem Medgyesegyházán lakik, de a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és 
Bölcsödébe kívánja beíratni gyermekét 

A felvételről a szülő határozatot fog kapni.

BÖLCSŐDE:

• Az a szülő, aki 2020/2021 nevelési évben bölcsődei ellátást szeretne igénybe venni, 
telefonon vagy email-ben jelezze.

A szándék nyilatkozatok és szükséges dokumentumok letölthetők a medgyesegyhaza.hu 
oldalról

Jelentkezések időpontja: 2020. április 6. és április16. között 8-12 óráig 

Telefonszám: 06-68/440-865, 30/335-84-66 

Email: varazserdoovi@gmail.com 

Szeretettel várjuk a gyerekeket a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsődébe!

Varga Jánosné intézményvezető 

KÖZLEMÉNY
A helyi mezőgazdasági termékértékesítést a 

MEDGYESEGYHÁZI PIACON 
KIZÁRÓLAG 

helyi lakos termelőknek (visszavonásig) 
engedélyezem.

Az értékesítési lehetőség
szerdai és szombati napokon

reggel 08:00-tól 15:00-ig biztosított.
Tájékoztatom a termelőket, hogy a piacon történő 
fentiek szerinti értékesítés INGYENES, helypénzt a 
veszélyhelyzet ideje alatt nem szedünk.
Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy szíveskedjenek a 
korábbi kéréseinket betartani, hiszen a közösségünk 
egészsége mindannyiunk ELSŐDLEGES ÉRDEKE!
Ebben a különleges közegészségügyi helyzetben 
kötelességünk Medgyesegyháza és Bánkút lakosai 
védelmének biztosítása, amely kizárólag a teljes 
lakosság, azaz az Önök együttműködésével 
lehetséges!

Medgyesegyháza, 2020. március 27. 
Kraller József, polgármester

ÁPRILISI HULLADÉKELSZÁLLÍTÁS
Lakossági kommunális hulladék: 

2020. április 01,08,15,22,29.
Zöld hulladék: 2020. április 10.

Szelektív hulladék: 2020.április 23.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP IMPRESSZUM
Medgyesegyháza Önkormányzatának helyi, közérdekű,tájékoztató lapja  

Alapította: Medgyesegyháza Önkormányzata 1993-ban
Kiadja: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár  

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Felelős kiadó: Dr. Kávássy Leila Viola 

Szerkesztőség címe:  5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. 
Megjelenik: havonta  - Terjesztése ingyenes   

Nyomtatás és nyomdai előkészítés: KOLORPRINT NYOMDAIPARI KFT, 
5600 BÉKÉSCSABA, TELEKI U. 6.  | Nytsz: B/PHF/168/BÉ/1993

TISZTELT  SZÜLŐK!
GYERMEKEIK UTÁNI ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ 

BEFIZETÉSÉRE 
2020. április 15-én, 22-én és 29-én /szerdánként/ 
biztosítunk lehetőséget a polgármesteri hivatal 

pénztárában 
reggel 8.00-délután 16. 00 óráig. 

Amennyiben nem kívánnak étkezést igénybe 
venni és túlfizetésük 
van, azt ugyanebben 

az időpontban 
visszakaphatják, illetve 

átütemeztethetik 
év végéig történő 

felhasználásra.

ÚJABB RAJZOS SIKEREK
A SCHÉNERBEN

Az Új-Zélandon megjelenő Wellingtoni Hírmondó márciusi 
lapszámában március 15-e témájában várták a rajzokat. 
A zsűri döntése alapján korosztályában I. helyezést ért el 
Forrás Franciska, 3. b. osztályos tanuló.

Keskeny Luca, 2. b. osztályos tanuló pedig,  
Közönségdíjas lett.  

Iskolánk tanulói a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiírt 
rajzpályázaton is szép sikert értek el. Ezen a versenyen csak 
első helyezést osztanak, sajnos ezek nem mi lettünk, de 6 
tanuló munkáját oklevél- és tárgyjutalomban részesítette a 
zsűri. 
Mintegy 2500 rajz közül kerültünk a legjobb 190-be. 
A 2. a -ból Maczelka Boglárka, Szászi Jasmine és Szekercés 
Patrícia, a 3. b. osztályból Futaki Lilla és Molnár Ottilia 
Cintia, a 4.b. osztályból pedig Kovács Luca.

Plusz öröm, hogy Likerné Búzás Edit, tanító 
néni is elismerést kapott a sikeres felkészítésért! 
A 2. osztályosok felkészítője Edit néni, a többi tanulóé pedig, 
Gácsér Béláné, Emma néni.
Gratulálunk minden tanulónak! Nagyon büszkék 
vagyunk rájuk! 
  dr. Sióréti Gabriella, intézményvezető

HÍRLAPMedgyesegyházi 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
   HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA
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