
HÍRLAPMedgyesegyházi 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
   HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA

4

ÚJRA VAN FELNŐTT FOCICSAPATUNK
Pár gondolatot szeretnék megosztani Önökkel a Városunkban újraindult felnőtt labdarúgó 
csapattal kapcsolatban. Évek óta dédelgetett álmunk vált valóra. 
A 2014-es megszűnés óta úgy éreztük, hogy most vált biztosítottá a játékosállomány. Bár, 
korábban is ügyes fiatalok alkották az aktuális U-19 es korosztályt, de hiába próbáltuk 
megvárni, hogy összeérjen egy csapatnyi fiatal, sajnos erre nem volt lehetőség. Ahhoz, hogy 
egy csapat sikeres legyen sajátnevelésű játékosokra építve, hosszú időre van szükség, valamint 
elhivatottságra a játékosok részéről.
Már 2017-ben átgondoltuk a lehetőségeinket, de sajnos úgy éreztük nincs biztosítva a 
játékosállomány. Igazán sorsfordító a 2019-es nyári edzőtábor volt, ahol az akkori utánpótlás 
edzőkkel láttuk meg a lehetőséget az akkori U-17 es csapatban. 
A 2003-ban született labdarúgókban éreztük az elhivatottságot és az akaratot. Pár esti 
beszélgetés után megszületett a döntés, hogy 2020 őszén ismét lesz felnőtt labdarúgó csapat!
Az edzői teendők ellátására a Zsurzs Péter, László Máté kettőst kértem fel. Ezután elkezdődtek 
az egyeztetések a játékoskerettel kapcsolatban. Olyan játékosokat kerestünk meg, akik 
medgyesiek, illetve medgyesi kötődésűek. 
Sikerült visszahívnunk olyan labdarúgókat, akik részesei voltak a 2015/2016-os Megyei II. 
osztályban harmadik helyezett csapatnak. Azért azzal tisztában voltunk, hogy az akkori sikerek 
eléréséhez hosszú út vezet. A tervek azok voltak, hogy legyen 11-12 felnőtt korú labdarúgónk és 
a kispadon azok a 16,17 éves gyerekek fognak ülni, akik versenyeztetése saját korosztályukban 
történik, de az edzők döntése, hogy lehetőséget biztosítsanak, ha úgy gondolják. 
A döntés komolyságát mi sem jelzi jobban, mint az, hogy 2020 februárjában összehívtam 
azokat a labdarúgókat, akik jelezték azon szándékukat, hogy ősztől egyesületünk színeiben 
kívánnak sportolni. A megbeszélésen jelen volt Kraller József, városunk polgármestere is, aki 
támogatásáról biztosította a szakosztályt. 
A 2020 tavaszi vírushelyzet nem segített nekünk, mert úgy gondoltuk, hogy heti egy alkalommal, 
már tavasztól találkozik a csapat, így elég idő lesz az összeszokásra az őszi rajt előtt. 
2020.07.05-én neveztem a csapatot a Megyei III osztályba, 19 labdarúgóval kezdtük meg 
a bajnokságot. Nem ismerve az osztály csapatait, így a szakosztályvezetés a 8-10. hely 
valamelyikét tűzte ki célul. 
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a 2001,2002,2003,2004-ben született labdarúgók 
kettős terhelésnek voltak kitéve, hisz szombaton a felnőtt, vasárnap az U-19 es csapatban 
kellett tisztességesen helytállniuk. 
Csapatunk 12 bajnoki fordulót követően 8. helyen áll a bajnokságban (5 győzelem, 2 döntetlen, 
4 vereség). A házi góllövő listát Mátó Attila vezeti 12 góllal a 11 gólos Fodor Róbert előtt. Ám 
vesztett pontok tekintetében, akár a 6. hely sem elérhetetlen számunkra. 

Álló sor: Uhrin Pál szakosztályvezető, Herédi Tamás, Holecz Nándor, Megyeri János, 
Süli Zoltán, László Máté, Zsurzs Péter, Mátó Attila, Uhrin Pál Máté
Alsó sor: Hojcska Dávid, Palacsik Tivadar, Szabó Bence, Otrok Attila, Takács Alex, 
Pós Attila
A képről hiányzik: Nagy Balázs, Fodor Róbert, Fodor Patrik, Szabó Alex, Bácsi Zsolt, 
Borzi Benjámin, Benkő János, Anderkó László    
A vírushelyzet miatt a bajnokságban való részvételünket november elején felfüggesztettük 
annak a tudatában, hogy 2 játékosunk fertőzöttnek bizonyult. Az őszről elmaradt 
mérkőzéseket a tervek szerint februárban kell pótolnunk. Amennyiben az időjárás 
engedi akkor a sporttelepen, ha nem akkor a kijelölt műfüves pályán. Kérek minden 
labdarúgást szeretőt, hogy tisztelje meg a jelenlétével a mérkőzéseinket és bíztassa fiatal 
csapatunkat!

Uhrin Pál, labdarúgó szakosztály vezető

NEKIK IS JÁR AZ ELISMERÉS
Novemberi lapszámunkban, a tavaszi óvodabál kapcsán összeállított anyagból szerkesztői 
hibából, véletlenül kimaradt a kis táncos lábú gyermekek és szüleik felsorolásból az 
Apa-lánya párosok neveinek ismertetése. Elnézést, pótoljuk! 
Abai Antal – Abai Laura Iringó, Bálint-Lipták György – Bálint-Lipták Tia, Fehér Tamás 

– Fehér Anna Katalin, Fodor Miklós – Fodor Larina,
Futaki János – Futaki Maja, Kasznár Tamás – Kasznár Laura,

Lászk János – Lászk Natasa

 „BÉKÉS MEGYE ÖNKÉNTESE 2020”
A Békés Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház (CSEÖH) az Önkéntesség Világnapja 
alkalmából kihirdette a „BÉKÉS MEGYE ÖNKÉNTESE-2020” kiírás díjazottjait. A karácsonyfa 
alá került a bírálóbizottság javaslatára Szabó Györgyné, a Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnöke is, immár két másik címbirtokossal együtt.
Az elismerésre Gácsér Béláné, a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
elnöke terjesztette fel az alábbi méltatással: „ Szabó Györgyné, a 
Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke 
hosszú évek óta. Tevékenységét főleg Medgyesegyházán és Bánkúton 
látja el. Nem könnyű feladatot vállalt magára, amikor elvállalta az elnöki 
tisztet, hiszen több száz Medgyesegyházán és Bánkúton élő ember 
életének vált ezáltal részévé. 
Amikor átvette az egyesület vezetését, csak néhány feladatot vállalt fel 
az egyesület, majd ez a kör, hála Zsuzsa hozzáállásának, egyre bővült. 
Ma már felsorolni is hosszú, mi minden tartozik a tevékenységi körükbe, 

melynek oroszlánrészét viszi az egyesületi 
elnök: Az egyesületi tagok számára biztosítja 
a segítséget mindenféle hivatalos ügyek intézésében. Segít az egyesületi 
tagoknak (és másoknak is), a különféle pályázatokon való indulásban. 
Segítségével sok-sok családban sikerült mosógépet, hűtőszekrényt cserélni. 
Évek óta intézi az üdülési Erzsébet programban való részvételüket 
a tagoknak. Segít a pályázat megírásában, követi a határidőket. 
Kirándulásokat szervez. Koordinálja a Civilek Háza körüli feladatokat. 
Évente több alkalommal szervez találkozót az egyesületi tagoknak, ahol kis 
vendéglátás, zene, beszélgetés várja a résztvevőket. 

Az egyesület vezetőjeként megkeres minden olyan pályázati lehetőséget, amelynek segítségével 
anyagi lehetőségeik bővülhetnek. Ezek közül is kiemelkedik a 2017-2020 között megvalósuló EFOP-
os pályázat, melynek keretén belül a környékbeli települések is az ismerőseikké váltak. 
Medgyesegyháza civil életének egyik fő mozgatórugója. A Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének tagjai ott vannak minden települési rendezvényen. Ha van anyagi 
lehetőség, akkor azzal, de leginkább munkájukkal segítik a rendezvények sikerét. Az utóbbi másfél 
évben maga köré gyűjtött egy kis csapatot, akik (minden más szervezet által szervezett programon) 
lángost sütnek a részvevőknek.
Irányításával több kiállításra, irodalmi találkozóra került sor. Ezen alkalmakkor mindig a 
medgyesegyházi lakosok, vagy ide kötődő emberek voltak a program középpontjában. Nagyon szívesen 
dolgozik együtt más települési civil szervezetek vezetőivel, tagjaival. Nyitott az új kezdeményezésekre, 
tervekre. Véleményét mindig nyíltan vállalja. Az embertársaiért való tenni akarás, a fáradhatatlanság, 
főleg az egyesületi tagok, de a Medgyesegyházán élő emberek mindennapjainak jobbá tétele tölti ki 
mindennapjait. Tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül, a közösség szolgálatára végzi.”                                 

GRATULÁLUNK!

15 ÉVE ALAKULT A ROMÁN EGYESÜLET
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 

Egyesületet 15 éve hívta életre a helyi nemzetiségi 
közösség Sütő Mária Márta irányításával. Az 
akkor megfogalmazott missziójukat időtállónak 
érzik ma is. 
 
- A román anyanyelvi és kulturális értékek 

megőrzése, a hagyományok ápolása és átörökítése, 
közösségi integráló szerepünk megtartása prioritás 

számunkra. 
A románság jelenlétének erősítése lokális, regionális, de európai szinten 
is fontos törekvésünk.  Míg az előbbieket a helyi civil gesztorszerepünk, az utóbbiakat nyertes 
pályázataink bizonyítják- foglalta össze az egyesületi elnök, aki hangsúlyozta, hogy bár 
nemzetiségi alapon szerveződtek, mára heterogén összetételű közösséggé kovácsolódtak. 
Közel 100 fős tagsággal vannak jelen Medgyesegyháza civil életének vérkeringésében, 
megalakulása óta gesztorszervezete a Medgyesi Civil Kerekasztal fórumnak.  (X)
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Boldog, békés
 karácsonyt ! 

Karácsony előtti héten is, sok akcióval, kedvezménnyel  
vár az  Elektro Centrum !

December 30-áig folytatódik a „ Nagy visszatérítési akció ”
Te se maradj le róla, vásárlásaid összegének akár 100%-át

visszakapod, egyedi kedvezményes rendszerünkben.
Figyeld híreinket az  ELEKTRO CENTRUM facebook oldalán !

TV -háztartási kisgép -PC -telefon -villamosság –kellékek

“ Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.”
/Ady Endre:Karácsony/ 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat nevében 
Áldott Karácsonyt 

és Békés,Örömökben gazdag Új Esztendőt kívánok! 
Kraller József, polgármester

MEDGYESEGYHÁZI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG

Nagyon várjuk a találkozást! Természetesen a járványügyi 
szabályok betartásával készülünk az Ünnepre. 

Az Úr közel!

KÖSZÖNJÜK A FELAJÁNLÁSOKAT!
A medgyesegyházi fenyőfát Számel János és családja, a bánkúti fenyőfát  

Szucsik András és családja, az adventi koszorú fenyőágait  
Gácsér Béla és családja adományozta az idei ünnepre.

VÁRAKOZÁS 2020

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, Autoguvernarea 
locală Română din oraşul Medgyesegyháza, urează 
tuturor locuitorilor, un Crăciun şi un An Nou 
Fericit! 

A település minden lakójának Áldott Békés 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván 
a Medgyesegyházi Román Nemzetiségi 
Önkormányzat! Varga Sándorné, elnök

ADVENTI KOSZORÚK IS KÉSZÜLTEK
A 2020/2021-es tanévben a Schéner 
Mihály Általános Iskolában 
25 fő, 1-6. osztályos tanuló 
jelentkezett román szakkörre. 
Az oktató Kovalcsikné Szucsán 
Gyöngyi tanárnő, akit az idei 
évtől a Medgyesegyházi Román 
Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetéséből díjazunk. 
A gyerekek részére tankönyveket 
vásároltunk, ezzel is segítve a 
román nyelv elsajátítását, de év végi 
pizzázásra is sor került a napokban. 

Decemberben a szakkörös tanulókhoz is eljött a Mikulás, de sajnos az idei évben, nem jöhetett 
be az iskolába, így én adtam oda a csomagot részükre a nagyszakállú helyett.
A közelgő ünnepekre adventi koszorút készítettek a diákok, melynek készítésében segítségünkre 
volt a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány két dolgozója, Kotroczó Katalin és Mochnács 
Éva. Köszönöm, hogy egész tanévben a tanulókat átkísérik a Jókai utcából a román szakkörre!

Varga Sándorné, 
a Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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POLGÁRMESTERI KRÓNIKA
Vegyes érzelmekkel teli, történésekben gazdag hónapot hagyhatunk magunk 

mögött. Egyrészt a koronavírus járvány körüli napi aktualitások foglalnak el bennünket, 
másrészt az ünnepi várakozás időszakát éljük. 
Településünkön mára sajnos bárki lehet koronavírus fertőzéssel érintett, akár tüneteket 
nem produkáló személy is. Ennek okán még nagyobb óvatosságra van szükségünk annak 
érdekében, hogy ne fertőzzük egymást!
A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya rendszeres hivatalos 
értesítése alapján 2020.09.29-től kezdődően 44 fő volt érintett járványügyi elkülönítéssel, 
68 fő esetében rendeltek el járványügyi megfigyelést. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy 
47 főt kell ellenőrizniük járványügyi érintettség okán. 
A Polgármesteri Hivatal munkatársai közül senki nem érintett sem megfigyelésben, sem 
elkülönítésben. Megtörtént a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási 
hivatal Medgyesegyházi kirendeltség dolgozóinak szűrése is. Minden munkatársuk 
negatív koronavírus teszt eredményt produkált. 
Bízom benne, hogy településünk valamennyi lakója szerettei körében tudja tölteni az 
ünnepeket! 

-----
Az adventi várakozás jegyében megszépült a Kossuth tér, van adventi koszorúnk, Bánkúton 
is feldíszített fa áll. Mivel települési rendezvényeink az idén a pandémia miatt elmaradtak, 
levelet küldtem minden medgyesegyházi ás bánkúti polgártársamat megszólítva, hogy 
kifejezzem összetartozásunkat.

 -----

A Boldog Otthon Alapítvány „Cipősdoboz” 
ajándékozást is hirdetett, de egyéb jótékonykodásra 
is közzé tett felhívást. 
Náluk a közfoglalkoztatási program keretében ügyes 
kezű lányok, asszonyok dolgoznak, önkéntesek 
segítik munkájukat. Kezeik közül kerülnek ki egyedi, 
kézműves termékek, Babafészkek, textilzsákok, 
adventi koszorúk, kopogtatók, ajtódíszek, ujjbábok, 
levendula zsákok. 

Településünk a heti piacon biztosított lehetőséget 
másoknak is kézműves termékek árusítására: 
méz és mézkészítmények, propolisz, méhviasz 
gyertyák, mézeskalács. rongyszőnyegek, horgolt 
angyalkák, adventi koszorúk, egyedi táskák, 
ökozsákok, kenyértartó zsákok, kézműves 
szappanok, gyógynövényes krémek, vegyszermentes 
szépségápolási termékek,  karácsonyfa díszek, szatén 
díszek találhattak gazdára.

-----
Medgyesegyháza város sikeres pályázatot nyújtott be „VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 azonosító 
számú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése” című pályázatra. 

Ennek köszönhetően 45 216 831 forint támogatásból a településünkön egy új, modern 
fedett árusítóhely fog létesülni, kiszolgáló helyiségekkel. 
Hosszas, előkészítés, várakozás és a különféle akadályok elhárítása után elkezdődött a munka.

Tavasszal már az új helyen cserélhetnek gazdát az áruk.

képforrás: Lakatos Gyula
-----

A városháza falára ismét kitűzhettük a 
babazászlókat. A rózsaszín és kék mintájú 
lobogók ikergyermekek tiszteletére kerültek a 
zászlótartókba. Az adventi várakozás elején a 
Vigyikán család részesült gyermekáldásban. 
Isten hozta új polgártársainkat, Anasztáziát és 
Adorjánt! Jó egészséget mindannyijuknak!

-----
Az AGRINNOV, 100%-ban magyar tulajdonú, 
állattartással foglalkozó családi vállalkozás élő 
csirkéket ajánlott fel adományként szociálisan 
rászoruló helyi családoknak, személyeknek. Az 
önkormányzat vállalta a szárnyasok szállítását, 
melyhez Engelhardt János, vállalkozó volt 
segítségünkre járműbiztosítással. Neki és a 
cégnek is köszönetet mondok a támogatásért! 
Medgyesi és bánkúti lakosokhoz összesen 
1300 darab, élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi hivatali igazolással ellátott csirke 
érkezett, melyeket bizonyára az ünnepi asztalnál is jó szívvel fogyasztanak. Reméljük 
sokaknak sikerült e szerény, de jó cselekedettel is szebbé tenni az adventi időszakot!

-----
A képviselőtestület szociális bizottsága alapos 
előkészítő munkát végzett a helyi tüzelőanyag 
szétosztása tekintetében. Nagy Attila 
képviselőtársam, a szociális bizottság elnöke több 
alternatívát is előterjesztett. 
Az 1. verziót fogadtam el, mely szerint a jogosultak 
köre (87 fő) kerüljön kiegészítésre, az 50 ezer 
forint egy főre jutó jövedelmet meg nem haladók 
létszámával (17 fő). Ez így összesen 104 fő. 
Részükre 7 mázsa szenet javasoltam adni. 
További 55 fő 4,5 mázsa tüzelőt kap, akiknek szintén 

alacsony az egy főre eső havi jövedelmük. A még 
szükséges mennyiséget (13q) az önkormányzat 
saját forrásból kiegészíti. Így közel 1000q szén 
kerül kiosztásra.
Elkészültek a határozatok, postázásra is kerültek. 
A szociális ügyintéző kollégánk Dancsikné Mile 
Rita elkészítette a szükséges nyomtatványokat és 
elkezdődött a tüzelő kiosztása! Mire lapszámunk megjelenik, várhatóan a szén is ott lesz 
az érintett portákon. A bizottságnak, az ügyintézőknek, közreműködőknek köszönöm a 
munkájukat, segítő szándékú hozzáállásukat!

Kraller József, polgármester
 

Medgyesegyháza Művelődési Ház és Könyvtár
Új könyveink terítéken!  Kinek melyiket vigyük el?  Tel.: 06 68 440 004, 
medgyesimuvhazkonyvtar@gmail.com    Hívjatok, írjatok, keressetek bátran! 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Az ügyfelek, és a Polgármesteri Hivatalban dolgozók egészségének védelme érdekében 
a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalban kizárólag az alább ismertetett megfelelő 
óvintézkedések betartása mellett és időben lehet tartózkodni, ügyet intézni.

• Az ügyfelek csak korlátozott létszámban, kísérő nélkül a szájat és az orrot eltakaró eszközt 
(például orvosi maszk, textil maszk) viselve, egymástól megfelelő (1,5-2 méter) távolságot 
tartva tartózkodhatnak a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal épületében található irodákban 
és ügyféltérben egyaránt.

• Munkatársaink, ügyintézőink egyszerre egy ügyfelet fogadnak az irodahelyiségben, kivételt 
képeznek azon ügyek, amelyeknél több személy együttes jelenléte szükséges (pl.: hagyatéki 
leltár, házassági szándék bejelentése, családi jogállás rendezése ügyében tett nyilatkozatok 
megtétele…stb.) 

• Kérjük, hogy a Polgármesteri Hivatalba belépve a fertőtlenítésre kihelyezett eszközöket 
használni szíveskedjenek!

• Kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetekben intézzék személyesen ügyeiket! 

• Kérjük, elsődlegesen a hivatal digitális platformjain, azaz ügyfélkapun, e-papíron, telefonon 
vagy e-mailben intézzék ügyeiket, személyes ügyintézésre lehetőleg csak feltétlenül szükséges 
esetekben kerüljön sor.

Személyes ügyintézésre kizárólag az alábbi ügyfélfogadási rend szerint van lehetőség:
Hétfő 7.30 - 12.00.

Kedd - -
Szerda 7.30 - 12.00 és 12.30 - 16.00.

Csütörtök - -
Péntek - -

• Fenti ügyfélfogadási rend nem vonatkozik a Polgármesteri Hivatal Pénztári nyitva tartására. 
Pénztári ki- és befizetések tekintetében kérjük, hogy a főbejáratnál szíveskedjenek várakozni, 
oly módon, hogy a Pénztár előtti ügyféltérben egy fő várakozzon.
• Az elrendelt ügyfélfogadási időtől eltérő időpontban ügyet intézni kizárólag előzetes 
telefonos időpont egyeztetéssel van lehetőség az alábbi telefonszámokon:

Szociális és Humánpolitikai Iroda: 06 68/440-000/111-es mellék.
Anyakönyvvezető: 06 68/440-000/131-es mellék.

Műszaki – Településüzemeltetési Iroda: 06 68/440-000/118-as mellék.
Adóügyi Iroda: 06 68/440-000/124-es mellék.

Pénzügyi és Gazdasági Csoport: 06 68/440-000/125-ös mellék.
Pénztár: 06 68/440-000/114-es mellék.

Titkárság: 06 68/440-000/116-os mellék.

Kérelmeiket a www.medgyesegyhaza.hu címen elérhető Önkormányzati Portálon, illetve az 
ún. E-papír (https://ohp-20.asp.lgov.hu/) szolgáltatást nyújtó internetes honlapon, valamint a 
www.magyarorszag.hu/epapir szolgaltatás menüpont alatt is benyújthatják.                        

                                                                                
 Kraller József, polgármester
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POLGÁRMESTERI KRÓNIKA
Vegyes érzelmekkel teli, történésekben gazdag hónapot hagyhatunk magunk 

mögött. Egyrészt a koronavírus járvány körüli napi aktualitások foglalnak el bennünket, 
másrészt az ünnepi várakozás időszakát éljük. 
Településünkön mára sajnos bárki lehet koronavírus fertőzéssel érintett, akár tüneteket 
nem produkáló személy is. Ennek okán még nagyobb óvatosságra van szükségünk annak 
érdekében, hogy ne fertőzzük egymást!
A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya rendszeres hivatalos 
értesítése alapján 2020.09.29-től kezdődően 44 fő volt érintett járványügyi elkülönítéssel, 
68 fő esetében rendeltek el járványügyi megfigyelést. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy 
47 főt kell ellenőrizniük járványügyi érintettség okán. 
A Polgármesteri Hivatal munkatársai közül senki nem érintett sem megfigyelésben, sem 
elkülönítésben. Megtörtént a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási 
hivatal Medgyesegyházi kirendeltség dolgozóinak szűrése is. Minden munkatársuk 
negatív koronavírus teszt eredményt produkált. 
Bízom benne, hogy településünk valamennyi lakója szerettei körében tudja tölteni az 
ünnepeket! 

-----
Az adventi várakozás jegyében megszépült a Kossuth tér, van adventi koszorúnk, Bánkúton 
is feldíszített fa áll. Mivel települési rendezvényeink az idén a pandémia miatt elmaradtak, 
levelet küldtem minden medgyesegyházi ás bánkúti polgártársamat megszólítva, hogy 
kifejezzem összetartozásunkat.

 -----

A Boldog Otthon Alapítvány „Cipősdoboz” 
ajándékozást is hirdetett, de egyéb jótékonykodásra 
is közzé tett felhívást. 
Náluk a közfoglalkoztatási program keretében ügyes 
kezű lányok, asszonyok dolgoznak, önkéntesek 
segítik munkájukat. Kezeik közül kerülnek ki egyedi, 
kézműves termékek, Babafészkek, textilzsákok, 
adventi koszorúk, kopogtatók, ajtódíszek, ujjbábok, 
levendula zsákok. 

Településünk a heti piacon biztosított lehetőséget 
másoknak is kézműves termékek árusítására: 
méz és mézkészítmények, propolisz, méhviasz 
gyertyák, mézeskalács. rongyszőnyegek, horgolt 
angyalkák, adventi koszorúk, egyedi táskák, 
ökozsákok, kenyértartó zsákok, kézműves 
szappanok, gyógynövényes krémek, vegyszermentes 
szépségápolási termékek,  karácsonyfa díszek, szatén 
díszek találhattak gazdára.

-----
Medgyesegyháza város sikeres pályázatot nyújtott be „VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 azonosító 
számú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése” című pályázatra. 

Ennek köszönhetően 45 216 831 forint támogatásból a településünkön egy új, modern 
fedett árusítóhely fog létesülni, kiszolgáló helyiségekkel. 
Hosszas, előkészítés, várakozás és a különféle akadályok elhárítása után elkezdődött a munka.

Tavasszal már az új helyen cserélhetnek gazdát az áruk.

képforrás: Lakatos Gyula
-----

A városháza falára ismét kitűzhettük a 
babazászlókat. A rózsaszín és kék mintájú 
lobogók ikergyermekek tiszteletére kerültek a 
zászlótartókba. Az adventi várakozás elején a 
Vigyikán család részesült gyermekáldásban. 
Isten hozta új polgártársainkat, Anasztáziát és 
Adorjánt! Jó egészséget mindannyijuknak!

-----
Az AGRINNOV, 100%-ban magyar tulajdonú, 
állattartással foglalkozó családi vállalkozás élő 
csirkéket ajánlott fel adományként szociálisan 
rászoruló helyi családoknak, személyeknek. Az 
önkormányzat vállalta a szárnyasok szállítását, 
melyhez Engelhardt János, vállalkozó volt 
segítségünkre járműbiztosítással. Neki és a 
cégnek is köszönetet mondok a támogatásért! 
Medgyesi és bánkúti lakosokhoz összesen 
1300 darab, élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi hivatali igazolással ellátott csirke 
érkezett, melyeket bizonyára az ünnepi asztalnál is jó szívvel fogyasztanak. Reméljük 
sokaknak sikerült e szerény, de jó cselekedettel is szebbé tenni az adventi időszakot!

-----
A képviselőtestület szociális bizottsága alapos 
előkészítő munkát végzett a helyi tüzelőanyag 
szétosztása tekintetében. Nagy Attila 
képviselőtársam, a szociális bizottság elnöke több 
alternatívát is előterjesztett. 
Az 1. verziót fogadtam el, mely szerint a jogosultak 
köre (87 fő) kerüljön kiegészítésre, az 50 ezer 
forint egy főre jutó jövedelmet meg nem haladók 
létszámával (17 fő). Ez így összesen 104 fő. 
Részükre 7 mázsa szenet javasoltam adni. 
További 55 fő 4,5 mázsa tüzelőt kap, akiknek szintén 

alacsony az egy főre eső havi jövedelmük. A még 
szükséges mennyiséget (13q) az önkormányzat 
saját forrásból kiegészíti. Így közel 1000q szén 
kerül kiosztásra.
Elkészültek a határozatok, postázásra is kerültek. 
A szociális ügyintéző kollégánk Dancsikné Mile 
Rita elkészítette a szükséges nyomtatványokat és 
elkezdődött a tüzelő kiosztása! Mire lapszámunk megjelenik, várhatóan a szén is ott lesz 
az érintett portákon. A bizottságnak, az ügyintézőknek, közreműködőknek köszönöm a 
munkájukat, segítő szándékú hozzáállásukat!

Kraller József, polgármester
 

Medgyesegyháza Művelődési Ház és Könyvtár
Új könyveink terítéken!  Kinek melyiket vigyük el?  Tel.: 06 68 440 004, 
medgyesimuvhazkonyvtar@gmail.com    Hívjatok, írjatok, keressetek bátran! 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Az ügyfelek, és a Polgármesteri Hivatalban dolgozók egészségének védelme érdekében 
a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalban kizárólag az alább ismertetett megfelelő 
óvintézkedések betartása mellett és időben lehet tartózkodni, ügyet intézni.

• Az ügyfelek csak korlátozott létszámban, kísérő nélkül a szájat és az orrot eltakaró eszközt 
(például orvosi maszk, textil maszk) viselve, egymástól megfelelő (1,5-2 méter) távolságot 
tartva tartózkodhatnak a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal épületében található irodákban 
és ügyféltérben egyaránt.

• Munkatársaink, ügyintézőink egyszerre egy ügyfelet fogadnak az irodahelyiségben, kivételt 
képeznek azon ügyek, amelyeknél több személy együttes jelenléte szükséges (pl.: hagyatéki 
leltár, házassági szándék bejelentése, családi jogállás rendezése ügyében tett nyilatkozatok 
megtétele…stb.) 

• Kérjük, hogy a Polgármesteri Hivatalba belépve a fertőtlenítésre kihelyezett eszközöket 
használni szíveskedjenek!

• Kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetekben intézzék személyesen ügyeiket! 

• Kérjük, elsődlegesen a hivatal digitális platformjain, azaz ügyfélkapun, e-papíron, telefonon 
vagy e-mailben intézzék ügyeiket, személyes ügyintézésre lehetőleg csak feltétlenül szükséges 
esetekben kerüljön sor.

Személyes ügyintézésre kizárólag az alábbi ügyfélfogadási rend szerint van lehetőség:
Hétfő 7.30 - 12.00.

Kedd - -
Szerda 7.30 - 12.00 és 12.30 - 16.00.

Csütörtök - -
Péntek - -

• Fenti ügyfélfogadási rend nem vonatkozik a Polgármesteri Hivatal Pénztári nyitva tartására. 
Pénztári ki- és befizetések tekintetében kérjük, hogy a főbejáratnál szíveskedjenek várakozni, 
oly módon, hogy a Pénztár előtti ügyféltérben egy fő várakozzon.
• Az elrendelt ügyfélfogadási időtől eltérő időpontban ügyet intézni kizárólag előzetes 
telefonos időpont egyeztetéssel van lehetőség az alábbi telefonszámokon:

Szociális és Humánpolitikai Iroda: 06 68/440-000/111-es mellék.
Anyakönyvvezető: 06 68/440-000/131-es mellék.

Műszaki – Településüzemeltetési Iroda: 06 68/440-000/118-as mellék.
Adóügyi Iroda: 06 68/440-000/124-es mellék.

Pénzügyi és Gazdasági Csoport: 06 68/440-000/125-ös mellék.
Pénztár: 06 68/440-000/114-es mellék.

Titkárság: 06 68/440-000/116-os mellék.

Kérelmeiket a www.medgyesegyhaza.hu címen elérhető Önkormányzati Portálon, illetve az 
ún. E-papír (https://ohp-20.asp.lgov.hu/) szolgáltatást nyújtó internetes honlapon, valamint a 
www.magyarorszag.hu/epapir szolgaltatás menüpont alatt is benyújthatják.                        

                                                                                
 Kraller József, polgármester
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ÚJRA VAN FELNŐTT FOCICSAPATUNK
Pár gondolatot szeretnék megosztani Önökkel a Városunkban újraindult felnőtt labdarúgó 
csapattal kapcsolatban. Évek óta dédelgetett álmunk vált valóra. 
A 2014-es megszűnés óta úgy éreztük, hogy most vált biztosítottá a játékosállomány. Bár, 
korábban is ügyes fiatalok alkották az aktuális U-19 es korosztályt, de hiába próbáltuk 
megvárni, hogy összeérjen egy csapatnyi fiatal, sajnos erre nem volt lehetőség. Ahhoz, hogy 
egy csapat sikeres legyen sajátnevelésű játékosokra építve, hosszú időre van szükség, valamint 
elhivatottságra a játékosok részéről.
Már 2017-ben átgondoltuk a lehetőségeinket, de sajnos úgy éreztük nincs biztosítva a 
játékosállomány. Igazán sorsfordító a 2019-es nyári edzőtábor volt, ahol az akkori utánpótlás 
edzőkkel láttuk meg a lehetőséget az akkori U-17 es csapatban. 
A 2003-ban született labdarúgókban éreztük az elhivatottságot és az akaratot. Pár esti 
beszélgetés után megszületett a döntés, hogy 2020 őszén ismét lesz felnőtt labdarúgó csapat!
Az edzői teendők ellátására a Zsurzs Péter, László Máté kettőst kértem fel. Ezután elkezdődtek 
az egyeztetések a játékoskerettel kapcsolatban. Olyan játékosokat kerestünk meg, akik 
medgyesiek, illetve medgyesi kötődésűek. 
Sikerült visszahívnunk olyan labdarúgókat, akik részesei voltak a 2015/2016-os Megyei II. 
osztályban harmadik helyezett csapatnak. Azért azzal tisztában voltunk, hogy az akkori sikerek 
eléréséhez hosszú út vezet. A tervek azok voltak, hogy legyen 11-12 felnőtt korú labdarúgónk és 
a kispadon azok a 16,17 éves gyerekek fognak ülni, akik versenyeztetése saját korosztályukban 
történik, de az edzők döntése, hogy lehetőséget biztosítsanak, ha úgy gondolják. 
A döntés komolyságát mi sem jelzi jobban, mint az, hogy 2020 februárjában összehívtam 
azokat a labdarúgókat, akik jelezték azon szándékukat, hogy ősztől egyesületünk színeiben 
kívánnak sportolni. A megbeszélésen jelen volt Kraller József, városunk polgármestere is, aki 
támogatásáról biztosította a szakosztályt. 
A 2020 tavaszi vírushelyzet nem segített nekünk, mert úgy gondoltuk, hogy heti egy alkalommal, 
már tavasztól találkozik a csapat, így elég idő lesz az összeszokásra az őszi rajt előtt. 
2020.07.05-én neveztem a csapatot a Megyei III osztályba, 19 labdarúgóval kezdtük meg 
a bajnokságot. Nem ismerve az osztály csapatait, így a szakosztályvezetés a 8-10. hely 
valamelyikét tűzte ki célul. 
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a 2001,2002,2003,2004-ben született labdarúgók 
kettős terhelésnek voltak kitéve, hisz szombaton a felnőtt, vasárnap az U-19 es csapatban 
kellett tisztességesen helytállniuk. 
Csapatunk 12 bajnoki fordulót követően 8. helyen áll a bajnokságban (5 győzelem, 2 döntetlen, 
4 vereség). A házi góllövő listát Mátó Attila vezeti 12 góllal a 11 gólos Fodor Róbert előtt. Ám 
vesztett pontok tekintetében, akár a 6. hely sem elérhetetlen számunkra. 

Álló sor: Uhrin Pál szakosztályvezető, Herédi Tamás, Holecz Nándor, Megyeri János, 
Süli Zoltán, László Máté, Zsurzs Péter, Mátó Attila, Uhrin Pál Máté
Alsó sor: Hojcska Dávid, Palacsik Tivadar, Szabó Bence, Otrok Attila, Takács Alex, 
Pós Attila
A képről hiányzik: Nagy Balázs, Fodor Róbert, Fodor Patrik, Szabó Alex, Bácsi Zsolt, 
Borzi Benjámin, Benkő János, Anderkó László    
A vírushelyzet miatt a bajnokságban való részvételünket november elején felfüggesztettük 
annak a tudatában, hogy 2 játékosunk fertőzöttnek bizonyult. Az őszről elmaradt 
mérkőzéseket a tervek szerint februárban kell pótolnunk. Amennyiben az időjárás 
engedi akkor a sporttelepen, ha nem akkor a kijelölt műfüves pályán. Kérek minden 
labdarúgást szeretőt, hogy tisztelje meg a jelenlétével a mérkőzéseinket és bíztassa fiatal 
csapatunkat!

Uhrin Pál, labdarúgó szakosztály vezető

NEKIK IS JÁR AZ ELISMERÉS
Novemberi lapszámunkban, a tavaszi óvodabál kapcsán összeállított anyagból szerkesztői 
hibából, véletlenül kimaradt a kis táncos lábú gyermekek és szüleik felsorolásból az 
Apa-lánya párosok neveinek ismertetése. Elnézést, pótoljuk! 
Abai Antal – Abai Laura Iringó, Bálint-Lipták György – Bálint-Lipták Tia, Fehér Tamás 

– Fehér Anna Katalin, Fodor Miklós – Fodor Larina,
Futaki János – Futaki Maja, Kasznár Tamás – Kasznár Laura,

Lászk János – Lászk Natasa

 „BÉKÉS MEGYE ÖNKÉNTESE 2020”
A Békés Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház (CSEÖH) az Önkéntesség Világnapja 
alkalmából kihirdette a „BÉKÉS MEGYE ÖNKÉNTESE-2020” kiírás díjazottjait. A karácsonyfa 
alá került a bírálóbizottság javaslatára Szabó Györgyné, a Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnöke is, immár két másik címbirtokossal együtt.
Az elismerésre Gácsér Béláné, a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
elnöke terjesztette fel az alábbi méltatással: „ Szabó Györgyné, a 
Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke 
hosszú évek óta. Tevékenységét főleg Medgyesegyházán és Bánkúton 
látja el. Nem könnyű feladatot vállalt magára, amikor elvállalta az elnöki 
tisztet, hiszen több száz Medgyesegyházán és Bánkúton élő ember 
életének vált ezáltal részévé. 
Amikor átvette az egyesület vezetését, csak néhány feladatot vállalt fel 
az egyesület, majd ez a kör, hála Zsuzsa hozzáállásának, egyre bővült. 
Ma már felsorolni is hosszú, mi minden tartozik a tevékenységi körükbe, 

melynek oroszlánrészét viszi az egyesületi 
elnök: Az egyesületi tagok számára biztosítja 
a segítséget mindenféle hivatalos ügyek intézésében. Segít az egyesületi 
tagoknak (és másoknak is), a különféle pályázatokon való indulásban. 
Segítségével sok-sok családban sikerült mosógépet, hűtőszekrényt cserélni. 
Évek óta intézi az üdülési Erzsébet programban való részvételüket 
a tagoknak. Segít a pályázat megírásában, követi a határidőket. 
Kirándulásokat szervez. Koordinálja a Civilek Háza körüli feladatokat. 
Évente több alkalommal szervez találkozót az egyesületi tagoknak, ahol kis 
vendéglátás, zene, beszélgetés várja a résztvevőket. 

Az egyesület vezetőjeként megkeres minden olyan pályázati lehetőséget, amelynek segítségével 
anyagi lehetőségeik bővülhetnek. Ezek közül is kiemelkedik a 2017-2020 között megvalósuló EFOP-
os pályázat, melynek keretén belül a környékbeli települések is az ismerőseikké váltak. 
Medgyesegyháza civil életének egyik fő mozgatórugója. A Medgyesegyháza és Bánkút 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének tagjai ott vannak minden települési rendezvényen. Ha van anyagi 
lehetőség, akkor azzal, de leginkább munkájukkal segítik a rendezvények sikerét. Az utóbbi másfél 
évben maga köré gyűjtött egy kis csapatot, akik (minden más szervezet által szervezett programon) 
lángost sütnek a részvevőknek.
Irányításával több kiállításra, irodalmi találkozóra került sor. Ezen alkalmakkor mindig a 
medgyesegyházi lakosok, vagy ide kötődő emberek voltak a program középpontjában. Nagyon szívesen 
dolgozik együtt más települési civil szervezetek vezetőivel, tagjaival. Nyitott az új kezdeményezésekre, 
tervekre. Véleményét mindig nyíltan vállalja. Az embertársaiért való tenni akarás, a fáradhatatlanság, 
főleg az egyesületi tagok, de a Medgyesegyházán élő emberek mindennapjainak jobbá tétele tölti ki 
mindennapjait. Tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül, a közösség szolgálatára végzi.”                                 

GRATULÁLUNK!

15 ÉVE ALAKULT A ROMÁN EGYESÜLET
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért 

Egyesületet 15 éve hívta életre a helyi nemzetiségi 
közösség Sütő Mária Márta irányításával. Az 
akkor megfogalmazott missziójukat időtállónak 
érzik ma is. 
 
- A román anyanyelvi és kulturális értékek 

megőrzése, a hagyományok ápolása és átörökítése, 
közösségi integráló szerepünk megtartása prioritás 

számunkra. 
A románság jelenlétének erősítése lokális, regionális, de európai szinten 
is fontos törekvésünk.  Míg az előbbieket a helyi civil gesztorszerepünk, az utóbbiakat nyertes 
pályázataink bizonyítják- foglalta össze az egyesületi elnök, aki hangsúlyozta, hogy bár 
nemzetiségi alapon szerveződtek, mára heterogén összetételű közösséggé kovácsolódtak. 
Közel 100 fős tagsággal vannak jelen Medgyesegyháza civil életének vérkeringésében, 
megalakulása óta gesztorszervezete a Medgyesi Civil Kerekasztal fórumnak.  (X)
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Boldog, békés
 karácsonyt ! 

Karácsony előtti héten is, sok akcióval, kedvezménnyel  
vár az  Elektro Centrum !

December 30-áig folytatódik a „ Nagy visszatérítési akció ”
Te se maradj le róla, vásárlásaid összegének akár 100%-át

visszakapod, egyedi kedvezményes rendszerünkben.
Figyeld híreinket az  ELEKTRO CENTRUM facebook oldalán !

TV -háztartási kisgép -PC -telefon -villamosság –kellékek

“ Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.”
/Ady Endre:Karácsony/ 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat nevében 
Áldott Karácsonyt 

és Békés,Örömökben gazdag Új Esztendőt kívánok! 
Kraller József, polgármester

MEDGYESEGYHÁZI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG

Nagyon várjuk a találkozást! Természetesen a járványügyi 
szabályok betartásával készülünk az Ünnepre. 

Az Úr közel!

KÖSZÖNJÜK A FELAJÁNLÁSOKAT!
A medgyesegyházi fenyőfát Számel János és családja, a bánkúti fenyőfát  

Szucsik András és családja, az adventi koszorú fenyőágait  
Gácsér Béla és családja adományozta az idei ünnepre.

VÁRAKOZÁS 2020

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, Autoguvernarea 
locală Română din oraşul Medgyesegyháza, urează 
tuturor locuitorilor, un Crăciun şi un An Nou 
Fericit! 

A település minden lakójának Áldott Békés 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván 
a Medgyesegyházi Román Nemzetiségi 
Önkormányzat! Varga Sándorné, elnök

ADVENTI KOSZORÚK IS KÉSZÜLTEK
A 2020/2021-es tanévben a Schéner 
Mihály Általános Iskolában 
25 fő, 1-6. osztályos tanuló 
jelentkezett román szakkörre. 
Az oktató Kovalcsikné Szucsán 
Gyöngyi tanárnő, akit az idei 
évtől a Medgyesegyházi Román 
Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetéséből díjazunk. 
A gyerekek részére tankönyveket 
vásároltunk, ezzel is segítve a 
román nyelv elsajátítását, de év végi 
pizzázásra is sor került a napokban. 

Decemberben a szakkörös tanulókhoz is eljött a Mikulás, de sajnos az idei évben, nem jöhetett 
be az iskolába, így én adtam oda a csomagot részükre a nagyszakállú helyett.
A közelgő ünnepekre adventi koszorút készítettek a diákok, melynek készítésében segítségünkre 
volt a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány két dolgozója, Kotroczó Katalin és Mochnács 
Éva. Köszönöm, hogy egész tanévben a tanulókat átkísérik a Jókai utcából a román szakkörre!

Varga Sándorné, 
a Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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