
MEDGYESEGYHÁZIAK A NAGYVILÁGBAN: VISNYEI KRISZTINA
Akár sorozatindító is lehet helyi újságunkban ez az írás, melyet az Internet segítségével hoztunk össze. Kisvárosunkban 
vannak, akik tudják, hogy interjúalanyom mivel foglalkozik, hol él, vannak, akiknek csak az ugrik be, hogy valahol külföldön 
dolgozik. Mások tájékozottabbak, mert hallották, hogy megjelent egy könyvük, olvastak róla az Utazómajom vagy a Beol 
portálokon. Persze, vannak, akiknek a név hallatán „aha” élménnyel, a Jutka kisebbik lánya villan be… 
-Medgyesi vagyok, ott nőttem fel. Bár 9 éve már máshol élek, de anyukám még mindig ott lakik, ezért haza-haza szoktam 
látogatni. Tanulmányaimat Budapesten folytattam, így hamar bekerültem a városi forgatagba. Megismerkedtem a párommal, 
Sajtos Gáborral, majd Németországba költöztünk 2013 nyarán - kezdte a 26 éves Krisztina a bemutatkozást. 
-A mai fiataloknak erősen benne van a trendjében, hogy külföldön éljenek, dolgozzanak. Te álmodoztál erről itthon, vagy 
netán tudatosan is készültél rá?
-Őszintén? Még Medgyesen laktam soha nem fordult meg a fejemben, hogy külföldön fogok élni, dolgozni. Mindig is szerettem 
utazni, de életvitelszerűen nem gondoltam erre.
-Szóval Németország.
-Igen, ott 4 évig éltünk, dolgoztunk és dolgoztunk keményen, ahogy sokan, mi is éjt-nappallá téve a munkának éltünk, így 
tudtunk pénzt gyűjteni. Közben azért sokat jártunk nyaralni, köztük Tenerifére is. Nyaralásaink alkalmával tudatosult bennünk, 
hogy mi egy ilyen helyen szeretnénk élni. Örökös napsütés, óceán, pálmafák! Ezért döntöttünk úgy, hogy 2017 nyarán, 
házasságkötésünket követően új életet kezdünk Tenerifén. Azóta is itt élünk és nagyon imádjuk. 

-A gondolat megszületésétől kezdve, mennyi idő telt el a 
megvalósítás megkezdéséig? 
-Mi, úgy érkeztünk a Kanári-szigetek legnagyobbikára, 
hogy szeretnénk még a nászutunkat tovább élvezni. Ez 
körülbelül 6 hónapra elnyúlt, de közben elkezdtük kiépíteni a 
kapcsolatokat. A konkrét vállalkozás megalapítása pár napot 
vett csak igénybe.  
-Adódik a kérdés: mit is csináltok?
-Nyaralásokat és nászutakat szervezünk magyar családoknak, 
pároknak. Több mint 100 hotellel állunk kapcsolatban; 
fakultatív programokat kínálunk, mint például hajókázás, 
jetskizés, quadozás. 
Valamint a sziget legnagyobb és legkorrektebb autóbérlő 
cégével vagyunk szerződésben. Legfőképp prémium 
szolgáltatásokat nyújtunk az ideérkezőknek. De szerveztünk 
már meg lánykérést és jelképes esküvőket is. 
-Jól hangzik! Milyen végzettség, munkatapasztalat kellett mindehhez? 
-Én aerobic-edző szakon végeztem, a páromnak az egyik szakterülete az idegenforgalom. Nekem nem volt munkatapasztalatom 
a turizmus terén. Ahogy kiköltöztünk ide Tenerifére, akkor körvonalazódott bennünk ez a lehetőség. Sok kapcsolatunk lett a 
szigeten, tudtuk, hogy nekünk van itt keresnivalónk, éreztük magunkban, hogy képesek leszünk ezt csinálni.  
Sokszor elmondjuk, hogy Tenerife extrém nehezített pálya, mert itt szinte csak a vendéglátás van az ideérkező külföldieknek. 
Rengeteg kitartás kell, ahhoz hogy saját vállalkozást tudjon az ember elindítani. És persze jó ötlet. A pénzügyi tőke és a 
nyelvtudás is elengedhetetlen. A cél érdekében mindent megtettünk és meg is teszünk folyamatosan. Számos tervünk van 
a jövőre nézve.
Most július végén lesz 3 éve, hogy itt élünk.
-Feltételezem, hogy ennyi idő alatt kialakult a vállalkozás és a ti hitvallásotok is. Hogyan fogalmaznád ezt meg?
-Az ügyfeleink elégedettsége és boldogsága a mi szívügyünk! Mindig extrán odafigyelünk a szolgáltatásainkat igénybe 
vevőkre, ha „szükségük” van Ránk, mi mindig ott legyünk!
Ennek is köszönhető, hogy rengeteg visszatérő megrendelőnk van, akikkel mindig barátsággal válunk el, és várjuk a 
következő találkozást.
Miért a ti szolgáltatásaitokat vegyék igénybe?
Akik szeretnék nyaralásukat magyar nyelven intézni a megszervezéstől a kivitelezésig, akkor ezt nálunk megtehetik. 
Mi kiválogattuk a legjobb ár-érték arányú hoteleket. Személyre szabottan küldjük ki az igényeiknek megfelelő hotelt. 
Közvetlen kapcsolatunk van a szolgáltatókkal, hogy a lehető legjobb élmény mindig garantálva legyen földön, vízen, 
levegőben. A Kanári-szigetek egyik legnagyobb autóbérlő cége a partnerünk, több mint 50 éves múlttal rendelkezik és 
több 10 ezer autója van a szigeteken. És nem utolsó sorban itt élőkként, rengeteg olyan háttér információval rendelkezünk, 
amit másnál figyelembe se vesznek, így mi sokkal inkább ki tudjuk elégíteni az igényeket. 

-A magyarok mennyire szeretnek Tenerifére járni?
Tenerifét most már egyre több magyar ismeri, sokan is 
nyaralnak itt. Nagyon szeretik, hisz ide az év bármely 
szakába lehet jönni, Budapestről közvetlen csupán 5 
óra a repülőút. Meg persze a gyönyörű helyszínek, és a 
változatosság miatt is közkedvelt.
Én azt vallom, hogy Tenerife pont olyan hely, ahova az 
embernek minimum egyszer el kell utaznia! És ha már 
egyszer eljött, garantáltan visszavágyik!
-A koronavírus-járványt megérezte-e a vállalkozás?
-Nyilván nem volt egyszerű ez az időszak, ahogy senkinek 
sem. De mivel mi eddig is online dolgoztunk, így nem 
okozott gondot a „home office”, csak annyi különbéggel, 
hogy nem jöttek utasaink. A fejlődésünkre fordítottuk az 
időt, a további tervekre, és persze a könyvünk befejezésére.

-Miről szól a könyv?
Könyvünk az első 2-3 nyaralásra elegendő látnivalót és programlehetőséget tartalmazza. Sok útikönyvben azt látjuk, 
hogy csak össze-visszaság van, mindenből kiharaptak egy kis részletet. Ezek alapján például egy elsőre ideérkező 
utas nem tudja, hogy hova is rohanjon. Hiába kicsi a sziget, annál több látnivaló és program van.
A homokos óceánparttól kezdve, a babérerdőn keresztül a vulkán tetejéig számos titkot rejt a sziget. Ezért is lett a 
könyv címe: Tenerife titkai, avagy a Kanári-szigetek gyöngyszeme.
Valamint rengeteg kérdés érkezik hozzánk, hogy milyen időjárás van, mit pakoljanak, programokra hogy készüljenek 
stb. A könyv ebben is segít saját-illetve ügyfél tapasztalatok mentén.
QR-kódokkal pedig interaktívvá tettük, hogy mindig friss és naprakész jegyárakkal, nyitva tartásokkal és 
információkkal szolgáljunk.
-Akkor most már indul a szezon?
A szezon itt más kérdés. Mivel egész évben jó idő van, így egész évben szezon van, végig érkeznek turisták. A 
legforgalmasabb időszak egyértelműen az iskolai szünetek; a karnevál és a karácsony-szilveszter. Örökös napsütés, 
óceán, pálmafák!

Baukó Ildikó

TISZTELT MEDGYESEGYHÁZI, 
BÁNKÚTI OLVASÓK!

A mögöttünk hagyott hónap kicsit a fellélegzésről is 
szólt, a koronavírus járvány alább hagyott, enyhültek 
a korlátozó intézkedések, az élet kezd visszarázódni a 
korábbi megszokott ritmusába. 
Közösen, sikeresen védekeztünk, helyben mindent 
megpróbáltunk megtenni az óvintézkedések maradéktalan 
betartása érdekében. A kötelező teendők mellett, figyeltünk 
a rendszeres lakossági tájékoztatásra, megéltünk egy 
nagy közösségi összefogást is a maszkvarrás idején. 
Mindenkinek köszönet jár! 
A helyi vállalkozásoknak tettünk egy gesztust, kisebb 
hirdetési felületet ajánlottunk fel a Medgyesegyházi 
Hírlapban, mellyel novemberig élhetnek, ezzel is 
népszerűsítve tevékenységeiket és itt is biztatva Önöket, 
hogy részesítsék előnyben ezeket a szolgáltatásokat. 
Együtt sikeresebbek leszünk!

Kraller József, polgármester 

KÖZTISZTVISELŐKET, EGÉSZSÉGÜGYI 
DOLGOZÓKAT KÖSZÖNTÖTTEK

„A közigazgatás nem az egyes emberek hatalma a 
többiek fölött, hanem a nemzet szervezete közös céljainak 
megvalósítására, közös szükségleteinek kielégítésére. A 
közigazgatásnak nincs más létjogosultsága, nincs más 
mértéke, mint az emberek és a nemzet szolgálata.”
/Magyary Zoltán/

„Az élet rövid, 
a mesterség hosszú, 
az alkalom elillan, 
a tapasztalás csalóka, 
az ítéletalkotás 
nehéz. Nemcsak 
arra van szükség, 
hogy mi magunk 

helyesen cselekedjünk, hanem tennünk kell róla, 
hogy maga a beteg, segédeink és a körülmények is részt 
vegyenek a gyógyítás munkájában.”  /Hippokratész/
Medgyesegyháza önkormányzata július 01-ről, mint a 
Köztisztviselők és kormánytisztviselők napjáról, valamint 
a Semmelweis-napról, a magyar egészségügy napjáról 
együttesen emlékezett meg a Civil házban tartott ünnepi 
eseményen június utolsó napján.  
Városunk egészségügyi és hivatali dolgozói mellett, először 
voltak meghívott vendégek a gyógyszertári feladatokat ellátók, 
de azok a kormánytisztviselők is a járás részéről, akik helyben, 
a polgármesteri hivatal épületében végzik munkájukat. 
Kraller József, polgármester a település nevében 
megbecsülését, köszönetét fejezte ki a jelenlévőknek, 
elismerve azt a napi fáradhatatlan tevékenységet, mellyel 
településünk és polgártársaink szolgálatában állnak aktívan 
nap mint nap, vagy immár nyugdíjasként, de hosszú éveken 
keresztül tették ezt. 

ELBALLAGTAK A VÉGZŐS  
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK

A Schéner Mihály Általános iskola végzős diákjai 
rendhagyó körülmények között, szűk hozzátartozói körben 

vettek búcsút június 
derekán az oktatási 
intézmény falaitól. A 
bensőséges hangulatú 
eseményen Kraller 
József, polgármester 
is szólt a fiatalokhoz.

-EGY BALLAGÁS MINDIG RENDHAGYÓ DOLOG, DE AZ 
IDEI MÉG INKÁBB ILYEN RENDHAGYÓ MÓDON JÖTT EL 
A TI, ÉS MINDNYÁJUNK ÉLETÉBE.
ALAPESETBEN, SZORGALMI IDŐSZAKBAN, 
TANÍTÁSSAL EGYBEKÖTVE EGYÜTT VÁRAKOZNAK 
A NYOLCADIKOSOK A TANÉV VÉGÉRE, EGYÜTT 
TERVEZGETIK AZ UTOLSÓ ISKOLASÉTÁT A TELJES 
LÉTSZÁMÚ OSZTÁLYOKBAN ÉS A HOZZÁTARTOZÓKKAL 
MEGTÖLTÖTT KÖRNYEZETBEN. 
E JELES NAPRA MOST OTTHON, EGYEDÜL KÉSZÜLT 
KÖZÜLETEK MINDENKI. DIGITÁLIS TANRENDBEN 
TANULTATOK, BESZŰKÜLT KÖZÖSSÉGI TEREKKEL 
SZEMBESÜLTETEK, TALÁLKOZÁSMENTES IDŐSZAK 
VAN MÖGÖTTETEK- mondta. 
KÍVÁNOM, HOGY MINDIG ÖRÖMMEL ÉS BÜSZKÉN 
GONDOLJATOK ARRA, HOGY MEDGYESEGYHÁZÁN 
VÉGEZTETEK, HOGY SCHÉNERESEK VOLTATOK! 
TUDJÁTOK, HOGY TELEPÜLÉSÜNK SZÁMÍT RÁTOK, 
HAZAVÁR, VISSZAVÁR BENNETEKET, BÁRHOVÁ IS 
VETŐDTÖK AZ ÉLETETEK SORÁN.
INDULJATOK, AHOGY A BALLAGÁSI DAL 
MONDJA: TOVÁBB, TOVÁBB! 

ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT 
TETTEK ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜT

„...esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak 
tekintem. Magyarországnak hű állampolgára leszek, 
az Alaptörvényt és a jogszabályokat tiszteletben tartom 
és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, 
képességeimnek megfelelően szolgálom...” 
A közelmúltban hárman tettek a polgármesteri hivatalban 
újabb ünnepélyes állampolgári esküt. 

Fogarasi Sándor, Fogarasi 
István és Fogarasi Erzsébet 
honosítási kérelme került 
befogadásra a Magyar 
Köztársaság elnöke által. 
Szeretettel gratulálunk!

Anita Fodrász 
Műhelye

NŐI, FÉRFI 
ÉS GYERMEK 
FODRÁSZAT

Bejelentkezés telefonon: 
06/30-4362-329-es számon.

Hívjatok bizalommal!

Kedves régi és leendő Vendégeim! 
Várlak benneteket szeretettel!

Anita Fodrász 
Műhelye

NŐI, FÉRFI 
ÉS GYERMEK 
FODRÁSZAT

Bejelentkezés telefonon: 
06/30-4362-329-es számon.

Hívjatok bizalommal!

Kedves régi és leendő Vendégeim! 
Várlak benneteket szeretettel!

 
BBAARRNNUULLJJ  KKEEVVEERRTT  CCSSÖÖVVEEKKKKEELL!!  

 

100. SZÜLETÉSNAPJÁN KÖSZÖNTÖTTÜK

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek. 
Csupán tiszta szív és sok, sok szeretet.”

/Pázmány Péter/
Családja körében július 5-én ünnepelte Szegeden 
100. születésnapját 

MACHNITZ ANDRÁS, egykori 
medgyesegyházi polgártársunk. 
Sokan az Áchim utcai darálósként 
ismerik. Az önkormányzatunk 
üdvözlőlevélben is felköszöntötte e 
jeles nap alkalmából. 

Az ünnepelt örült a megemlékezés-
nek, fotót is küldtek válaszlevelükben.
ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG JÓ 
EGÉSZSÉGBEN, SZERETTEI 
KÖRÉBEN!

BARNULJ KEVERT CSÖVEKKEL!

FEHÉR  KLÍMAVILL  KFT.

Ne várja meg az áremelést és a 

kánikulát, válasszon most akciós 

klímáinkból!

Egyes típusok WIFIVEL!

KLÍMA ÉS BESZERELÉSI AKCIÓ
Ajánlatunk 2020. augusztus 10-ig,  

vagy a készlet erejéig érvényes!

MDV, Midea, LG, Cascade, Gree, Fisher, Daikin 
klímák teljes választéka!

LG klímákra 3+7 év garancia!
FISHER klímákra 3+3 év garancia!

MDV, MIDEA, CASCADE, GREE klímákra 5 év garancia!

Ingyenes helyszíni felmérésért és egyedi  
ajánlatokért keressen bennünket!

Tel.:06-30/206-8711, 06-70/617-1815 vagy a  
feherklima@orosnet.hu e-mail cím.

Tisztelt Földtulajdonosok!
A medgyesegyházi Hubertusz Vadásztársaság 
földtulajdonosi közössége a 2017, 2018, 2019 
évi terület bérleti díjakat 
2020. július 22, 23-án, 16.00-17.30-ig és 
2020. augusztus 26, 27, 28-án, 
16.00-tól 17.30-ig fizeti ki, a megfelelő jogosultsági 
igazolások (tulajdonlap, személyi igazolvány) 
bemutatása esetén a vadásztársaság irodájában.  
/Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 4 sz./ 

Futaki János, 
(földtulajdonosi képviselő)

Tel.: +36706047376

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.  

Művelődési Ház épülete
2020. július 22, augusztus 5 és 19, szeptember 2 és 16, 

(szerdai napok), reggel 8.45-10.45 óráig.
Ügyfélszolgálati időn kívül telefonon:+36/66/447-150, 
E-mail-ben:ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. 
(hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)

G R A T U L Á L U N K!
Országos ismertségnek örvendett az egykori, 
békéscsabainak fémjegyzett Nihil zenekar. A feloszlott 
együttes 30 év elteltével összeállt ismét.  
A medgyesegyházi Tóth „Goffry” András, Prisztavok Tibor 
és Mészáros „Leves” Levente próbálnak, új zeneszámokat 
írnak Finis Nihil néven.
A nagy visszatérésre a zenekar frontemberének, Goffrynak, 
a Lelkem darabkái című akusztikus szólóprogramja 
hangolta a közönséget július 11-én, a Csabagyöngye 
melletti CSAKK Stégen.

/forrás: a fellépő facebook oldala/
A hangulatos estről nagyon jók a visszajelzések, több 
medgyesi élőben és még többen a facebookon követték az 
előadást! Sok sikert kívánunk!

HÍRLAPMedgyesegyházi 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
   HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA
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POLGÁRMESTERI KRÓNIKA
Évtizedes törekvése ért célba nemrég városunknak, 100 százalékban tulajdonosai lettünk 
a volt pártház épületének. Civil házunk egytized része, a már azóta megszűnt SZDSZ 
tulajdonában volt, mintegy 2 milliárd forintos teherrel, jelzáloggal. Így településünknek 
esélye sem volt épület felújításra vagy egyéb pályázati kiírásokra jelentkezni a Kossuth 
téri ingatlan vonatkozásában.
Számos lakossági érdeklődés irányult arra, hogy hogyan lehetett önkormányzati 
ingatlanunk egytized részét mintegy 2 milliárd forintos jelzáloggal megterhelni, illetve, 
hogy most konkrétan milyen összegért sikerült megszerezni teljes egészében az épületet. 
Anno, ahogy az SZDSZ népszerűsége csökkent, épült a párt lefelé, úgy adósodott 
el, hitelekből élt. Az országos szinten felvett hitelek fedezetére az összes pártingatlant 
felajánlották egységében, amiben a medgyesi szóban forgó egytized rész is benne volt. 
Például 2015-ben 1,1 milliárd forintot igényeltek így. 
Az én hivatalba állásom kezdetén, 2019 őszén közmunkaprogram keretében szerettük 
volna az épület nyílászáróit kicserélni. A munkaügyi központ csak 1/1-es tulajdonlással 
tudta volna ezt támogatni, ezért elkezdtem Ruck Márton, volt polgármester nyomdokain 
újra felgöngyölíteni a témát. 

Kiderült, hogy a végrehajtási intézkedés során már öt árverési esemény is ki volt 
tűzve. 2017-ben 3 millió 200 ezer forintért megszerezhettük volna a tulajdonrészt, 
de Dr. Nagy Béla György, polgármester elődöm nem szorgalmazta ezt. 
Az idei, 6. árverési esemény meghozta számunkra a lehetőséget. Egy 750 ezer ft-os 
ajánlatra érvényesítettük elővásárlási jogunkat, plusz kifizettünk 381 ezer ft.+áfa ügyvédi 
költséget. Ennyibe került, hogy most már a Civil ház teljes tulajdonjogát gyakorolhassuk. 
Az önkormányzat, mint gondos gazda szeretné, hogy az ingatlan funkciójához méltó 
megújuláson menjen keresztül a közeljövőben mindnyájunk megelégedésére, örömére!
Többször tartott már az önkormányzat egyeztetéseket a helyi étkeztetés minőségi javítása 
érdekében a szolgáltató munkatársaival. Ezek a megbeszélések többnyire csak rövid ideig 
tartó pozitív változásokat hoztak, sajnos folyamatos kifogások érkeztek intézményeink 
részéről.
Sütő Mária Márta, alpolgármester asszony vezetésével 1 hónapja asztalhoz ültek 
a polgármesteri hivatalban a Prizma FM Zrt. Étkeztetési üzletág képviselői, köztük 
Lugosi Richárd, üzemeltetési vezető és kollégái, intézményeink képviselői, hogy 
részletesen, pontról pontra átbeszéljék a problémákat, az azok megoldására való 
javaslatokat. Intézkedési terv is született, melynek végrehajtása megkezdődött, 
folyamatos, sőt van, ami már teljesült is.

Felvetődött, hogy az óvoda kevésnek találja a húst, a raguk mennyisége nem mérhető, így 
nehezen tudják kiosztani. Itt a tálalási technológia felülvizsgálata szükséges. Igény volt, 
hogy a zöldséget küldjék külön a tízóraihoz és az uzsonnához, ami meg is valósult. Iskolában 
is panasz, hogy tízóraira és uzsonnára mindig kenyér van, nincs péksütemény, szárazak. A 
központi étlap az EMMI változatossági mutatója szerint kerül kialakításra, megvalósulását 
helyben fogják ellenőrizni a pékáru választék felülvizsgálatával egyetemben. Kérés volt a 
savanyúság külön tálalásának biztosítása is.
A szociális otthonban gyakran kevésnek vagy nem elég tartalmasnak találták a 
reggelit. Átnézték az étlapokat és a jövőben, a kéréseknek megfelelően a reggelit 
tartalmasabbra tervezték.
Felmerült, hogy beszállítók lehessenek a helyi termelők is. Jelenleg központi beszerzés 
van, de a felvetést jelezték a Beszerzési osztály felé.
Az előremutató jelek alapján bízunk benne, hogy a javulást mindenki rövid időn belül 
érezheti és tartósan elégedett lesz az étkeztetés minőségével.

Városunk gyermekeinek az idén sem kellett nélkülözniük a táborozásokat. 
Képviselőtársaimmal, civil szervezeteink vezetőivel több programra is ellátogattunk. 
Sportegyesületünk szivacskézilabda szakosztálya 53 gyermekkel edzőtáborban vett 
részt Békéscsabán a Mester Clubban. Egyik délelőtt alpolgármester asszonnyal 
megleptük a táborozókat.

Futaki János elnök elmondta, hogy büszke a medgyesiekre, mert ismét komoly összefogás 
alakult ki az eseményük kapcsán. A Nebulókért és a Boldog Otthon alapítványok 
folyamatosan biztosították a kísérőprogramokat, a mozgáskorlátozottak egyesülete tagjai 
lángost sütöttek a csapatnak.
A Kistigrisek láthatóan jól érezték magukat, köszönet minden segítőjüknek!
Településünk nevében felkerestük a Balatonon edzőtáborozó gyerekeket is. 
Nem mentünk üres kézzel, néhány mázsa hazai dinnyét vittünk Verbai Zsolt, gazdálkodó 
felajánlásából, amiért köszönet jár! 
Uhrin Pál, labdarúgó szakosztályvezető elmondta, hogy évek óta Kőröshegyen rendezik 
a focitábort, az idén 34 fő, 8-19 éves kor közötti fiatallal tértek vissza a már megszokott 
szálláshelyre. 
Az egyhetes turnusban négyen foglalkoztak a fiatalokkal, akiknek napi két edzést 
tartottak, de mellette szabadidős programokra is maradt idejük. Ezekhez jól jöttek a 
Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete részéről, Szabó Györgyné 
elnök asszony által átadott frizbik és strandlabdák is. A látogatás ebéd környékén okozott 
nagy meglepetést, így desszertként a dinnyéből is felszolgálásra került a csapatnak. 

„Ha nyár, akkor Erzsébet tábor”- adta hírül a Schéner Mihály Általános Iskola. Három 
csoportban 48 gyermek vett részt egyhetes táborozáson helyben. 

Természetesen őket is meglátogattuk. 
A pedagógusok elmondták, nagy volt az öröm a gyerekek körében, mert sokan március óta 
nem látták egymást. Tartalmas hetet varázsoltak a szervezők a diákoknak. 
Köszönet a munkájukért!
Többek között volt agyagozás, 
vászonfestés, mozaik készítés. 
A sportcsarnokban ügyességi játékokat, 
sorversenyeket rendeztek. Volt 
kukoricafőzés, fagyizás, kirándulás 
Szegedre a Vadasparkba, de születés- és 
névnap ünneplés is.

A veszélyhelyzet megszűnését követően 
a Polgármesteri Hivatalban is visszaállt 
a korábbi ügyfélfogadási rend. 

Hétfő: 8:00-12:00., 12:30-16:00.                     
Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-12:00., 12:30-16:00. 
Csütörtök:8:00-12:00.,  

délután nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8:00-12:00.,  

délután nincs ügyfélfogadás
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ÚJRA TALÁLKOZTUNK

A MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT 
M O Z G Á S K O R L Á T O Z O T T A K 
EGYESÜLETE AZ EFOP-1.3.5-16-
2016-00800-„MOZGÁSBA HOZVA” 
PROJEKTJÉT A VESZÉLYHELYZET 
FELOLDÁSA UTÁN INTENZÍVEN 
FOLYTATJA. KISCSOPORTOS 
WORKSHOPOK, ÖSSZEJÖVETELEK ZAJLANAK. 
A LEGUTÓBB FILAGÓRIÁNKBAN TARTOTTUNK EGY 
INTEGRÁLT SZABADIDŐS FOGLALKOZÁST LÁNGOSSÜTÉSSEL 
EGYBEKÖTVE. 

Szabó Györgyné, elnök

A NYÁR VESZÉLYEI KEDVENCEINKRE
A jó idő beköszöntével a kellemes és vidám dolgok 
mellett sok veszély is leselkedik kedvenceinkre. Fontos 
az odafigyelés, a megelőzés, ha baj van, állatorvoshoz 
kell fordulni. Az Árva Mancsok Állatvédő Egyesület 
hasznos információkat juttatott el lapunkhoz. 
Hőguta: A tűző napra kikötött, esetleg gépkocsiban 
felejtett állat hőszabályozása könnyen felborul. 
Tünetei: lihegés, szapora pulzus, magasabb 
testhőmérséklet, hányás, keringés összeomlása. Hogy 
elkerüljük, biztosítsunk megfelelő árnyékos helyet 
és friss ivóvizet! Ne vigyük túlzásba a kutya fizikai 
terhelését nagy melegben!
Rovarcsípés, élősködők: A csípések /pl. darázs/ duzzanattal járó, helyi allergiás reakciót 
válthatnak ki. Ha gége ödéma alakul ki, fulladáshoz is vezethet. Fontos a bolha, kullancs, 
szúnyog, atka elleni védekezés nyakörvek, cseppentők /spot-on/ formájában.
Szívférgesség: 2009 óta hazánkban egyre elterjedtebb. Ezt a parazitát a szúnyogok 
terjesztik vérszíváskor. Több hónap alatt fejlődnek ki, a kutya szív és tüdő ereiben akár 
20-30 cm hosszúra is megnőhetnek. A szívbe kerülő férgek elzárhatják a tüdőartériákat, 
ami az állat pusztulásához vezet. Fontos a rendszeres szűrés (vérvizsgálattal, gyorsteszttel-
pozitív eredmény hosszadalmas orvosi kezelést igényel) illetve a megelőzés, védekezés, 
ami lehet speciális gyógyszeres nyakörv vagy cseppentő a szúnyogok távol tartása céljából 
valamint vannak olyan cseppentők, tabletták amik a lárvákat irtják az állat véréből. 
Talpégés: A forró aszfalton történő sétáltatás a talppárnák sérüléseit okozzák, ilyenkor 
érdemes a sétát a kora reggeli vagy a késő esti órákra korlátozni.
Toklász: Egy gyomnövénynek, az egérárpának a megszáradt kalásza. A horoghoz 
hasonlóan befele tud haladni. Bejut a kutya lábujjai közé, hallójáratokba, szájüregbe, 
orrjáratba, szemhéj alá. Sántikálás, fülrázás, ferde fejtartás, szemvakarás, gennyes váladék 
utalhat rá. Eltávolításához állatorvos szükséges, különben egyre mélyebbre kerül. Fontos 
a megelőzés: pl. kertünk rendben tartása. 
/Hivatkozások: kutya-portál.hu, Ebovo.hu, Kisállatorvos.hu, enkedvencem.hu/

       Közreadta: Laukó Tünde

EMLÉKÉT MEGŐRIZZÜK
Az elmúlt hónapban megkereste a Schéner Mihály 
Általános Iskolát Török Edéné, a több generációt 
tanító Török tanító néni fia, hogy édesanyja 98 éves 
korában itt hagyott bennünket. 

A pedagógus sokakat tanított betűvetésre számolásra. 
Az idősebb korosztályból szinte mindenki szeretettel 
gondol rá a mai napig. 

Az oktatási intézmény egy képpel emlékezett rá 
facebook oldalán. 
Emlékének tiszteletére a fotót mi is közreadjuk 
olvasóinknak.

ÖT PROGRAMELEMRE PÁLYÁZTUNK
Medgyesegyháza Város Önkormányzata a 2020. évben nagyon nagy reményekkel 
új pályázatokat nyújtott be a Magyar Falu Program keretében. Célunk nem volt 
kevesebb, mint hogy minden kínálkozó lehetőséget maximálisan kihasználjunk. Az idei 
pályázati ciklus 2020. márciusában kezdődött és 2020. június 19-én éjfélkor zárult le. 
Eddig az időpontig Medgyesegyháza 5 programelemre pályázott, melyek az alábbiak:  
(időrendi sorrendben)
• MFP 2020 - Orvosi eszköz - MFP-AEE/2020

Projekt címe: Orvosi eszköz beszerzés Medgyesegyházán
Támogatás intenzitása: 100 %
Medgyesegyházi orvosai számára eszközökre nyújtottunk be pályázatot, melyek 
a mindennapi munkájukat, a színvonalasabb orvosi munkát hívatottak szolgálni. 
Eszközök mellett továbbá szeretnénk olyan bútorokat is beszerezni, mely egyedi 
gyártásúak, és ugyancsak a mindennapi munkát könnyítik meg orvosaink számára.

• MFP 2020 - Önkormányzati út és hídépítés, felújítás - MFP-ÖTU/2020
Projekt címe: Belterületi útfelújítás Medgyesegyházán
Támogatás összege: 30.000.000,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A belterületi utak felújítása és szilárd burkolattal való ellátása egy település életében 
mindig kardinális kérdés. Medgyesegyháza tekintetében is az. Az idei évben új aszfalt 
burkolatot fog kapni a Kiss Ernő utca és az Arany János utca kritikus szakaszai, és a 
Magyar Falu program keretén belül szeretnénk az Irinyi utca felületét ellátni szilárd 
aszfalt burkolattal.

• MFP 2020 - Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás - MFP-KTF/2020
Projekt címe: Medgyesegyházi Művelődési Ház vizesblokkjainak felújítása
Támogatás összege: 29.377.857,- Ft 
Támogatás intenzitása: 100 %
A pályázat keretében Medgyesegyháza, művelődési házának elavult vizesblokkjait 
szeretné felújítani a földszinten és az emeleten is.

• MFP 2020 - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - MFP-OJF/2020
Projekt címe: Játszótér fejlesztés Medgyesegyházán
Támogatás összege: 4.994.984,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Az óvoda elavult játszó udvarának eszközei megérettek a cserére. Ennek a programnak 
a keretében szeretnénk az elhasználódott, de még nem veszélyes játékaink cseréjét 
megejteni.

• MFP 2020 - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés - MFP-KKE/2020 
Projekt címe: Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés Medgyesegyházán
Támogatás összege: 14.908.500,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt célja, hogy olyan eszközök kerüljenek beszerzésre, melyek a közterület 
karbantartás elősegítik. Így a pályázatban összesen 9 eszközre nyújtottunk be igényt, 
fűnyíró traktorra, fűkaszákra, és kiegészítő eszközökre.

Minden pályázati programelemnél alapos felmérés alapján, vélemények alapján 
kerületek kialakításra a beadandó anyagok.

Kraszkó Mihály, pályázati referens

ZAJLIK A SZERVEZETFEJLESZTÉS

-A Románság Hagyományaiért 
és Jövőjéért Egyesület, a 
koronavírus miatti veszélyhelyzet 
korlátozásainak enyhítése után 
azonnal hozzáfogott az új belépőknek 
tervezett szervezetfejlesztési 
programelemek megvalósításának. 
Már két tematikus műhelyen 
túl is vannak az érintett tagok- 
tájékoztatta lapunkat Sütő Mária 
Márta, egyesületi elnök.
Az alkalmaknak a helyi Civil ház 

ad otthont, a csoportokat Baukó Ildikó, szupervizor, tréner vezeti. Az asszertivitás, 
érzékenyítés után, kommunikációs blokk következett, de hamarosan lesz még egy 
önkéntesség témaköréhez kapcsolódó találkozó is. (X)

KOMMUNÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
2020. július 22, 29., augusztus 5,12,19,26., szeptember 2,9,16,23,30.

SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
2020. július 23., augusztus 27., szeptember 24.

ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
2020. augusztus 14., szeptember 11.
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POLGÁRMESTERI KRÓNIKA
Évtizedes törekvése ért célba nemrég városunknak, 100 százalékban tulajdonosai lettünk 
a volt pártház épületének. Civil házunk egytized része, a már azóta megszűnt SZDSZ 
tulajdonában volt, mintegy 2 milliárd forintos teherrel, jelzáloggal. Így településünknek 
esélye sem volt épület felújításra vagy egyéb pályázati kiírásokra jelentkezni a Kossuth 
téri ingatlan vonatkozásában.
Számos lakossági érdeklődés irányult arra, hogy hogyan lehetett önkormányzati 
ingatlanunk egytized részét mintegy 2 milliárd forintos jelzáloggal megterhelni, illetve, 
hogy most konkrétan milyen összegért sikerült megszerezni teljes egészében az épületet. 
Anno, ahogy az SZDSZ népszerűsége csökkent, épült a párt lefelé, úgy adósodott 
el, hitelekből élt. Az országos szinten felvett hitelek fedezetére az összes pártingatlant 
felajánlották egységében, amiben a medgyesi szóban forgó egytized rész is benne volt. 
Például 2015-ben 1,1 milliárd forintot igényeltek így. 
Az én hivatalba állásom kezdetén, 2019 őszén közmunkaprogram keretében szerettük 
volna az épület nyílászáróit kicserélni. A munkaügyi központ csak 1/1-es tulajdonlással 
tudta volna ezt támogatni, ezért elkezdtem Ruck Márton, volt polgármester nyomdokain 
újra felgöngyölíteni a témát. 

Kiderült, hogy a végrehajtási intézkedés során már öt árverési esemény is ki volt 
tűzve. 2017-ben 3 millió 200 ezer forintért megszerezhettük volna a tulajdonrészt, 
de Dr. Nagy Béla György, polgármester elődöm nem szorgalmazta ezt. 
Az idei, 6. árverési esemény meghozta számunkra a lehetőséget. Egy 750 ezer ft-os 
ajánlatra érvényesítettük elővásárlási jogunkat, plusz kifizettünk 381 ezer ft.+áfa ügyvédi 
költséget. Ennyibe került, hogy most már a Civil ház teljes tulajdonjogát gyakorolhassuk. 
Az önkormányzat, mint gondos gazda szeretné, hogy az ingatlan funkciójához méltó 
megújuláson menjen keresztül a közeljövőben mindnyájunk megelégedésére, örömére!
Többször tartott már az önkormányzat egyeztetéseket a helyi étkeztetés minőségi javítása 
érdekében a szolgáltató munkatársaival. Ezek a megbeszélések többnyire csak rövid ideig 
tartó pozitív változásokat hoztak, sajnos folyamatos kifogások érkeztek intézményeink 
részéről.
Sütő Mária Márta, alpolgármester asszony vezetésével 1 hónapja asztalhoz ültek 
a polgármesteri hivatalban a Prizma FM Zrt. Étkeztetési üzletág képviselői, köztük 
Lugosi Richárd, üzemeltetési vezető és kollégái, intézményeink képviselői, hogy 
részletesen, pontról pontra átbeszéljék a problémákat, az azok megoldására való 
javaslatokat. Intézkedési terv is született, melynek végrehajtása megkezdődött, 
folyamatos, sőt van, ami már teljesült is.

Felvetődött, hogy az óvoda kevésnek találja a húst, a raguk mennyisége nem mérhető, így 
nehezen tudják kiosztani. Itt a tálalási technológia felülvizsgálata szükséges. Igény volt, 
hogy a zöldséget küldjék külön a tízóraihoz és az uzsonnához, ami meg is valósult. Iskolában 
is panasz, hogy tízóraira és uzsonnára mindig kenyér van, nincs péksütemény, szárazak. A 
központi étlap az EMMI változatossági mutatója szerint kerül kialakításra, megvalósulását 
helyben fogják ellenőrizni a pékáru választék felülvizsgálatával egyetemben. Kérés volt a 
savanyúság külön tálalásának biztosítása is.
A szociális otthonban gyakran kevésnek vagy nem elég tartalmasnak találták a 
reggelit. Átnézték az étlapokat és a jövőben, a kéréseknek megfelelően a reggelit 
tartalmasabbra tervezték.
Felmerült, hogy beszállítók lehessenek a helyi termelők is. Jelenleg központi beszerzés 
van, de a felvetést jelezték a Beszerzési osztály felé.
Az előremutató jelek alapján bízunk benne, hogy a javulást mindenki rövid időn belül 
érezheti és tartósan elégedett lesz az étkeztetés minőségével.

Városunk gyermekeinek az idén sem kellett nélkülözniük a táborozásokat. 
Képviselőtársaimmal, civil szervezeteink vezetőivel több programra is ellátogattunk. 
Sportegyesületünk szivacskézilabda szakosztálya 53 gyermekkel edzőtáborban vett 
részt Békéscsabán a Mester Clubban. Egyik délelőtt alpolgármester asszonnyal 
megleptük a táborozókat.

Futaki János elnök elmondta, hogy büszke a medgyesiekre, mert ismét komoly összefogás 
alakult ki az eseményük kapcsán. A Nebulókért és a Boldog Otthon alapítványok 
folyamatosan biztosították a kísérőprogramokat, a mozgáskorlátozottak egyesülete tagjai 
lángost sütöttek a csapatnak.
A Kistigrisek láthatóan jól érezték magukat, köszönet minden segítőjüknek!
Településünk nevében felkerestük a Balatonon edzőtáborozó gyerekeket is. 
Nem mentünk üres kézzel, néhány mázsa hazai dinnyét vittünk Verbai Zsolt, gazdálkodó 
felajánlásából, amiért köszönet jár! 
Uhrin Pál, labdarúgó szakosztályvezető elmondta, hogy évek óta Kőröshegyen rendezik 
a focitábort, az idén 34 fő, 8-19 éves kor közötti fiatallal tértek vissza a már megszokott 
szálláshelyre. 
Az egyhetes turnusban négyen foglalkoztak a fiatalokkal, akiknek napi két edzést 
tartottak, de mellette szabadidős programokra is maradt idejük. Ezekhez jól jöttek a 
Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete részéről, Szabó Györgyné 
elnök asszony által átadott frizbik és strandlabdák is. A látogatás ebéd környékén okozott 
nagy meglepetést, így desszertként a dinnyéből is felszolgálásra került a csapatnak. 

„Ha nyár, akkor Erzsébet tábor”- adta hírül a Schéner Mihály Általános Iskola. Három 
csoportban 48 gyermek vett részt egyhetes táborozáson helyben. 

Természetesen őket is meglátogattuk. 
A pedagógusok elmondták, nagy volt az öröm a gyerekek körében, mert sokan március óta 
nem látták egymást. Tartalmas hetet varázsoltak a szervezők a diákoknak. 
Köszönet a munkájukért!
Többek között volt agyagozás, 
vászonfestés, mozaik készítés. 
A sportcsarnokban ügyességi játékokat, 
sorversenyeket rendeztek. Volt 
kukoricafőzés, fagyizás, kirándulás 
Szegedre a Vadasparkba, de születés- és 
névnap ünneplés is.

A veszélyhelyzet megszűnését követően 
a Polgármesteri Hivatalban is visszaállt 
a korábbi ügyfélfogadási rend. 

Hétfő: 8:00-12:00., 12:30-16:00.                     
Kedd: nincs ügyfélfogadás 

Szerda: 8:00-12:00., 12:30-16:00. 
Csütörtök:8:00-12:00.,  

délután nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8:00-12:00.,  

délután nincs ügyfélfogadás
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ÚJRA TALÁLKOZTUNK

A MEDGYESEGYHÁZA ÉS BÁNKÚT 
M O Z G Á S K O R L Á T O Z O T T A K 
EGYESÜLETE AZ EFOP-1.3.5-16-
2016-00800-„MOZGÁSBA HOZVA” 
PROJEKTJÉT A VESZÉLYHELYZET 
FELOLDÁSA UTÁN INTENZÍVEN 
FOLYTATJA. KISCSOPORTOS 
WORKSHOPOK, ÖSSZEJÖVETELEK ZAJLANAK. 
A LEGUTÓBB FILAGÓRIÁNKBAN TARTOTTUNK EGY 
INTEGRÁLT SZABADIDŐS FOGLALKOZÁST LÁNGOSSÜTÉSSEL 
EGYBEKÖTVE. 

Szabó Györgyné, elnök

A NYÁR VESZÉLYEI KEDVENCEINKRE
A jó idő beköszöntével a kellemes és vidám dolgok 
mellett sok veszély is leselkedik kedvenceinkre. Fontos 
az odafigyelés, a megelőzés, ha baj van, állatorvoshoz 
kell fordulni. Az Árva Mancsok Állatvédő Egyesület 
hasznos információkat juttatott el lapunkhoz. 
Hőguta: A tűző napra kikötött, esetleg gépkocsiban 
felejtett állat hőszabályozása könnyen felborul. 
Tünetei: lihegés, szapora pulzus, magasabb 
testhőmérséklet, hányás, keringés összeomlása. Hogy 
elkerüljük, biztosítsunk megfelelő árnyékos helyet 
és friss ivóvizet! Ne vigyük túlzásba a kutya fizikai 
terhelését nagy melegben!
Rovarcsípés, élősködők: A csípések /pl. darázs/ duzzanattal járó, helyi allergiás reakciót 
válthatnak ki. Ha gége ödéma alakul ki, fulladáshoz is vezethet. Fontos a bolha, kullancs, 
szúnyog, atka elleni védekezés nyakörvek, cseppentők /spot-on/ formájában.
Szívférgesség: 2009 óta hazánkban egyre elterjedtebb. Ezt a parazitát a szúnyogok 
terjesztik vérszíváskor. Több hónap alatt fejlődnek ki, a kutya szív és tüdő ereiben akár 
20-30 cm hosszúra is megnőhetnek. A szívbe kerülő férgek elzárhatják a tüdőartériákat, 
ami az állat pusztulásához vezet. Fontos a rendszeres szűrés (vérvizsgálattal, gyorsteszttel-
pozitív eredmény hosszadalmas orvosi kezelést igényel) illetve a megelőzés, védekezés, 
ami lehet speciális gyógyszeres nyakörv vagy cseppentő a szúnyogok távol tartása céljából 
valamint vannak olyan cseppentők, tabletták amik a lárvákat irtják az állat véréből. 
Talpégés: A forró aszfalton történő sétáltatás a talppárnák sérüléseit okozzák, ilyenkor 
érdemes a sétát a kora reggeli vagy a késő esti órákra korlátozni.
Toklász: Egy gyomnövénynek, az egérárpának a megszáradt kalásza. A horoghoz 
hasonlóan befele tud haladni. Bejut a kutya lábujjai közé, hallójáratokba, szájüregbe, 
orrjáratba, szemhéj alá. Sántikálás, fülrázás, ferde fejtartás, szemvakarás, gennyes váladék 
utalhat rá. Eltávolításához állatorvos szükséges, különben egyre mélyebbre kerül. Fontos 
a megelőzés: pl. kertünk rendben tartása. 
/Hivatkozások: kutya-portál.hu, Ebovo.hu, Kisállatorvos.hu, enkedvencem.hu/

       Közreadta: Laukó Tünde

EMLÉKÉT MEGŐRIZZÜK
Az elmúlt hónapban megkereste a Schéner Mihály 
Általános Iskolát Török Edéné, a több generációt 
tanító Török tanító néni fia, hogy édesanyja 98 éves 
korában itt hagyott bennünket. 

A pedagógus sokakat tanított betűvetésre számolásra. 
Az idősebb korosztályból szinte mindenki szeretettel 
gondol rá a mai napig. 

Az oktatási intézmény egy képpel emlékezett rá 
facebook oldalán. 
Emlékének tiszteletére a fotót mi is közreadjuk 
olvasóinknak.

ÖT PROGRAMELEMRE PÁLYÁZTUNK
Medgyesegyháza Város Önkormányzata a 2020. évben nagyon nagy reményekkel 
új pályázatokat nyújtott be a Magyar Falu Program keretében. Célunk nem volt 
kevesebb, mint hogy minden kínálkozó lehetőséget maximálisan kihasználjunk. Az idei 
pályázati ciklus 2020. márciusában kezdődött és 2020. június 19-én éjfélkor zárult le. 
Eddig az időpontig Medgyesegyháza 5 programelemre pályázott, melyek az alábbiak:  
(időrendi sorrendben)
• MFP 2020 - Orvosi eszköz - MFP-AEE/2020

Projekt címe: Orvosi eszköz beszerzés Medgyesegyházán
Támogatás intenzitása: 100 %
Medgyesegyházi orvosai számára eszközökre nyújtottunk be pályázatot, melyek 
a mindennapi munkájukat, a színvonalasabb orvosi munkát hívatottak szolgálni. 
Eszközök mellett továbbá szeretnénk olyan bútorokat is beszerezni, mely egyedi 
gyártásúak, és ugyancsak a mindennapi munkát könnyítik meg orvosaink számára.

• MFP 2020 - Önkormányzati út és hídépítés, felújítás - MFP-ÖTU/2020
Projekt címe: Belterületi útfelújítás Medgyesegyházán
Támogatás összege: 30.000.000,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A belterületi utak felújítása és szilárd burkolattal való ellátása egy település életében 
mindig kardinális kérdés. Medgyesegyháza tekintetében is az. Az idei évben új aszfalt 
burkolatot fog kapni a Kiss Ernő utca és az Arany János utca kritikus szakaszai, és a 
Magyar Falu program keretén belül szeretnénk az Irinyi utca felületét ellátni szilárd 
aszfalt burkolattal.

• MFP 2020 - Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás - MFP-KTF/2020
Projekt címe: Medgyesegyházi Művelődési Ház vizesblokkjainak felújítása
Támogatás összege: 29.377.857,- Ft 
Támogatás intenzitása: 100 %
A pályázat keretében Medgyesegyháza, művelődési házának elavult vizesblokkjait 
szeretné felújítani a földszinten és az emeleten is.

• MFP 2020 - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - MFP-OJF/2020
Projekt címe: Játszótér fejlesztés Medgyesegyházán
Támogatás összege: 4.994.984,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Az óvoda elavult játszó udvarának eszközei megérettek a cserére. Ennek a programnak 
a keretében szeretnénk az elhasználódott, de még nem veszélyes játékaink cseréjét 
megejteni.

• MFP 2020 - Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés - MFP-KKE/2020 
Projekt címe: Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés Medgyesegyházán
Támogatás összege: 14.908.500,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt célja, hogy olyan eszközök kerüljenek beszerzésre, melyek a közterület 
karbantartás elősegítik. Így a pályázatban összesen 9 eszközre nyújtottunk be igényt, 
fűnyíró traktorra, fűkaszákra, és kiegészítő eszközökre.

Minden pályázati programelemnél alapos felmérés alapján, vélemények alapján 
kerületek kialakításra a beadandó anyagok.

Kraszkó Mihály, pályázati referens

ZAJLIK A SZERVEZETFEJLESZTÉS

-A Románság Hagyományaiért 
és Jövőjéért Egyesület, a 
koronavírus miatti veszélyhelyzet 
korlátozásainak enyhítése után 
azonnal hozzáfogott az új belépőknek 
tervezett szervezetfejlesztési 
programelemek megvalósításának. 
Már két tematikus műhelyen 
túl is vannak az érintett tagok- 
tájékoztatta lapunkat Sütő Mária 
Márta, egyesületi elnök.
Az alkalmaknak a helyi Civil ház 

ad otthont, a csoportokat Baukó Ildikó, szupervizor, tréner vezeti. Az asszertivitás, 
érzékenyítés után, kommunikációs blokk következett, de hamarosan lesz még egy 
önkéntesség témaköréhez kapcsolódó találkozó is. (X)

KOMMUNÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
2020. július 22, 29., augusztus 5,12,19,26., szeptember 2,9,16,23,30.

SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
2020. július 23., augusztus 27., szeptember 24.

ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
2020. augusztus 14., szeptember 11.
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MEDGYESEGYHÁZIAK A NAGYVILÁGBAN: VISNYEI KRISZTINA
Akár sorozatindító is lehet helyi újságunkban ez az írás, melyet az Internet segítségével hoztunk össze. Kisvárosunkban 
vannak, akik tudják, hogy interjúalanyom mivel foglalkozik, hol él, vannak, akiknek csak az ugrik be, hogy valahol külföldön 
dolgozik. Mások tájékozottabbak, mert hallották, hogy megjelent egy könyvük, olvastak róla az Utazómajom vagy a Beol 
portálokon. Persze, vannak, akiknek a név hallatán „aha” élménnyel, a Jutka kisebbik lánya villan be… 
-Medgyesi vagyok, ott nőttem fel. Bár 9 éve már máshol élek, de anyukám még mindig ott lakik, ezért haza-haza szoktam 
látogatni. Tanulmányaimat Budapesten folytattam, így hamar bekerültem a városi forgatagba. Megismerkedtem a párommal, 
Sajtos Gáborral, majd Németországba költöztünk 2013 nyarán - kezdte a 26 éves Krisztina a bemutatkozást. 
-A mai fiataloknak erősen benne van a trendjében, hogy külföldön éljenek, dolgozzanak. Te álmodoztál erről itthon, vagy 
netán tudatosan is készültél rá?
-Őszintén? Még Medgyesen laktam soha nem fordult meg a fejemben, hogy külföldön fogok élni, dolgozni. Mindig is szerettem 
utazni, de életvitelszerűen nem gondoltam erre.
-Szóval Németország.
-Igen, ott 4 évig éltünk, dolgoztunk és dolgoztunk keményen, ahogy sokan, mi is éjt-nappallá téve a munkának éltünk, így 
tudtunk pénzt gyűjteni. Közben azért sokat jártunk nyaralni, köztük Tenerifére is. Nyaralásaink alkalmával tudatosult bennünk, 
hogy mi egy ilyen helyen szeretnénk élni. Örökös napsütés, óceán, pálmafák! Ezért döntöttünk úgy, hogy 2017 nyarán, 
házasságkötésünket követően új életet kezdünk Tenerifén. Azóta is itt élünk és nagyon imádjuk. 

-A gondolat megszületésétől kezdve, mennyi idő telt el a 
megvalósítás megkezdéséig? 
-Mi, úgy érkeztünk a Kanári-szigetek legnagyobbikára, 
hogy szeretnénk még a nászutunkat tovább élvezni. Ez 
körülbelül 6 hónapra elnyúlt, de közben elkezdtük kiépíteni a 
kapcsolatokat. A konkrét vállalkozás megalapítása pár napot 
vett csak igénybe.  
-Adódik a kérdés: mit is csináltok?
-Nyaralásokat és nászutakat szervezünk magyar családoknak, 
pároknak. Több mint 100 hotellel állunk kapcsolatban; 
fakultatív programokat kínálunk, mint például hajókázás, 
jetskizés, quadozás. 
Valamint a sziget legnagyobb és legkorrektebb autóbérlő 
cégével vagyunk szerződésben. Legfőképp prémium 
szolgáltatásokat nyújtunk az ideérkezőknek. De szerveztünk 
már meg lánykérést és jelképes esküvőket is. 
-Jól hangzik! Milyen végzettség, munkatapasztalat kellett mindehhez? 
-Én aerobic-edző szakon végeztem, a páromnak az egyik szakterülete az idegenforgalom. Nekem nem volt munkatapasztalatom 
a turizmus terén. Ahogy kiköltöztünk ide Tenerifére, akkor körvonalazódott bennünk ez a lehetőség. Sok kapcsolatunk lett a 
szigeten, tudtuk, hogy nekünk van itt keresnivalónk, éreztük magunkban, hogy képesek leszünk ezt csinálni.  
Sokszor elmondjuk, hogy Tenerife extrém nehezített pálya, mert itt szinte csak a vendéglátás van az ideérkező külföldieknek. 
Rengeteg kitartás kell, ahhoz hogy saját vállalkozást tudjon az ember elindítani. És persze jó ötlet. A pénzügyi tőke és a 
nyelvtudás is elengedhetetlen. A cél érdekében mindent megtettünk és meg is teszünk folyamatosan. Számos tervünk van 
a jövőre nézve.
Most július végén lesz 3 éve, hogy itt élünk.
-Feltételezem, hogy ennyi idő alatt kialakult a vállalkozás és a ti hitvallásotok is. Hogyan fogalmaznád ezt meg?
-Az ügyfeleink elégedettsége és boldogsága a mi szívügyünk! Mindig extrán odafigyelünk a szolgáltatásainkat igénybe 
vevőkre, ha „szükségük” van Ránk, mi mindig ott legyünk!
Ennek is köszönhető, hogy rengeteg visszatérő megrendelőnk van, akikkel mindig barátsággal válunk el, és várjuk a 
következő találkozást.
Miért a ti szolgáltatásaitokat vegyék igénybe?
Akik szeretnék nyaralásukat magyar nyelven intézni a megszervezéstől a kivitelezésig, akkor ezt nálunk megtehetik. 
Mi kiválogattuk a legjobb ár-érték arányú hoteleket. Személyre szabottan küldjük ki az igényeiknek megfelelő hotelt. 
Közvetlen kapcsolatunk van a szolgáltatókkal, hogy a lehető legjobb élmény mindig garantálva legyen földön, vízen, 
levegőben. A Kanári-szigetek egyik legnagyobb autóbérlő cége a partnerünk, több mint 50 éves múlttal rendelkezik és 
több 10 ezer autója van a szigeteken. És nem utolsó sorban itt élőkként, rengeteg olyan háttér információval rendelkezünk, 
amit másnál figyelembe se vesznek, így mi sokkal inkább ki tudjuk elégíteni az igényeket. 

-A magyarok mennyire szeretnek Tenerifére járni?
Tenerifét most már egyre több magyar ismeri, sokan is 
nyaralnak itt. Nagyon szeretik, hisz ide az év bármely 
szakába lehet jönni, Budapestről közvetlen csupán 5 
óra a repülőút. Meg persze a gyönyörű helyszínek, és a 
változatosság miatt is közkedvelt.
Én azt vallom, hogy Tenerife pont olyan hely, ahova az 
embernek minimum egyszer el kell utaznia! És ha már 
egyszer eljött, garantáltan visszavágyik!
-A koronavírus-járványt megérezte-e a vállalkozás?
-Nyilván nem volt egyszerű ez az időszak, ahogy senkinek 
sem. De mivel mi eddig is online dolgoztunk, így nem 
okozott gondot a „home office”, csak annyi különbéggel, 
hogy nem jöttek utasaink. A fejlődésünkre fordítottuk az 
időt, a további tervekre, és persze a könyvünk befejezésére.

-Miről szól a könyv?
Könyvünk az első 2-3 nyaralásra elegendő látnivalót és programlehetőséget tartalmazza. Sok útikönyvben azt látjuk, 
hogy csak össze-visszaság van, mindenből kiharaptak egy kis részletet. Ezek alapján például egy elsőre ideérkező 
utas nem tudja, hogy hova is rohanjon. Hiába kicsi a sziget, annál több látnivaló és program van.
A homokos óceánparttól kezdve, a babérerdőn keresztül a vulkán tetejéig számos titkot rejt a sziget. Ezért is lett a 
könyv címe: Tenerife titkai, avagy a Kanári-szigetek gyöngyszeme.
Valamint rengeteg kérdés érkezik hozzánk, hogy milyen időjárás van, mit pakoljanak, programokra hogy készüljenek 
stb. A könyv ebben is segít saját-illetve ügyfél tapasztalatok mentén.
QR-kódokkal pedig interaktívvá tettük, hogy mindig friss és naprakész jegyárakkal, nyitva tartásokkal és 
információkkal szolgáljunk.
-Akkor most már indul a szezon?
A szezon itt más kérdés. Mivel egész évben jó idő van, így egész évben szezon van, végig érkeznek turisták. A 
legforgalmasabb időszak egyértelműen az iskolai szünetek; a karnevál és a karácsony-szilveszter. Örökös napsütés, 
óceán, pálmafák!

Baukó Ildikó

TISZTELT MEDGYESEGYHÁZI, 
BÁNKÚTI OLVASÓK!

A mögöttünk hagyott hónap kicsit a fellélegzésről is 
szólt, a koronavírus járvány alább hagyott, enyhültek 
a korlátozó intézkedések, az élet kezd visszarázódni a 
korábbi megszokott ritmusába. 
Közösen, sikeresen védekeztünk, helyben mindent 
megpróbáltunk megtenni az óvintézkedések maradéktalan 
betartása érdekében. A kötelező teendők mellett, figyeltünk 
a rendszeres lakossági tájékoztatásra, megéltünk egy 
nagy közösségi összefogást is a maszkvarrás idején. 
Mindenkinek köszönet jár! 
A helyi vállalkozásoknak tettünk egy gesztust, kisebb 
hirdetési felületet ajánlottunk fel a Medgyesegyházi 
Hírlapban, mellyel novemberig élhetnek, ezzel is 
népszerűsítve tevékenységeiket és itt is biztatva Önöket, 
hogy részesítsék előnyben ezeket a szolgáltatásokat. 
Együtt sikeresebbek leszünk!

Kraller József, polgármester 

KÖZTISZTVISELŐKET, EGÉSZSÉGÜGYI 
DOLGOZÓKAT KÖSZÖNTÖTTEK

„A közigazgatás nem az egyes emberek hatalma a 
többiek fölött, hanem a nemzet szervezete közös céljainak 
megvalósítására, közös szükségleteinek kielégítésére. A 
közigazgatásnak nincs más létjogosultsága, nincs más 
mértéke, mint az emberek és a nemzet szolgálata.”
/Magyary Zoltán/

„Az élet rövid, 
a mesterség hosszú, 
az alkalom elillan, 
a tapasztalás csalóka, 
az ítéletalkotás 
nehéz. Nemcsak 
arra van szükség, 
hogy mi magunk 

helyesen cselekedjünk, hanem tennünk kell róla, 
hogy maga a beteg, segédeink és a körülmények is részt 
vegyenek a gyógyítás munkájában.”  /Hippokratész/
Medgyesegyháza önkormányzata július 01-ről, mint a 
Köztisztviselők és kormánytisztviselők napjáról, valamint 
a Semmelweis-napról, a magyar egészségügy napjáról 
együttesen emlékezett meg a Civil házban tartott ünnepi 
eseményen június utolsó napján.  
Városunk egészségügyi és hivatali dolgozói mellett, először 
voltak meghívott vendégek a gyógyszertári feladatokat ellátók, 
de azok a kormánytisztviselők is a járás részéről, akik helyben, 
a polgármesteri hivatal épületében végzik munkájukat. 
Kraller József, polgármester a település nevében 
megbecsülését, köszönetét fejezte ki a jelenlévőknek, 
elismerve azt a napi fáradhatatlan tevékenységet, mellyel 
településünk és polgártársaink szolgálatában állnak aktívan 
nap mint nap, vagy immár nyugdíjasként, de hosszú éveken 
keresztül tették ezt. 

ELBALLAGTAK A VÉGZŐS  
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK

A Schéner Mihály Általános iskola végzős diákjai 
rendhagyó körülmények között, szűk hozzátartozói körben 

vettek búcsút június 
derekán az oktatási 
intézmény falaitól. A 
bensőséges hangulatú 
eseményen Kraller 
József, polgármester 
is szólt a fiatalokhoz.

-EGY BALLAGÁS MINDIG RENDHAGYÓ DOLOG, DE AZ 
IDEI MÉG INKÁBB ILYEN RENDHAGYÓ MÓDON JÖTT EL 
A TI, ÉS MINDNYÁJUNK ÉLETÉBE.
ALAPESETBEN, SZORGALMI IDŐSZAKBAN, 
TANÍTÁSSAL EGYBEKÖTVE EGYÜTT VÁRAKOZNAK 
A NYOLCADIKOSOK A TANÉV VÉGÉRE, EGYÜTT 
TERVEZGETIK AZ UTOLSÓ ISKOLASÉTÁT A TELJES 
LÉTSZÁMÚ OSZTÁLYOKBAN ÉS A HOZZÁTARTOZÓKKAL 
MEGTÖLTÖTT KÖRNYEZETBEN. 
E JELES NAPRA MOST OTTHON, EGYEDÜL KÉSZÜLT 
KÖZÜLETEK MINDENKI. DIGITÁLIS TANRENDBEN 
TANULTATOK, BESZŰKÜLT KÖZÖSSÉGI TEREKKEL 
SZEMBESÜLTETEK, TALÁLKOZÁSMENTES IDŐSZAK 
VAN MÖGÖTTETEK- mondta. 
KÍVÁNOM, HOGY MINDIG ÖRÖMMEL ÉS BÜSZKÉN 
GONDOLJATOK ARRA, HOGY MEDGYESEGYHÁZÁN 
VÉGEZTETEK, HOGY SCHÉNERESEK VOLTATOK! 
TUDJÁTOK, HOGY TELEPÜLÉSÜNK SZÁMÍT RÁTOK, 
HAZAVÁR, VISSZAVÁR BENNETEKET, BÁRHOVÁ IS 
VETŐDTÖK AZ ÉLETETEK SORÁN.
INDULJATOK, AHOGY A BALLAGÁSI DAL 
MONDJA: TOVÁBB, TOVÁBB! 

ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT 
TETTEK ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜT

„...esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak 
tekintem. Magyarországnak hű állampolgára leszek, 
az Alaptörvényt és a jogszabályokat tiszteletben tartom 
és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, 
képességeimnek megfelelően szolgálom...” 
A közelmúltban hárman tettek a polgármesteri hivatalban 
újabb ünnepélyes állampolgári esküt. 

Fogarasi Sándor, Fogarasi 
István és Fogarasi Erzsébet 
honosítási kérelme került 
befogadásra a Magyar 
Köztársaság elnöke által. 
Szeretettel gratulálunk!

Anita Fodrász 
Műhelye

NŐI, FÉRFI 
ÉS GYERMEK 
FODRÁSZAT

Bejelentkezés telefonon: 
06/30-4362-329-es számon.

Hívjatok bizalommal!

Kedves régi és leendő Vendégeim! 
Várlak benneteket szeretettel!

Anita Fodrász 
Műhelye

NŐI, FÉRFI 
ÉS GYERMEK 
FODRÁSZAT

Bejelentkezés telefonon: 
06/30-4362-329-es számon.

Hívjatok bizalommal!

Kedves régi és leendő Vendégeim! 
Várlak benneteket szeretettel!

 
BBAARRNNUULLJJ  KKEEVVEERRTT  CCSSÖÖVVEEKKKKEELL!!  

 

100. SZÜLETÉSNAPJÁN KÖSZÖNTÖTTÜK

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek. 
Csupán tiszta szív és sok, sok szeretet.”

/Pázmány Péter/
Családja körében július 5-én ünnepelte Szegeden 
100. születésnapját 

MACHNITZ ANDRÁS, egykori 
medgyesegyházi polgártársunk. 
Sokan az Áchim utcai darálósként 
ismerik. Az önkormányzatunk 
üdvözlőlevélben is felköszöntötte e 
jeles nap alkalmából. 

Az ünnepelt örült a megemlékezés-
nek, fotót is küldtek válaszlevelükben.
ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG JÓ 
EGÉSZSÉGBEN, SZERETTEI 
KÖRÉBEN!

BARNULJ KEVERT CSÖVEKKEL!

FEHÉR  KLÍMAVILL  KFT.

Ne várja meg az áremelést és a 

kánikulát, válasszon most akciós 

klímáinkból!

Egyes típusok WIFIVEL!

KLÍMA ÉS BESZERELÉSI AKCIÓ
Ajánlatunk 2020. augusztus 10-ig,  

vagy a készlet erejéig érvényes!

MDV, Midea, LG, Cascade, Gree, Fisher, Daikin 
klímák teljes választéka!

LG klímákra 3+7 év garancia!
FISHER klímákra 3+3 év garancia!

MDV, MIDEA, CASCADE, GREE klímákra 5 év garancia!

Ingyenes helyszíni felmérésért és egyedi  
ajánlatokért keressen bennünket!

Tel.:06-30/206-8711, 06-70/617-1815 vagy a  
feherklima@orosnet.hu e-mail cím.

Tisztelt Földtulajdonosok!
A medgyesegyházi Hubertusz Vadásztársaság 
földtulajdonosi közössége a 2017, 2018, 2019 
évi terület bérleti díjakat 
2020. július 22, 23-án, 16.00-17.30-ig és 
2020. augusztus 26, 27, 28-án, 
16.00-tól 17.30-ig fizeti ki, a megfelelő jogosultsági 
igazolások (tulajdonlap, személyi igazolvány) 
bemutatása esetén a vadásztársaság irodájában.  
/Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 4 sz./ 

Futaki János, 
(földtulajdonosi képviselő)

Tel.: +36706047376

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.  

Művelődési Ház épülete
2020. július 22, augusztus 5 és 19, szeptember 2 és 16, 

(szerdai napok), reggel 8.45-10.45 óráig.
Ügyfélszolgálati időn kívül telefonon:+36/66/447-150, 
E-mail-ben:ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. 
(hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)

G R A T U L Á L U N K!
Országos ismertségnek örvendett az egykori, 
békéscsabainak fémjegyzett Nihil zenekar. A feloszlott 
együttes 30 év elteltével összeállt ismét.  
A medgyesegyházi Tóth „Goffry” András, Prisztavok Tibor 
és Mészáros „Leves” Levente próbálnak, új zeneszámokat 
írnak Finis Nihil néven.
A nagy visszatérésre a zenekar frontemberének, Goffrynak, 
a Lelkem darabkái című akusztikus szólóprogramja 
hangolta a közönséget július 11-én, a Csabagyöngye 
melletti CSAKK Stégen.

/forrás: a fellépő facebook oldala/
A hangulatos estről nagyon jók a visszajelzések, több 
medgyesi élőben és még többen a facebookon követték az 
előadást! Sok sikert kívánunk!

HÍRLAPMedgyesegyházi 

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
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