
TISZTELT MEDGYESEGYHÁZI, BÁNKÚTI OLVASÓK!

Az I. Világháborút lezáró, hazánkra vonatkozó békediktátum értelmében a Felvidéket, 
Kárpátalját, Erdélyt, a Délvidéket, Horvátországot elcsatolták tőlünk más országokhoz. 
Magyarország egyik napról a másikra veszítette el területének 2/3-át, több mint tízmillió 
ember rekedt határainkon kívülre. 

forrás: https://mandiner.hu/cikk/20180604_a_trianoni_dontes_szamokban

Harangok kondultak, gyászruhába öltöztek az emberek, temették „Nagy-
Magyarországot.”

100 éve, a mai napon szakították szét földrajzi 
egységünket, de a lelkit SOHA!- mondta 
nyitóbeszédében Kraller József, polgármester 
a művelődési házban, 2020. június 4-én tartott 
megemlékezésen. 

A rendezvényt a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 
NAPJÁRA szervezték, melyet az 1920-as trianoni 
történések emlékére éppen 10 esztendeje iktatott 
törvénybe az Országgyűlés, kinyilvánítva, hogy „a 

több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes 
magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a 
magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
Ne csak ma tartsuk ezt szem előtt, ne csak a mai napon legyünk büszkék 
magyarságunkra, nemzetünkre! Emlékeztessük 
magunkat és utódainkat a történelmi eseményekre!- 
hangsúlyozta a település első embere, majd átadta 
a szót  Szigethyné Szenteczki Katalinnak, akit 
rendhagyó történelem óra megtartására kértek fel. 
Az egybegyűlteket a Hazám, hazám című dal és a 
hozzá készült videó klip hangolta az előadásra. 
A dal arról szól, hogy bár 1920 óta határok választják el 
egymástól a magyarságot Közép-Európában és a világban, mégis egyek vagyunk.

Az előadó projektoros kivetítéssel kísért, kronológiai sorrendben összeállított történelmi 
visszatekintéssel, nemzetközi megítélésekkel, irodalmi tartalmakkal nyűgözte le a 
hallgatóságot. 

A rendhagyó történelem órát követően (élőben közvetítette a helyi kábeltelevízió, felvételről 
visszanézhető a Medgyesegyhzi Hírmondó facebook oldalán), a jelenlévők közösen indultak el 
koszorúkat elhelyezni és mécsest gyújtani a Kossuth téri, Trianoni emlékműhöz. 

Az emlékműnél a város- és a kormányzópárt képviselete mellett az önkormányzati-, és települési 
intézmények, civil szervezetek, egyházak  delegátusai rótták le kegyeletüket. 

 „Minden igazságtalanság, követtessék az el egyeseken vagy nemzeteken, megbosszulja 
magát, és minden igazságtalanságnak megvan az a mélységes megtorlása, hogy 
belőle a jónak bőséges forrása fakad. Bízzunk 
e gyásznapon az isteni Gondviselésben, bízzunk 
nemzetünk szívósságában, amely egy évezreden át 
Európa védpajzsa volt. Bízzunk népünk sok 
jó tulajdonságaiban és bízzunk végre saját 
erőnkben, melyet kitartó munkával fejlesztve, 
igazolni fogjuk ama régi közmondást: Ne bántsd 
a magyart! A tőlünk elszakított országrészeknek 
pedig azt üzenjük: ezer évi együttlét után válnunk 
kell, de nem örökre! E pillanattól kezdve minden 
gondolatunk, éjjel-nappal minden szívdobbanásunk 
arra fog irányulni, hogy régi dicsőségben, 
régi nagyságban egyesülhessünk velük. És 
mikor őket a búcsúnál még egyszer szívünkhöz 
szorítjuk, szíveink úgy egybeforrnak, hogy azokat semmi ármány, semmiféle erőszak, 
semmi hatalom elválasztani nem tudja.” 

(A Nemzetgyűlés 52. ülése, 1920. évi június hó 4-én, pénteken)

Összeállította: Baukó Ildikó

AZ ÓVODA MEGNYITOTTA KAPUJÁT
A közelmúltban látogatást tettünk a már újra, teljes erővel üzemelő óvodai 
intézményünkben. Úgy éreztük, fontos tájékoztatnunk a lakosságot a település legkisebb 
lakóit érintő kérdésekről.
Az intézménybe lépve azonnal egy cipőfertőtlenítésen és kézfertőtlenítésen 
estünk át. Az emeleti klubteremben beszélgettünk, Varga Jánosné Évivel. 
Az óvodavezető elmondta, hogy az újranyitást egy felmérés előzte meg, melyből kiderült, 
hogy a szülők több mint 50%-a gondolja úgy jelenleg, hogy igényli az óvodai ellátást. A 
nyár végéig fokozatosan csökken az igény, de magasabbak a számok, mint a megszokott 
gyermeklétszám, ami érthető is, hisz a szülők nagy többségének elfogyott a szabadsága.
Komoly előírások betartása mellett indult meg az óvoda működése a 05.25-ei héten, 
mely a csaknem 2 hónapos pauza után már nagyon várt pillanat volt a szülők és gyerekek 
részéről. A szülők nagyon fegyelmezetten betartják az óvoda szükséges előírásait. 
Beszélgettünk arról is, hogy az intézményvezető minden segítséget megkapott az 
önkormányzat részéről. A megfelelő szabályozások, a település más területein is jól 
betartható intézkedések és a védekezés települési koordinálása, a lakosok fegyelmezettsége 
is segítette az óvoda működését.

Az óvoda a kormány által hozott döntésekre felkészülve várta az időpontot, amikor kinyithatott. 
Addigra túl voltak a szokásos „nyári” nagytakarításon, a csoportszobák teljes fertőtlenítésén, 
így nyár végén csak augusztus utolsó hetében lesz 1 hetes szünet a működésben.
Szintén készülve a nyári nagyobb igénybevételre, már korábban elkezdték a 
dolgozók időarányos szabadságait kiadni, így átgondolt döntések alapján a nyári 
időszakban is biztosított a szokásosnál nagyobb igényhez a dolgozói létszám. 
A március 16-át követő időszak nehéz pillanataiban az óvoda gyorsan reagált a körülményekre 
az iskolai online oktatással egy időben az óvódapedagógusok is elkezdték a zárt Facebook 
csoportokban a munkát. Nagy segítség volt, hogy ők már korábban is használták ezt a 
kommunikációs formát a szülők tájékoztatására. 
A szülők jól reagáltak a feladatokra, elárasztották a csoportokat a cukibbnál cukibb 
alkotások, videók, melyek a gyerekek munkáit mutatták. Jól példázta ez a helyzet, hogy 
az óvodai dolgozók milyen ügyesen és kreatívan tudják használni az IKT eszközöket, 
mely eddig is elvárt volt a pedagógusoktól, azonban ez volt az igazi erőpróbája. 
Az intézményvezető külön megkért, hogy ezúton is tolmácsoljam köszönetét a 
munkavállalóinak, de azt hiszem a szülők nevében is köszönetünket kell, hogy kifejezzük az 
intézmény minden dolgozójának, hogy a digitális oktatással ilyen hatékonyan és kreatívan 
megoldották a helyzetet, továbbá külön köszönet, hogy a települési összefogással készített 
szájmaszk gyártásban az óvoda dolgozói nagy segítséget nyújtottak!
A beszélgetésben külön kitértünk a napokban aktuális ballagás-búcsúztatás 
témájára, mely az idei évben, csoportonként egyedi módon történik, mivel a 
csoportokból más és más létszámban ballagnak a gyerekek. Természetesen nem 
marad el a tarisznya és minden csoport zárt Facebook oldalára felkerül 1-1 videó, 
ami összefoglalja a kis ovisok mindennapjait, természetesen vezetői beszéddel és 
a búcsúzás gondolataival, melyet útravalónak kapnak a ballagó nagycsoportosok. 
A vezetőóvónő elmondása szerint a gyerekek nagyon várták már azt, hogy újra a 
társaikkal játszhassanak, és úgy tűnik ezekben a napokban kicsit kevesebb a sírás, 
inkább a jókedvé a főszerep. 
Arra a kérdésre, hogy mi okozta a legnagyobb problémát, azt a választ kaptuk, 
hogy általában gyorsan, kevés idő alatt kellet reagálni 1-1 intézkedésre. 
Összefoglalva az elmúlt több mint 2 hónap eseményeit az óvodai nevelésben is változásokat 
hoztak, de úgy látjuk, hogy Medgyesegyháza Város Varázserdő Óvodája kiállta a kihívásokat, 
és az eddig is jól működő intézményt csak megerősítette ez az időszak.

Kotri Gergő és Futaki János, képviselők

BÖLCSŐDE BERUHÁZÁS INDULHAT
Év elején érkezett a hivatalos értesítés az Irányító Hatóságtól arra vonatkozóan, hogy 
Medgyesegyháza önkormányzata a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00016 számú, bölcsődei 
férőhelyek bővítése, kialakítása elnevezésű fejlesztési projektjére támogatást nyert. 
A 155.423.906,- Ft forrásból a jelenlegi óvoda mellé egy új épületrész épül, amit az 
alábbi látványterv illusztrál. A Támogatási Szerződés aláírása előtt még van néhány 
egyeztetendő feladata a városnak, de az elöljárók abban bíznak, hogy a beruházást 
még ebben az évben elkezdhetik.

A ROMÁN KÖZÖSSÉG NEM CSÜGGED
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület a koronavírus miatti korlátozások 
enyhítése után ismét aktívan működik tovább. 
-Közösségünk nem csügged, folytatjuk munkánkat. Szerencsére mindannyian 
egészségben éltük át e nehéz napokat- adta hírül Sütő Mária Márta.

Az egyesületi elnök tájékoztatott róla, hogy a közelmúltban kaptak értesítést, miszerint: „A 
Kormány által az új koronavírus-járvány következtében kihirdetett veszélyhelyzetre való 
tekintettel a NEMZ-KUL-20 és a NEMZ-TAB-20 azonosítószámmal meghirdetett pályázatok 
a központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek 
enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a 
veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 173/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 
3. § (2) pontja alapján visszavonásra kerülnek.”
Az egyesületet csak a zarándoklatra elnyert támogatás tekintetében érint a rendelet, működési 
támogatásukat nem befolyásolja.
Így hamarosan indítani fogják a szervezetfejlesztő programjaikat, elsősorban új tagtársaiknak, 
ahogyan azt az előző évben is tették. Erről hamarosan értesítést küldenek az érintetteknek.  
A zarándokút sem marad el, szeptember 3-án indulnak a Hargitára, 5 napra. (X)

TISZTELT LAKOSSÁG!
Örömmel vettük a Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. részéről azt a 
lehetőséget, hogy a város két pontjára (Gárdonyi utca, Deák Ferenc utca) kihelyeztek 2 
darab 1100 literes, kék színű szelektív konténert. 
A cég biztosítja, vállalja a gyűjtőedény ingyenes ürítését. Ezekben a konténerekben CSAK 
és KIZÁRÓLAG ÜVEGHULLADÉK elhelyezésére van lehetőség. Az üveg kategóriából 
is CSAK a CSOMAGOLÁSI ÜVEG kerülhet a gyűjtőedénybe!
Pontosítva, a háztartásban felhasznált üvegek, palackok, mint pl: befőttes üveg, palackozott 
italok üvegei, stb.
Nyílászárók üvegei, bontásból származó építőipari jellegű üveg (síküveg) 
NEM HELYEZHETŐ EL A KONTÉNERBEN!
A konténer nem megfelelő használata miatt a szolgáltató nem fogja, és nem tudja azt üríteni. 

Az ürítés gyakoriságát a Szolgáltató határozta meg, mely két 
hetente egyszer történik.
Sajnálatosan, már az első két alkalommal komoly 
problémát okozott a hulladék elhelyezésének módja. 
A Szolgáltató nyomatékosan felhívta a figyelmünket 
a rendeltetésszerű használatra, ezért kérjük az alábbi 
szempontokat figyelembe venni: 
- NEM lehet a kukát annyira telepakolni, hogy arról az 

üveg szétszóródhasson (balesetveszély)!
- A kuka mellé helyezett / lehullott üveget nem 

szállítják el.
- A kuka teherbírása korlátozott (túlterhelés esetén károsodik), a gép nem tudja 

megemelni a súlyt és kiüríteni azt.

Az Önkormányzat kérése pedig az, hogy az üveghulladék elhelyezésének lehetősége 
MINDENKIÉ! Tekintettel erre, kérjük, hogy NE SAJÁTÍTSA KI SENKI oly módon, 
hogy azt egymaga telepakolja!
A felelőtlen magatartás következtében előfordulhat, hogy ezt a lehetőséget elveszítjük!   
   

Kraller József, polgármester
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POLGÁRMESTERI KRÓNIKA
A májusi hónapot még mindig a koronavírus-járvány okozta élethelyzet közepette 
éltük meg települési szinten is. 
Városunk azon 20 megyei település között volt, ahol koronavírus szűrésre kaptak értesítést 
14 év feletti polgárok. A megyében összesen 694 főt kértek vizsgálati részvételre, 
Medgyesegyházán 25 személyt. A 25 főből 18-an jelentek meg. Ez a szám/arány a szűrést 
végző SZTE munkatársai elmondása szerint, nagyon jó részvételnek számít. 

A H-UNCOVER vizsgálat május 
16-án zárult országos szinten, 
a szűrés részvételi aránya és 
a leszűrtek száma nemzetközi 
viszonylatban is kimagasló. A 
jövőben várhatóan legalább 
két alkalommal megismétlik 
majd a szűréseket. Két mérés 
között legalább egy hónapnak 
kell eltelnie – a jelenlegi 
adatok alapján várhatóan 
szeptemberben kerülhet sor a 
következő országos vizsgálatra. 
A mostani eredmények közlése a 
napokban várható. 

Intézményeink közül elsőként az óvodában indult újra az élet.  Az újranyitást egy 
felmérés előzte meg, melyből kiderült, hogy a szülők több mint 50%-a gondolja úgy 
jelenleg, hogy igényli az óvodai ellátást. A nyár végéig fokozatosan csökken az igény, de 
magasabbak a számok, mint a megszokott gyermeklétszám, ami érthető is, hisz a szülők 
nagy többségének elfogyott a szabadsága.
A helyi szociális otthonban is részleges 
feloldásra került a látogatási tilalom. 
A polgármesteri hivatalban nem volt 
egy perc megállás sem. Több pályázatot 
is adtunk be, melyet folyamatosan 
egyeztetünk a kollégákkal. Kraszkó 
Mihály, pályázati referenssel legutóbb a 
Magyar Falu Program kiírására beadott 
projekteket vettük számba: orvosi eszközök 
beszerzésére, belterületi útépítésre, 
útburkolatok karbantartásához eszközökre, 
művelődési ház közösségi tereinek 
bővítésére és óvodai eszközfejlesztésre, 
játszótérre szeretnénk forrásokat elnyerni.    

Érkezett hozzánk egy köszönet 
is a Schéner Mihály Általános 
Iskola részéről. 

A sportcsarnok előtti terület 
rendbe tételéhez, burkolásá-
hoz tudtunk hozzákezdeni. 

A munkálatok még folynak. 

Jogosan mondhatjuk el, 
hogy nálunk értékteremtő 
közfoglalkoztatási programok 
zajlanak. A közmunkások, 
a „Start- foglalkoztatottak” 
derekasan helytállnak mind 
a mezőgazdaságban, mind a 

közterületeken, felújításokban, karbantartásokban végzett tevékenységeik során. 

Elkezdődött Lenkey utcai „járdaprogram” és a Gárdonyi utcai sétány burkolatjavítása-cseréje. 

Szépen haladnak a rendőrségi épület helyiség felújítási munkálatai is.

Az elmúlt napokban a bánkúti kukoricákról lekerült a fólia.  

A medgyesi kertészetben megvolt az első paprikaszedés.

Bízunk benne, hogy bőséges termés és kedvező értékesítés elé nézünk.

A munka mellett közösségi életünket is rendhagyó módon kellett szervezni. Gyermeknap 
alkalmából zenés-képes összeállítással köszöntöttem a város nevében fiatal polgártársainkat. 
A Nemzeti Összetartozás Napjára, a 100 éves Trianon évfordulóra rendhagyó történelem 
órát szerveztünk, melyet a kábeltelevízióban is tudott követni a lakosság. 
Ezúton is köszönöm Szigethyné Szenteczki Katalin előadói közreműködését!
Pedagógusnap alkalmából e-mail üzenetet küldtem az óvodai, iskolai dolgozóknak 
munkájuk elismeréséül. 
Remélem, hogy az élet hamarosan visszatér a szokott formájába és egyre több személyes 
találkozásban lesz részünk Medgyesegyházán és Bánkúton!

Kraller József, polgármester
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SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS

Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a déli meleg 
főétkeztetést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen 
biztosítja:

2020. június 16. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tartó nyári szünetben- 
munkanapokon.

Az igényléseket a Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjének 
szíveskedjenek benyújtani.

SZÜNIDEI GYERMEKFELÜGYELET

Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők!

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 41. §-a alapján, meg kívánja szervezni, 
az iskoláskorú gyermekek nyári gyermekfelügyeletét 2020. 06. 22. napjától 
2020. 08. 31. napjáig.

Azok a gyermekek, akik jogosultak nyári gyermekétkeztetésre (2H-s, 3H-s körbe 
tartoznak) és korábban jelezték, hogy igényt tartanak a nyári gyermekétkeztetésre, ingyen 
kapják a napi egyszeri meleg étkeztetést. 
Akik nem jogosultak az ellátásra (2H, 3H) a nyári gyermekfelügyelet igénylése esetén, 
önállóan kell, hogy gondoskodjanak a gyermekeik étkeztetéséről.
A nyári gyermekfelügyelet igénylésének helye: 
Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal, szociális ügyintézések irodája, Dancsikné Mile 
Rita szociális ügyintézőnél, szerdai napokon, 08 órától 16 óráig, 
egyéb napokon telefonos egyeztetés alapján. 

Az ellátással kapcsolatos, további tájékoztatás is itt kérhető!

Medgyesegyháza, 2020. június 04.
dr. Kávássy Leila Viola, sk. jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatási területen található hulladékudvarok 
2020. május 18.-tól (hétfő) a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. 
(A hulladékudvarok nyitvatartási rendje az alábbi oldalon érhető el: https://www.dareh.
hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/)

Kérjük, hogy a hulladék beszállítása során – az Operatív Törzs ajánlásaira figyelemmel 
– az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében, valamint az Önök és kollégáink 
egészségének és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek 
megfelelően szíveskedjenek eljárni:

• A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az ingatlanhasználó 
köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni. 

• Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani, ha a 
hulladékudvarban egyszerre több ingatlanhasználó tartózkodik. Amennyiben az 
1,5 méteres távolság nem tartható, a hulladékudvar kezelője jogosult ideiglenesen 
a hulladékudvar kapuját bezárni, az ingatlanhasználóknak sorra kerülésükig a 
kapun kívül kell várakozniuk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 25.-től (hétfő) a kijelölt gyűjtőpontokon 
ismételten elhelyezhető a zöldhulladék a megszokott rend szerint. 

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

KOMMUNÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
2020. június 17, 24.

SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
2020. június 25.

TISZTELT LAKOSSÁG!
A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Főosztály, mint élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság 
madárinfluenza betegség megállapítása miatt MEGFIGYELÉSI KÖRZETET rendelt el.
A megfigyelési körzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra/háztáji udvarokra 
vonatkozó rendelkezések (röviden, a teljes határozat szövegére hivatkozva): 
1. A településen/településrészen minden baromfiállományt, egyéb fogságban tartott 
szárnyast a gazdaság/udvar kijelölt épületében zártan kell tartani. Amennyiben 
ez nem megoldható akkora területet kell lekeríteni és hálóval lefedni a kifutóból/
legelőből, mely megegyezik az állatok számára szükséges alapterülettel. 
2. A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és 
itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését. 
3. Tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, piacainak, 
kiállításainak vagy egyéb csoportos bemutatásának, versenyének a rendezése. 
4. Tilos a baromfi vagy más fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése céljából 
történő szabadon engedése.
5. A hatóság külön kérelemre engedélyezheti a megfigyelési körzetben lévő gazdaságból az 
állati melléktermék (hulla, használt alom, trágya, hígtrágya) szállítását. 
A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály 
teljes határozata megtekinthető: 
1. Kábeltelevízió hírei között 
2. Medgyesegyháza Város honlapján 
3. Facebook/Medgyesegyházi Hírmondó 
Kérdéseikkel, a határozat teljes szövegével kapcsolatban felmerülő kérdéseik esetén állunk 
rendelkezésükre.

Kraller József, polgármester megbízásából, dr Kávássy Leila Viola, jegyző

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? 

Ne hagyja annyiban! 
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg! 

Vegye fel velünk a kapcsolatot! 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt 
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem 

változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. 

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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POLGÁRMESTERI KRÓNIKA
A májusi hónapot még mindig a koronavírus-járvány okozta élethelyzet közepette 
éltük meg települési szinten is. 
Városunk azon 20 megyei település között volt, ahol koronavírus szűrésre kaptak értesítést 
14 év feletti polgárok. A megyében összesen 694 főt kértek vizsgálati részvételre, 
Medgyesegyházán 25 személyt. A 25 főből 18-an jelentek meg. Ez a szám/arány a szűrést 
végző SZTE munkatársai elmondása szerint, nagyon jó részvételnek számít. 

A H-UNCOVER vizsgálat május 
16-án zárult országos szinten, 
a szűrés részvételi aránya és 
a leszűrtek száma nemzetközi 
viszonylatban is kimagasló. A 
jövőben várhatóan legalább 
két alkalommal megismétlik 
majd a szűréseket. Két mérés 
között legalább egy hónapnak 
kell eltelnie – a jelenlegi 
adatok alapján várhatóan 
szeptemberben kerülhet sor a 
következő országos vizsgálatra. 
A mostani eredmények közlése a 
napokban várható. 

Intézményeink közül elsőként az óvodában indult újra az élet.  Az újranyitást egy 
felmérés előzte meg, melyből kiderült, hogy a szülők több mint 50%-a gondolja úgy 
jelenleg, hogy igényli az óvodai ellátást. A nyár végéig fokozatosan csökken az igény, de 
magasabbak a számok, mint a megszokott gyermeklétszám, ami érthető is, hisz a szülők 
nagy többségének elfogyott a szabadsága.
A helyi szociális otthonban is részleges 
feloldásra került a látogatási tilalom. 
A polgármesteri hivatalban nem volt 
egy perc megállás sem. Több pályázatot 
is adtunk be, melyet folyamatosan 
egyeztetünk a kollégákkal. Kraszkó 
Mihály, pályázati referenssel legutóbb a 
Magyar Falu Program kiírására beadott 
projekteket vettük számba: orvosi eszközök 
beszerzésére, belterületi útépítésre, 
útburkolatok karbantartásához eszközökre, 
művelődési ház közösségi tereinek 
bővítésére és óvodai eszközfejlesztésre, 
játszótérre szeretnénk forrásokat elnyerni.    

Érkezett hozzánk egy köszönet 
is a Schéner Mihály Általános 
Iskola részéről. 

A sportcsarnok előtti terület 
rendbe tételéhez, burkolásá-
hoz tudtunk hozzákezdeni. 

A munkálatok még folynak. 

Jogosan mondhatjuk el, 
hogy nálunk értékteremtő 
közfoglalkoztatási programok 
zajlanak. A közmunkások, 
a „Start- foglalkoztatottak” 
derekasan helytállnak mind 
a mezőgazdaságban, mind a 

közterületeken, felújításokban, karbantartásokban végzett tevékenységeik során. 

Elkezdődött Lenkey utcai „járdaprogram” és a Gárdonyi utcai sétány burkolatjavítása-cseréje. 

Szépen haladnak a rendőrségi épület helyiség felújítási munkálatai is.

Az elmúlt napokban a bánkúti kukoricákról lekerült a fólia.  

A medgyesi kertészetben megvolt az első paprikaszedés.

Bízunk benne, hogy bőséges termés és kedvező értékesítés elé nézünk.

A munka mellett közösségi életünket is rendhagyó módon kellett szervezni. Gyermeknap 
alkalmából zenés-képes összeállítással köszöntöttem a város nevében fiatal polgártársainkat. 
A Nemzeti Összetartozás Napjára, a 100 éves Trianon évfordulóra rendhagyó történelem 
órát szerveztünk, melyet a kábeltelevízióban is tudott követni a lakosság. 
Ezúton is köszönöm Szigethyné Szenteczki Katalin előadói közreműködését!
Pedagógusnap alkalmából e-mail üzenetet küldtem az óvodai, iskolai dolgozóknak 
munkájuk elismeréséül. 
Remélem, hogy az élet hamarosan visszatér a szokott formájába és egyre több személyes 
találkozásban lesz részünk Medgyesegyházán és Bánkúton!

Kraller József, polgármester
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SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS

Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a déli meleg 
főétkeztetést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen 
biztosítja:

2020. június 16. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tartó nyári szünetben- 
munkanapokon.

Az igényléseket a Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjének 
szíveskedjenek benyújtani.

SZÜNIDEI GYERMEKFELÜGYELET

Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők!

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 41. §-a alapján, meg kívánja szervezni, 
az iskoláskorú gyermekek nyári gyermekfelügyeletét 2020. 06. 22. napjától 
2020. 08. 31. napjáig.

Azok a gyermekek, akik jogosultak nyári gyermekétkeztetésre (2H-s, 3H-s körbe 
tartoznak) és korábban jelezték, hogy igényt tartanak a nyári gyermekétkeztetésre, ingyen 
kapják a napi egyszeri meleg étkeztetést. 
Akik nem jogosultak az ellátásra (2H, 3H) a nyári gyermekfelügyelet igénylése esetén, 
önállóan kell, hogy gondoskodjanak a gyermekeik étkeztetéséről.
A nyári gyermekfelügyelet igénylésének helye: 
Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal, szociális ügyintézések irodája, Dancsikné Mile 
Rita szociális ügyintézőnél, szerdai napokon, 08 órától 16 óráig, 
egyéb napokon telefonos egyeztetés alapján. 

Az ellátással kapcsolatos, további tájékoztatás is itt kérhető!

Medgyesegyháza, 2020. június 04.
dr. Kávássy Leila Viola, sk. jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatási területen található hulladékudvarok 
2020. május 18.-tól (hétfő) a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. 
(A hulladékudvarok nyitvatartási rendje az alábbi oldalon érhető el: https://www.dareh.
hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/)

Kérjük, hogy a hulladék beszállítása során – az Operatív Törzs ajánlásaira figyelemmel 
– az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében, valamint az Önök és kollégáink 
egészségének és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek 
megfelelően szíveskedjenek eljárni:

• A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az ingatlanhasználó 
köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni. 

• Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani, ha a 
hulladékudvarban egyszerre több ingatlanhasználó tartózkodik. Amennyiben az 
1,5 méteres távolság nem tartható, a hulladékudvar kezelője jogosult ideiglenesen 
a hulladékudvar kapuját bezárni, az ingatlanhasználóknak sorra kerülésükig a 
kapun kívül kell várakozniuk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 25.-től (hétfő) a kijelölt gyűjtőpontokon 
ismételten elhelyezhető a zöldhulladék a megszokott rend szerint. 

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

KOMMUNÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
2020. június 17, 24.

SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
2020. június 25.

TISZTELT LAKOSSÁG!
A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Főosztály, mint élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság 
madárinfluenza betegség megállapítása miatt MEGFIGYELÉSI KÖRZETET rendelt el.
A megfigyelési körzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra/háztáji udvarokra 
vonatkozó rendelkezések (röviden, a teljes határozat szövegére hivatkozva): 
1. A településen/településrészen minden baromfiállományt, egyéb fogságban tartott 
szárnyast a gazdaság/udvar kijelölt épületében zártan kell tartani. Amennyiben 
ez nem megoldható akkora területet kell lekeríteni és hálóval lefedni a kifutóból/
legelőből, mely megegyezik az állatok számára szükséges alapterülettel. 
2. A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és 
itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését. 
3. Tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, piacainak, 
kiállításainak vagy egyéb csoportos bemutatásának, versenyének a rendezése. 
4. Tilos a baromfi vagy más fogságban tartott madarak vadállomány újratelepítése céljából 
történő szabadon engedése.
5. A hatóság külön kérelemre engedélyezheti a megfigyelési körzetben lévő gazdaságból az 
állati melléktermék (hulla, használt alom, trágya, hígtrágya) szállítását. 
A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály 
teljes határozata megtekinthető: 
1. Kábeltelevízió hírei között 
2. Medgyesegyháza Város honlapján 
3. Facebook/Medgyesegyházi Hírmondó 
Kérdéseikkel, a határozat teljes szövegével kapcsolatban felmerülő kérdéseik esetén állunk 
rendelkezésükre.

Kraller József, polgármester megbízásából, dr Kávássy Leila Viola, jegyző

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? 

Ne hagyja annyiban! 
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg! 

Vegye fel velünk a kapcsolatot! 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt 
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem 

változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. 

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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TISZTELT MEDGYESEGYHÁZI, BÁNKÚTI OLVASÓK!

Az I. Világháborút lezáró, hazánkra vonatkozó békediktátum értelmében a Felvidéket, 
Kárpátalját, Erdélyt, a Délvidéket, Horvátországot elcsatolták tőlünk más országokhoz. 
Magyarország egyik napról a másikra veszítette el területének 2/3-át, több mint tízmillió 
ember rekedt határainkon kívülre. 

forrás: https://mandiner.hu/cikk/20180604_a_trianoni_dontes_szamokban

Harangok kondultak, gyászruhába öltöztek az emberek, temették „Nagy-
Magyarországot.”

100 éve, a mai napon szakították szét földrajzi 
egységünket, de a lelkit SOHA!- mondta 
nyitóbeszédében Kraller József, polgármester 
a művelődési házban, 2020. június 4-én tartott 
megemlékezésen. 

A rendezvényt a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 
NAPJÁRA szervezték, melyet az 1920-as trianoni 
történések emlékére éppen 10 esztendeje iktatott 
törvénybe az Országgyűlés, kinyilvánítva, hogy „a 

több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes 
magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a 
magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
Ne csak ma tartsuk ezt szem előtt, ne csak a mai napon legyünk büszkék 
magyarságunkra, nemzetünkre! Emlékeztessük 
magunkat és utódainkat a történelmi eseményekre!- 
hangsúlyozta a település első embere, majd átadta 
a szót  Szigethyné Szenteczki Katalinnak, akit 
rendhagyó történelem óra megtartására kértek fel. 
Az egybegyűlteket a Hazám, hazám című dal és a 
hozzá készült videó klip hangolta az előadásra. 
A dal arról szól, hogy bár 1920 óta határok választják el 
egymástól a magyarságot Közép-Európában és a világban, mégis egyek vagyunk.

Az előadó projektoros kivetítéssel kísért, kronológiai sorrendben összeállított történelmi 
visszatekintéssel, nemzetközi megítélésekkel, irodalmi tartalmakkal nyűgözte le a 
hallgatóságot. 

A rendhagyó történelem órát követően (élőben közvetítette a helyi kábeltelevízió, felvételről 
visszanézhető a Medgyesegyhzi Hírmondó facebook oldalán), a jelenlévők közösen indultak el 
koszorúkat elhelyezni és mécsest gyújtani a Kossuth téri, Trianoni emlékműhöz. 

Az emlékműnél a város- és a kormányzópárt képviselete mellett az önkormányzati-, és települési 
intézmények, civil szervezetek, egyházak  delegátusai rótták le kegyeletüket. 

 „Minden igazságtalanság, követtessék az el egyeseken vagy nemzeteken, megbosszulja 
magát, és minden igazságtalanságnak megvan az a mélységes megtorlása, hogy 
belőle a jónak bőséges forrása fakad. Bízzunk 
e gyásznapon az isteni Gondviselésben, bízzunk 
nemzetünk szívósságában, amely egy évezreden át 
Európa védpajzsa volt. Bízzunk népünk sok 
jó tulajdonságaiban és bízzunk végre saját 
erőnkben, melyet kitartó munkával fejlesztve, 
igazolni fogjuk ama régi közmondást: Ne bántsd 
a magyart! A tőlünk elszakított országrészeknek 
pedig azt üzenjük: ezer évi együttlét után válnunk 
kell, de nem örökre! E pillanattól kezdve minden 
gondolatunk, éjjel-nappal minden szívdobbanásunk 
arra fog irányulni, hogy régi dicsőségben, 
régi nagyságban egyesülhessünk velük. És 
mikor őket a búcsúnál még egyszer szívünkhöz 
szorítjuk, szíveink úgy egybeforrnak, hogy azokat semmi ármány, semmiféle erőszak, 
semmi hatalom elválasztani nem tudja.” 

(A Nemzetgyűlés 52. ülése, 1920. évi június hó 4-én, pénteken)

Összeállította: Baukó Ildikó

AZ ÓVODA MEGNYITOTTA KAPUJÁT
A közelmúltban látogatást tettünk a már újra, teljes erővel üzemelő óvodai 
intézményünkben. Úgy éreztük, fontos tájékoztatnunk a lakosságot a település legkisebb 
lakóit érintő kérdésekről.
Az intézménybe lépve azonnal egy cipőfertőtlenítésen és kézfertőtlenítésen 
estünk át. Az emeleti klubteremben beszélgettünk, Varga Jánosné Évivel. 
Az óvodavezető elmondta, hogy az újranyitást egy felmérés előzte meg, melyből kiderült, 
hogy a szülők több mint 50%-a gondolja úgy jelenleg, hogy igényli az óvodai ellátást. A 
nyár végéig fokozatosan csökken az igény, de magasabbak a számok, mint a megszokott 
gyermeklétszám, ami érthető is, hisz a szülők nagy többségének elfogyott a szabadsága.
Komoly előírások betartása mellett indult meg az óvoda működése a 05.25-ei héten, 
mely a csaknem 2 hónapos pauza után már nagyon várt pillanat volt a szülők és gyerekek 
részéről. A szülők nagyon fegyelmezetten betartják az óvoda szükséges előírásait. 
Beszélgettünk arról is, hogy az intézményvezető minden segítséget megkapott az 
önkormányzat részéről. A megfelelő szabályozások, a település más területein is jól 
betartható intézkedések és a védekezés települési koordinálása, a lakosok fegyelmezettsége 
is segítette az óvoda működését.

Az óvoda a kormány által hozott döntésekre felkészülve várta az időpontot, amikor kinyithatott. 
Addigra túl voltak a szokásos „nyári” nagytakarításon, a csoportszobák teljes fertőtlenítésén, 
így nyár végén csak augusztus utolsó hetében lesz 1 hetes szünet a működésben.
Szintén készülve a nyári nagyobb igénybevételre, már korábban elkezdték a 
dolgozók időarányos szabadságait kiadni, így átgondolt döntések alapján a nyári 
időszakban is biztosított a szokásosnál nagyobb igényhez a dolgozói létszám. 
A március 16-át követő időszak nehéz pillanataiban az óvoda gyorsan reagált a körülményekre 
az iskolai online oktatással egy időben az óvódapedagógusok is elkezdték a zárt Facebook 
csoportokban a munkát. Nagy segítség volt, hogy ők már korábban is használták ezt a 
kommunikációs formát a szülők tájékoztatására. 
A szülők jól reagáltak a feladatokra, elárasztották a csoportokat a cukibbnál cukibb 
alkotások, videók, melyek a gyerekek munkáit mutatták. Jól példázta ez a helyzet, hogy 
az óvodai dolgozók milyen ügyesen és kreatívan tudják használni az IKT eszközöket, 
mely eddig is elvárt volt a pedagógusoktól, azonban ez volt az igazi erőpróbája. 
Az intézményvezető külön megkért, hogy ezúton is tolmácsoljam köszönetét a 
munkavállalóinak, de azt hiszem a szülők nevében is köszönetünket kell, hogy kifejezzük az 
intézmény minden dolgozójának, hogy a digitális oktatással ilyen hatékonyan és kreatívan 
megoldották a helyzetet, továbbá külön köszönet, hogy a települési összefogással készített 
szájmaszk gyártásban az óvoda dolgozói nagy segítséget nyújtottak!
A beszélgetésben külön kitértünk a napokban aktuális ballagás-búcsúztatás 
témájára, mely az idei évben, csoportonként egyedi módon történik, mivel a 
csoportokból más és más létszámban ballagnak a gyerekek. Természetesen nem 
marad el a tarisznya és minden csoport zárt Facebook oldalára felkerül 1-1 videó, 
ami összefoglalja a kis ovisok mindennapjait, természetesen vezetői beszéddel és 
a búcsúzás gondolataival, melyet útravalónak kapnak a ballagó nagycsoportosok. 
A vezetőóvónő elmondása szerint a gyerekek nagyon várták már azt, hogy újra a 
társaikkal játszhassanak, és úgy tűnik ezekben a napokban kicsit kevesebb a sírás, 
inkább a jókedvé a főszerep. 
Arra a kérdésre, hogy mi okozta a legnagyobb problémát, azt a választ kaptuk, 
hogy általában gyorsan, kevés idő alatt kellet reagálni 1-1 intézkedésre. 
Összefoglalva az elmúlt több mint 2 hónap eseményeit az óvodai nevelésben is változásokat 
hoztak, de úgy látjuk, hogy Medgyesegyháza Város Varázserdő Óvodája kiállta a kihívásokat, 
és az eddig is jól működő intézményt csak megerősítette ez az időszak.

Kotri Gergő és Futaki János, képviselők

BÖLCSŐDE BERUHÁZÁS INDULHAT
Év elején érkezett a hivatalos értesítés az Irányító Hatóságtól arra vonatkozóan, hogy 
Medgyesegyháza önkormányzata a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00016 számú, bölcsődei 
férőhelyek bővítése, kialakítása elnevezésű fejlesztési projektjére támogatást nyert. 
A 155.423.906,- Ft forrásból a jelenlegi óvoda mellé egy új épületrész épül, amit az 
alábbi látványterv illusztrál. A Támogatási Szerződés aláírása előtt még van néhány 
egyeztetendő feladata a városnak, de az elöljárók abban bíznak, hogy a beruházást 
még ebben az évben elkezdhetik.

A ROMÁN KÖZÖSSÉG NEM CSÜGGED
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület a koronavírus miatti korlátozások 
enyhítése után ismét aktívan működik tovább. 
-Közösségünk nem csügged, folytatjuk munkánkat. Szerencsére mindannyian 
egészségben éltük át e nehéz napokat- adta hírül Sütő Mária Márta.

Az egyesületi elnök tájékoztatott róla, hogy a közelmúltban kaptak értesítést, miszerint: „A 
Kormány által az új koronavírus-járvány következtében kihirdetett veszélyhelyzetre való 
tekintettel a NEMZ-KUL-20 és a NEMZ-TAB-20 azonosítószámmal meghirdetett pályázatok 
a központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek 
enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a 
veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 173/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 
3. § (2) pontja alapján visszavonásra kerülnek.”
Az egyesületet csak a zarándoklatra elnyert támogatás tekintetében érint a rendelet, működési 
támogatásukat nem befolyásolja.
Így hamarosan indítani fogják a szervezetfejlesztő programjaikat, elsősorban új tagtársaiknak, 
ahogyan azt az előző évben is tették. Erről hamarosan értesítést küldenek az érintetteknek.  
A zarándokút sem marad el, szeptember 3-án indulnak a Hargitára, 5 napra. (X)

TISZTELT LAKOSSÁG!
Örömmel vettük a Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. részéről azt a 
lehetőséget, hogy a város két pontjára (Gárdonyi utca, Deák Ferenc utca) kihelyeztek 2 
darab 1100 literes, kék színű szelektív konténert. 
A cég biztosítja, vállalja a gyűjtőedény ingyenes ürítését. Ezekben a konténerekben CSAK 
és KIZÁRÓLAG ÜVEGHULLADÉK elhelyezésére van lehetőség. Az üveg kategóriából 
is CSAK a CSOMAGOLÁSI ÜVEG kerülhet a gyűjtőedénybe!
Pontosítva, a háztartásban felhasznált üvegek, palackok, mint pl: befőttes üveg, palackozott 
italok üvegei, stb.
Nyílászárók üvegei, bontásból származó építőipari jellegű üveg (síküveg) 
NEM HELYEZHETŐ EL A KONTÉNERBEN!
A konténer nem megfelelő használata miatt a szolgáltató nem fogja, és nem tudja azt üríteni. 

Az ürítés gyakoriságát a Szolgáltató határozta meg, mely két 
hetente egyszer történik.
Sajnálatosan, már az első két alkalommal komoly 
problémát okozott a hulladék elhelyezésének módja. 
A Szolgáltató nyomatékosan felhívta a figyelmünket 
a rendeltetésszerű használatra, ezért kérjük az alábbi 
szempontokat figyelembe venni: 
- NEM lehet a kukát annyira telepakolni, hogy arról az 

üveg szétszóródhasson (balesetveszély)!
- A kuka mellé helyezett / lehullott üveget nem 

szállítják el.
- A kuka teherbírása korlátozott (túlterhelés esetén károsodik), a gép nem tudja 

megemelni a súlyt és kiüríteni azt.

Az Önkormányzat kérése pedig az, hogy az üveghulladék elhelyezésének lehetősége 
MINDENKIÉ! Tekintettel erre, kérjük, hogy NE SAJÁTÍTSA KI SENKI oly módon, 
hogy azt egymaga telepakolja!
A felelőtlen magatartás következtében előfordulhat, hogy ezt a lehetőséget elveszítjük!   
   

Kraller József, polgármester
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