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JUTALOM A ROMÁN SZAKKÖRÖS GYERMEKEKNEK
2020. december 14-én a román szakkörös tanulókkal a karácsonyi ünnepekre hangolódva, pizzát rendeltünk, 
karácsonyi énekek hallgatunk. Nagyon jó hangulatban telt el a délután. 
Év elején a művelődési házban kialakított nemzetiségi önkormányzati irodánkat is megszentelték az ortodox 
hagyomány szerint. 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése tavaly 
pályázatot írt ki a civil szervezetek, egyházi szervezetek és települési nemzetiségi 
önkormányzatok részére. Éltünk ezzel a lehetőséggel, és pályáztunk a 2020-as 
nemzetiségi napra. Önkormányzatunk nyert 130.000 Ft-ot erre az alkalomra, 
melynek nagyon örültünk. Sajnos a vészhelyzet miatt ezt az ünnepséget nem 
tudtuk megrendezni, ezért módosítást nyújtottunk be, melyben tankönyvek 
vásárlását jelöltük meg. Az olvasnivalók már meg is érkeztek! 
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület kétnyelvű kiadványa a 
tagság postaládájába jutott el az ünnepekre.                      Varga Sándorné, elnök

TÁJÉKOZTATÁS
                                                                                                           

Tájékoztatjuk Medgyesegyháza és Bánkút 
lakóit, hogy 2021. január hónaptól 
tevékenységünket a PLATÁN PATIKÁBAN 
nyugdíjba vonulás miatt befejezzük.

Harmincöt évet töltöttünk itt, és ezúton 
köszönjük mindazt a sok szeretetet és segítséget, 
melyet az itt élő emberektől kaptunk! 

Továbbra is szülőhelyünkön, Medgyesegyházán 
kívánunk élni és kérjük, forduljanak bizalommal 
a PATIKA megújult kollektívájához, akik 
segítőkészséggel és szeretettel várják Önöket!                                     

Tisztelettel: 
Dr. Számel János, szakgyógyszerész és neje MUNKASZÜNET 2021 

2021. január 1. péntek
Pihenőnap, Új Év (3 napos hétvége)

2021. március 15. hétfő
Pihenőnap, Nemzeti ünnep (3 napos hétvége)

2021. április 2. péntek
Pihenőnap, Nagypéntek (4 napos hétvége)

2021. április 5. hétfő
Pihenőnap, Húsvét hétfő
2021. május 1. szombat

Ünnepnap, Munka ünnepe
2021. május 24. hétfő

Pihenőnap, Pünkösd hétfő (3 napos hétvége)
2021. augusztus 20. péntek

Pihenőnap, az Államalapítás ünnepe (3 napos hétvége)
2021. október 23. szombat

Ünnepnap, az 1956-os Forradalom ünnepe
2021. november 1. hétfő

Pihenőnap, Mindenszentek (3 napos hétvége)
2021. december 11. szombat

Munkanap
2020. december 24. péntek

Pihenőnap, Szenteste (3 napos hétvége)
2021. december 25. szombat

Ünnepnap, Karácsony
2021. december 25. vasárnap

Ünnepnap, Karácsony

2021. I. negyedév - Medgyesegyháza

nap nap nap
1 P 1 H 1 H
2 2 K 2 K
3 3 SZ K-1 3 SZ K-1
4 H 4 CS 4 CS
5 K 5 P 5 P
6 SZ K-1 6 6
7 CS 7 7
8 P csak fenyő 8 H 8 H
9 9 K 9 K

10 10 SZ K-1 10 SZ K-1
11 H 11 CS 11 CS
12 K 12 P 12 P Z-1
13 SZ K-1 13 13
14 CS 14 14
15 P 15 H 15 H
16 16 K 16 K
17 17 SZ K-1 17 SZ K-1
18 H 18 CS 18 CS
19 K 19 P 19 P
20 SZ K-1 20 20
21 CS 21 21
22 P csak fenyő 22 H 22 H
23 23 K 23 K L-1
24 24 SZ K-1 24 SZ K-1
25 H 25 CS SZ-1 25 CS SZ-1
26 K 26 P 26 P
27 SZ K-1 27 27
28 CS SZ-1 28 28
29 P 29 H
30 30 K
31 31 SZ K-1

Vasárnap

Január Február Március
ÜNNEP

Szombat
Vasárnap

Szombat Szombat
Vasárnap Vasárnap

Szombat

Szombat

Szombat Szombat
Vasárnap Vasárnap

ÜNNEP
Szombat
Vasárnap

Szombat Szombat
Vasárnap Vasárnap

Szombat
Vasárnap

Vasárnap

Szombat Szombat
Vasárnap Vasárnap

STARTMUNKA  
PROGRAMOK  2021

A járási startmunka programok tervezése 2021. 
március 1-jétől továbbra is 3 programelem tekintetében 
valósítható meg. Ezen programok támogatási 
időtartama legfeljebb 12 hónap lehet, 2022. február 28-
ig tervezhetőek. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 
mindhárom indítható programelemre kérelmet 
nyújtott be a Belügyminisztérium felé, a maximálisan 
tervezhető, 49 fő bevonásával.

A „Szociális programelemet” 21 fő bevonásával 
indítanánk. A tervezett munkák között szerepel helyre 
öntött járdakészítés a Táncsics, Sallai és a bánkúti 
Kossuth utcákban, térkő lerakás a Dózsa utca páratlan 
oldalán az Idősek Otthonától a Deák Ferenc utcáig, 
valamint parlagfű mentesítés, zöldterület karbantartás. 

A „Helyi sajátosságokra épülő programelembe” 15 
főt vonnánk be, melynek keretében 2000 db járdaszegély 
készítésére, önkormányzati rendezvényekhez 50 db (2mx1m) 
mobil összeépíthető vaskordon készítésére kerülne sor.  
A Polgármesteri Hivatal udvarán lévő melléképületek 
átalakításával irattár és raktár funkciót ellátó helyiség 
kerülne kialakításra.
A rendezvényekre, megemlékezésekre az önkormányzat 
és intézményei részére koszorúk készítése van még 
tervbe véve. Amennyiben a közvetlen költségek lehetővé 
teszik, úgy a Civilek Házában a bejárati vasajtó és az 
utca felöli ablakok (5 db) cseréjére és a homlokzat külső 
festésére is sor kerülhet. 

A „Mezőgazdasági programelem” megvalósítását 13 
fő bevonásával tervezzük.
Bánkúton 0,5 ha őszi búza termesztése, 0,5 ha 
csemegekukorica (20.000 tő) termesztése, 0,5 ha 
fehér cukkíni (3.000 tő) másodvetéskénti termesztése 
valósulhat meg. 
Medgyesegyházára fóliás TV paprika (12.000 tő) 
termesztése, 0,1 ha sütőtök (400 tő) termesztése lett 
tervezve.
Továbbá tervezünk vásárolni 1 db önjáró fűnyíró traktort és 
1 db kéttengelyes, ponyvás, magasítóval ellátott utánfutót.

Kraller József, polgármester

2021. JANUÁR MMXXI. évfolyam 1. számMEDGYESEGYHÁZI januárHÍRLAP

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN, 
ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK VÁROSUNK 

ÖNKORMÁNYZATA, 
MINT A KIADÓ NEVÉBEN! 

KÖSZÖNJÜK MINDAZOK KÖZREMŰKÖDÉSÉT, AKIK HÓNAPRÓL 
HÓNAPRA TÉMÁKAT, ÍRÁSOKAT ADNAK A HELYI ÚJSÁGBA, 

AKIK MUNKÁJUKKAL, HIRDETÉSEK FELADÁSÁVAL, 
EGYÉB TÁMOGATÁSAIKKAL HOZZÁJÁRULNAK 

A MEDGYESEGYHÁZI HÍRLAP MEGJELENTETÉSÉHEZ!

Karácsonyi üdvözlőlapunkra elsőbbségi válaszlevél 
érkezett a hivatalba, a Szegeden élő Simai Mihálytól, 
városunk díszpolgárától. 
„Jólesett, hogy gondoltak rám, bár távol élek, lélekben mindig 
közel vagyok a medgyesiekhez - és ez már így is marad. 
Köszönöm a jókívánságokat! 
Önnek, a képviselőtestületnek és szeretett bölcsőhelyem 
minden lakosának BOLDOG, egészséges, örömökben és 
sikerekben dúsgazdag, vírusokban viszont koldusszegény!!!, 
lehetőségekben bővelkedő, mozgást, puszit, ölelést meg nem 

tiltó, maszkokat végre sutba vágó ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK! 
Adja Isten, hogy majd így is legyen! Reménykedjünk!! 
Tisztelettel, szeretettel, MEDGYESI SZÍVVEL Simai Mihály „ 

Kraller József, polgármester

Všetko dobré do Nového roka Vám želá
Národnostná Samospráva Medešskyh Slovákov!

JELENTŐS BERUHÁZÁS MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA TÁMOGATÁSÁVAL

A Szlovák Hagyományőrző és Közösségi Ház már 2014 óta a településünk része. 
Néprajzi gyűjteménynek ad otthont, látogatókat fogadunk, kézműves foglalkozásokon 
gyermekcsoportokat látunk vendégül évről évre ott. A mosdóépület hiánya viszont erősen 
korlátozta a lehetőségeinket a hagyományőrző tevékenységek széleskörű kivitelezésében.  
2016-ban a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatunk a működési és feladatalapú támogatások 
pénzügyi forrásaiból belefogott a hiányzó szociális épület munkálataiba. Tudtuk, hogy ez a 
költségvetési alap nem lesz elegendő arra, hogy rövid időn belül befejezhessük az építkezést. 
Pályázati forrást kellett keresni, és sikerült is rátalálni 2020 májusában.
Önkormányzatunk négymillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt., a hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támogatása 
keretéből „A helyi szlovák nemzetiségi közösség kultúrájának és hagyományainak 
ápolásában jelentős szerepet betöltő medgyesegyházi Szlovák Ház korszerűsítésének és 
bővítésének támogatása” támogatási cél megvalósítása érdekében. 

Látványos munkálatok zajlottak az elmúlt hónapokban. Kívül nemesvakolat került a 
mosdó épületre, belül elkészült a csempézés, padlóburkolás, fűtés és vízvezeték szerelés, 
villanyszerelés. 
Bízom benne, hogy hamarosan alkalmunk nyílik a megújult és kibővült Közösségi Házat 
birtokba venni és együtt gondolkozni a további fejlesztéseken. 

Nyáriné Szlávik Mária, elnök

JANUÁRBAN SZÜLETETT  
A „MESTER”

1923. január 09-én, Medgyesegyházán született Schéner Mihály, 
képzőművész, festő, grafikus, szobrász, keramikus és bábkészítő.  

Településünk 1992-ben adományozott számára díszpolgári címet. 
Emlékét többek között a nevét viselő Schéner Mihály Általános 
Iskola, az intézmény udvarán felavatott alkotás, Damjanich utcai 
szülőháza, szobra, közintézményeinket díszítő festményei őrzik. 
Az élők sorából 2009 tavaszán távozott.  

Január 22.  – A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Himnuszunk születésnapja

A Magyar kultúra napja 1989 óta ünnep számunkra. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen 
a napon jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. Szellemi örökségünk 
érték számunkra, e hagyatékot viszik tovább a kortárs művészetek. Ezen a jeles napon 
emlékezünk gyökereinkre, évezredes hagyományainkra, figyelmet szentelünk a bennünket 
körülvevő tárgyi és szellemi kincsekre. 

2020-ban a kulturális életünk mélypontján átértékelődtek az 
érzéseink. Ezen emberöltő alatt, soha nem éreztük még a hiányát 
jobban. 
Otthonmaradtunk… ki-ki a házi könyvtárat olvasta újra, volt, aki 
a virtuális térbe menekült, online kurzusokon vett részt, és aki 
minden körülmények között kreatív maradt, és sok új ötlettel állt 
elő. Előkerültek a padlásról régi játékok, diavetítők, társasjátékok. 
Hogy ennek köszönthető- e vagy sem, de a Hungarikum gyűjteményünk 
pont ehhez hasonló értékekkel is gyarapodott. Magyar Értéktárba 

került Vitéz László és Vitéz László- bábjáték, Magyar népmesék rajzfilmsorozat. 
Hiszen mi, ha nem a mesevilág tudná a legjobban átörökíteni a múltban rejtőző kincset; a 
szavakét, a hamuban sült pogácsáét, ami nem mást jelképez, mint a bölcsességet, mit a szülőtől 
kapunk. Míg csak morzsa van a zsebünkben, visszük hát tovább utunkon, amit kaptunk.
Könyvtárunkban megtalálható a teljes Magyar Népmesék sorozat, több példányban is 
kivehető, bárki otthonába szívesen kiszállítjuk!            Zubán Beáta

KEDVES MEDGYESEGYHÁZI, BÁNKÚTI LAKOSOK!
Ezúton szeretnénk a településen szélesebb körben megszólítani Önöket a COVID 19 elleni védőoltás 
kapcsán. Mindenki számára ismert, hogy rengeteg járvány volt eddig az emberiség történetében, 
melyek hatalmas emberáldozatokkal jártak. Hála a védőoltások alkalmazásának,- sok kórokozó 
esetében kötelezően előírt használatának- mára nem is ismerjük ezeket a veszélyes betegségeket. 
Pedig minden oltóanyag „élete” elkezdődött valahogy, és sikertörténetként végződött.
- A vírus mindenki számára jól látható károkat okozott eddig.
- A COVID 19 ellen jelenleg más fegyvere az emberiségnek 
nincs, csak az oltás.
- Az oltóanyagok, melyek jelenleg Magyarországon beadásra 
kerülnek, biztonságosak, kipróbáltak és hatásosak.
- A vírus közöttünk fog maradni, ha nem leszünk rá immunisak.
- A betegségen való átesés nem ad olyan hosszú távú 
védettséget, mint az oltóanyag.
- Az oltóanyag mellékhatásai megegyeznek az eddigi oltóanyagok (kisgyermekkori oltások, 
influenza elleni védőoltás stb.) mellékhatásaival (bőrpír, duzzanat, fájdalom a beadás helyén, 
hidegrázás, láz, émelygés).
- Az oltóanyag technológiáját nem most találták fel, az már készen volt, a vírus genomjának 
feltérképezése után már csak „össze kellett rakni a kettőt”, ezért lett ilyen hamar kész.
- Az oltóanyag mRNS (tehát örökítőanyag) tartalmú, de nem tud a mi DNS-ünkbe 
(örökítőanyagunkba) beépülni. 
-A vírust komolyan kell venni, még akkor is, ha vannak, akik könnyebb tünetekkel lettek 
betegek, vagy tünetmentesek voltak. A kórházban ápolt és elhalálozott betegek hozzátartozói, az 
egészségügyben dolgozók mind nagyon szomorú dolgokon mentek keresztül. Településünkön is 
sokan haltak meg a vírus következtében.
Aki ezt a vírust tagadja, vagy félvállról veszi, legyen szíves korrekt forrásból több információt 
gyűjteni! Attól, hogy valamit nem látunk, még létezik!
- Az oltástól félők, akik esetleg attól félnek, hogy földönkívüliek, vagy gazdasági nagyhatalmak 
akarnak minket az oltással kiirtani, vagy chipet ültetni belénk, azok nyugodjanak meg, mert 
azoknak, akik ezt híresztelik, pont a félelemkeltés a céljuk.
 - Ne féljünk, hanem cselekedjünk!
- Vállaljuk a felelősséget a veszélyeztetettekért (idősek, krónikus betegek), a gyermekeinkért 
akiknek az oktatása már nagyon sokat sérült, az egészségügyért (ami iszonyú terhet cipel, és még 
fog is sokáig), a gazdaságért!
- Bízva a józanészben és az oltásban, reménykedünk egy szabadabb új évben!
Természetesen mi mind beoltattuk magunkat a munkatársainkkal együtt COVID 19 és 
influenza ellen is.

Üdvözlettel: dr. Dimák Sándor és dr. Molnár Katalin, a település felnőtt háziorvosai
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POLGÁRMESTERI  KRÓNIKA
Év elején nemcsak a közelmúlt eseményeire, hanem a magunk mögött hagyott esztendő 
egészére is érdemes visszatekinteni, új célokat kilátásba helyezni. Nem feltétlen 
kronológiai sorrendben, de a települési történésekből emelnék ki néhányat.   
Vitathatatlan, hogy történelmi időket élünk, a koronavírus járvány okozta helyzet minden 
„forgatókönyvet” átírt. Ki gondolta volna, hogy 2021-ben nem tarthatjuk meg a szokásos 
évértékelő, települési rendezvényünket, melynek a Civil ház szokott otthont adni! Ez 
az az épület, melyet évtizedes törekvés után sikerült 100 százalékban birtokba venni. 
Az egykori pártházunk egytized része, a már azóta megszűnt SZDSZ tulajdonában volt, 
mintegy 2 milliárd forintos teherrel, jelzáloggal. Így eddig településünknek esélye sem 
volt épület felújításra vagy egyéb pályázati kiírásokra jelentkezni a Kossuth téri ingatlan 
vonatkozásában.
Mára nemcsak erről a rendezvényről, de sorra a legtöbb közösségi eseményről is le kellett 
mondanunk. Néhány bált, kulturális estet még sikerült megtartani, de a Dinnyefesztivál 
megszervezését fájó szívvel elengedtük. Igaz, hogy az utóbbi években ellaposodott 
a rendezvény, visszatért a régi jó öreg rutin útjára, mely már idejét múlttá vált és nem 
működött jól, de most itt lett volna a lehetőség, hogy ismét megújuljon. 
Városunk is 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 
végzők elmondása szerint, nagyon jó részvételnek számít. 
Nyár végére, őszre kicsit enyhültek a pandémiát kísérő szigorítások és a Medgyesegyházi 
Napokat színvonalasan meg tudtuk rendezni, kulturális műsort adtunk, kiállítást nyitottunk, 
díszpolgári címet adományoztunk Dr. Várszegi Tamás Károlynak és „Medgyesegyházáért” 
emlékérmet a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítványnak.
Kézműves vásárt, búcsúvásári forgatagot hívtunk életre hintákkal, játszópontokkal. A 
munka oroszlánrészét Futaki János, képviselőtársam vitte, mint a legtöbb nagyrendezvény 
esetében. 
Jeles napjainkról szűk körben tudtunk megemlékezni, a Schéner Mihály Általános Iskola 
pedagógusai, tanulói mindig segítségünkre voltak. Így nem maradt el a március 15-ei, 
október 23-ai tiszteletadás, de a Felvidékről kitelepítettek emléknapján is koszorúztunk, 
gyújtottunk mécsest. Az I. Világháborút lezáró, hazánkra vonatkozó békediktátum 100. 
évfordulóján, a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN Szigethyné Szenteczki Katalin 
rendhagyó történelem órát tartott Trianon kapcsán, az emlékműnél történt főhajtás előtt.  
Az adventi eseményeink ugyancsak szépen, csendesen zajlottak le, melynek mozzanatait a 
Várakozás időszaka alatt folyamatosan nyomon követhették a tavaly márciusban elindított 
facebookos hírportálunkon, a Medgyesegyházi Hírmondón.  Ez a nyilvánossági fórum a 
visszajelzések alapján nagyon népszerű tájékoztatási felület, Baukó Ildikó, kommunikációs 
tanácsadónk sok munkaórát fektet az aktualizálásába, de a lakossági kommunikációba, 
panaszkezelésekbe is.   
Összefogásból, vállalkozói felajánlásból, töretlen civil lendületből nem szenvedtünk 
hiányt 2020-ban! Ezt észrevették megyei szervezetek is, mert A Békés Megyei Civil 
Információs Centrum által életre hívott „Békés megye legjobb civil könyvelője” díjat 
Szűcs Katalinnak ítélték oda, Szabó Györgyné, pedig a „Békés Megye Önkéntese-2020” 
cím birtokosa lett a Békés Megyei Család Esélyteremtő és Önkéntes Ház döntése alapján. 
A kultúra területén is jeleskedtek a helyi civilek. „MIA MAMMA” néven egy példaértékű, 
páratlan összefogásból fakadó nagyszerű zenés produkciót vittek színre. Több, mint 70 
medgyesegyházi, bánkúti és néhány környékbeli lakos Morauvszki Róbert rendezői álma 
szerint két este is színpadra állt és tanúbizonyságot tettek róla, hogy nincs lehetetlen, hogy 
van lehetőség mindenre! 
Újra van felnőtt focicsapatunk is! Uhrin Pál, szakosztályvezető rendszeresen tudósít 
házuk tájáról mindnyájunk örömére!
Köszönet mindazoknak, akik e nehéz időszakban is szem előtt tudják tartani városunk 
közéletét, közösségi életét és együtt gondolkodnak, cselekednek velünk!
Dr. Kávássy Leila Viola személyében új jegyző esküdött fel, majd Boskóné Dr. Szabolcs 
Edit Magdolna aljegyzőként állt munkába a polgármesteri hivatalban. 

Ideje korán kellett a képviselő társaimat törvényi hivatkozással tájékoztatni, hogy a 
kihirdetett veszélyhelyzet idején sem a képviselőtestület, sem a bizottságok üléseinek, az 
Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselőtestület valamennyi hatáskörét 
a polgármester gyakorolja, hogy a képviselőtestületnek veszélyhelyzetben nincs döntési 
jogköre. Természetesen e-mailben és más módon a döntéseket megelőzően mindig kikértem 
a képviselőtestület tagjainak a véleményét, a meghozott döntésekről tájékoztattam őket, az 
intézményvezetőket.
Sütő Mária Márta, alpolgármester asszonnyal szoros együttműködésben vittük a 
közügyeket, szükség esetén helyettesített mindenben. Marika, a munka dandárja mellet olyan 
kezdeményezéseket is hozott településünkre, mint a BABAZÁSZLÓ, amit már többször 
kitűzhettünk a városháza falára, hirdetve egy kislány vagy kisfiú újszülött érkezését. 

Az év során több szépkorú polgártársunkat is köszönthettük helyben vagy innen 
elszármazottként. Magyar állampolgársági eskütételre is többször sor került 
lakóhelyünkön.
A koronavírus-járvány okozta többletkiadások hozzájárulásához Sütő Mária Márta, 
Futaki János, Nagy Attila és Kotri Gergő képviselők anyagi felajánlást tettek, így 
négyen bruttó 4 havi tiszteletdíjukat ajánlották fel az említett célra. 
Újabb civil összefogás is létrejött a veszélyhelyzetben. A Boldog Otthon Alapítvány 
elnöke, Balogné Süli Beáta azzal az indítvánnyal keresett meg engem és Szabó 
Györgynét, a helyi mozgáskorlátozottak egyesülete elnökét, hogy önkéntesek higiéniai 
szájmaszkokat varrnának a lakosságnak. A város a kezdeményezéshez anyagot biztosított, 
pillanatok alatt megtörtént a varrónők, önkéntesek toborzása elkezdődött a szabás-
varrás. Csatlakozott a MENTA nőegylet, a Varázserdő és a Nebulókért alapítványok, 
önkéntes jelentkezők. 
A köszönet szó kevés kifejezni mindazt, ami azokat az embereket illeti egytől-egyig, 
akik szinte alig több mint egy hét leforgása alatt az egész város felnőtt lakosságát ellátták 

védőeszközzel. Büszke vagyok 
erre a hatalmas civil összefogásra 
is!
Közfoglalkoztatásban többek 
között felújítottuk a Kossuth tér 
22/a számú ingatlant, megtörténtek 
a rendőrségi épület helyiség 
felújításai, a Gárdonyi utcai sétány 
burkolatjavítása-cseréje és a Lenkey 
utcai „járdaprogram”. 
Eredményesek voltak 
mezőgazdasági tevékenységeink 
mind bánkúti, mind a medgyesi 
kertészetben. 
Az idei START foglalkoztatás 

részleteit ebben a lapszámban olvashatják. Annak megvalósítása mellett szeretnénk 
az IPARI PARKOT „benépesíteni”,   a piac beruházást átadni a termelőknek, 
eladóknak, vásárlóknak.    

A lászlótelepi felszámolt 
szegregátum épületei helyett 
az új házakba várjuk majd a 
lakókat. Az Arany János és a Kiss 
Ernő utcák új aszfaltburkolatot 
kaptak. A Jókai utcai iskola 
első udvara szélesebb járdával 
lett gazdagabb. Így a gyerekek 
esős időben is a szabad levegőn 
tartózkodhatnak.
A „Zöld város kialakítása 
Medgyesegyházán” elnevezésű 
pályázati projekt keretében 
lombszívó került beszerzésre 
településünkön. Az ipari kisgép 
az avar összegyűjtésében tesz jó 
szolgálatot a közterületeken.
Kék színű kukák kerültek két 
utcában kihelyezésre településünkön. A hulladékszállítási közszolgáltató két darab 
1100 literes gyűjtőedényt helyezett ki szelektív üveggyűjtés céljából. Megszerveztük 
a lakossági és közületi elektronikai hulladékgyűjtést, amire nagy igény mutatkozott. 
Medgyesegyházán és Bánkúton összesen 611 világítótest működése biztosítja a 
közvilágítást, ami hagy kívánnivalót maga után. Folyamatosan napirenden tartjuk 
a közvilágítás korszerűsítésének témáját, melynek kapcsán meg is történt az első 
lépés. Kísérleti jelleggel kihelyezésre került kettő darab korszerű lámpatest a Luther 
utca elejére. Remélem, hogy az energiatakarékos, jól világító prototípus beválik a 
tesztidőszakban és tovább lehet lépni a modernizálás irányába.
Természetesen igyekszünk minden pályázati lehetőséget is kihasználni 
forrásteremtésre, hogy élhetőbbé tegyünk szeretett kisvárosunkat és fenntartjuk 
2021-ben is összetartozásunk mottóját: EGY MEDGYESEGYHÁZA VAN, A MI 
MEDGYESEGYHÁZÁNK!

Kraller József, polgármester 

JANUÁRI NYEREMÉNYJÁTÉK / 2. forduló
Ebben a hónapban egy 4 fordulós KVÍZ sorozatot indítottunk. Az első feladvány 
megtalálható a Művelődési Ház facebook oldalán anagramma formájában. A 
jelenlegi kérdések, pedig településünk értékeit veszik alapul. 
A helyes megfejtők között könyv vagy társasjáték jutalmat sorsolunk ki. 

Válaszaikat beküldhetik facebook messengeren és a  
medgyesimuvhazszerkeszto@gmail.com e-mail címre is. 

De telefonon is bediktálhatják: 06 68/440-004-es számon.
Mindenkinek kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Művelődési Ház és Könyvtár

Mikor volt az első Dinnyefesztivál?
a, 1994
b, 1995
c, 1996
Melyik utcában található a Schéner 
Mihály emlékház?
a, Damjanich
b, Deák
c, Dobó
Mi a címe Telbisz Györgyi életét 
bemutató könyvnek?
a, A vadnyugaton túl
b, 7 dollárral a zsebemben
c, A búrok földjén

Kit nevezünk a „bánkúti búzák 
atyjának”?
a, Mokry Sámuel
b, Szekács Elemér
c, Baross László
Hol találhatók Szent István életét, 
megörökítő kerámia fali plasztikák?
a, Katolikus templom
b, Evangélikus templom
c, Milleneumi Ökumenikus kápolna
Hány szobor található 
Medgyesegyházán?
a, 3
b, 4
c, 5

A kormány február elsejéig meghosszabbított rendelete alapján Medgyesegyháza 
Városi Művelődési Ház és Könyvtár zárva tart a nagyközönség számára.

 
Kábeltelevíziós befizetéseiket minden kedden a 2. faházban tehetik meg 8.00-16.00 óráig.
Az OrosCom Kft. hibabejelentő telefonszáma: (+36 68) 680-000
Honlap: www.oroscom.hu.
E-mail: oroscom@oroscom.hu
                                                             ---------
Dr. Magony Margit, ügyvédnő Mezőkovácsházán áll rendelkezésre, az alábbi 
elérhetőségein tudják a kapcsolatot felvenni vele: 
Telefon: +36 30/ 32 63 737
+36 30/ 56 60 886
+36 68/ 451 955
E-mail: magonymargit@t-online.hu
                                                             ---------
A Dareh Bázis munkatársai sem tudnak kijárni ezért az alábbi közleményt tették közzé:

Tisztelt Ügyfeleink!
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük Ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés 
helyett ügyeiket elsődlegesen telefonon, elektronikus formában, vagy postai úton intézzék.

Központi Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Postacím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.

Telefon: +36 66/447-150
– hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk kezelése (hulladékszállítás 
rendje, hulladékszállítás áthelyezése, hulladékszállítás elmaradása):

szallitasi-informaciok@grnkft.hu
– lakossági ügyfeleink számára (pld.: adásvétel bejelentése, szüneteltetési kérelmek, 
átírási kérelmek) és egyéb, általános információk (pld. fizetési felszólításokkal kapcsolatos 
adategyeztetés, egyenleglekérdezés, edényméret változtatás) kezelése:

ugyfelszolgalat@grnkft.hu

– közületi ügyfeleink részére (szerződésekkel, szerződéses feltételekkel, közületi 
számlákkal, egyenleglekérdezéssel, edényméret változtatással kapcsolatos kérdések, 
információk kezelése): uzletiugyfel@grnkft.hu

Megértésüket köszönjük!

Hirdetésfelvétel a kábeltelevízióban továbbra is lehetséges.
Telefonon: (+36 68) 440-004    +36 30 364-4696

E-mail: medgyesimuvhazszerkeszto@gmail.com

VISSZATEKINTÉS 2020-ra
Az elmúlt évben, mint kevés tapasztalattal, és rövid múlttal rendelkező 
vidéki állatvédő egyesület, a nehézségek mellett, némi sikerekkel és 
pozitív visszajelzésekkel is gazdagodtunk. 
Több gazdátlan kutyát is sikeresen otthonhoz, vagy biztonságos 
menhelyre jutattunk. Néhányan közülük német gazdikhoz kerültek, 
egy békéscsabai állatvédő szervezeten keresztül, ahol az életük 
hatalmas változáson ment keresztül.

Az állattartásról még van mit tanulni. Kívánatos lenne, hogy mindenki felelősen tudjon dönteni 
arról, hogy vállal-e állatot. Hiszen az etetésük mellett a kutyákat chippeltetni kell, vannak 
évenkénti védőoltások, a macskáknak is, ha beteg orvoshoz kell vinni, hogy meggyógyulhasson. 
Fontos lenne a féregtelenítés, a bolhák, atkák, valamint a kutyáknál szívférgességet okozó 
szúnyogok elleni védekezés. Ha tudjuk, hogy ezekre nincs lehetőségünk, vagy kedvünk, 
akkor ne szerezzünk be egy újabb állatot a lánc végére 
vagy kicsapva az utcára, hogy a szomszédok etessék.  
Sajnos többször előfordult, hogy a védőoltás hiányában, 
megbetegedett, legyengült vagy elütött állatot, az utcáról 
szedtük össze, mi vittük el orvoshoz, és mi fizettük ki a 
köddé vált gazda helyett az orvosi költséget. Mindehhez 
szemléletváltásra van szükség, amit folyamatosan 
próbálunk közvetíteni, átadni. 

A felelős állattartásnak egyik fontos pillére az ivartalanítás. 
Múlt év őszétől meghirdettünk egy ivartalanítási akciót, 
ami azóta is folyamatosan működik. Azon medgyesegyházi 
és bánkúti lakósoknak, akik jelzik felénk igényüket, az általunk meghatározott állatorvosnál az 
ivartalanítás költségének a felét álljuk, ha úgy ítéljük meg, akár nagyobb arányban is. 2020. 

december végéig 2 nőstény 4 kan kutya, 18 nőstény 
és 3 kandúr macska lett ivartalanítva egyesületünk 
közreműködésével.
Mint az várható volt, nem indult könnyen, sokan nem 
értették mire is jó az ivartalanítás, de mára már sokan 
megértik, hogy ezzel egy felelős döntést hoznak. 
Amellett, hogy nincs felesleges szaporulat, amiket 
egyre nehezebb megfelelő gazdához juttatni, csökken a 
kóborlásokból adódó balesetek, gázolások száma, védik 
állataik egészségét is, hiszen kisebb a nőstényeknél 
az emlő, petefészek, méhdaganatok, kanoknál a 
heredaganatok, a jóindulatú porosztata megbetegedések, 
a gátsérv, és a végbél körüli daganatok kialakulásának 

esélye. Megelőzhető az állvemhesség, a gennyes méhgyulladás.
Ma már egyre többen veszik igénybe a kedvezményes ivartalanítás lehetőségét, és kérnek 
rajtunk keresztül időpontot. 

Kutya: +3630/718-5454            Macska: +3630/320-9731
Az ivartalanítás támogatását az igényeket látva 2021-ben is próbáljuk folytatni. Jelen 
pillanatban 3 nőstény és 2 kandúr macska van bejelentve az orvoshoz, mire a cikk 
megjelenik, már túl is lesznek rajta.
Nagyon szerény költségvetésből gazdálkodunk. Az adó 1% ára az idén még nem vagyunk 
jogosultak. Hatalmas köszönet jár azoknak az embereknek, akik preventív munkánkat 
támogatva utaltak, vagy a jövőben utalnak.

OTP számlaszám: 11733034-24153023
IBAN: HU10 117330342415302300000000

Szintén nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik a kihelyezett gyűjtőládákban pénzt helyeztek 
vagy helyeznek el / Coop Abc Áruház, Mazán Éva biztosítás Kossuth tér, Juhász Vivien 
kozmetikus, Good Market, és pár napja a Dózsa és Deák utca sarkán lévő kis Coop/.
Pár hete kihelyeztünk a helyi állateledel boltnál egy élelem gyűjtő ládát, ami már kétszer 
megtelt. Köszönjük az adományozóknak! 
Mint köztudott, nincs menhelyünk, mégis nagy segítséget jelent, hiszen támogatni tudjuk 
vele az ideiglenes befogadóknál lévő állatok ellátását, számunkra segítséget nyújtó más 
állatvédő szervezeteket, támogatni tudunk egy-egy alkalommal olyan helyi vagy bánkúti 
lakosokat, akiknek önhibájukon kívül nehézséget jelent a táp megvétele, vagy jószívűségből 
erőn felül etetik más állatait.
Aki a munka és család mellett még egy minimális szabadidővel rendelkezik, szereti 
az állatokat, szeretne egy lelkiismeretes, jó csapathoz tartozni, azt szeretettel várjuk 
tagjaink között! 

Laukó Tünde, Juhász Vivien

HELYI ANYAKÖNYVI HÍREK
HALÁLESET:  Petrovszki Lászlóné, Számel Mihály,  

Visnyei Ferencné (Ribár Judit). 
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