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MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA

Medgyesegyházi HÍRLAP
TISZTELT MEDGYESEGYHÁZI, BÁNKÚTI OLVASÓK!
A koronavírus-járvány megjelenése mindnyájunk életét átírta. Ahogy egyénenként
és családjainknak alkalmazkodni kellett a szigorú óvintézkedésekhez, úgy az
önkormányzatnak is. Teendőink napról-napra szaporodtak az elmúlt hónapban, de
álltuk a sarat!
A települési feladatok ellátásában nem volt fennakadás, intézményeinket hagyományos
és rendhagyó formákban egyaránt működtetjük, ahogy a veszélyhelyzetre kiadott
rendelkezések megkövetelik.
A védekezés anyagi terheket, nem várt kiadásokat is ró ránk. A 2020. március 13-án, név szerinti
szavazással elfogadott éves költségvetésünk így is szűkösre lett tervezve, de most még szigorúbb
gazdálkodást kell előtérbe helyeznünk. Nem került meghirdetésre a helyi civil szervezeteknek
kiírt pályázatunk sem.
A napokban Futaki János, képviselőtársam kezdeményezte a testületi tagoknál, hogy
a koronavírus-járvány okozta többletkiadások hozzájárulásához tegyenek
felajánlást.

Felvetéséhez csatlakozott Sütő Mária Márta, Nagy Attila, Kotri Gergő, így négyen
bruttó 4 havi tiszteletdíjukat ajánlották fel az említett célra. KÖSZÖNET ÉRTE!
Futaki János arról is tájékoztatott, hogy Dr. Nagy Béla György és Dusik János
képviselők más formában, esetleg célzottan kívánnak majd anyagi segítséget nyújtani a
városnak, szervezeteknek.
A lakosság városunkban is „jól vizsgázott” a korlátozó intézkedések betartásából.
Kereskedelmi egységeink, szolgáltatóink jogkövetően alkalmazkodnak a folyamatosan
változó szabályokhoz, az állampolgárok nagy arányban mindent elkövetnek az
óvintézkedések érdekében.
MINDENKINEK KÖSZÖNÖM AZ EGYÜTTMŰDÉST, VIGYÁZZUNK
EGYMÁSRA TOVÁBBRA IS!

POLGÁRMESTERI KRÓNIKA
Az idén a Húsvéti ünnepkör időszakára esett a „FELVIDÉKRŐL
KITELEPÍTETTEK EMLÉKNAPJA.” Április 12-én elmaradt a tömeges
megemlékezés. Medgyesegyháza város önkormányzata nevében koszorút
helyeztem el a nejemmel, a vasútállomással szemben felállított emlékműnél.
A Fidesz kormánypárt nevében Sütő Mária Márta, alpolgármester
asszony és Ruck Márton, helyi elnök mécses gyújtással is tisztelgett a
helyi emlékműnél, ahol több intézményünk, civil szervezetünk is lerótta
kegyeletét.
A szeptemberi, hagyományos Medgyesegyházi Napok keretében
szeretnénk méltón megemlékezni a napról.
A közelmúltban Medgyesegyházán a polgármesteri hivatalban járt dr. Takács Árpád, kormánymegbízott.
Megbeszélésünk fő témája a koronavírus okozta járványhelyzet helyi kezelése mellett az önkormányzati feladatok
egyeztetése és áttekintése volt. A kormánymegbízott megállapította, hogy az önkormányzatunk fegyelmezetten hajtja
végre az Operatív Törzs veszélyhelyzetre előírt rendelkezéseit. A kormányhivatal törvényességi felügyeletet gyakorol
az önkormányzatok működését illetően.
Dr. Takács Árpád megerősítette, hogy Medgyesegyháza Város
Önkormányzata a jogszabályoknak megfelelően működik, és egyben
bizakodóan tekint a településünkön beiktatott új jegyző munkásságára,
aki véleménye szerint rendelkezik az ebben a pozícióban elengedhetetlen
jó kompetenciával, jogkövető magatartással. Áttekintettük a folyamatban
lévő beruházások, fejlesztések hatósági és engedélyezési eljárásait is.
A kormánymegbízott biztosított arról, hogy a kormányhivatal a jelen
helyzetben is minden szükséges eljárást a megfelelő határidőre lefolytat.
Mindehhez elengedhetetlen a személyes kapcsolattartás, amivel
folyamatosan élni kívánunk mi is.
Április 27-én, az Operatív Törzs által előírt, megelőző fertőtlenítés történt
a koronavírus járvány okán, a Gondozási Központ Szociális Otthonában.
Mire megérkeztek a Magyar Honvédség munkatársai, a dolgozók a lakókat
reggeli után kikísértek az udvaron felállított sátrakba. Kellemes meglepetést
szerzett Sütő Mária Márta, alpolgármester asszony megjelenése, aki
Samu Ernőt hozta magával. A zenész gitáron kísérve egy kis közös
éneklésre invitálta az időseket ezzel is múlatva az időt, amíg a katonák
végezték a fertőtlenítést. Este 6 órára került mindenki a saját helyén ágyba,
lefürösztve, tiszta ruhában megvacsorázva. Minden tiszteletem az idős
lakóké, akik türelemmel várták, hogy a szakemberek elvégezzék a rájuk bízott feladatot.
Köszönettel tartozom az intézmény minden dolgozójának, alpolgármester asszonynak, hogy vendége által élménnyé tette a
napot! Köszönet a sátrak biztosításáért Ruck Mártonnak, a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület elnökének és Farkas
Gyulának, az ETF Alapítvány munkatársának. Köszönet Verbai Zsoltnak, Bucsai Tibornak és Szamosi Mihálynak, az
ideiglenes fűtés biztosításához nyújtott eszközökért. Ismét szép összefogással oldottunk meg egy települési feladatot.
A 2020. április 30. napján hatályba lépett (IV. 27.) Kormányrendelet
értelmében a Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában és Bölcsődében is
megszervezésre került a napközbeni felügyelet, mely maximum 5 fős
csoportokban lehetséges.
A napokban Sütő Mária Márta, alpolgármester asszonnyal el is látogattunk
az óvodába, hogy megtekintsük gyakorlatban is a kormányrendelet által
előírt feltételek biztosítását.
Varga Jánosné, óvodavezető elmondása szerint, az intézménybe nem
léphetnek be a szülők. A gyermekek is, csak kéz és lábfertőtlenítést
követően jutnak be az épületbe. A dolgozók fokozott figyelemmel vannak
a higiénés szabályok betartására és szájmaszkot viselnek. A szülők minden nap nyilatkoznak arról, hogy sem ők, sem
a gyermekeik nem jártak fokozottan fertőzésveszélyes területen, a gyermekek nem szenvednek fertőző betegségben.

Kraller József, polgármester

EKÖZBEN A KÖNYTÁRBAN…
Már a negyedik hete, hogy nekifogtunk a könyvtár
leltározási feladatainak, s már látjuk a végét. Sok
dokumentum kerül kiselejtezésre, hogy helyüket
új könyvek foglalják el. A feladat összetett és nagy
figyelmet kíván.
A lakosságnál kint lévő könyveinket nagyszámban
visszakaptuk, ám még mindig várjuk vissza azon
elmaradásokat, akiket értesítettünk. A bejárati ajtók
között elhelyezett padra minden hétköznap betehetik a
könyveket. Köszönjük azok együttműködését, aki eddig
visszaszolgáltatta!
Igyekszünk eközben heti rendszerességgel pár játékos
feladvánnyal kedveskedni a lakosságnak, mint a facebookos
anagramma játékunk, de leginkább mi arra számítunk,
mihamarabb vége szakad a
karantén időszakának, hogy
újra a programokra tudjunk
koncentrálni.
Kollégánk eközben a megkopott
ablakkeretek megcsiszolásával
és lefestésével van elfoglalva.
Minden termünket az alapos
takarítás és fertőtlenítés után
helységleltárnak vetettük alá, s
minden felesleges, elavult tárgy
és dokumentumot leselejteztünk.
A könyvtárleltárral párhuzamban tehát folyik az egész
intézményi leltár és állományfelfrissítése, nekünk is fontos,
hogy mire újra kinyithatjuk az ajtókat, akkor egy kellemesebb
légkörrel tudjuk fogadni a látogatókat.
Rövidtávú terveink közt szerepel az állományellenőrzéskor
leselejtezett könyvek árusítása a Művelődési Ház aulájában.
Csakúgy, mint négy éve, most is 100 forintos/ darabáron
lehet majd hozzájutni a könyvekhez.
A mihamarabbi találkozás reményében:
a Művelődési Ház dolgozói

ÖRÖMHÍR
Ebben a nehéz, korlátokkal
élt
napjainkban
történnek
környezetünkben
örömteli
események is. Toldi Zoltánné
04.15-én
ünnepelte
90.
születésnapját. Ezen alkalomból
Orbán Viktor, miniszterelnök
úr is köszöntötte településünk
szépkorú lakóját. Családja jutatta
el részére a köszöntést és a
település jókívánságait.
ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG EGÉSZSÉGBEN,
BOLDOGSÁGBAN SZERETTEI KÖRÉBEN ÉS
KÖZTÜNK!

MEDGYESEGYHÁZI

HÍRLAP
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IDÉN AUGUSZTUSBAN ELMARAD A HAGYOMÁNYOS DINNYEFESZTIVÁL
Futótűzként terjedt a városban, de már a környező településeken és a megyeszékhelyen is a hír, hogy idén augusztusban elmarad a Medgyesegyházi
Dinnyefesztivál. Mindenki tudja, érti, tudomásul veszi az okokat, indokokat, de azért sokaknak kicsit fáj a szívük, - főleg azoknak-, akiknek ez az egy program a
szórakozásuk egész évben. A Medgyesegyházi Hírmondó facebook oldalán közétett bejelentéshez érkeztek is szép számmal kommentek, melyek a tudomásulvétel
mellett ötleteket, javaslatokat is közvetítenek a szervezők felé.
-A koronavírus járvány terjedése okán, számos települési
intézkedést, tervezést felül kell vizsgálnunk, újra kell
gondolnunk. A mindennapi működés zavartalan ellátása
mellett, városi rendezvényeink tekintetében is felelős
döntést kell hoznunk. Egyik legnagyobb rendezvényünk,
a hagyományos 3 napos, augusztusi Dinnyefesztivál. A
program megvalósításán már februárban többen el kezdtek
dolgozni, több stábtalálkozó is történt, elindult a forrás
előteremtés lobbi tevékenysége is.
Márciusban azonban, a világjárvány hatására bizonytalanná
vált mind a kül-, mind a beltéri rendezvények megtartása.
Ma sem tudjuk megmondani, hogy meddig tart a
veszélyhelyzet.
Felelős szerződéseket nehéz lenne kötni. Ezért azt
javasoltam képviselőtársaimnak, hogy, hogy az idei
Dinnyefesztivált ne rendezzük meg! Kértem őket, hogy
e-mailben foglaljanak állást ők is e témában, hogy mégis
közösen döntsünk és, hogy a közvélemény is ismerjen
meg minden álláspontot- bocsátotta előre Kraller József,
polgármester.

JOGSZABÁLY SEM ENGEDI
Dr. Nagy Béla György, képviselő két pontban adta meg
válaszát.
1. Jelenleg a „kijárási korlátozás” és az azzal összefüggő
jogszabályok határozatlan ideig érvényben vannak, így
azok hatálya alatt a Dinnyefesztivál megtartása NEM
LEHETSÉGES, TILALMAZOTT!
2. Amíg a fent hivatkozott „kijárási korlátozás”
hatályban van az Önkormányzatnak a Dinnyefesztivállal,
annak megrendezésével kapcsolatban nincs döntési
kompetenciája.
- Mivel a szükségállapot, vészhelyzet, stb. határozatlan
ideig meghosszabbításra került, így értelem szerint a
tömegrendezvények megtartása is bizonytalan. Javaslom a
Dinnyefesztivál elmaradását - írta Dusik János, képviselő.

ANYAGI, ÉRZELMI INDOKOK
Futaki János képviselő, az
önkormányzat
pénzügyi
és
gazdasági bizottsága elnöke
hosszasan fejtegette a kialakult
döntési helyzet hátterét.
-A Dinnyefesztivál megszervezése,
a jelenleg kialakult vírushelyzettel
kapcsolatban
nehézségekbe
és ellentmondásokba ütközik,
így sajnos én azt gondolom
egyetlen lehetőségünk, hogy
bár fájó szívvel, de lemondunk az idei rendezvény
megszervezéséről.
Lemondunk róla egy váratlan helyzet miatt, mely
érzelmileg nehéz döntés, ugyanis 25 éve minden augusztus
hónap első hétvégéjén összegyűlt a település aprajanagyja, meghívtuk barátainkat és együtt ünnepeltük a
„szezon végét” (aminek vagy vége volt, vagy nem).
Ez egy olyan ünnep lett és lesz is a jövőben, mellyel
Medgyesegyháza adott a település lakóinak, a környező
településeken élőknek egy önfeledt hétvégét tele
programokkal, szórakozási lehetőségekkel.
Voltak évek, melyekben rengetegen voltak, szinte ki kellett
tenni a megtelt táblát a településre. Az első években azért,
mert az első volt a környéken, később azért, mert a hosszú
évek hagyományát sikerült egy kicsit felrázni, ismét valami
újat, valami egyedit csinálni.
Azonban az utóbbi években ellaposodott, a megújulást
eltörölve visszatért a régi jó öreg rutin útjára, mely már
idejét múlttá vált és nem működött jól- fogalmazott
keményen Futaki képviselő.
Most itt lett volna a lehetőség, hogy ismét megújuljon.
Sokan, nagyon sokat gondolkodva már a választások
után elkezdtük a szervezést, azonban az élet közbe szólt.
Sok energiát belefektettünk az előkészületekbe, azonban a
koronavírus helyzet olyan kihívás elé állítja országunkat
és a világot, melyben nem hozhatunk átgondolt, tervszerű
döntéseket, már az augusztusi rendezvényünkkel
kapcsolatban sem 2020. április elején. Furcsa ez, de sajnos
sorra mondják le a nyári programokat a világban.
Én is úgy döntenék a település részéről belefektetett
energia ellenére, hogy ebben az évben maradjon el a
Dinnyefesztivál.

MEGÚJULÁS 2021-re

Sütő Mária Márta, alpolgármester asszony sem támogatta
a hagyományos Dinnyefesztivál idei megrendezését.
-A kialakult járványügyi helyzet fennállta bizonytalan
ideig eltarthat. Amennyiben ez feloldásra kerül, a
tömegrendezvények tartása magában hordozza azt a
veszélyt, hogy „visszafertőződések” fordulhatnak elő az
alkalmon.
Az embernek az épsége, egészsége a legfontosabb kincse,
ne hívjuk ki a sorsot magunk ellen.
2021- ben pótolhatjuk majd a „kiesett” élményeinket egy
jól megszervezett, igényes, Medgyesegyháza városához
méltó rendezvénnyel, rendezvényekkel.
Nagy Attila, képviselő véleménye is az a kialakult
helyzetről, hogy a Dinnyefesztivált a veszélyhelyzetről
szóló Kormányrendeletben foglaltak szerint nem
rendezhetjük meg.
-A rendelet tilt minden tömegrendezvény megrendezését.
Mivel a veszélyhelyzet határideje nincs meghatározva,
ezért gondolom azt, hogy ilyen rendezvényt nem
tarthatunk meg. Ha a veszélyhelyzetet a kormány a
rendezvény ideje előtt feloldja, akkor kerül a képviselőtestület döntési helyzetbe. Véleményem szerint majd az
akkor rendelkezésre álló információk (hátra lévő idő,
anyagi források, stb.) alapján nem áll majd módunkban
megszervezni a fesztivált.

Anyagi oldalról megközelítve a helyzetet, sajnos nem tudjuk
előre, mennyi plusz költséget jelent településünk számára a
vírussal folytatott harc.
A fesztivál egy kb. 15-20 milliós kiadás, melynek megrendezése
nagy fényűzésnek tűnik ebben a nehéz helyzetben.
Érzelmi oldalról megközelítve a kérdést kicsit megváltozik
a világ ezekben a nehéz napokban, hetekben. Távol került a
család, a barátok, maximum online látjuk a nagyszülőket,
szüleinket, féltjük őket. Elmaradnak a családi rendezvények,
szülinapok, esküvők és még sorolhatnám.
Sajnos, még ha rendeződik is a helyzet a fesztivál időpontjáig,
vajon lesz-e igényünk, hogy egy zsúfolt téren több ezer ember
között szórakozzunk 2020 augusztusában. Erre nem tudjuk
még a választ.
Találkozzunk, találkozunk a 26. Dinnyefesztiválon 2021-ben!

FIATALSÁG, FELELŐSSÉG
Kotri Gergő, képviselő a testület pénzügyi-és gazdasági
bizottságának a tagja megírta a polgármesternek, hogy a 26.
Medgyesegyházi Dinnyefesztivál időpontjának közeledte
számtalan érzelmeket hozott elő benne, pozitívat, negatívat
egyaránt.
Úgy látja, hogy a COVID-19 vírus hatásai nagyságrendben
már január-februárban eldöntötték, hogy az idei fesztiváli
szezont eltörlik mindenfelé.
-Nagyon nehéz döntés előtt állunk, hiszen arra van még
remény, hogy addigra elvonul a vírus, de sajnos a kilátások
akkor sem a legjobbak!
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Egy fesztivál szervezése, lebonyolítása, koordinálása
alapjában véve sem egyszerű dolog. Ilyen időszakban
még komolyabb terheket, kérdőjeleket, és talánokat helyez
a szervezők, lebonyolítók,
koordinálók részére.
Személyes véleményem, mely
nagyon elszomorít egyben az,
hogy mindenki számára talán a
legjobb döntés az idei Fesztivál
elhalasztása, hiszen talánokra
építeni egy ilyen nagyhírű
programot, nem a legjobb
döntés.
Ez tűnik jelen pillanatban
a leghelytállóbb döntésnek, felelős gondolkodásnak,
hogy jövőre újult erővel, még jobb, még nagyobb sikerű,
Dinnyefesztivált rendezhessünk, mely hű lesz hajdani
nevéhez!- mondta.
Összeállította: Baukó Ildikó

Margó
Kotri Gergő, Medgyesegyháza és a jelenlegi
képviselőtestület történetében a legfiatalabb képviselő.
Tudomásom van róla, hogy a Dinnyefesztivál
előkészületeibe, ötletelésébe is belefolyt, csakúgy, mint
az elmúlt évi Adventi rendezvénysorozat munkálataiba.
-Mennyire sikerült mára azonosulni társadalmi
szerepével?- kérdeztem tőle.
-Mindig is közösségi ember voltam, de a képviselőséggel
a felelősség terhét is magamra vettem. Nekem is volt
elképzelésem a település érdekében történő szolgálatról,
viszont a gyakorlat edzi meg igazán az embert.
Azzal, hogy a pénzügyi-és gazdasági bizottság
tagja lettem, napi szinten el kell gondolkodnom az
önkormányzati döntéseken, részletesebben ismernem
kell a költségvetést, a gazdasági intézkedések
mechanizmusát. Szóval ezzel kelek, ezzel fekszek,
de szerencsére képviselőtársaim nagy rutinnal
rendelkeznek településügyekben, így, ha megakadok,
mindenben segítséget kapok tőlük. Sok külön
megbeszélésem is van Futaki János, bizottsági
elnökkel, aki nagyon jó ötletgazda!
-Nagyon
aktívnak
megmozdulásokon!

látom

a

települési

- Fontos, hogy jelen legyek a hétköznapok történéseiben,
hisz itt élek, élünk, alapítunk családot. A párom is
támogat ebben a törekvésemben, amiben lehet, közösen
veszünk részt. Ilyen volt az adventi rendezvény is, a
szájmaszkok eljuttatása a lakossághoz, de ilyen lett
volna a dinnyefesztivál is.
Kisebb közvélemény kutatást is végeztem a
rendezvénnyel kapcsolatban. A többség nemcsak
megérti, de egyet is ért az idei esemény elvetésével.
Ugyanakkor el is várják tőlem, hogy tolmácsoljam a
város felé, hogy megújulást szeretnének, új együtteseket,
más struktúrát, több családos programelemet. Erre már
tettem is kísérletet és úgy néz ki, hogy többségében a
megújulás mellett vagyunk!
-Megismerték már eléggé a településen?
-Egyre többen üdvözöljük ismerősként egymást
helyben és Bánkúton is. A civilek rendezvényein
gyakran részt veszek, ami jó lehetőség a személyes
találkozásokra. Sokan kerestek meg, szólítottak le egyegy őszinte beszélgetésre a városban, az utcán, piacon,
boltban. Egyre erősebb támogatást és bizalmat élek
meg a lakosság részéről. Ezt szeretném képviselőként
szem előtt tartani és Medgyesegyházának viszonozni
felelős döntéseimmel! B. I.

Május

ROHAMOS TEMPÓBAN HALAD AZ ÚTFELÚJÍTÁS
Április eleje óta tapasztalhatták a közlekedők,
hogy nagy erőket felvonultatva építési
munkálatok zajlanak a Medgyesegyházát és
Nagykamarást összekötő (4429-es számú)
közúton.

HÍRLAP
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KÖZMUNKÁK
Önkormányzatunk vállalta, hogy a rendőrség épületében,
a Start közmunkaprogram keretében két helyiségben a
nagyon elavult, hiányos padlóburkolatot lecseréljük.

A Swietelsky Kft. még tavaly elkezdte az
aszfaltozási munkát, de azt szüneteltették a téli
időszakra. Az idén először az egyirányúsítás
miatti károkat hárították el, kátyúztak, majd
nekiláttak az aszfaltozásnak is.
A tevékenységet személyesen is figyelemmel
kísérem, több fotót készítettem folyamatosan a
helyszínen.
Az útfelújítás szemmel láthatóan is nagyon jól halad, a kiegyenlítő réteg és a kopóréteget
is lerakásra került.
Egyeztettem a Közútkezelő munkatársával is, aki elmondta, hogy a NagykamarásMedgyesegyháza viszonylatban a teljes útszakaszon 2 réteg aszfalt került lefektetésre (4
cm kiegyenlítő réteg, 4 cm kopó réteg).

Közfoglalkoztatásban zajlik Medgyesegyházán egy „Helyi
sajátosság” elnevezésű programelem megvalósítása. Ennek
keretén belül felújítottuk a Kossuth tér 22/a ingatlant.

A munkák várható befejezése vonatkozásában arról tájékoztattak, hogy május végére
elkészül fizikailag az út, a műszaki átadás tervezett ideje 2020.06.06.
Kraller József, polgármester

SIKERES VOLT AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
Medgyesegyháza önkormányzata április közepén hirdette meg az ingyenes lakossági és közületi elektronikai
hulladékgyűjtést, melyet a Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Kft-vel közösen szervezett.
Már nyitáskor nagy volt az érdeklődés a polgármesteri hivatal udvarán, melyet az egészségügyi intézmények felől tudtak
megközelíteni a sorban állók. A város részéről 4 fő segített a logisztikában és pakolásban. Munkájukra nagy szükség volt,
mert szinte végeláthatatlan sor is kialakult egy-egy időszakban.

Medgyesegyháza
Város
közfoglalkoztatása
keretében a mezőgazdasági programelembe is
terveztünk
korai,
hidegágyas
paprika,
illetve
fóliaalagutas
csemegekukorica
termesztést.
A
paprika szépen fejlődik, a kukorica már keleget.

Minden munkában köszönöm a résztvevők kitartását!
Kraller József, polgármester

FELELŐS ÁLLATTARTÁS
Május 6-a hazánkban, a „Felelős állattartás napja”.
Célja: felhívni a figyelmet a felelős állattartás és a
megfelelő gondoskodás fontosságára.
Az akció sikeresnek bizonyult, összesen 6780 kilogramm vegyes elektronikai hulladék gyűlt össze.

Hét szabályt fogalmaz meg, melyeket érdemes
átgondolni, betartani, ha hobbiállatot tartunk:
- szeretetteljes törődés,

EFOP-1.3.5-16-2016-00800-„MOZGÁSBA HOZVA”

- megfelelő táplálás /friss víz,
megfelelő étel/,

ÉLTEK A HOSSZABBÍTÁS LEHETŐSÉGÉVEL

- megfelelő ápolás /szőrzet,
fogazat rendben tartása/,

-Júniusban zárult volna civil szervezetünk nagyszabású európai uniós projektje. Azonban, a koronavírusjárvány miatt a hatóságok automatikusan meghosszabbították a projekt befejezési határidejét azok
számára, akiknek eddig elfogadott mérföldköveik vannak, nincsenek hiánypótlásaik, nem zajlik
ellenük szabálytalansági eljárás – tájékoztatta lapunkat Szabó Györgyné, a Medgyesegyháza és Bánkút
Mozgáskorlátozottak Egyesülete elnöke.

a

Azt is hozzátette, hogy választhatták volna az eredeti befejezési
időpontot is, mert már nagyon kevés kontaktusszám hiányzott erre
3 hónapra, de inkább pluszban szerettek volna lenni a vállalások
tekintetében, hogy minden rövid idő alatt elfogadásra kerüljön.
Egyedül a projektzáró rendezvény megtartását vélték bizonytalannak,
amit mindenképp nagyobb létszámban kívánnak megrendezni,
hogy igazán emlékezetes maradjon. A nyitó eseményen is volt zenész
vendég, kiállítás megnyitó, idézte fel Zsuzsa asszony a 3 évvel ezelőtti
eseményeket. Most sem
szeretnék alább adni.
Egy
kiadvány
megjelentetése is tervbe van még, ami összefoglalja a
projektidőszak alatti történéseket. Nem kevesebb, mint
5000 főt hoztak mozgásba Dél-Békésben a medgyesiek,
Almáskamarás település óriási segítségével, ugyanis
ők nyújtottak segítő kezet a pályázat beadásához. A
helyi civilek kapcsolata azóta is töretlen és példaértékű
az almásiakkal, egymás rendezvényeinek látogatása
folyamatos. (X)

- megfelelő pihenőhely,
- egészség biztosítása /védőoltások, parazitamentesítés,
betegség esetén állatorvosi ellátás,
- a kellő mozgás biztosítása,
- a nem kívánt szaporulat megelőzése ivartalanítással,
mellyel sok betegség, és a kóborlásból származó
gázolások is megelőzhetőek.
Állatvédőként ezen a téren a jó példák mellett nagyon
sok elmaradást tapasztalunk városunkban is. Gyakran
találkozunk rövid láncon, vagy az utcán tartott,
időnként penészes ételen tartott állatokkal.
Az ivartalanítás helyett sokan a határba dobják a
felesleges szaporulatot és az anyaállatot.
/Az Árva Mancsok Állatvédő Egyesület néhány
tagja közreműködésével, a Magyar Macskavédő
Alapítvány anyagi támogatásával, már több mint
14 kolóniában élő cica ivartalanítását segítette
többek között az állatorvoshoz juttatással./
Az állattartás komoly költségekkel jár, nem kötelező
kutyát/macskát tartani, ezt nem utólag, előre kell
átgondolni.
/hivatkozások: Wikipédia, www. behír.hu/
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ÁPRILISI RAJZPÁLYÁZATI SIKER A SCHÉNERBEN
Nagyon nagy örömünkre, szinte minden hónapban be tudunk számolni legalább egy rajzpályázati sikerről.
Most a messze Új-Zélandon, a Wellingtonban megjelenő Wellingtoni Hírmondó által meghirdetett
Tündérlak elnevezésű rajzpályázaton voltunk ismét sikeresek. Az újságban megjelent meserészlethez kellett
illusztrációt készíteni. PETROVSZKI HUNOR 3. b. osztályos tanuló. A 10 év alattiak korcsoportjában, míg
OLÁH NÓRA ELIZA 4.b. osztályos tanuló a 10 évesek, vagy afölöttiek kategóriájában ért el I. helyezést.
Felkészítőjük: Gácsér Béláné Gratulálunk!
Külön öröm, hogy a 3.b.
osztályos
Latcau
Izabela,
Molnár
Ottilia,
Oravecz
Zsombor
is
megjelentek
az újságban, ők egy másik
pályázatra készített alkotásukkal
szerepelnek.
dr. Sióréti Gabriella,
intézményvezető

ORTODOX HÚSVÉT
A Medgyesegyházán működő Román Nemzetiségi Önkormányzat vezetője Varga Sándorné, elnök asszony és Sütő Mária
Márta, a Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület elnöke a nemzetiségi hagyományok ápolása jegyében, az ortodox
húsvéthoz közeledve, április 15-én, ajándékcsomagokkal kereste fel otthonaikban a Schéner
Mihály Általános Iskolában és a Varázserdő Óvodában román nyelvet tanuló gyermekeket. A
Medgyesegyházán és Pusztaottlakán lakó 15 kisgyermek nagyon nagy örömmel fogadta az ajándékot.
Az egyesület tagjai a koronavírus-járvány miatt kevesebb
mozgáslehetőséggel rendelkeznek, de hitéleti gyakorlásukról nem kell
lemondaniuk. Húsvétkor a szomszédos Pusztaottlakára is elmentek többen
a szent misékre, betartva az egymástól való, előírt távolságot. A közösség
tagjai egyre többet beszélgetnek a hagyományos őszi zarándokútról is,
ami teljes egészében le van szervezve az anyaországban. Mindenki a
fellélegzésre vár, hogy szó szerint
is „zöld utat” kapjon a többnapos
romániai program. (X)
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JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS!
Vérplazmahiány miatt
segítséget kérünk a
lakosságtól!
AKÁR

1 heti gyógyszeradaghoz
25 plazmaadóra van szükség!

ÉNZBEN

Kérjük adjon plazmát!
www.plazmacenter.hu

50.000 F
t
KÉSZP
!

06 66 333 123

INFO VONAL 8:00 - 18:00-IG:
Webcím: www.plazmacenter.hu | Cím: Békéscsaba, Jókai utca 1. (a Csaba Center parkolóháza mellett)
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