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MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA

Medgyesegyházi HÍRLAP
POLGÁRMESTERI KRÓNIKA
A Nemzetközi Nőnap
alkalmából Medgyesegyháza
Város Önkormányzata Nevében,
Szeretettel Köszöntök Minden
Kedves Bánkúti és Medgyesi
Hölgyet, Kislányoktól a
Szépkorú Nagymamákig!

A helyi Varázserdő Óvodánkban szakértői vélemények
szerint is kiemelkedő szakmai munka folyik. Varga
Jánosné, óvodavezető mesterfokú minősítésén többed
magammal vettem részt, a fenntartó önkormányzatot Sütő
Mária Márta, alpolgármesterrel képviseltük.

A Békés Megyei CSEÖH Esélynapot tartott Bánkúton.
A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak
Egyesület Önkéntesei a hagyományos Óvodai Farsang
megszervezésében
jeleskedtek.
Magyarbánhegyesi,
Bánkúti, Medgyesi fellépők színesítették a napot.
Érdeklődésünket rendhagyónak nevezték a minősítők,
mert nem gyakorlat a személyes fenntartói jelenlét. Mind a
vezetői, mind az óvodai hitvallás igazolást nyert az utóbbi
években a gyermekintézmény működése során.
Rangos könyvbemutatón képviseltem városunkat a
közelmúltban Mazán Attila, polgármester meghívására
Almáskamaráson,ahol„Amodernmagyarkatolikuspolitizálás
arcképcsarnoka” című könyv megyei bemutatóját tartották.
A kötet a Kereszténydemokrata Néppárt 75. évfordulójára
készült el és benne foglaltatik az almáskamarási születésű
Károlyi Bernát tragikus életútja és meghurcoltatásai is.

A programot „Hét vértanú” címmel egy filmvetítés is kísérte,
bemutatva a ferences rend vértanúi, köztük Károlyi Bernát
küzdelmeit. Ezt követően a Magyar Országgyűlés alelnöke,
dr. Latorcai János méltatta a könyvet. Az eseményen jelen
volt dr. Kiss-Rigó László, Szeged-Csanád egyházmegye
püspöke, és Takács Árpád, kormánymegbízott is.
A települési közétkeztetési szolgáltatással kapcsolatban
több kifogás is érkezett az önkormányzat felé az elmúlt
hónapokban. A problémák orvoslására az érintettek
bevonásával már január végén megkezdődtek az
együttműködések. Az étkeztetésben érintett intézményeink
vezetőivel, képviselőivel, Forrai Lászlóval, a PrizmaJunior Közétkeztetési Zrt. területi képviselőjével ültünk
egy asztalhoz, hogy értékeljük az elmúlt hónap pozitív
változásit és, hogy közösen határozzunk meg további
intézkedéseket az étkeztetés minőségi javulása érdekében.

Az együttműködés előremutató, bízunk benne, hogy
törekvéseinket az étkezést igénybe vevők is érzékelik.
Találkozóra hívtam településünk orvosait, hogy közösen
gondolkozzunk a Magyar Falu Program, egészségügyet
érintő pályázati felhívásairól. Kraszkó Mihály, az
önkormányzat pályázati referense bővebben is tájékoztatta
a jelenlévőket az orvosi eszközbeszerzésre irányuló és
egyéb, az ágazatnak szánt kiírásokról. Medgyesegyháza
város élni fog a lehetőséggel és indul a pályázaton.

Kérésemre a gesztorszervezet összehívta a Medgyesi Civil
Kerekasztalt. Az önkormányzat fontosnak tartja az érintettek
tájékoztatását a hamarosan induló 5 milliárd forintos
falusi civil alapról, melyből forrásokat lehet pályázni a
kevesebb, mint 5000 lakosú településeken működő, ott
székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezeteknek.
Kraszkó Mihály, pályázati referens részletesen is ismertette
a jelenlévőkkel a megpályázható tevékenységi köröket,
beadási feltételeket. Egyesületeink, alapítványaink
gondolkodhatnak
rendezvények
és
programok
megvalósításán, eszközbeszerzésen, ingatlanfejlesztésen
és ingatlanvásárláson is.

Farsangi pillanatokat éltünk át a Gondozási Központ
Idősek Napközi Otthonában. Visszapillanthattunk a régi
idők kedves szokásaiba a vezetők és az ellátottak közös
visszaemlékezéseiből. A munkatársak elkalauzoltak minket
egy ‚nem szokványos’ intézmény mindennapjaiba.

Kraller József, polgármester

1848. március 15-én – az európai forradalmi hullám
részeként – Pest-Budán is kitört és vér nélkül
győzött a forradalom a nemzeti szuverenitás és
a polgári átalakulás jelszavaival („egyenlőség,
szabadság, testvériség”). Megszületett a modern
parlamentáris Magyarország, és megkezdődött a
szabadságharchoz vezető folyamat, amelynek célja
a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség
és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt.

DÍJÁTADÓ
A Medgyesegyházi Civil Kerekasztal márciusi rendezvénye
adott helyet egy nagyszerű eseménynek. A Békés Megyei
Civil Információs Centrum által kiírt „Békés megye
legjobb civil könyvelője 2019” díj átadására került sor. A
Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány a kitüntető címre
SZŰCS KATALINT, az alapítvány segítőjét terjesztette fel.
Szűcs Katalin 10 éve segíti az alapítvány munkáját, mint
könyvelő. A kezdeti évek után egyre sokasodtak a feladatok.
Az alapítvány alap könyvelésén túl egyre több pályázat
pénzügyi lebonyolítását végezte, és végzi ma is.
Emellett az alapítványnál dolgozó munkavállalókhoz
kapcsolódó pénzügyi és munkaügyi feladatokat is
ellátja. Az összes ,az alapítvánnyal összefüggő kötelező
adatszolgáltatás, bejelentés is az ő vállalt feladata. Szívesen,
bármikor segít, ha az alapítványnak pénzügyi, szakmai
kérdéseket kell megválaszolni. Minden évben elkészíti, és
benyújtja az alapítvány éves beszámolóját. Teszi ezt immár
10 éve úgy, hogy munkájáért nem kér ellenszolgáltatást.

Ezekkel a pillanatokkal sikerült mosolyt csalni az eseményen
résztvevők arcára. Tombolahúzás után nem maradt el a
farsangi fánk sem.
Ahogy korábban már több médiafelületen és közösségi
eseményen is hírt adtunk róla, városunk szeretné a
lakossági párbeszédet folyamatosan erősíteni. A megújult
Medgyesegyházi Hírlap mellett márciustól elindítottuk a
„Medgyesegyházi Hírmondó” Internetes felületet, melyet
arra is lehet használni, hogy a közügyeket, mindennapos, akár
apróbb történéseket is megosszuk itt az érdeklődőkkel. Így
gyorsabban tudjuk fogadni javaslataikat, gyorsabban tudunk
reagálni felvetéseikre. Reményeik szerint önkormányzati,
polgármesteri hivatali, intézményi, civil hírek jelennek meg
majd az oldalon.
Emellett, Baukó Ildikó, kommunikációs munkatársunk
jelentkezne interjúkkal, tudósításokkal, a fogadó alkalmak
témáival.
A következő fogadó alkalom 2020. március 25-e, 14-17
óráig a Civil Házban.
Kraller József, polgármester

Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök a következőkkel zárta
méltatását: Nem tudjuk, hogy Békés megyében Ő a
legjobb könyvelő, de nekünk biztos, hogy Ő! Gratulálunk!

SIKER
MOLNÁR OTTILIA CINTIA,
3. b. osztályos tanuló a Békés
Megyei Család, Esélyteremtő és
Önkéntes Ház által kiírt „Ünnep a
családomban” elnevezésű megyei
rajzpályázaton korosztályában II.
helyezést ért el. Felkészítője:
Gácsér Béláné
Gratulálunk!
dr. Sióréti Gabriella,
intézményvezető
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ROMÁN NEMZETISÉGI BÁL - 2020. FEBRUÁR 29.

KÖZFOGLALKOZTATÁS

A Medgyesegyházi Román Nemzetiségi Önkormányzat tizenhetedik alkalommal rendezte meg a hagyományos
Nemzetiségi Bált, melynek a Hegedűs Vendéglő adott otthont. Bálunkat megtisztelte jelenlétével Florin Tandafir
Vasiloni Románia Gyulai Főkonzulja, Kozma György a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke,
Vetróné Negreu Mariann a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Dokumentációs és Információs
Központ igazgatója. Sajnos az idei évben már nem lehetett közöttünk Negrea Dániel, aki sokat tett a hazai románság
érdekében, emlékét szeretettel megőrizzük.
Köszöntöt Kraller József polgármester Úr és Varga Sándorné
elnök mondott. A kulturális programot a Dokumentációs és
Információs Központ Hagyományőrző Néptáncegyüttese,
adott elő fergeteges műsort. A hajnalig tartó bálban a zenét a
Romániai Varsandból érkezett zenekar szolgáltatta.
A helyi Román Nemzetiségi Bál egy olyan rendezvény,
ahol a helyiek nagy örömmel vesznek részt minden évben.
Természetesen jelen voltak a szomszéd településekről, mint
például Kétegyháza, Elek, Pusztaottlaka, Mezőkovácsháza.
Úgy történt ez most is, mivel közel 150 fő tisztelt meg minket
jelenlétükkel, hiszen ritkán adódik meg a lehetőség, hogy
együtt legyünk.
Köszönjük a tombola felajánlást a Románok Országos Önkormányzatának, a Dokumentációs és Informatikai
Központnak, a Szlovák Önkormányzatnak, a Nebulókért Alapítványnak, a Cronica szerkesztőségének, a Varázserdő
Alapítványnak, Kraller József polgármester Úrnak, Sütő Mária Márta alpolgármester Asszonynak, a Medgyesegyháza és
Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesületének, a Coods Market Forgó Pálnak, az ÁFÉSZ Dorogi Imre, az Medgyesegyházai
Evangélikus Egyházközségnek, Hevesi Zoltánnak, Horváth András és családjának, Borsos Cukrászdának, Baukó
Ildikónak, Nagy Attila és családjának, Kotri Gergő és családjának, Piják András és családjának, Szenteczkiné Kovács
Ibolyának, Opauszki Anitának, Laukó Tündének, Czene Tibornénak. Köszönetet mondok mindazoknak, akik a
tombolatárgyak ajánlásával, hozzájárultak a bál sikeréhez! Köszönöm a segítséget Palotás Árpádnénak, Hrabovszki
Gizella és Hrabovszki Tündének!
Varga Sándorné, elnök

Önkormányzatunk 2020. március 01. napjától 2020.
augusztus 31. napjáig a Belügyminisztérium által
támogatott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
keretében 11 fő regisztrált munkanélküli napi 8 órás
foglalkoztatására nyert támogatást.
A program teljes költsége 6.504.984,- Ft, melyből
bérköltség 5.981.580,- Ft, szociális hozzájárulás adó
összege 523.404,- Ft. A támogatás mértéke a foglalkoztatás
teljes időtartama alatt a bérköltség és az azt terhelő szociális
hozzájárulási adó 100 %-a.
A program keretében alkalmazott munkavállalók az
Önkormányzat intézményeinél nyújtanak segítséget.

KIS DOLGOKAT NAGY SZERETETTEL
Medgyesegyházán a két világháború között nagyon aktív egyesületi élet volt. Ennek egyik fontos része volt a Jótékony
Nőegylet, aminek szinte minden tevékeny asszony a tagja volt felekezeti hovatartozás nélkül. A nőegylet, ahogy neve is
mutatja elsősorban jótékonysági célokat valósított meg. Legfontosabb feladatának a rászoruló, szegény paraszti sorban
élő gyermekek támogatását tekintette.
A MENTA azaz a Medgyesi Evangélikus Nőegylet Tevékeny Alkalma azzal a céllal jött létre, hogy ezt a nőegyleti
hagyományt felelevenítse és megtöltse új tartalommal. Az evangélikus gyülekezet keretein belül szeretnék összefogni azokat
a tevékeny lányokat, asszonyokat, akik szívesen áldoznak a szabadidejükből jó célok megvalósítására. Szeretnénk, ha ezek az
alkalmak lelki épülést is jelentenének a résztvevőknek. Olyan közösséget építünk, ahol egymás és mások terhét hordozzuk.
Gyülekezeti feladatok mellett, szeretnénk jótékonysági célokat is megvalósítani, támogatni az alkotó tevékenységet, és
tervezzük, hogy vendégeket is hívunk: olyan példamutató nőket, akiknek a lelkiségéből, életéből mi is töltekezhetünk.
Jelenleg húsz fővel kezdtük el a működést, de reméljük, hogy lesznek, akik kedvet kapnak, és szívesen járnak majd a
közösségünkbe. Az elmúlt héten már aktivizálódott is a MENTA, hiszen a február 15-én megrendezésre került evangélikus
bálra mécsestartókat készítettünk, és szalvétát hajtogattunk. Legközelebbi alkalmunk március 22-én vasárnap, délután öt
órától lesz az evangélikus gyülekezetei házban.
Mottónk: „Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat.
Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.” /Teréz anya/
Szigethyné Szenteczki Katalin
A Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete a NEA-TF-19-Ö-V- 0065
számú projektje folyamatos szervezetfejlesztést biztosított a legutóbbi pályázati ciklusban,
melyben nagy hangsúlyt kapott a bánkúti településrész közösségformálása is. Háromnapos
csapatépítő tréningünket MÁTYÁS nap köré időzítettük. Kezdetként a nagyváradi várban
tettünk látogatást, ahol bejártuk Corvin Mátyás – Élet a királyi udvarban
berendezett panoptikumát, a rekreációs elemet a füzesgyarmati GARA
HOTEL-ben teljesítettük.(X)

TÁJÉKOZTATÓ FEJTETVESSÉGRŐL
Az elmúlt időszakban településünk oktatási nevelési intézményeiben, a gyermekközösségben, sajnos több alkalommal is
felmerült fejtetvesség. Tájékoztatónkkal szeretnénk felhívni a szülők figyelmét, hogy a fejtetvesség kellő odafigyeléssel
megelőzhető, a már kialakult fejtetvesség kellő gondoskodással könnyen megszüntethető.
A fejtetű 3-4 mm nagyságú rovar, amely színét a haj színének megfelelően változtatja, ovális alakú petéit a hajszálak
tövéhez ragasztja. Ártalmuk elsősorban a viszketés és vakarózás, amely felsebzi a bőrt és ennek következtében másodlagos
bőrgyulladás alakulhat ki. Fertőző betegséget nem terjeszt. A fejtetű közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy,
hogy játék közben a gyerekek feje egymáshoz ér. Közös használati tárgyakkal – pl. sapkacserével, fésűvel – is átvihető egyik
személyről a másikra. A gyermekektől fertőződhetnek aztán a szülők, testvérek és más családtagok is.
Elölésük aránylag egyszerű. A gyógyszertárakban beszerezhető tetűirtószerek a tetveket és a serkéket rövid időn belül
biztosan elpusztítják! A kezelést – a tetűirtószerhez mellékelt használati utasítás előírásai szerint (!) – gondosan el kell
elvégezni, az elpusztult serkéket a gyermek hajáról el kell távolítani. A serkék a hajszálról ecetbe mártott sűrű fogazatú
fésűvel, két körmünk közé fogva, vagy ecetes vattával történő lehúzással távolíthatók el.
A fésűn, kefén található fejtetvek néhány perces forró vízbe mártással, a textílián (sapka, ágynemű, kabát, pulóver stb.) levők
pedig mosással –min. 60 C fok!- pusztíthatók el.
A megelőzés leghatékonyabb tényezője a szülői gondoskodás!
Előfordulhat, hogy a gyermek az óvodából, iskolából vagy nyári táborból tetvesen érkezik vissza. Ha nem figyelünk fel
arra, hogy gyermekünk (különösen a füle körül és tarkótájékon) gyakran vakarja a fejét, ha nem fordítunk kellő gondot
a rendszeres hajápolásra, a hajmosásra és fésülésre, úgy a hajra került fejtetű könnyen és gyorsan elszaporodhat. Ezért a
gyermek tisztálkodásának, fésülködésének rendszeres ellenőrzése nagyon fontos! Időről időre vizsgáljuk át a gyermek
haját, nincs-e benne tetű vagy serke!
Téves az a hiedelem, hogy a tetvesség csak piszkos, elhanyagolt családokban fordul elő. Fejtetűvel bárki fertőződhet.
Megkapni nem szégyen, de eltitkolni, nem kezelni, továbbadni nemcsak szégyen, hanem felelőtlenség is. A gyermek
kezelése elsődlegesen a szülők feladata és kötelessége!
/Forrás: Országos Epidemiológiai Központ 3. Módszertani levele a tetvesség elleni védekezésről (2012.)/
Védőnők
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STARTMUNKA
Az Önkormányzat a 2020. évi startmunka programra
kérelmet nyújtott be 51 fő foglalkoztatására, napi 8
órás munkaidőben, 3 programelem indításával 2020.
március 1. - 2021. február 28. napi 8 órás munkaidőben,
3 programelem indításával. A belügyminiszter támogatja
mindhárom programelem tervezetét, így sor kerülhetett a
szerződéskötésre a munkavállalókkal.
1. Mezőgazdasági programelem: 15 fő
A programelem keretében többek között fóliás
TV
paprikát,
sütőtököt,
lucernát
termesztenénk.
Bánkúton csemegekukoricát, másodvetésként cukkinit,
takarmánykukoricát termesztenénk.
A megtermelt zöldségfélék többségét kötelezően szétosztanánk
a szociálisan rászorulók között, illetve az önkormányzati
rendezvényeken reprezentációs céllal használnánk fel, a
fennmaradó részt értékesítenénk. A programban tervezünk
vásárolni 1 db használt 80-100 LE traktort.
2. Helyi sajátosságokra épülő programelem: 15 fő
A programelem keretében többek között legyártanánk
2000 db járdaszegő lapot, melynek a lerakását a Belterületi
közutak karbantartási programelemben végeznénk el. Az
Önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth tér 22/a. szám
alatti épület felújítása során vízbekötést, szennyvízbekötést,
aláfalazást, ablak, ajtó és pinceajtó cserét, hidegburkolás,
járólap cserét, vizesblokk kialakítását, külső-belső
vakolást, festést tervezünk végezni.
3. Szociális programelem: 21fő
A programelem keretében többek között a régi, töredezett,
keskeny és egyeletlen felületű járdák cseréjét helyreöntéssel
a Sallai, Báthori és a Szabadság utcákban végeznénk el.
A korábbi években legyártott térkövekből a sportpálya
területén kerékpártárolót alakítanánk ki 200 m2- területen.
A Gárdonyi utcai sétányon 515 folyóméteres szakaszon alap
építésével a megsüllyedt sétány térkő újra rakását tervezzük.
A település külterületén a mezőgazdasági földutak
elhanyagoltak, kátyúsak, környezetük rendezetlen.
Esőzések után nyomvályúk keletkeznek, melyeket a
korábbi évben megvásárolt gréderrel egyenlítenénk
ki. Elvégeznénk az utak környezetének rendbetételét,
gallyazást, surjázásást, fűnyírást, arankatakarítást, parlagfű
irtást, szemétszedést.
Kraller József, polgármester

ESEMÉNYDÚS MÁRCIUS
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület a
gesztorszervezete a Medgyesi Civil Kerekasztalnak. Legutóbb
azért hívták össze a tagszervezeteket, hogy a Magyar Falu
Program civileknek szóló pályázatairól tájékozódjanaknyilatkozta lapunknak Sütő Mária Márta, elnök.
A helyi román nemzetiségi önkormányzattal szoros
együttműködésben lezajló bál után megtartották a
„Márciuskát” is. A „Martisor” hagyományőrzése egyik
fontos eleme tavaszi ünnepekről való megemlékezésnek a
tagság körében.

Örömteli hír a civil szervezet háza tájról, hogy a tagságuk
dinamikusan növekszik. A legutóbbi közgyűlésen 12 fő,
új belépőt köszönthettek soraikban, így 87 főre emelkedett
a román közösség taglétszáma. Pályázati forrásból
szervezetfejlesztés keretében 3 alkalmas tréningen is részt
vesznek majd az új belépők. (X)

Március

HÍRLAP

MEDGYESEGYHÁZI

HIRDETMÉNY

A Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 13.)
Igazgatósága a részközgyűléseit hirdetmény közzététele útján hívja össze.
/A határozatképtelenség esetén megtartásra kerülő megismételt részközgyűlés időpontja 2020. április 16.
(csütörtök) 17 óra. Helye: Medgyesegyháza Művelődési Ház
Az eredeti napirenden szereplő ügyekben a határozatképtelenség miatt megismételt részközgyűlés a megjelent
tagok számára tekintet nélkül határozatképes/

I. sz. Körzet

Részközgyűlés a medgyesegyházi, lászlótelepi és vidéki tagok részére:

Ideje: 2020. március 26. (csütörtök) 17.00 óra
Helye: Művelődési Ház és Könyvtár, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
A részközgyűlés napirendje:
1./
2./

Tájékoztató az ÁFÉSZ 2019. évi forgalmazási és gazdálkodási tevékenységéről.
Előadó: Dorogi Imre, elnök
Bejelentések

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérjük, hogy a részközgyűlésen feltétlenül szíveskedjen megjelenni.
Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ Igazgatósága

LOMTALANÍTÁS MEDGYESEGYHÁZÁN (LÁSZLÓTELEPEN IS)

Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy társaságunk
Medgyesegyháza településén, 2020. április 6-án, hétfőn, lomtalanítási napot tart.
A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagyobb darabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem
rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el.
Kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akkora
legyen, hogy azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő
járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).
A lomtalanítás alkalmával az alábbi hulladékok
nem kerülnek elszállításra:
• kommunális hulladék,
• elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír, műanyag- és
fémhulladék (szelektív hulladék)
• zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),
• építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., síküveg,
ablakkeret üveggel),
• fénycső,
• gyógyszerhulladék,
• elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék,
• gumiabroncs,
• veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék
(akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növényvédőszer, szárazelem, stb.)
• szénpor, hamu, salak, föld, trágya, állati hulladék,
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység
következtében keletkezett termelési hulladék, sütőolaj,
sütőzsiradék.

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak
• egyes hulladéktípusok esetében a Társaságunk által
üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon,
• a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok
esetében, más vállalkozás által üzemeltetett
hulladékudvarokon.

Kék színű kukák kerültek két utcában kihelyezésre
településünkön. A hulladékszállítási közszolgáltató
két darab 1100 literes gyűjtőedényt helyezett
ki szelektív üveggyűjtés céljából. Az egyiket az
úgynevezett kis sorompó Gárdonyi utcai oldalán, a
másikat a Deák Ferenc
utca páros oldalán a volt
Alibi kávézó gazdasági
bejárata felől.

A Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ a
lakossági igényfelmérést követően megkezdte a
feltöltőkártyás villanyóra telepítéshez szükséges
szerződések
megkötését,
engedélyezések
beszerzését.
Dorogi Imre, elnök
arról
tájékoztatta
lapunkat,
hogy
várhatóan pár héten
belül már igénybe is
tudja venni a lakosság
a szolgáltatást a helyi
ABC-ben.

Az edényekbe kizárólag
csak üveg helyezhető el!
Ürítés havonta kétszer lesz.

Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot reggel 06:00
óráig helyezzék ki az ingatlan elé!

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
2020. 02. 14. Idén negyedik alkalommal csatlakoztunk az
országos programsorozathoz. „MINDENNAP ÉRTÉKET
ADUNK” szólt a szlogen ismét. Nagyszerűen telt a pénteki
első nap. A picik jót játszottak a nekik kialakított helyen,
míg a szülők Botyánszki Anita védőnővel beszélgettek
kötetlenül. Kedves énekesünk Bodrogközy Rita fergeteges
hangulatot teremtett zenés produkciójával, óvodásaink a
nagyteremben vonatoztak.
Felavattuk a kültéri sakktáblát.
Kültéri sakk szabályai!
Ha kint találod a bábúkat játssz vele nyugodtan.
Kérlek vigyázz rá, ne rongáld!
Ha nem látod a figurákat kérd őket a művelődési ház dolgozóitól.
Este fél 6.-ig tudod igénybe venni hétköznap, s rendezvények
teljes ideje alatt.
Kültéri sakk előnyei:

-

mentális egészséged megőrzése a szabadban
minden friss levegőn töltött logikai játék növeli a koncentrációt
intellektuális kihívás kellemes környezetben
növeli a vizualizációs képességet
javítja a tervező készséget és a hosszú távú memóriát
a nagyobb bábúk miatt a térlátást és a kreativitást is növeli

Sok örömöt kívánunk minden meccshez!

A lomtalanítással és a közszolgáltatással kapcsolatos
részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.
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Kinyomoztuk ki lopta el a kiállítás egy képét. Rendőreink
ujjlenyomatot vettek a bűnösöktől. Miután kisorsoltuk a három
helyes megfejtőt, még jutott idő beülni közös társasjátékozásra.
A nap bónusza egy nyújtó, lazító edzés volt, amit Uhrin Tamás
tartott, minden résztvevőnek nagyon jól esett a torna!
2020. 02. 15. A szombati második nap is élményekben
gazdagon telt el. Táncmaratonon való részvétel 2-60 éves
korig terjedt, mindenki elfáradt. A 3D nyomtató folyamatosan
megtekinthető volt 17.00 óráig. A legkisebbek a Piroska és a
farkas c. bábelőadást tekinthették meg, majd a játszóházban
kézműves foglakozás várta a „bohóckodni” vágyókat.
Tánciskolásaink ismét remekeltek a színpadon, miközben a
tehetség gondozásról tudhattunk meg többet. dr Karsai Ervin
Akácillat c. könyvbemutatója után egy szakmai előadással
zártuk a programsorozatot.
Köszönjük a támogatást s a részvételt: Boldog Otthon
Alapítvány, Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány, helyi
Rendőrőrs kollégái, Zubán Alexandra, és No Comment
Dance csapata, Rajtár Gyöngyi, dr. Karsai Ervin, PremierAcid Jazz Dc, Striffel Süti Viktor.

Összeállította: Zubán Beáta

MEDGYESEGYHÁZI

HÍRLAP

Március

FEHÉR KLÍMAVILL KFT.
CSAK GONDOS GAZDÁKAT KERESNEK!

Ne várja meg az áremelést és a

- Kutyát szeretne?
- Megvannak tartásukhoz a megfelelő
feltételei?

kánikulát, válasszon most akciós
klímáinkból!
Egyes típusok WIFIVEL!

Akkor itt, a közvetlen környezetünkben is
vannak szép, okos, kedves, gazdira váró
ebek!

KLÍMA ÉS BESZERELÉSI AKCIÓ

AZ ÁRVA MANCSOK ÁLLATVÉDŐ
EGYESÜLET A KÉPEKEN LÁTHATÓ KEVERÉK
KUTYÁKNAK KERES JÓ GAZDÁKAT.
ÉRDEKLŐDNI A +36-30/733-4519-es
TELEFONSZÁMON LEHET!

Ajánlatunk 2020. április 10-ig,
vagy a készlet erejéig érvényes!

MDV, Midea, LG, Cascade, Gree, Fisher, Daikin
klímák teljes választéka!
LG klímákra 3+7 év garancia!
FISHER klímákra 3+3 év garancia!
MDV, MIDEA, CASCADE, GREE klímákra 5 év garancia!
Ingyenes helyszíni felmérésért és egyedi
ajánlatokért keressen bennünket!
Tel.:06-30/206-8711, 06-70/617-1815 vagy a
feherklima@orosnet.hu e-mail cím.

FARSANG A VARÁZSERDŐBEN
„Itt a farsang, áll a bál…”,- hangzott a jól ismert ének a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda minden csoportjából.
Február 26-án délelőtt, mókás jelmezekbe öltöztek a gyermekek. Számos hercegnő, pókember, szuperhős,
szakács, cica stb. mutatkozott be ezen a napon. A jelmezes felvonulást fánkevés és fergeteges tánc követte. Ezután
pihenésként, mókás feladatok teljesítése után zsákbamacskát húztak a gyermekek.
Másnap ismét folytatódott a mulattság. Jelmezekbe bújva ropták a táncot, majd vicces játékokat játszottak a
gyermekek. Nagyon tetszett nekik a székfoglaló, a páros tánc kislabdával a homlokok között, a seprűtáncoltatás, a
tyúkütés, a ropi evés kéz nélkül stb.
A farsang immár hagyományosan a Kisze-báb égetésével zárult. A nagycsoportos gyermekek közösen készítették el a
szalmabábot, melyre különböző rongyokat kötöttek. A Kisze-báb készítése során felajánlottuk, hogy akár a „félelmeiket”
is felírjuk egy papírra és a rongyokra tűzve a Kisze-bábbal együtt elégetjük. Sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Ezután saját
készítésű csörgőkkel és dobokkal hatalmas zajt csaptunk, majd a télűző népi mondókát közösen harsogva, a Kisze-bábot az
óvoda udvarán elégettük.
„Kisze, kisze szalmából, perzselődj a lángoktól!
Vörös táncban hamvadj el, nekünk most már
TAVASZ kell!”
Mi mindent elkövettünk, hogy elűzzük a telet, de
valamit lehet, hogy fordítva csináltunk, mert másnap
reggelre leesett a hó.
Varga Jánosné, óvodavezető
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