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MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HELYI, INGYENES KÖZÉRDEKŰ LAPJA

Medgyesegyházi HÍRLAP
TISZTELT MEDGYESEGYHÁZI, BÁNKÚTI OLVASÓK!
Polgármesteri munkába állásom óta, de már azt megelőzően
is nagyon fontosnak tartottam a lakossági kommunikáció
megerősítését. Meggyőződésem, hogy többet kell együtt lennünk,
beszélgetnünk, véleményt nyilvánítanunk, hogy sokan alakítsuk
településünk közügyeit.
Minden nagyobb horderejű döntés előtt többszintű egyeztetéseket
kívánunk tartani a széles körű nyilvánossággal. Néhány találkozón,
lakossági fórumon túl vagyunk már így év elején is. Ki kell használnunk
minden kommunikációs felületet a párbeszédre.
A helyi újságunkat megújítjuk. Ennek a kezdeményezésnek az
eredménye a februári lapszámunk, melyet most a kezükben tarthatnak.

Bízom benne, hogy sikerül hasznos tartalommal megtölteni a
lapot hónapról hónapra. Márciustól magam is szeretnék egy
képes krónikával jelentkezni, hogy így is nyomon tudják követni
tevékenységeimet. Bíztatom önöket, hogy használják a fogadó
alkalmakat, keressék Baukó Ildikó, kommunikációs munkatársamat
közügyekben, panaszos eseteikben, de felvetéseikkel, ötleteikkel,
javaslataikkal is!
Hamarosan indítunk egy facebook portált is, ahol naprakészebben
lesznek követhetők a helyi események.
Kraller József, polgármester

ÁLLAMPOLGÁRI ESKÜTÉTEL MEDGYESEGYHÁZÁN

KÖSZÖNŐ PARTY

A 2010-ben megválasztott polgári
kormány törvénybe iktatta a határon
kívül rekedt magyarok gyorsított
honosítási eljárását. Azóta már több
mint 1 millió honfitársunk kérte
újra a magyar állampolgárságot.
Településünkön legutóbb Gombos
Silvia
állampolgári eskütételét
tartották a polgármesteri hivatalban.
Gratulálunk!

A Civil ház adott otthont január végén annak a 120
fős közösségi találkozónak, melyen a 2019-es, adventi
rendezvénysorozat apropóján köszönte meg a város, a
megvalósítók, támogatók áldozatos munkáját.

EGÉSZSÉGHÉT A VARÁZSERDŐ ÓVODÁBAN
Napjainkban a rohanó életvitel következményeként egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészséges életmód fenntartása és
megőrzése. Ezért hagyományosan január második hetében került megrendezésre óvodánkban az egészséghét. Pedagógiai
programunkban is kiemelt feladat az egészséges életmód alakítása, a környezettudatos magatartásformálással együtt. Ezt a
mindennapi nevelőmunkánk is tükrözi.
Az egészséghéten nagyobb figyelmet fordítunk a helyes táplálkozásra, az
egészség védelmére és a mozgásra. Feladatunk, hogy a gyermekek egészséges életmód iránti érdeklődését felkeltsük és megalapozzuk, valamint a
szülők szemléletét is formáljuk. Fontos, hogy e témakörben minden terület
figyelmet kapjon. Ilyen a mozgás, az egészséges táplálkozás, környezetvédelem, megfelelő higiénia. Természetesen ezen a héten minden dal, mese
és vers az egészségünkről szólt, hogy gyermekeink minden érzékszervükkel szerezzenek tapasztalatot a témáról. A csoportok egyéni arculatukhoz
igazodva szervezték meg a hetüket.
Csoportjainkban ízletes gyógyteákat fogyasztottunk, megvizsgáltuk
az egészség piramist: magát a háromszöget is, és felbontását.
Megnéztük, miből van rajta a legtöbb, miből a kevesebb, és
arányaiban miből van ugyanannyi.
A gyerekek alapvetően tisztában vannak azzal, hogy sok zöldség és gyümölcs kell, így megfogalmazták, hogy valószínűleg ezért van az alján a
piramisnak, ami a piramis tetején van, abból bizony kevesebb kell.
Egy nap a mozgásé volt, ahol körforgásszerűen minden csoportban különféle mozgásos tevékenységet lehetett kipróbálni (zenére közös torna, célba dobás, akadálypálya, mászófal, mozgáskotta). Valamint projektoros vetítésen, mesék segítségével hoztuk
közel a témát az ovisokhoz. Úgy gondoljuk, hogy a hét folyamán a gyermekek konkrét tapasztalatokat szerezhettek az egészség
megőrzéséről, az egészséges táplálkozásról, a tisztálkodás fontosságáról.
Varga Jánosné, óvodavezető

KETTŐTŐL- ÖTIG
A MEDGYESEGYHÁZI
HÍRLAP RÉSZÉRŐL,
KÖZÉRDEKŰ TÉMÁKBAN
LAKOSSÁGI FOGADÓ
ÓRÁKAT HIRDET AZ
ÖNKORMÁNYZAT.
AZ ÉRDEKLŐDŐKET
BAUKÓ ILDIKÓ,
KOMMUNIKÁCIÓS
MUNKATÁRS FOGADJA 2020.
február 18-án, KEDDEN A CIVIL
HÁZBAN 14.00.- 17.00. ÓRÁIG.

A Medgyesegyházi
Román Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel meghívja Önt és családját
a 2020.02.29-én tartandó

XVII. Román Nemzetiségi Bálra
Helye: Hegedűs Vendéglő
Medgyesegyháza, Dózsa u. 26.

Autoguvernarea de Naţionalitate
Română din Medgyesegyháza
are plăcerea de a vă invita cu drag la al

XVII. Bal al Naţionalităţi Române
care va avea loc pe data de 02.29.2020
la Hanul Hegedűs
Medgyesegyháza, str. Dozsa nr. 26.

Program:

Program:

18.00 Megnyitó
18.15 Kulturális program
19.00 Vacsora
20.00 Báli mulatság (élőzene, tombola)
A belépőjegy ára vacsorával: 2000 Ft.
Részvételi szándék jelezése: 02.15.
tel.: 06 20 555 87 81 Sütő Mária Márta

18.00 Deschiderea festivă
18.15 Program cultural
19.00 Cină
20.00 Distracţie (muzică, tombolă)
Intrarea şi cina: 2000 Ft.
Intenţia de participare până la 02.15.la
tel.: 06 20 555 87 81 Sütő Maria Márta

romanbal_2020.indd 2-3

Jegyek vásárolhatók Palotás Árpád Mihálynénál 06/30 974-3123
és Varga Sándornénál 30/339-6414
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TISZTELT FELTÖLTŐKÁRTYÁS
VILLANYÓRÁVAL RENDELKEZŐ LAKOSOK!
Az elmúlt időszakban több jelzés
érkezett a település vezetéshez, hogy
vizsgáljuk meg annak a lehetőségét,
tudjuk-e Medgyesegyházán biztosítani
kártyájuk feltöltését. Ez az igény
eljutott a Medgyesegyháza és Bánkút
ÁFÉSZ vezetéséhez is.
A vállalkozás elkötelezett a lakosok
sokrétű, magas színvonalú kiszolgálásában, ezért szeretné
felmérni, hogy Medgyesegyházán számszerűen mekkora az
igény erre a szolgáltatásra.
Kérjük azokat az igénybevevőket, akik szeretnék
a villanyórák üzemeltetését biztosító kártyák
feltöltését településünkön megvalósítani, jelezzék az
ABC pénztárosainál 2020 február 25-ig!
A jelzés során elegendő a név, lakcím megadása. Segítségüket
megköszönve, tisztelettel:
Kraller József, polgármester

TEGYÜNK EGYÜTT
A BIZTONSÁGUNKÉRT!
Ezúton tájékoztatjuk Medgyesegyháza lakosságát, hogy
a MEDGYESI POLGÁRŐRÖK EGYESÜLET civil
szervezetet a Gyulai Törvényszék nyilvántartásba vette.
A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint
a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében
létrehozott szervezetünk a rendőrséggel megkötött
együttműködési megállapodást, illetve az OPSZ-be
történő felvételét követően tudja majd megkezdeni
hivatalos formában a működését. Ez reményeink
szerint két hónap leforgása alatt realizálódhat. Addig
is megkezdjük településünkön a tagtoborzást és
tagfelvételt, hogy az előttünk álló hivatalos eljárások
lefolyását követően egy tagságában megerősödött
aktív csapat tudja megkezdeni a működését.
A Medgyesi Polgárőrök Egyesület tagjai és elnöke
Tóth János, az alábbi telefonszámon várja a
jelentkezőket: 06 30 340 6821
Tegyünk együtt a biztonságunkért!
MEDGYESI POLGÁRŐRÖK EGYESÜLET

MEDGYESEGYHÁZI

HÍRLAP

Február

HATVAN ÉV UTÁN BEZÁRT A HELYI OTP
Városunkban igencsak felborzolta a kedélyeket az év elején szárnyra kapott hír, hogy 60 év után bezár a helyi OTP.
Az információ megelőzte a hivatalos tájékoztatást, amit a település vezetésének is kérni kellett. Azóta már megtörtént
a sajnálatos lépés, amit a pénzintézet olyan módon kommunikál, amit „nem nagyon akar bevenni a helyiek gyomra.”
Az ügyfeleiknek és a polgármesternek megküldött hivatalos tájékoztatóban így fogalmaznak: „Az OTP Bankról köztudott,
hogy folyamatosan fejleszti, finomítja szolgáltatásait. Szinte hónapról hónapra jelennek meg az új megoldások és
termékek. Ez igaz az online fejlesztésekre, de a fióki folyamatokra is. A fiókok szerepe is átalakul, egyre hangsúlyosabbá
válik a tanácsadó funkció. A medgyesegyházi ügyfelek február elejétől még színvonalasabb szolgáltatásban részesülnek a
megyeszékhelyen, a már megismert ügyintézők segítségével.
A medgyesegyházi (Kossuth Lajos tér 21.) OTP Bank 2020. január 31-ét követően átköltözik a Békéscsaba, Szent István
téren található fiókba. Az összevonásra azért van szükség, hogy Békéscsabán még jobb, még színvonalasabb kiszolgálásban
tudják részesíteni ügyfeleiket, akiknek a költözéssel kapcsolatban nincs teendője.”
A témában meghirdetett lakossági fórumon is ezt tudták elmondani a kiküldött ügyintézők, akik maguk is sajnálatosnak
tartják a bezárást, de ők nyilván nem tudnak ez ellen tenni.
Kraller József, polgármester a fórumon is elmondta, hogy mélységesen felháborodott a hír hallatán, levelet írt, találkozókat
egyeztetett, a környező települések polgármestereinek felhatalmazásával személyesen is tárgyalt a bank vezetőivel.
Mazán Attila, Almáskamarás polgármestere részt vett a medgyesi eseményen, felszólalásában ő is sajnálatosnak nevezte
a bezárást, hiszen a medgyesi bankfióknak nemcsak lakossági, vállalkozói ügyfelei voltak, hanem önkormányzatok is.
A megjelent érdeklődők szomorúan vették tudomásul a bezárás tényét, amibe nehezen tudnak belenyugodni, hisz
amióta csak tudják Medgyesen mindig is volt OTP. A teremben lévők sorra nyilatkozták ki aggályaikat, a nehezített
tömegközlekedést más településekre, hogy sokaknak nincs autójuk sem, esetleg koruk, egészségi állapotuk nem engedik
a megyeszékhelyre történő utazást.
Minderre annyi volt a válasz, hogy ezek érzelmi indokok, amit egy gazdasági döntésnél nem vesznek figyelembe.
Elhangzott egy sorrend is a megyei fiókok között, ahol állítólag a végén kullogott a helyi, de hogy milyen ismérvek
alapján, azt senki nem tudta megmondani. A helyi fiókvezető és kollégái munkáját megköszönték többen is, akik maguk is
nehéz szívvel intenek búcsút munkahelyüknek, hiába foglalkoztatják őket tovább más településeken. Medgyesegyházán
egyelőre még elérhető a pénzkiadó automata, tervezik egy ki-, befizető terminál létesítését is.

LAKOSSÁGI FÓRUM VOLT FAÜGYEKBEN
Közmeghallgatást hívott össze a helyi fakivágási kérelmekkel kapcsolatban január derekán a képviselő-testület.
Az érdeklődők soraiban a főbb utcák lakói képviseltették leginkább magukat. Kraller József, polgármester
tájékoztatóját, Dr. Kormányos László, jegyző és Dr. Kávássy Leila Viola, aljegyző a hatósági engedélyeztetés eljárási
folyamatairól témájú törvényi ismertetőik egészítették ki.
A panaszok mára közismertek városszerte, a Hősök utca fenyőfái elöregedettek, tájidegenek, belenőttek vezetékekbe,
ránőttek házak tetejére, esetleg balesetveszélyesek. A Szondy utcai tujáknak is „kitelt” az idejük, cserére érett a növényzet.
A jelenlévők pontos tájékoztatást kaptak lehetőségeikről, teendőik szabályos eljárási folyamatairól, hogy melyik fa kinek
a tulajdonában van, kinek kell gondot fordítani rá, kinek a feladata a kivágott fák pótlása. Szinte mindig egyedi esetekről
van szó, így egyéni kérelmekkel kell élni a teendők tekintetében.
A fapótlás okozza legtöbb lakosnak a legnagyobb gondot, hiszen az ajánlott fafajták jelentős anyagi kiadással is járhatnak.
E tekintetben még körvonalazódnak megoldási alternatívák az önkormányzat részéről is, mint saját csemeték nevelése.

HIVATALOS VÁLASZ IS ÉRKEZETT VÍZTÉMÁBAN
A közérdekű lakossági ügyekben tartott fogadódélutánon két panasz is érkezett a csapból folyó ivóvíz minőségére. Volt,
aki a színét, de többnyire a szagát kifogásolták. Elmondták, hogy egyes utcákban ihatatlan, büdös a víz, mások fürdésnél
érzik, hogy nincs jó hatással bőrükre a vezetékes víz.
A panaszok nem voltak ismeretlenek Kraller József, polgármester előtt sem, akihez telefonon és személyesen is jöttek
megkeresések a témában. Az észrevételt jelezte is az illetékesek felé, ahonnan az alábbi válasz érkezett tájékoztatásként.
Tisztelt Polgármester Úr!
Az elmúlt időszakban több lakossági észrevétel érkezett az Önkormányzat felé, amelyben a víz „klórosságát”
kifogásolták. Nátrium-hipoklorit adagolásra a vízkezelő technológián egyrészt az arzén-, vas- és mangáneltávolítás
(oxidálás), valamint - amennyiben szükséges – utófertőtlenítés miatt van szükség. Társaságunk a vízkezelő technológiáról
kibocsájtott ivóvíz minőségét a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály által elfogadott önellenőrzési
terv szerint végzi, a kapott eredményeket folyamatosan nyilvántartja, és elemzi.
Ezen folyamat során észleltük, hogy néhány indikátor vízminőségi jellemző értéke megközelítette a 201/2001. (X.) 25. Korm.
rendelet szerinti határértékeket, valamint az Ivóvízbiztonsági tervben foglalt beavatkozási értékeket, amely az ivóvíztisztító
technológia nem kielégítő működésére engedett következtetni. A víztisztító technológia üzemeltetőjeként haladéktalanul
megkezdtük a vízműtelepen belüli vízilétesítmények – technológia, udvartéri vezetékek, tárolók, stb. - felülvizsgálatát,
melynek eredménye alapján a belső szabályzatok és utasítások szerinti karbantartási és fertőtlenítési munkálatokat elvégeztük.
A fent leírtak miatt, a tisztított ivóvíz átmeneti utófertőtlenítése is szükségessé vált annak érdekében, hogy a klór fertőtlenítő
hatása a települési vízellátó hálózat legtávolabbi pontján is érvényesüljön. A nátrium-hipoklorit adagolását 2020. február
3-án a korábbi üzemeltetésnek megfelelő értékekre állítottuk vissza.
Az érintett időszakban a klórszinteket helyszíni mérőműszerekkel – analitikai fotométer, telepített utóklór mérő –
folyamatosan mértük, ellenőriztük, amely eredmények szerint a vízben lévő klórtartalom meg sem közelítette az egészségügyi
határértékeket.
A Társaságunk által az ivóvíz fertőtlenítésre használt nátrium-hipoklorit más fertőtlenítő hatású szerre való cseréje kapcsán
tájékoztatjuk a T. Címet, hogy a nátrium-hipoklorit ivóvízre gyakorolt hatása sokkal kedvezőbb, mint a klórgázé, igaz annál
valamivel költségesebb, emellett kezelése, tárolása, adagolása is biztonságosabb.
Az egyéb fertőtlenítési eljárások (ózon, egyéb klórszármazékok stb…) viszont lényegesen magasabb költséggel
alkalmazhatóak, és a technológia átalakítását is szükségessé teszi, ami igen jelentős összeg lenne. Ezen többletköltségekre
sem a díjakban, sem az Önkormányzat költségvetésében nem áll rendelkezésre fedezet. Sem műszaki indokok, sem a
költségek miatt nem áll Társaságunk szándékában a fertőtlenítés jelenlegi rendszerének módosítása.
Gyula, 2020. február 7.
Tisztelettel: Balogh-Bodor Anikó s.k. területi üzemvezető helyettes
Összeállította: Baukó Ildikó
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DÍSZPOLGÁRUNK
SZÜLETÉSNAPJA
97 évvel ezelőtt, 1923. január 9-én született
Medgyesegyházán Schéner Mihály, Kossuth-díjas magyar
festő, grafikus, szobrász, keramikus és bábtervező.

JANUÁR 22.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Kölcsey Ferenc 1823-n ezen a napon tisztázta le
egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte
meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti
tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a
múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Rendhagyó történelem órának is tökéletes volt Pintér
István, történész ezredes a 2. magyar hadseregről tartott
nagyszerű összefoglalója, mely nagy érdeklődést váltott ki.

Diákok és idősek egyaránt részt vettek az eseményen, sőt a
tanulók kérdésekkel is készültek.

Szeretnénk a jövőben hasonló alkalmakat nyitni, hogy a
múltunk megismerése által könnyebben igazodjunk el a
jelenben és egy erősebb identitástudattal építsük a jövőt!
(forrás: https://www.facebook.com/medgyesmuvhaz/)

LAPZÁRTÁK
TERVEZETT IDŐPONTJAI
2020. március 06.

2020. augusztus 07.

2020. április 03.

2020. szeptember 11.

2020. május 08.

2020. október 09.

2020. június 05.

2020. november 06.

2020. július 03.

2020. december 04.

Február

LEGYÉL FELELŐS ÁLLATTARTÓ
ÉS IVARTALANÍTTASD KEDVENCED!
A medgyesegyházi ÁRVA MANCSOK ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLET aktív tagjai, Cser Tímea és
Laukó Tünde civil szerepvállalásukban a lakosság szemléletformálását is hangsúlyos feladatuknak
tekintik. Megragadták a lehetőséget, hogy a lapunkban is felhívják az állattartók figyelmét a házi
kedvencek tartásának felelősségére. Az Akela Kutyaiskola részéről két állatorvos, Dr. Csendes Péter
és Dr. Volszki Mónika, a https://kutyabarat.hu/hasznos_tanacsok/75352/az_ivartalanitas_fontossaga/
linken elérhető írásukból adnak közre megszívlelendő tudnivalókat, tanácsokat.
Miért fontos az ivartalanítás? Amellett, hogy felelős döntést hozol, a kutyád egészségéért is sokat teszel vele! Az
állatok ösztönlények, nem gondolkodnak, hanem cselekszenek az ivarzás idején. Hazánkban is óriási problémát jelent
a nagyszámú gazdátlan állat. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy sok a felelőtlen gazda, aki szívtelenül sorsára hagyja a nem
kívánt kölyköket.
Akik szerencsések, és nagy nehezen túlélik, de nem találnak befogadóra, azok az utcán tengődnek, idővel ők is ivarzanak
és újabb ártatlan lények jönnek a világra. És még ha a kicsik új gazdához is kerülnek, tőlük is újabb és újabb keverék almok
születnek. Ez a körforgás sosem szűnik meg, ha mi, emberek nem gondolkodunk felelősségteljesen és nem cselekszünk.
Szuka kutya ivartalanításának előnyei
– Az ivartalanítással megelőzhető a nem kívánt szaporulat és a tüzelés okozta kellemetlenségek. A szuka nem
szökik el, nem vonzza a házhoz a környék kanjait.
Egyre nehezebb felelős, lelkiismeretes gazdát találni, ráadásul egy alom kölyök felnevelése nagyobb
költséggel jár (oltások, féreghajtás, kutyatáp, állatorvosi költségek, stb.), mint az egyszeri műtét.
– Az optimális időben elvégzett ivartalanítással számottevően csökken a kutyákban nagyon
gyakori emlődaganatok kialakulásnak esélye. Megelőzhetőek a petefészkek és méh daganatai.
Nem alakul ki a sokszor életveszélyes állapotot jelentő gennyes méhgyulladás.
– Megelőzhető az álvemhesség,
Kan kutya ivartalanításának előnyei
– Az ivartalanítással nagyban csökkenthető az idős kan kutyákban viszonylag gyakran kialakuló prosztata daganatok és
prosztata megnagyobbodás, a végbéldaganatok kialakulásának valószínűsége, a heredaganat kialakulása.
- Megszűnik a szukák tüzelésével összefüggő kóborlás és az ebből adódó veszélyhelyzetek.
– Csökken a kanokkal szembeni agresszió, illetve az ivartalanított kan kutyát rendszerint más kanok sem támadják meg,
mivel nem érzik az ivari szagot, így nem tekintik riválisnak.
Az ivartalanítás után pár hét elteltével a legtöbb esetben nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb állatok gazdái lehetünk
„Nem igaz, hogy a szukáknak legalább egyszer elleniük kell.”
Az, hogy a kutyáknak meg kell élniük az anyaság érzését minden tudományos alapot nélkülöző állítás.
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EGYÜTTMŰKÖDNEK
A NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATTAL
A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület
az idén januárban is összehangolta éves munkatervét
a helyi román nemzetiségi önkormányzattal. Sütő
Mária Márta, elnök elmondta, hogy most a báli szezon
idején tagsága is igyekszik eleget tenni a megyei és
országos román szervezetek meghívásainak, ahol a
kikapcsolódás mellett mindig nyílik lehetőség egy kis
kapcsolatépítésre, szakmázásra.

-A országos bálon is közösen képviseltük Medgyesegyházát
a gyulai Román Kulturális Központban, ahol Békés,
Csongrád, és Hajdú-Bihar megyei, fővárosi és szomszédos
országbeli vendégekkel találkoztunk. Ahogy ezen az
eseményen is elhangzott, hogy a hazai román közösség
igyekszik a hagyományait megtartani, megőrizni, valamint
továbbadni a fiatalabb generáció számára, úgy mi helyben
is ezt tervezzük.
Február 29-én lesz a rendezvényünk és rá rövidesen
megtartjuk a hagyományos Marcisort is.
Emellett szép számmal vettünk részt azon a Köszönő
partyn, ahová Medgyesegyháza városvezetése hívott
meg bennünket, amiért aktívan részt vettünk az adventi
rendezvénysorozat megvalósításában.

„Nem igaz, hogy a szukáknak az egészséges fejlődésükhöz legalább egyszer tüzelniük kell.”
„Nem igaz, hogy megváltozik majd a kutya személyisége.”
„Nem igaz, hogy el fog hízni.”
Igaz, hogy költsége van a műtétnek! Ez egy egyszeri kiadás, míg csupán egyetlen alom felnevelése a gazdához
jutásig máris nagyobb költséggel jár. Nem is beszélve a párzási időszakban elcsavargó állatok esetleges kezeltetésének
költségéről, ha baleset érné őket vagy az egymással való verekedés során megsérülnének.
A véletlen szaporulatok az utcán vagy a menhelyen kötnek ki.
MINDEN KUTYABARÁTNAK ÉRDEMES A FENTI ÓVINTÉZKEDÉSEKET MÉRLEGELNI!

ÖNKÉNTESKEDNEK, JÓTÉKONYKODNAK A
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
Településünk legnagyobb taglétszámot tömörítő civil szervezete a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak
Egyesülete. A főként idősebb korosztályt összefogó közösség aktivitásával is élen jár, szinte mindenhol jelen vannak.
Hogy bírják?- tettem fel a kérdést Szabó Györgyné, egyesületi elnöknek.
-Szerencsések vagyunk, mert hosszú évek óta van egy úgynevezett kemény mag a köreinkben, akik nem ismernek
lehetetlent. Olyan 20 fő az, akire mindig minden körülmények között lehet számítani. Mi magunk is sokat
beszéltünk róla, hogy miért is járunk ennyit össze. Szeretjük egymást, számíthatunk egymásra magánügyeink
megoldásában is, jó valahová tartozni, főleg, ha nyugdíjas vagy háztartásbeli az ember. Társas lényként igény
is van a beszélgetésre, a kimozdulásra, az alkotásra- sorolta Zsuzsa asszony, aki azt is elmondta, hogy vannak
fiatalítási törekvéseik.
Hazai Nemzeti Civil Alap pályázati forrásból szervezetfejlesztést folytatnak a bánkúti településrészen élők helyzetbe
hozásával. Szakemberek tartanak fórumokat, vezetői tanácsadást, tréningeket. Most Nagyváradra készül egy 16
fős csoport, csapatépítő tréningre.
Helyben 20 önkéntessel mennek a bánkúti ESÉLYNAP rendezvényre, ahol az óvodások támogatását tűzték ki
célul, már nem először.
A közelmúltban pedig jótékonysági rendezvényt tartottak a bánkúti játszótér kültéri játékainak megvásárlására,
csatlakozva a települési törekvéshez. Közel 100 ezer forintot gyűjtöttek e nemes célra.
Ez egy teljesen alulról jövő kezdeményezés volt, ahol a bánkútiak még színes kis műsorral is felléptek.

NÉLKÜLÜK NEMIGEN VAN TELEPÜLÉSI MEGMOZDULÁS, AMIRE BÜSZKÉK
LEHETNEK!
ÖRÜLNEK ANNAK IS, HOGY MUNKÁJUKAT ELISMERIK, A POLGÁRMESTERTŐL, A
KÉPVISELŐKTŐL SOK-SOK POZITÍV VISSZAJELZÉST KAPNAK. 			(X)
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Jelenleg várjuk a beadott pályázati elbírálásokat, mert
szeretnénk zarándokutat, kulturális programokat szervezni
és még stabilabbá tenni a működésünket ilyen forrásból is.
(X)

KOMMUNÁLIS HULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁS
2020. február 05,12,19,26,
március 04,11,18,25.
..........................................
SZELEKTÍV
HULLADÉKELSZÁLLÍTÁS
2020. február 27., március 26.
A
medgyesegyházi
háztartásoknál
felhalmozódó
egyéb, nem háztartási hulladék számára a Kunágotai
hulladékgyüjtő udvar szolgál.
Egyéb, fontos információkat a második linkben
találhatnak, mely leírja a hulladéklerakó pontos
címét, illetve az igénybevételhez tartozó feltételeket.
Az alábbi linken tekinthetik meg a hulladékgyűjtő udvarokat:
www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/
És további, elengedhetetlenül hasznos információkat
olvashatnak az alábbi linken:
www.dareh.hu/_bazis/kunagotai-hulladekgyujto-udvar/
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ESÉLYNAPRA KÉSZÜLÜNK
Több helyi civil szervezetünknek is jó kapcsolata
alakult ki az előző években a békéscsabai
székhelyű Egyensúly AE Egyesülttel, mely
szervezet égisze alatt működik többek között
a Békés Megyei Család, Esélyteremtő és
Önkéntes Ház is, de a közelmúltban nyerték
el a megyei CIIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM
címbirtokosságot is.
A BMCSEÖH ESÉLYNAPOT tart Bánkúton a
Baross kastélyban február 14-én. Fő szervező
partnerüknek a Medgyesegyháza és Bánkút
Mozgáskorlátozottak Egyesületét kérték fel. Az
a megtiszteltetés ért, hogy fővédnöke lehetek
az eseménynek.

A napokban a helyi egyesületi vezetőkkel
kilátogattunk a bánkúti óvodába egy rövid
megbeszélésre, mert a programba beillesztjük a
szokásos helyi gyermekfarsangot is.
Kraller József, polgármester

ESÉLYNAP- BÁNKÚT-KÖZÖSSÉGI HÁZ
2020.február 14.

De: 10 órától- Kisterem

- Bemutatkozik az Egyensúly AE Egyesület, a Békés
Megyei ÉFOÉSZ, a BMCSEÖH
- Érdekvédelmi workshop
- Szociopoly társasjáték

Du: 14 órától- Nagyterem

- Érzékenyítő játékok
- Jelbeszélgetés
- Fogyatékossággal élők fellépése
- Helyi óvodások maskarás bemutatója
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!!!
Fővédnök - Kraller József, polgármester

Partnereink: Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak
Egyesülete, Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő
Iskola
és
Kollégium
Magyarbánhegyesi
Tagintézmény, ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesülete
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