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Sajnos az ősz fokozódó járványügyi helyzetet hozott el számunkra. Valamennyi
teendőnket átszövi a megelőzésre való törekvés, a minél alacsonyabb terjedésre irányuló
óvintézkedések betartására történő folyamatos figyelemfelhívás. Erre való tekintettel,
az országos statisztikák figyelembevételével és a helyi orvosainkkal történt konzultációk
függvényében fokozott óvintézkedésre kérem a Tisztelt Lakosságot!
Orvosi rendelésre telefonon egyeztetett időpontban, pontosan érkezve, szájmaszkot viselve
szíveskedjenek megjelenni, a várótermekben kerüljék az egymással való érintkezéseket!
Közösségi eseményeket, rendezvényeket, csoportos találkozásokat ne szervezzenek, ne
vegyenek részt ilyen jellegű alkalmakon!
A családtagok fokozottan figyeljenek idősebb hozzátartozóikra, akik továbbra is
veszélyeztetett célcsoportja a koronavírus járványnak!
Amennyiben tehetik, a tavaszi intézkedésekhez hasonlóan végezzék el számukra a
bevásárlást, gyógyszerkiváltást!
Családon belül is mellőzzék az idősekkel a hétköznapi érintkezési formákat, mint kézfogás,
puszi, ölelés! Vigyázzunk egymásra!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt is szájmaszkban,
védőtávolságot tartva, rendhagyó módon tisztelegtünk.
Köszönjük a Schéner Mihály Általános Iskola diákjai műsorát, felkészítő
pedagógusaik munkáját!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2020. szeptember 25én, ünnepélyes keretek között „MEDGYESEGYHÁZA DÍSZPOLGÁRA” címet
adományozott Dr. Várszegi Tamás Károly részére, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett
a településnek munkásságával, a helyi szellemi, kulturális értékek növelésével, közéleti
szerepvállalásával, ami által gyarapította, gazdagította az egyetemes civilizáció értékeit.
Az ünnepi képviselő-testületi ülésen Dr. Kávássy Leila Viola, jegyző tolmácsolta a
méltatását, melyből idézünk.
„Dr. Várszegi Tamás Károly
1946. március 3. napján
született a Nógrád megyei
Endrefalván. Általános Iskolai
tanulmányait szülőhelyén, míg a
középiskolait a Balassagyarmati
Gimnáziumban
végezte.
Hamar
megmutatkozott,
hogy rendkívüli érdeklődése
a
képzőművészet
iránt
rendkívüli tehetséget is rejt, a
képzőművészet hamar magával
ragadta az akkor még tizenéves
gyermeket.
Leginkább
a
festészetben teljesedett ki.
Gimnáziumi
tanulmányait
követően, édesapja hatására választotta az orvosi pályát, aki azzal indítottael e nem könnyű
úton, hogy mindig igyekezzen a szakma elhivatott szolgálója lenni, hiszen „jó orvosra
mindig szükség van, és mindig is szükség lesz!” Felvételt nyert a Szegedi Orvostudományi
Egyetemre, ahol tanulmányait jó eredményekkel végezte. A képzőművészet iránt szeretete
is megmaradt, az egyetemi ösztöndíját portrékészítéssel, rajzolással egészítette ki.
Az egyetemi közösségbe hamar beilleszkedett, ott találkozott jóbarátjával, az azóta
háziorvosként praktizáló, akkor még orvostanhallgató Szikszai Józseffel, akin keresztül
megismerhette a „viharsarki” emberek értékrendjét, s akinek hatására hátrahagyta a
Salgótarjáni Kórház Belgyógyászatát és a szécsényi körzeti orvosi rendelőt. 1975. évben
Medgyesegyházára költözött családjával, és a település háziorvosaként hivatását első perctől
kezdve komolyan vette. Orvosszakmai tudásával, lelkiismeretességével, empatizmusával,
segítőkészségével hamar kivívta magának a helyi emberek tiszteletét és szeretetét egyaránt.
Medgyesegyháza hamar az új otthona lett, igazán magáénak érezte a települést, nemcsak
„kenyérkereső hivatását” gyakorolta a helyi lakosság szolgálataként, a nem mindennapi
festőművészeti tehetségével rendszerint megjelenítette Medgyesegyházát alkotásain,
amellyel több évtizeden át nyűgözte le a kiállításait messze földről megcsodáló nézőket, de
a helyi lakosságot egyaránt. A településünk ihlette elemek a portréin, és a tájábrázolásban
is rendszeresen megjelentek, amelyre ráismerve a lakosság szeretetén felül az őszinte
elismerésünket vívta ki. Alkotásaiból több kiállítást rendeztek, orvosként Medgyesegyházán
állt helyt, míg műveit Gyulán, Orosházán, Békéscsabán, Békésszentandráson, a Fővárosban,
de még Hollandiában is megcsodálhatta a lelkes közönség.
Neki köszönhetjük, hogy Medgyesegyháza címere jelenleg is a folyamatosságot jelképező,
az megújulásra képes Életfa, amely abban a formában áll ma is településünk Címerén,
ahogyan dr. Várszegi Tamás megálmodta, és ahogyan Szereday Ilona festő illusztrátor
megalkotta.
Dr. Várszegi Tamás elhivatott harcosa volt minden olyan helyi törekvésnek,
kezdeményezésnek, amely Medgyesegyháza közösségének egészségét, testi-lelki
egészségének megőrzését, a környezetünk, valamint a településünk tisztaságát szolgálta.
Rendíthetetlenül küzdött valamennyi jogszerűtlen vagy jogos, de a település érdekeivel
össze nem egyeztethető tevékenysége ellen, amely a település lakosainak egészségét
veszélyeztette volna.
Élére állt egy olyan kezdeményezésnek, amelynek köszönhetően Medgyesegyháza lakosai
ma is tiszta levegőbe szippanthatnak, mert egy hulladékégető erőmű - többedmagával
folytatott harcának köszönhetően elért helyi népszavazás eredményeképpen - nem épült
meg a településünk határában.
Hivatásbeli megbecsültsége, a lakosság elismerése, a betegeinek hálája a mai napig
kíséri. A 2010. évi nyugdíjazása nem szakította meg azt az elismerést, amely ma is
része életének, s amely a volt betegei, azok családjai, a lakosság őszinte tiszteletében,
hálájában testesül meg.
Közmegelégedésre szolgáló tevékenységét misem bizonyítja jobban, minthogy a
lakosság bizalmát elnyerve két önkormányzati ciklusban szerzett mandátumot, s a
lakosság bizalmát mindvégig megtartva 1990. október 8. napjától 1994. év önkormányzati
választásáig települési képviselő, majd 2010. október 14. napjától 2013. június 13.
napjáig települési képviselő és alpolgármester is volt.
dr. Várszegi Tamás nem csak aktív résztvevője, hanem mozgatórugója volt
Medgyesegyháza lakosság szolgálatának, nem csak a betegeket gyógyította meg, hanem
elhivatottságával, lelkiismeretességével mindvégig a közt szolgálta, s szolgálja ma is.

Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a
2012-es alaptörvény is megerősített.
A „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű pályázati projekt keretében
lombszívó került beszerzésre településünkön. Lassan egy hónapja lesz, hogy beüzemeltük
az új ipari kisgépet, ami az avar összegyűjtésében tesz jó szolgálatot a közterületeken.

Medgyesegyházán és Bánkúton összesen 611
világítótest működése biztosítja a közvilágítást,
ami hagy kívánnivalót maga után.
A város folyamatosan napirenden tartja
a közvilágítás korszerűsítésének témáját,
melynek kapcsán meg is történt az első lépés.
Kísérleti jelleggel kihelyezésre került kettő
darab korszerű lámpatest a Luther utca elejére.
Bízom benne, hogy az energiatakarékos, jól
világító prototípus beválik a tesztidőszakban
és tovább lehet lépnünk a modernizálás
irányába.
Minden év november 12-e, a SZOCIÁLIS
MUNKA
NAPJA
világszerte.
Magyarországon először 1998-ban került sor
a megünneplésére, majd 2016-ban a személyes gondoskodást nyújtó intézmények,
szolgáltatók dolgozóinak munkaszüneti nap is lett. E helyen is köszönöm mindazok
munkáját, akik az ágazatban napi tevékenységük során helytállnak a rászoruló egyének
támogatásában!
KRALLER JÓZSEF, POLGÁRMESTER

ISTEN ÉLTESSE KÖZÖTTÜNK SOKÁIG!
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

Tisztelt Ügyfeleink!

A Márai program keretén belül, újból lehetőségünk nyíl könyveket rendelni. Lakossági
igények figyelembevételével válogattunk a több száz könyv között és a szeptemberben
rendelt 32 kötet mellé újabb 47 könyvel bővítettük kínálatunkat. Kötelező olvasmányokból
minimum négy példányt rendeltünk, hogy egyszerre több iskolás hozzá tudjon jutni.
Minden nap lefertőtlenítjük többször is az asztalokat, székeket s a kilincseket, örömmel látjuk,
hogy a kedves ügyfelek mindig maszkban érkeznek, és ezt mindvégig magukon is hagyják.
Még van lehetőség a leselejtezett könyvek között mazsolázni, regénytől a mesekönyvekig
óriási a választék. Reméljük, lesz módunkban kiszolgálni az igényeket, mindaddig, míg
nem lesznek korlátozások, a megszokott nyitva tartással várjuk a kedves olvasni vágyókat.
Az idei évben a szén igényléséhez szükséges nyomtatványt is az épületben lehet kérni, az
emeleti irodában állunk a lakosság rendelkezésére, itt helyben le tudjuk fénymásolni az
ahhoz szükséges dokumentumokat.
Zubán Beáta

Az ügyfelek, és a Polgármesteri Hivatalban dolgozók egészségének védelme érdekében
a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalban 2020. november 2-től kizárólag az alább
ismertetett megfelelő óvintézkedések betartása mellett és időben lehet tartózkodni,
ügyet intézni.
• Az ügyfelek csak korlátozott létszámban, kísérő nélkül a szájat és az orrot eltakaró eszközt
(például orvosi maszk, textil maszk) viselve, egymástól megfelelő (1,5-2 méter) távolságot
tartva tartózkodhatnak a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal épületében található irodákban
és ügyféltérben egyaránt.
• Munkatársaink, ügyintézőink egyszerre egy ügyfelet fogadnak az irodahelyiségben, kivételt
képeznek azon ügyek, amelyeknél több személy együttes jelenléte szükséges (pl.: hagyatéki
leltár, házassági szándék bejelentése, családi jogállás rendezése ügyében tett nyilatkozatok
megtétele…stb.)
• Kérjük, hogy a Polgármesteri Hivatalba belépve a fertőtlenítésre kihelyezett eszközöket
használni szíveskedjenek!
• Kérjük, hogy csak a legszükségesebb esetekben intézzék személyesen ügyeiket!
• Kérjük, elsődlegesen a hivatal digitális platformjain, azaz ügyfélkapun, e-papíron, telefonon
vagy e-mailben intézzék ügyeiket, személyes ügyintézésre lehetőleg csak feltétlenül szükséges
esetekben kerüljön sor.

MIÉRT VAN NÁLUNK MIHÁLY- NAPON KÉTSZER DÉL?
Fiatal volt még az evangélikus templom, amikor az első világháború szele
Medgyesegyházára is elért, és magával sodorta a harangokat, hogy imádságra hívás
helyett vérontást szolgáljon a bronz. A kifosztott tornyot azonban nem hagyhatták
némán a hívők.
A frontról 1920-ban, 46 évesen hazatért Zsíros Mihály belehalt a harcok közben szerzett
fertőzésébe. Özvegye, Laczó Ilona és családja – hogy ezzel elhunyt szerettüknek is
emléket állítsanak – úgy döntöttek, adományoznak a gyülekezetnek egy új harangot.
Bronz azonban nem volt, a nemes fém mind kint maradt a véráztatta földeken. Így
hétköznapi alapanyagból, acélból öntettek nemes tárgyat, és ajándékozták meg
vele nem csak az egyházat, de az egész települést is. Ez a harang szólt a trianoni
békediktátum kihirdetésekor, és még sokáig ez hívott az istentiszteletre, halálesetkor
értesített, és minden nap delet jelzett.
Azóta, hogy először megkondulhatott, száz év telt el. Időközben jobb és rosszabb
idők egyaránt beköszöntöttek. A templom lassan újabb és újabb, immár ismét bronz
harangokkal gazdagodhatott. De a háború veszteségei között a remény hangját
hirdető, egykori kis harang ma is megvan, és minden év szeptember 29-én, Mihály
napján a déli harangszó után megszólal. Emlékeztet, hálát ad Istennek, és biztat, hogy
a nehézségek közül is van kiút. Ezt üzeni e napon az evangélikus templomból szálló,
kétszeri déli harangszó.
A közelgő adventi időszak is segíthet abban, hogy az egyházközség tagjai és a
városunkban élő leszármazottak hálás szívvel emlékezzenek erre a nem mindennapi
ajándékra, és az örökséget továbbadva őrizzék meg az elődök legnagyobb kincsét, a
jövőbe vetett reményt.

Személyes ügyintézésre kizárólag a 2020. november 2. napjától elrendelt
ügyfélfogadási rend szerint van lehetőség:
Hétfő 7.30 - 12.00.
Kedd - Szerda 7.30 - 12.00 és 12.30 - 16.00.
Csütörtök - Péntek - -

• Fenti ügyfélfogadási rend nem vonatkozik a Polgármesteri Hivatal Pénztári nyitva tartására.
Pénztári ki- és befizetések tekintetében kérjük, hogy a főbejáratnál szíveskedjenek várakozni,
oly módon, hogy a Pénztár előtti ügyféltérben egy fő várakozzon.
• Az elrendelt ügyfélfogadási időtől eltérő időpontban ügyet intézni kizárólag előzetes
telefonos időpont egyeztetéssel van lehetőség az alábbi telefonszámokon:
Szociális és Humánpolitikai Iroda: 06 68/440-000/111-es mellék.
Anyakönyvvezető: 06 68/440-000/131-es mellék.
Műszaki – Településüzemeltetési Iroda: 06 68/440-000/118-as mellék.
Adóügyi Iroda: 06 68/440-000/124-es mellék.
Pénzügyi és Gazdasági Csoport: 06 68/440-000/125-ös mellék.
Pénztár: 06 68/440-000/114-es mellék.
Titkárság: 06 68/440-000/116-os mellék.

Zsíros András

Kérelmeiket a www.medgyesegyhaza.hu címen elérhető Önkormányzati Portálon, illetve
az ún. E-papír (https://ohp-20.asp.lgov.hu/) szolgáltatást nyújtó internetes honlapon,
valamint a www.magyarorszag.hu/epapir szolgaltatás menüpont alatt is benyújthatják.

Akik kitárják a szívüket és az otthonukat – Nevelőszülőket
toboroznak Békés megyében

Kraller József, polgármester

Kevesen tudják, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyerekek ma már nem
nagylétszámú intézetekben, hanem nevelőszülőknél, vagy lakásotthonokban élnek – így
kisebb, szeretetteljes közösségbe kerülnek rögtön az után, hogy traumát éltek át. Napjaikban
egyre fontosabb, hogy minden gyermek családban nőhessen fel, érezze annak megtartó erejét
– azok is, akiket kiemeltek a vérszerinti családjukból. Ezért kezdett a nevelőszülői hivatást
népszerűsítő kampányba Békés megyében a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató.
„…mert minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy családban éljen...” – ez annak televíziós
és rádiós kampánynak az üzenete, amellyel a gondoskodásában élő gyermekek számára toboroz
nevelőszülőket az egyházmegyei intézmény. A Szeged-Csanádi Egyházmegye szolgáltatója
ez év július elsejétől Békés megye mellett további hét megyében végzi ezt a felelősségteljes,
gyermekvédelmi feladatot.
– Mi a megyében több mint 500 szakellátásban lévő gyermekről gondoskodunk, ők 120
nevelőszülői családnál valamint három lakásotthonban élnek. Az a célunk, hogy ott találjunk
nekik megfelelő környezetet, ahol szeretetet és biztonságot nyújtanak számukra. Ám sok a
családjából kiemelt gyermek, aki elhelyezésre vár – hangsúlyozta Bulla Erika, a szolgáltató
Békés Megyei területi igazgatója.
A nevelőszülő feladata a teljes körű ellátás biztosítása mellett az, hogy hozzájáruljon a gyermek
testi, lelki, érzelmi fejlődéséhez. Segítse traumái feldolgozásában, reális jövőképet építsen fel
benne úgy, hogy képes legyen a helyes családi minták elsajátítására és értékek átadására.
Nevelőszülőnek lenni ma már valódi hivatás: 2014-től a nevelőszülői jogviszony foglalkoztatási
jogviszonnyá alakult át. A nevelőszülők díjazása lehetővé teszi a társadalombiztosítási ellátást,
amit figyelembe vesznek a nyugdíj számításánál.
– A nevelőszülőt az elhelyezett gyermekek után nevelési díj, valamint a család havi költségeinek
fedezésére, a gyermekek szükségleteire ellátmány illeti meg - részletezte a hivatásvállalással
együtt járó tudnivalókat Kisné Fekete Marianna, a Békés megyei nevelőszülői hálózat
vezetője. Hozzátette: nevelőszülőnek olyan 24 életévet betöltött magyar állampolgárok
jelentkezhetnek, akik megfelelnek a jogszabályi feltételeknek, de a legfontosabb, hogy ezen a
pályán olyan emberekre van szükség, akik képesek az otthonukat és a szívüket is kitárni, azok
előtt a gyerekek előtt, akik valamilyen ok miatt nem nevelkedhetnek a saját családjukban.
Azzal, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye átvette a szakellátást Békés megyében,
számos fejlesztéssel és rengeteg programmal bővült szolgáltatásuk, ezért jó a Szent Ágota
Gyermekvédelmi Szolgáltatónál nevelőszülőnek lenni – mondta a szakember.
Ha érdekli a nevelőszülői hivatás, itt jelentkezzen
További részletekről az alábbi elérhetőségeken lehet tájékozódni: írjon levelet a
neveloszulo.jelentkezes@szentagota.hu; címre, vagy hívhatja a 06 20 946 1005-ös,
központi telefonszámot, illetve Békés megyében a 06 20 745 80 33 – as telefonszámon is
érdeklődhet.
(X)

Tisztelt Lakosság!
Medgyesegyháza város több utcájában problémát jelent az ingatlanok beazonosítása,
a házszámok hiányos, nem megfelelő, nem kellőképpen látható feltüntetése miatt. Több
ingatlanon a házszámok egyáltalán nem kerültek kihelyezésre. A kialakult állapotok
megnehezítik a betegszállítók, postai kézbesítők, mentő, tűzoltó és a többi közszolgáltató
munkáját.
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről és
a házszámozás szabályairól szóló 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
Rendelet) 2014. április 1. napján lépett hatályba.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Rendelet 15. §-a szerint a házszámot jelző táblát
(a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól
látható módon kell azt elhelyezni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható
állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan használója, kezelője,
ennek hiányában tulajdonosa gondoskodik.

2018. március 29. napjától lépett hatályba Medgyesegyháza Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek megszegésének
következményeiről szóló 12/2017. (VII.18.) önkormányzati rendelete, melynek 3. §-a alapján a
közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben 100.000,- forintig terjedő
közigazgatási bírság kiszabásának van helye. (A házszám kihelyezésére, pótlására, vonatkozó
szabályok be nem tartása a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül.)
Természetesen nem a bírságolás az elsődleges cél, hanem az, hogy önként mindenki
tegyen eleget a házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos kötelezettségének.
Ellenőrzésre váró utcák: Áchim András utca, Alkotmány utca, Baross utca, Báthory utca,
Béke utca, Bercsényi utca, Bocskai utca, Dózsa utca, Gárdonyi utca, Hunyadi utca, Irányi
utca, József Attila utca, Kiss Ernő utca, Szabadság utca, Széchenyi utca, Szondy utca, Vécsey
utca, Vörösmarty utca, Zrínyi utca, Bánkút-Dózsa utca, Bánkút-Kossuth utca, Bánkút-Petőfi
utca, Bánkút-Rózsa utca.
Fentiek alapján kérem a lakosságot, hogy 2021. január 31. napjáig gondoskodjon a Rendelet
szerint a házszámtáblák szükség szerinti pótlásáról, kihelyezéséről, mert a Rendelet betartását
a Polgármesteri Hivatal munkatársai fokozottan ellenőrzik.
Dr. Kávássy Leila Viola, jegyző
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EGYESÜLETÜNK IVARTALANÍTÁSI AKCIÓT HIRDET

A TAVASZI ÓVODABÁLRÓL

Minden felelős gazdit szeretnénk támogatni, ezért az egyesületünk az ivartalanítás 50%át kifizeti, legyen szó kutyusról vagy cicáról. Az árak irány mutatóak, bizonyos esetekben
lehetnek eltérések.

Jótékonysági óvodabálunk 20. alkalommal került megrendezésre 2020. március
7.-én! Sajnos az akkor kialakult járványügyi helyzet nem tette lehetővé, hogy
minden úgy működjön, ahogy szokott! Most szeretném bepótolni azt, ami akkor
elmaradt! Megköszönni mindazt, amit kaptunk!

Nőstény kutya
• 10kg alatt: 14.900Ft.
• 10-25 kg: 15.890Ft.
• 25 kg felett: 18.900Ft.

Kan kutya
5715 Ft.
6985 Ft.
8255 Ft.

A fent említett összegekből értendő a -50%!

Természetesen az egyesület kasszája is véges, ezért, ha már nem lenne anyagi keretünk, akkor
lehetőség van várólistára feliratkozni.

Óvodánk nem volt mindig ilyen szép, és jól felszerelt, mit amilyen most! 1998-ban
fogalmazódott meg bennem és munkatársaimban a rendezvény ötlete. Első alkalommal 140
ember volt jelen, a mostani Hegedűs vendéglőben.
Azóta a rendezvény nagyon kinőtte magát, egy csodálatos hagyománnyá vált, amelyre
nagyon büszkék vagyunk!
A hosszú évek alatt nagyon sok mindent vettünk a gyerekeknek! Az elmúlt év bevételéből
tornaszobánkba óvodai mászófalat építettünk.
A jótékonysági Óvodabál idei bevételéből az udvari eszközeinknek tároló helységet
szeretnénk kialakítani, amely folyamatban van.
Az Óvodabál bevétele: 1.929.559 ft. Hálásan köszönjük mindenkinek!
Ennek a rendezvénynek a rugója a gyerekek iránti szeretet, ami mindenki szívében ott
lakozik, de nehezen formálódik szavakká! Én is nehezen találom erre a szavakat ezért
nagyszerű költőnket idézem: (Aranyosi Ervin: Szeress!)
„Aszeretet sose véges, mert hatalmas a szívünk. Belefér az egész világ, ha mi mindent szeretünk.
Kitárul az Univerzum, szeretettől nő a tér. Megjavulhat világunk is, ha a Földön körbeér.”
Nagyon hálás vagyok azért, hogy a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda dolgozói ilyen
nagyszerű csapatot alkotnak, hiszen nélkülük ez a rendezvény ma nem élne!
Név szerint: Balázs Katalin, Bucsainé Árgyelán Hajnalka, Forrásné Varga Judit,
Futaki –Bíró Márta, Gazos Józsefné, Gulyás Andrea, Göcző Mátyásné, Grósz Irén,
Hagya Zsoltné, Hankó Anita, Jantó Roxána, Kovács Zoltánné, Madariné Szíjártó
Anita, Megyeri Elvíra, Papné Réti Erzsébet, Paszmár Tímea, Petrusán Jánosné, Sípos
Andrea, Széllné Loss Szilvia, Takács Ferencné, Szákné Oláh Nikolett, Oravecz Gábor,
Ungerné Páger Edit, Varga Vincéné, Zám Anikó.
Külön köszönet Molnár Enikőnek, hogy segített a szülők összefogásában. Köszönet jár, a
kis táncos lábú gyermekeknek és szüleiknek!
Anya-fia: Gubicza Csilla - Maczelka Balázs, Kovácsné Csáki Mónika - Kőszegi Zsombo,
Madari-Szijártó Anita – Madari Kende Bence, Molnár Blanka – Molnár Zsigmond
Dániel, Nagy- Varga Magdolna – Nagy Benedek, Paszmár Tímea – Valyuch János,
Petrovszkiné Lengyel Mária – Petrovszki Bence, Sándor Barbara – Kovács Máté Sándor,
Szakács Erzsébet – Borzák Barnabás. Sokan azt az elvet vallják, hogy a jótékonykodást
csendben kell csinálni, hiszen nem a mi személyünk a lényeges, hanem az adomány.
Szerintem ez egyáltalán nem így van. Fontos, hogy példát mutassunk másoknak, azt pedig
nem lehet úgy, hogy elbújunk.
Támogatóink: Arany Kacsa Étterem Mezőkovácsháza - Farkas Éva Beer Burger Bár
Kerekesné Tóth Ildikó, Bódi Nikoletta Judit, Bollókné Kiss Magdolna Borsos Csaba - Borsos
Cukrászda, Czollner Csaba, Csaba Center, Cseh György és családja, Csicsely Zoltánné,
Csizmadia Tibor, Dafkó Nóra 100x szép üzlet, Dorogi Beatrix, Dr. Hargel Ahmad - Hargel
és Társa, Dr. Nagy Béla György és családja, Dusik János és Kiss Magdolna, Evangélikus
Egyház, Farkas Gyula, Fodorné Pozsár Vivien, Forgó-Kövesdi Éva MasszíroZóna,
Futaki János és családja, Futaki Jánosné - Bánkúti Csemetekert, Goods Market
Medgyesegyháza- Forgó Pál Gyivicsán András és Neje, Gyulai Várfürdő Kft., Haladás
Plus Mezőgazdasági Szolgáltató Kft.- Lipták László, Hankó Ilona, Héja Richárd, Hevesi
Zoltán és családja, Holecz Zoltán és családja, Horváth András és családja, Hrabovszki
Erika, Hubertus Vadásztársaság, Icuka Cuki - Kociszki Ilona, id. Faraga János és családja,
István Józsefné, Juhász Vivien - kozmetikus, sminkes szempilla stylist, Junior ZRT.
Medgyesegyháza, Karancsi Zoltán és családja, Kotri László és családja, Kotroczó Katalin,
Kovácsné Moravszki Mónika, Kövesdi László és családja, Kraller József és családja, Laukó
Tünde, Madari Imréné, Madari Zoltán és családja, Major-húsbolt - Major József, Medgyes
Termeltető és Szolgáltató Kft. - Weindinger Krisztián, Medgyes Security - Petrovszki Attila,
Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ Dorogi Imre Medgyesegyháza, Városi Önkormányzat
Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár, Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány Gácsér Béláné, Medgyesegyházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat - Nyáriné Szlávik
Mária, Mézes Édes Cukrászda Mezőkovácsháza, Mező Istvánné, Mitykó Mihály és a
közmunkaprogram dolgozói, Mochnács Éva, Mórahalmi Gyógyfürdő Mozgáskorlátozottak
Egyesülete - Szabó Györgyné Zsuzsa, Nagy Géza és családja, Nyíregyházi Állatpark,
Opauvszki Anita - Anita Fodrászműhely, Oraveczné Szöllősi Judit - Mimi Kozmetika,
Orestyák Jánosné Buka Mária, Orestyák Jánosné Pintér Györgyi, Összefogás a Jövőnkért
Egyesület - László Attila, Papp Lóránd és családja - Palma Vendégházak, Polgármesteri
Hivatal - Képviselő testület tagjai, Potocska Norbert, Román Nemzetiségi Önkormányzat
Varga Sándorné, Romhányi Ferenc fényképész, Ruck Márton és családja, Schéner Mihály
Általános Iskola – Dr. Sióréti Gabriella, Stangli Sütöde - Szöllősi György, Stefanik Anita,
Sütő Mária Márta Alpolgármester Asszony, Szabó Józsefné Editke, Szabó Tamás, Számel
János és családja, Platán Patika, Szamosi Mihály - Szamosi Iparcikk, Szamosi Zoltán és
családja, Székely-Kovács Rita és családja - Dr. Kanapé Bútoráruházak, Széll Kálmán,
Szenteczkiné Kovács Ibolya, Szigetvári János és családja, Tabacum Bt. - Simondán Csaba,
Tündértkert Virágbolt - Gál Tünde, Varga Márk - Műv-Bár, Vozár Tamás.
Köszönöm mindazok hozzájárulását, akik felismerve a célt, mellénk álltak és anyagilag,
eszmeileg, munkájukkal, szakértelmükkel támogatták ennek a rendezvénynek a létrejöttét.

Az ivartalanítás fontos!

Az állatok ösztönlények, nem gondolkodnak, hanem cselekszenek az ivarzás idején. Nem
jut eszükbe, hogy már többször szültek vagy párosodtak, csak teszik azt, amit nem kellene
sokszor tenniük. Ez az ösztön.
NEM PEDIG A SZERELEM!
Még napjainkban is erősen tartja magát az a nézet, hogy a nőstény kutyáknak, macskáknak
egyszer szülniük kell, mert számukra az ellés olyan testi és lelki előnyökkel szolgál, amely
nélkül nem képesek leélni az életüket…
Nézzük meg a tényeket! A kutyáknál, macskáknál az utódgondozás ideje rendkívül rövid. A
kölykök gyakorlatilag 6–8 hetes korban elszakadnak anyjuktól és a későbbiekben semmilyen,
emberi mértékkel mérhető anya-gyermek kapcsolat nem jön létre közöttük. Azok az egyedek,
amelyek később is együtt maradnak, falkatársként fognak viselkedni, amelynek nem a szülőutód kapcsolat a mozgatója.
Hazánkban is óriási probléma a kóbor- és kitett állatok létezése. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy
egyre több a felelőtlen gazdi, aki szívtelenül sorsára hagyja a nem kívánt kölyköket vagy
felnőtt állatokat. Akik szerencsések, nehezen túlélik, de nem találnak gazdira, napról-napra
tengődnek, de ők is ivarzanak és újabb ártatlan lények jönnek a világra, akikre nehéz feladatok
várnak az életben.
Ez a körforgás sosem szűnik meg, ha mi, emberek nem gondolkodunk felelősségteljesen és
nem cselekszünk. Tenni kell érte, hogy csökkentsük és megszüntessük ezt a problémát.
Azokat a kutyákat és macskákat, akiket nem szeretnének tenyészteni (hangsúlyoznánk a
tenyésztés szót!), kérjük, ivartalanítsák! Csak egy műtétre van szükség! Ezzel állatainkat is
megkíméljük a szülés terheitől, mert nyilván nem tesz jót a szervezetüknek a szinte folyamatos
vemhesség, majd szoptatás, valamint a sokszor kialakuló gennyes méhgyulladástól. Még nem
is regenerálódik a testük, amikor már megint vemhesek lesznek.
Amennyiben kan kutyusa vagy kandúr macskája van, őket is érdemes ivartalanítani, hacsak
nem zárt környezetben élnek és nem tudnak kóborolni vagy elszökni tüzelési időszak alatt.
Főleg a kandúr macskák azok, akik könnyebben elmennek az otthoni környezetből és keresik
meg a tüzelő nőstényt, majd hazamegy a kandúr, mint aki jól végezte dolgát. Így is van, de
akkor már késő, mert 62 nap múlva eredményes szülő lesz és még több cica, aki esetleg az
utcán él majd, illetve tengeti életét.
Azt is érdemes tudni, hogy az ivartalanítás után pár hét elteltével, sokkal nyugodtabb és
kiegyensúlyozottabb állatok gazdái lesznek, mint azelőtt, mivel hormonális változás
következik be pozitív irányba. Megszűnnek a szökési kísérletek, valamint az állandó
ugatás tüzelési időszakban. A kandúr macskák nem verekszenek többé és nem tűnnek el
napokra. Az ivartalanítás nem egy költséges dolog, de többé nem lesz gondja a szaporulat
elhelyezésével sem.
Közreadta: Juhász Vivien
Kutya ivartalanítással kapcsolatban Juhász Vivient a +3630/718 5454-es,
macska ivartalanítással kapcsolatban Laukó Tündét a +3630/320 9731-es
telefonszámon lehet keresni.

VÉRADÁS
Medgyesegyházán 2020. december 16. szerda
8.00-11.00-ig a sportcsarnokban véradás lesz.
A betegek folyamatos ellátásához a koronavírus járvány idején is szükség van a
vérkészítményekre. Ahhoz, hogy a vérellátás biztosított legyen, a véradás körülményeit
is szigorítani kellett. Természetesen nálunk is betartásra kerül minden előírt óvintézkedés,
ami mindnyájunk érdeke.

VÁRJUK, JÖJJÖN,
SEGÍTSÜNK EGYÜTT!

Király Gyöngyi,
Vöröskereszt helyi szervezetvezető
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Varga Jánosné, intézményvezető
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TELEPÜLÉSI ADVENT KICSIT MÁSKÉPP

KIADVÁNNYAL IS KÉSZÜLNEK ÉV VÉGÉRE

Medgyesegyházán szép hagyománya alakult ki az évek során a közösségi adventi
megemlékezésnek. A tavalyi évi „VÁRAKOZÁS” programjai messze felülmúltak
minden addigit és példaértékű összefogás teremtődött a 4 hétvége rendezvényeinek
megvalósítására.
Az idén is időben megkezdődtek az előkészületek, számos stábmegbeszélés, felkérés és
előkészületi munka történt, de sajnos a koronavírus járvány miatt, nehéz szívvel, de az
adventi közösségi programokról való lemondásról kellett dönteni.
Az adventi koszorú kihelyezése és a térdekoráció, a fenyőfaállítás nem marad el,
és természetesen a MIKULÁS POSTALÁDÁJÁBA is bedobhatják a gyerekek, a
„Nagyszakállúnak” írt leveleiket.

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület tartalmas programot hagyhat
maga mögött az esztendőben. A koronavírus járvány miatt hozott intézkedések mellett is
sikerült átszervezniük és megvalósítaniuk vállalásaikat.
Sütő Mária Márta, egyesületi
elnök
arról
tájékoztatta
lapunkat, hogy decemberre
még egy kétnyelvű kis
kiadvánnyal is kedveskednek
a
tagságnak,
a
helyi
románságnak, az egyesület
munkája iránt érdeklődőknek.
-Nagyon bízunk benne, hogy
a Nemzetiségek napját is meg
fogjuk tudni tartani, fellépésre
várjuk a gyulai Dokumentációs és Információs Központ táncegyüttesét.
Életre hívása óta, mi vagyunk a gesztorszervezete a Medgyesi Civil Kerekasztalnak, a
közelmúltban ültünk össze. A települési adventi rendezvénysorozat volt a téma, melynek
megvalósításában évek óta jeleskedünk önkéntes munkánkkal.

Ez az idén sajnos elmarad, de nem hagyjuk a tagságot magára a karácsonyi ünnepkör idejére.
Telefonon, facebookon tartjuk a kapcsolatot, a nemzetiségi újság is eljut mindenhová. (X)

Futaki János, főszervező tájékoztatott, hogy a pedagógusok, az óvódai dolgozók, igent
mondtak a fellépésekre, csakúgy, mint Goffry és a Beatus, az Advent Singers, a Voice of
the Glory, az amatőr színtársulatunk „ANGYALI AJÁNDÉKKAL” készült.
Sütő Mária Márta, alpolgármester asszony a Civil Kerekasztal tagszervezeti részéről
mondta el, hogy valamennyien startra készen álltak mind a vendéglátásban, mind az egyéb
programokban való önkéntes tevékenységekre.
Köszönet jár mindenkinek, de most az egészség az első!
A város igazi gyermekbarát meglepetést gondolt ki a téli ünnepkör idejére. Egy közel 10x20
méteres műjégpálya felállítását szerveztük meg, hogy korcsolyázással lehessen kárpótolni
az óvodásokat, iskolásokat a kiesett uszodai és egyéb sportolási lehetőségek miatt. Ezt
is meghiúsítja a járvány, de talán jövőre mindennél nagyobb lendülettel, lelkesedéssel
tudunk majd együtt várakozni, ünnepelni!
Kraller József, polgármester

30 ÉVES AZ ÖNKORMÁNYZATISÁG
Medgyesegyházán 1990. szeptember 30-án tartották az első önkormányzati választást.
A választó névjegyzékbe 3534 fő választópolgár került regisztrálásra, érvényes
szavazatot 1884 fő adott le. A 11 képviselői székért 32-en mérették meg magukat. Fehér
György, korelnök lett az alpolgármester, aki megőrizte a korhű dokumentumokat a
képviselőtestület alakuló üléséről is. Köszönjük!

ZÁSZLÓ IS HIRDETI AZ ÖRÖMHÍRT
Medgyesegyháza városa is csatlakozott
a „Három Királyfi, Három Királylány”
Mozgalom augusztus 23-án közzétett
országos babazászló-felhívásához.
- A kezdeményezés lényege, hogy a
településünkön egy új élet érkezésének
örömét azzal is kifejezzük, hogy kitűzünk
a városháza falára egy babazászlót- tudatta
lapunkkal Sütő Mária Márta, alpolgármester
asszony, aki meg is vásárolta a városnak a
kék és rózsaszín alapú lobogót.
A jelek arról árulkodnak, hogy kislányt
köszönthetünk elsőként, ráadásul kettőt is.

Isten hozta őket!

Köszönjük Medgyesegyháza Önkormányzatának a segítségét, hogy a Jókai utcai
iskola első udvara szélesebb járdával lett gazdagabb.
Így a gyerekek esős időben is a szabad levegőn tartózkodhatnak, szaladgálhatnak.
Schéner Mihály Általános Iskola
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