XXVI. évfolyam, 9. szám

2016. SZEPTEMBER

Szüleink, családtagjaink, rokonaink, barátaink, társaink elvesztése pótolhatatlan veszteséget jelent
mindannyiunk számára. Az elmúlás szomorú tényét
– még akkor is ha tudjuk, hogy elkerülhetetlen és
megmásíthatatlan - nehéz, de talán soha nem lehet
végérvényesen tudomásul venni, feldolgozni. A fáj-

tanított! Pedagógus dinasztiák nevelkedtek tanításain, könyvein, jegyzetein. Kutatási területe volt a tanárképzés fejlesztése, vezetéstudomány, neveléstörténet, jeles pedagógus egyéniségek munkásságának
-

hiába próbálunk másra gondolni, pótcselekvésekbe
menekülni annak reményében, hogy azok gondoladunkban, de nagyobb közösségeink – Medgyesegyháza és Magyarország – esetében is.

1997-ben 70 éves korában ment nyugdíjba. MedgyesEGYHÁZA DÍSZPOLGÁRA” címét adományozta
részére. Mindig és mindenkor elmondta, hogy egész
életére pozitív hatást gyakorolt az, hogy Medgyesegyházán született és nevelkedett. Látogatásaival,
Medgyesegyháza Városa, polgárainak közösségei az jelenlétével rendszeresen megtisztelte Medgyesegyidei évben is súlyos, fájdalmas veszteségeket szenvedett el. 2016. július 30–n életének 88. évében meghalt Gál Jánosné, a mindenki által szeretett Elza néni.
- ben Szegeden helyezték örök nyugalomba.
ja, embersége, gyermekszeretete, közösségünk iránti
Amikor a búcsú, az elmúlás körülményeit, szomorú
tényeit vizsgáljuk, nem hallgathatjuk el, hogy rendkíítélte oda részére a „MEDGYESEGYHÁZÁÉRT” vül sajnálatos és egyre gyakoribb az a jelenség, hogy
- inkább fokozza fájdalmunkat! Halottaink iránti tisz-

2016. augusztus 31-n életének 89 évében hunyt el
Szegeden dr. Gácser József, aki 1927. április 19-n
Medgyesegyházán született. Egész életében tanult és

FIGYELEM!
Hetven órás, ingyenes informatikai (számítógépes)

Ezúton

szeretnénk elnézést kérni a
hogy a megjelentetett Dinnyefesztivál
támogatói névsorából kimaradtak!
Tisztelettel köszönjük támogatásukat, mellyel nagymértékben hozzájárultak a Dinnyefesztivál sikeres
megrendezéséhez!

Jelentkezni lehet
dési Házban vagy a

-es telefonszámon.

2-án országos népszavazást tartanak. Szavazni csak

Magyarország befogadó nemzet, a történelem során ez sokszor bizonyított tény. Jelenleg is itt él 13 nemzetiség, gaz-

A
népszavazásra a vonatkozó egyéb jogszabályokon túl kifejezetten „

Mindig is nyitott ak voltunk arra, hogy segítséget nyújtsunk
azoknak, akiket valóban üldöznek, segélyadományokat
tük,segítjük az arra rászorulókat jelenleg is.

Ezek közül az alábbiakat emelném ki:
-

désével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvékerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
9. § (1)

A migránsok közül nem mindenki terrorista, azonban jelenújfajta népvándorlásnak, bevándorlásnak, „új honfoglalásnak” vagy „a globalizáció felgyorsításának”.Mindenesetre számolnunk kell azzal, hogy nem más a cél, mint, hogy
alapjaiban
Cselekednünk kell, ha az iszlám helyett ötven év múlva is
Medgyesegyháza polgárainak is.

(2)

10. §
boldogulását és

11. § A 10. § a) pontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a helyi

Kérdés esetén kérem, forduljanak bizalommal a Medgyesegy-

Tisztelt Medgyesegyházi Polgárok!
Véleményem szerint az októberi szavazás nem old meg semmit sem a menekültválságból, sem az oktatás, az egészségügy vagy az emberek megélhetési problémáiból.
Gondolkodjanak el a leírtakon, és döntsenek úgy hogy…….
Maradjanak otthon október 2-án!
Tisztelettel:
Dusik János

„A magyareltaposhatatlan. Ez több évszázados tapasztalat. A magyar
nem birkanép, hanem hihetetlenül türelmes és rugalmas.
Megtanult alkalmazkodni az idegen érdekek kijátszásához.”

2016. júliusában a
Medgyesegyháza Városi
Önkormányzat
Könyvtár pályázatot
nyújtott be az Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítványhoz a gyermekek
nyári napközis táboroztatására. A pályázatot meg-

moziban, a Gyopárosi Strandon, megnézte Gyulán
a XVII.századi barokk Kálvária kápolnát, a várat, s
egy délutánt a gyulai strandon is eltöltött.

Schéner Mihály Általános Iskola tanítóját.
amely nélkülözhetetlen közösségeink és a családok életében” .

HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST
T ZÖTT KI.

A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió
az Országgy lés hozzájárulása nélkül is
el írhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történ kötel
telepítését?”

2016. OKTÓBER 2.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART .

és Szigetvári Józsefné tanítóknak, hogy egy hetet táboroztatással töltöttek, s szereztek szép élményeket a
gyermekeknek.
Köszönjük a Schéner Mihály Általános Iskolának,
hogy helyet adott a tábornak, az iskola és a Medgyesdig a segítséget!

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükr l
2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.

A magyarországi lakcímmel rendelkez választópolgár személyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyét l távol tartózkodó választópolgár
elföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2016. szeptem er 30-án 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzék e vételt 2016. szeptem er 24-én
16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

pességeik kibontakoztatásához, mindent megteszünk annak érszolgálva – emelte ki a térségfejlesztési koncepció kidolgozáGyörgy.
A Szövetség – szándéknyilatkozata értelmében – a tagként közre-

jai komplex térségfejlesztési programot dolgoznak ki számos
ágazatban (pl. foglalkoztatás, turizmus, gazdaságélénkítés),
a Calendula Terv kiemelt területe az oktatás is. A cél, hogy

-

sportosztályt is.
zésnek adunk helyet. Sportosztályt is indítunk a 9. évfolyamtól,

Szeptember 10.-én ismét megrendeztük a már hagyomány-

meghívni a családjukból, a gyerekeknek apró ajándékokat
készítettek, mi pedig a tökéletes megvalósításon dolgoztunk. Mindenkinek megvolt a feladata, gördülékenyen,
csapatmunkában intézkedtünk.

is – mondta el Sándor Zoltánné, a Hunyadi iskola igazgatója.

-

– Minden feltétel adott, hogy elinduljon a képzés a Hunyadi ishelyben továbbtanulni, szakmát szerezni, akik még nem szereta gimnázium megtartó ereje is növekedhet. Valamennyi térségi
középiskolát, szakiskolát felkerestünk, a hunyadis képzés indísa sarkalatos pontjai a komplex térségfejlesztési koncepciónak.

mény dolgozóit.
Külön köszönet a Medgyesegyházi Cups and Dance csoportnak a rendkívül látványos produkcióért, a Csanádarendezvény sikeres lebonyolítását helyi vállalkozások, és
hozzátartozók is támogatták. Köszönjük a felajánlásokat a
Hubertus Vadásztársaságnak, a Goods Market üzletnek,
zóknak.

nak. Az élet minden területére, szinte minden nap jelen-

támogatásokat lehet megszerezni, amelyek forrása az
Európai Unió költségvetése, illetve hazai költségvetés.
munkát fektet pályázatok elkészítésébe és azok benyújtásába. Gyakran sok hónap esetenként több év, akár egy
választási ciklus is eltelik azzal, hogy egy-egy pályázat a megvalósítás szakaszába jut. Az sem ismeretlen,
hogy több választási ciklust felölel egy-egy pályázati
cél kidolgozása, benyújtása, elbírálása, a közbeszerzési- és egyéb pályázatok lefolytatása, majd a pályázati
názás IV. üteme” is. A pályázatokkal kapcsolatban különféle vélekedések ismertek, de a többségi vélemény az,
hogy „pályázni kell” és „aki nem pályázik, az nem is
nyerhet”!
Önkormányzatunk már több pályázatot nyújtott be, illetide évben végre siker koronázta törekvésünket, amely-

úton is köszönetemet fejezem ki a Gondozási Központ

támogatás érdekében. A támogatás felhasználására, a kivitelezés megvalósítására, a beszerzés megvalósítására a
-
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