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Kis hírek

Szépítsük a kis
falunkat
Szebbé teszünk Mezőgyánt!
Folyamatosan kaszáljuk településünk utcáit és elkezdtük a
virágosítást.
Először központi helyekre,
majd később a településünk
több pontján is megkezdjük
a virágok kiültetését, a parkosítást.
Arra kérünk mindenkit, hogy
óvja és legyen igényes a környezetére! Csak ekkor lehet
virágos, rendezett falunk.

Sarkad Családi
Nap, polgármesteri
fogathajtás
Május elsején, Sarkadon a
Családi nap keretében került
megrendezésre a polgármesteri fogathajtó verseny.
Mezőgyánt, Dani Attila
polgármester képviselte és a
versenyen 4-ik helyezést ért el.

Polgármesteri köszöntő

Tisztelettel köszöntöm kis községünk lakóit és olvasóinkat!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy útnak
indítjuk településünk tájékoztató kiadványát
a Mezőgyáni Szemlét, melyben mindig az
aktuális és közérdekű információkat osztjuk
meg olvasóinkkal. Az új honlapunk folyamatosan frissülő tartalmával a
www.mezogyan.hu címen érhető el.
Néhány mondatban szeretnék tájékoztatást nyújtani az őszi választás óta eltelt idő
történéseiről. A téli hónapokban a közfoglalkoztatottak közül szép számmal vettek
részt az alábbi tanfolyamokon: kisgépkezelői, állatgondozó, mezőgazdasági munkás,
és hulladékválogató. Ezek a tanfolyamok
idén márciusban véget értek, minden résztvevő sikeresen vizsgázott és megkapta a
bizonyítványát.
A közfoglalkoztatásban próbálunk minél
több embert alkalmazni. Jelenleg 3 nagyobb
és néhány kisebb programban összesen 101
személyt foglalkoztatunk. Az itt dolgozók
segítségével szépül a falunk, Mezőgyán és
Nagygyanté is. Áprilisban elkezdődtek a
Napközis Konyha felújítási munkálatai,
valamint az Ivóvízminőség javító program
keretén belül a vízvezeték cseréje folyik, új
tűzcsapokat helyeznek el.

„Ezúton szeretném
megköszönni a
magam és képviselő
társaim nevében a
bizalmat.
Minden erőnkkel
azon leszünk, hogy
meg is szolgáljuk
azt.”

Tájékoztató

Kinder

Mezőgyániak a Mezőgyániakért
Alapítvány

Csillagok az óvodában

A

B

majdnem két évtizede, 1996.okt 8-án alapított,
Mezőgyániak a Mezőgyániakért Alapítvány működéséről, eredményeiről tájékoztatjuk a Mezőgyániakat, az
érdeklődőket, szimpatizánsokat.
Annak idején 14 Mezőgyáni, ill. onnan elszármazott alapították meg az alapítványt, azzal a deklarált céllal, hogy
a tehetséges, ám sok szempontból hátrányos helyzetű
gyerekek továbbtanulását, tehetségük kibontakoztatását
elősegítsék. Az alapítók megérdemelnek egy felsorolást:

ad Vilbel város Önkéntes Tűzoltósága és a
Christopherus Egyesület, Gerhard Stengel, Kinder
Mini csillagokat ajándékozott a kis óvodánk gyermekeinek.
Az ajándékokat Dani Attila polgármester adta át a
gyerekeknek, akik nagyon örültek az égből pottyant édes
csillagoknak. Nagyon köszönjük az adományt!

Ifj. Kakas Antal (Dunaújváros),
Dr. Szabó Gábor
(Kecskemét), Mándi Lajos (Mezőgyán), Id. Kakas Antal
(Mezőgyán), Lipták Lajosné (Viski Emma Békéscsaba), Deák
Antal (Újkígyós), Zahorán Jánosné (Vári Lenke-Békéscsaba),
Kuli István (Gyula), Ónodi Benjamin (Békéscsaba), Csótya
Imre (Mezőgyán),Gonda Józsefné (Varga Katalin)Békéscsaba,
Tárnok Ferenc (Debrecen),Váradi Zoltán (Békéscsaba), Juhász
Gyula (Gyula).
A működés első 3 évében,1997-99.ig az alapítvány nem
osztott támogatást, mivel azt a törvény nem engedélyezte.
Ezután 2000-től, összesen 13 alkalommal, alkalmanként
5-6 gyerek, részesült támogatásban, így 65-70 gyerek között
mintegy 3 millió forintot tudtunk szétosztani.
Mi támogatást adni zömmel a személyi jövedelemadó
1%-nak hozzánk juttatásával tudunk.
Ezáltal további működésünk alapfeltétele is az, hogy a
Mezőgyáni kötődésű emberek, az adó meghatározott részét
hozzánk irányítsák. Adószám: 18377635-1-04.
Várjuk a támogatásukat a Gyulai Takarékszövetkezet
Mezőgyáni Fiókjánál vezetett bankszámlára is.
Az alapítvány számlaszáma:53600075-10022348
Az alapítványirányító, vezető szerve a kuratórium, melynek elnöke a kezdetektől Váradi Zoltán. Titkára először
Zahorán Jánosné volt, majd pedig Bíró István (Mezőgyán)
lett.
A kuratóriumnak mindig tagja a mindenkori polgármester,
így volt Szabó István, Czégény Mihály, Zsoldos Zoltán is
tag, míg jelenleg Dani Attila is immáron tag lett.
A kezdettől tagok: Nagy Sándor, Mándi Lajos, és Csótya
Imre, ők Mezőgyániak. Tagok voltak még Czégény László
(Szekszárd), Dr. Viski Anna (Kaposvár), Virág Ferenc
(Békéscsaba) a gazdasági ügyekért előbb Mándi Lajosné
felelt, míg jelenleg Miksi Tímea végzi ezt a feladatot.
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Felhívás

A következő lapszámtól kezdve szeretnénk elindítani
egy ingyenes apróhirdetés rovatot. Aki hirdetni szeretne
az újságban, vagy az interneten Mezőgyán honlapján
megteheti, csupán le kell adnia a hirdetés szövegét, a helyi
önkormányzatnál.
Ugyanígy ha közérdekű információt szeretne megjelentetni,
a fent említett módon megteheti.

Címek, telefonszámok, információk

Közérdekű információk

Lakossági tájékoztató a Sarkadi Kistérség Orvosi ügyeletének működéséről. Az ügyelet működtetője:

Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, István út 6.)

ne vegyék ezt felesleges időpocsékolásnak, ezek az információk
alapvetően szükségesek ahhoz, hogy minden beteg az állapotának
megfelelően, a lehető leghamarabb ellátásra kerüljön!
(Bővebb információ: www.mezogyan.hu)

Orvosi Ügyelet telefonszáma: 66/375-229

Háziorvosi rendelő

Ügyeleti idő:
hétköznapokon, 16.00 - tól másnap reggel 08.00 óráig; hétvégén, illetve munkaszüneti napokon folyamatosan 24 órában.
HOGYAN HÍVJUK AZ ÜGYELETET?
Az Ügyeleti Szolgáltató saját diszpécserszolgálatot működtet, mely
kapcsolatban áll az Országos mentőszolgálattal.
A diszpécserszolgálat telefonszáma: 66/375-229. Ha tehát az ügyeletet szeretnék elérni, ezt a számot hívják.
(Természetesen továbbra is él a mentőszolgálat 104-es hívószáma,
amit a hirtelen jelentkező legsúlyosabb kórképek: pl. eszméletvesztés, szélütés- vagy szívinfarktus gyanúja vagy pl. balesetek esetén
azonnal hívhatnak. Ha kétségük van, hogy melyik hívószámot tárcsázzák, bármelyiket hívhatják, tehát a 104-et vagy a 375-229-et is)

5732 Mezőgyán Árpád u. 34.
Háziorvos: Dr. Ilyés Sándor
Rendelési idő:
Hétfő és csütörtök 11-15 óráig
Rendkívüli esetben hívható:
06 70 / 269 52 03
Központi ügyelet:
06 66 375 229
Hétköznapokon 16- 8 óráig,
hétvégén csak orvosi ügyelet!
Mentők 104

Sarkadi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Központ
Előjegyzést szakrendeléseinkre
munkaidőben kérhetnek az
alábbi telefonszámokon:
06 66 585 800
06 66 270 670

A diszpécserszolgálat működésének előnyei:
Bejelentéskor az erre kiképzett diszpécser (aki sürgősségi
egészségügyi szakember) egységes kérdezési és szakmai elvek
figyelembevételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről. Tehát
az állapot súlyosságától függően küldhet rögtön mentőegységet
(eset- vagy rohamkocsit, kiemelt mentőegységet) vagy kiküldheti
az orvosi ügyeleti szolgálatot. Amennyiben a diszpécser az ügyeletet küldi, arról is tájékoztatja a bejelentőt, hogy annak érkezésére
kb. mikor számíthat.
Teendők helyszíni betegellátási igény telefonos bejelentése esetén:
A bejelentés során őrizze meg nyugalmát, próbáljon lényegre törő,
pontos információkat adni, hogy ezzel is segítse a beteg időben
történő ellátását! A bejelentő lehetőleg tartózkodjon a beteg mellett, hogy pontos információkat tudjon adni a mentésirányítónak.
Fontos, hogy pontosan adják meg a bejelentő nevét, a beteg nevét,
a beteg tartózkodási helyét (nem mindig azonos a lakcímmel!),
a beteg panaszait, valamint azt a telefonszámot, ahol az ügyelet
szükség esetén a beteget elérheti. Az ügyelet megérkezéséig a
bejelentő tartózkodjon a helyszínen, biztosítsa az ügyeletes orvos
beteghez történő bejutását. A beteg állapotának változása/romlása
esetén haladéktalanul jelezzék ezt a diszpécserszolgálatnak. A
bejelentő fogadja a telefonhívást, amennyiben az ügyeletes orvos a
megadott számon szükség esetén a bejelentőt visszahívja.

Védőnői szolgálat

Gyógyszertár
Telefon: 06 66 495-010
Hétfő: 6:30-11:00;
11:30 - 16:30
Kedd: 6:30-11:00; du.: Szerda: 6:30-11:00; du.: Csütörtök: 6:30-11:00;
11:30 - 16:30
Péntek: 8:00 - 10:00 du.: Dávid János gyógyszerész, vezető

Telefon: 66/ 495-245
Várandós gondozás:
Hétfő, 12.00-13.00
Csecsemő és kisgyermek
tanácsadás:
Hétfő, 13.00-14.00
Védőnői méhnyakrák szűrés:
Behívás alapján!
Hétfő, 14.00-15.00
Boros Erika
védőnő és mentálhigiéniás szakember

Hulladékszállítás
Ezúton értesítjük a Tiszteltet lakosságot, hogy az év további
részében a következő napokon történik a hulladék elszállítása:
Június 4, 18; 		

Július 2, 16, 30; Augusztus 13, 27;

Szeptember 10, 24;

Október 22;

November 19;

December 17.

A telefonos bejelentés során a hívást fogadó mentésirányító a
bejelentőnek több kérdést is feltehet a beteg feltalálási helyével, a
betegség kialakulásával és a beteg állapotával kapcsolatban. Kérjük
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Programok, ajánlatok

Érdekel a katonai pálya?
Vállalj szolgálatot a Magyar Honvédségben!

Katonai Igazgatás és érdekvédelmi iroda

Cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 67-69; Levelezési cím: 5601 Békéscsaba Pf. 128.
Telefon: 06 (66) 447-566 Fax: 06 (66) 447-859
Email: bekes.toborzo@regiment.hu
Mezőgyán Község Önkormányzat 5732 Mezőgyán, Árpád utca 37. Telefon/fax: 66/495-100 www.mezogyan.hu
Kiadó: Mezőgyán Község Önkormányzat Képviselő Testülete Felelős kiadó: Dani Attila polgármester Szerkesztő: Fejes András
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