
XXVII. évfolyam, 4. szám 2017. ÁPRILIS

2017. április 12-én, szerdán 10 órakor Medgyesegyháza Város 
Önkormányzata ünnepi megemlékezésre invitálta a lakosságot és az 

emlékezetes eseménynek is 

meg Medgyesegyházára. 

énekelt.



2017-ben ismét megrendezésre került a „Megyefutás” Békés - megyében, március 28. és április 8. között, Tóth László 

tartása azon a lakóhelyen, ahol éppen élünk. A 2014 óta elindult futás 52 települést érint, mely 12 nap alatt 580 lefutott 
kilométert jelent.

személyesen üdvözölte a nagykövetet, majd Tóth László is elmondta futása célját.

megmozduljanak a megyében. Futónagykövetként ez a küldetésem lényege, de ez nekem személyes ügyem is. Úgy 

egészséges életmódnak, az ép testnek és léleknek.”

között immár 18. alkalommal rendezi meg az Internet Fiestát nagy 
sikerrel.

korosztály bátran részt vehetett. 

a könyvtárba.

MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA A
 KÖNYVTÁRBAN

jutalmaztuk.



részt vettek. 

Borsos Cukrászdának, és a névtelen felajánlóknak.

évben változatos program keretén belül megtartunk majd. 

Ideje
 

lakosságot, hogy intézményünk ingyenes pszichológiai 

szakember gyermeknevelési problémák, családi- kapcsolati 

részére. A szolgáltatás szerdai napokon 1400 00 óráig 

települési önkormányzat, ha másként nem rendelkezik, az éves 

önállóan gazdálkodik és az önkormányzat zárszámadásával 

diák- és hallgatói önkormányzatok delegálásával, vagy ezen 

önkormányzat elnökét a delegáltak maguk közül választják 

hónapon belül pótolja. A települési önkormányzat egy választott 

tevékenységének adminisztrációs és dokumentációs feladatait. 

tanácskozási jogkörrel rendelkezik a települési és nemzetiségi 
önkormányzatok minden olyan döntésében, feladatában, 



- helyi problémák felvetése, azokra megoldások keresése és 

nagy elmaradásban van. A döntéseknek ez a korosztály rendre 

mind helyi szinten. Azért, hogy ez a tendencia megváltozzon és a 

megtalálják-e azokat a programokat, amelyek iránt ez a korosztály 

keretre, amely ezeket a problémákat az érintettek bevonásával 

tartalmas programok szervezésére. Olyan intézményre, amelyen 

feladatnak az önkormányzatunk az élére álljon, és megteremtse 

szervezni.

a tisztelt lakosságot a projekt keretében Medgyesegyházán és 

Az 

Az 

alapszolgáltatások fejlesztése, a fogyatékos személyek
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05. Cups and dance csoport 

05.20-21.

05.28.

Cups and dance csoport

08.25.

-
-
 

A projektnap megnyitóján részt 
vett Bánki András Úr, a Békés-
csabai Tankerület igazgatója. 

-
-

zat eredményhirdetésére került sor. A 
-
-

rajzolni a gyermekeknek.

 
-

nek célja az volt, hogy minél többet tudjanak meg a korról, az em-
 

csoportfoglalkozást a 8.a osztályosoknak.

10 órától mindenki részt vett a városi megemlékezésen, ahol 
-
 

tanulók a vendégekkel együtt emlékfát ültettek a 
nap tiszteletére.

A nap további részében folytatódtak a feladatok. 
-
-

-

-
 

-


