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9".12'o óra: Lovagi lorna, jálékos vetélkedók
ikorhű je mezekben/

9"-12" óra: Nemzétek Kulturális műsora-
N4eog)esegyhái' SilOVál, Kiseobség Ör.,o,ra,yzat
tárnogatásáVa rr]egva óSU ó kulturális műsor,
- A lVeO9yesegy,azi Boma- (,sebbsé9i Ön. ormányzat

és a Magyarországi NemZeti és Etnikai Kisebbségekért
Köza|apíivány 1ámogatásávaI megvalósuló ku]turá]js műsor,

12'114'óía: ,,Jó ebédhez szól a nóta"
A'o \angulalol Láda [,,1haly oizlosíIja

14'o óIa: Eredményhirdetés

14'o óta: Motoros íelvonulás

15" óra: lI|és Panna népdalkör rnűsora

1600 óra: 'Acid" Jazz Dance Company Táncműsora
l\,4odern táncműVésZeti jaZztánc, showtánc

és kubai salsa koreográí ák

17" óra: Diíty slippers együltes koncertje

wwwrryspace,com d,tysIiope,s

18'0 óra; N!lakanlha együttes koncertje

wwwnlakantha,hu

2000óra: Keleti Ghawazer hastánc, Hestia Túz
és Fényzsonglőt csoport

22" óra Dobrády Ákos koncert /w!wv.dobradyakos,hu/

,11" 
óra: Gyermekműsor PeTimi színház

gyermekrnűsora

16" óra: Medgyesegyházi modern{ánccsoport bemutatója

16" óra: opeletl és Magyar Nóta műsor Nagy sziIviáVal

17" óra: Duma'S Színház műsola

190o óra: continoom e9yüttes koncertje
http://WWW myspace,com/continoom

20'o óra: Michael Jackson hasonmás műsora

21'o óra: Dr, Na9y Béla polgármesteí zárszava

2200 óra: Apostol együttes koncerlje'WWWapostolegyUttes.hu/

MEDGYESEGYHÁZA VÁRos öNKoRMÁNYzATÁltnx uelyl, lNGYENEs KözERDEKÚ LAPJA

K!,]l. éffolvamn 
"

6" számn

xW| 
" 
DINNVEFE§ZTIUAL" 2@il0 

"PRoGRAM

14" óra: Ünnepi íelvonulás
a Csorvas í.úsági FúVósZenekar éS nrajorette csopori,

a [4EGYE Lovas szakosztáJyai
(l\,lezőkovácsháZa Unió KSE, KUnágola, Eek),
éS jelmezesek résZVéte éVel,

14" óra: Ünnepi megnyitó
KösZöntót rnond: Dr, Nagy Béla po gármester

,1500óra: csotvási líjúsági Fúvószenékar
és majorette - csoporl bemutatoja

15'o óra: Medgyesegyházi Teak-Wan-Do csoport bemutatója

16'0 óra: Medgyesegyházi Shake Dance

rnoderntánccsOporl múSora

17o óra: l\4edgyesegyházi Jameela hastánc-csoport

17" óIa: lV]edgyesegyházi Flashback Dance

moderntánc bemL]tató

bemUtalója

18" óra: szekció együttes koncerl]e i WWWszekcio,hu/

2,100 óra: lcethunder együttés koncertje / wwwicethunderhu/

22" óraI Nosztalgia Disco



AKAR Je HAUGUIAToT

A lÉízTlyA[Oi,,
Teremtsük meg kózósen f esztiVálUnk
karneVáli hangulatátl

ÖltözzünkieImezbe, ezzel i5 színesítve
dinnyetermesztő életmódunkat népszerűsítő
xVl. Dinnyefe5ztiVáItlnkat!

MisemadhatVidámabb hangulatot rendezvényünk kezdéséhez,
minthogy jelmeze5ek ielenít5ék meg a dinnyetermesztés
rnindennapjait,

Legyen az akár a dinnye, a tök, a napszámos, vagy a Dinnyelovag!
Termé5zetesen emeIlett más témájú ielmezeket i5 5ZíVesen
fogadUnk,

A KAnüÉvÁu HAirGUlATHoz öU 15, TÉ ls KELLÉiI!
Várunk mindenkít 2oío. augusztus 6-án, péntéken 14.Jo perckor a
Rákócziu.és a Dózsa Cy. u.sarkon.

Ne felediék a ] legjobb íelVonuItatott jelmezt jütalomban
részesítjük, áín aZ élmény mindenkinek megmarad!

Farkas cyula MűV. Házigazgató

_ M ÁR- F 0 L-y A ltl AT 0 s A N -v As ÁR0 LH AT ó R : 

-- FEtNőTr És GYERMEKPóLóK KüLöNBöZő MÉREIEKBEN.

-DINNYEDöMPlK, -SURDASAPKÁK, -öNGYúJTóK
-BöGRÉK, -BASE-BALL SAPKÁK, -NAPELLENZóK
-KULCSTARTóK, -NAGY FüRDOLEPEDóK -ESERNYóK
-TöROLKöZöK, -TELEFoNTARTóI(

FEtKEREs A
DlNNYEFEszTlVÁL TÁMoGATÁSÁRAl

Kérjük o lqkossógol, vóllolkozókot,
hogy onyogi lehetöségeikhez képest

szíveskedienek tómogolni o Dinnyeíesztivóll!
Kullurólis célú íelojónlósoikot számIq

ellenében o Müvelődési Ház irodójóbon
lehelik meg.

A Dinnyeíeszlivól sikere érdekében
segítségükel előre is köszönjük!

Forkqs Gyulo igozgotó

t,_ló tr ls Ios.z 'f trlo ir ,vci:ö.-)í\y
,,\ l') i ii i\7o |'q5,riji yír It> ir l

Kéiúk az Ínyencvetsenyen ré§zt venni kívánókat, hogy
részvételi szándékukat 2olo, au8u§ztus 4-ig ielezzék a
Művelődési Házban (68/44o-oo4, 440-864), mert az
inyenc-versenlrre elkészített 8aszt.onómiai csoilákat a

renilezvény végéig hútóben kivániuk tárolni, hogy azokat a

ilinnyefe§ztivál ialeie alatt az idelátogató vendégek is
megtekinthessék,

A rendezvény ideje alatt a vasúti közlekédés
napközben menetrend szerint,

- 

rendezvény után mind a két nap: 

-
szombat; Med gyesegyháza. Mezőhegyes, irányába 0'1,00 órakor

Medgyese gyháza. Békéscsaba irányába,01,00 órakor
Vasárnap: Medgyesegyháza - Mezőhegyes, irányába 23,00 órakor

Medgyesegyháza. Békéscsaba irányába,23,00 órakor
Különvonatot indítunk, amely minden megállóhelyen megáIll

Sólorozósi lehetősé9 o Dinnyeíe§zlivól ideje olott!
Érdeklődni: Nogy Sándorné Tel.: oó-3o/9o7-o5-1ó

JátékOS Veté!ked Ől hely,,ine a Kossuth tél

í. helyszín: DlNNYEPAKoLÓ VERsENY - Feladat: 20 db dinnye megadott távolságra való áthordása, felpakolása
utáníutóra és vissza (idóre), Egyszerre maximum 2db dinnye vihetó. Minden összetórt dinnye p UsZ 10 másodpercet jelent,

2, helyszín: DlNNYEDoBozoLÓ VERSENY - Feladat: Raklapra, öt dobozba 30 db dinnyéi kell elhelyezni idóre,
i\.4jnden összetört dinnye plUsZ 10 másodpercet jelent,

3. helyszín: DlNNYEEvó vERSENY - Feladat: Egy-egy negyed dinnyét kell asztalról, hátratett kézzel megenni,
idóre, A csoportonkénti gyóztesek külön lesznek díjaZVa,

4. helyszín: DlNNYEsAccoLÓ vERsENY - Feladat: ki 1Udja legpontoSabban megsaccolni egy adott dinnye Súlyát?
5. helyszín: zsoNGLÓR VERSENY - Feladat: a VerSenyzóknek padon és billenó pallón kell egyensúlyozniuk a
VállUkon átvetett rúddal, melynek két Végén egy-egy Vödörben dinnye van (idóre).

A versenyszámokat ebben aZ évben is külön hirdetjük meg a 14 éven aluli és 14 éven felüli korosztálynak.
Á ,,LEGTÖKÖsEBB DlNNYÉs, CÍMÉRT vERsENy, melyet külön dijazunk!

Ki hozza be a legnagyobb és legnehezebb dinnyét? (MűV Ház elócsarnokába szombat 12,00 óráig ke|l behozni,
az idei évben elóször a dinnyét felvág.iuk éS a minóségét is ellenórizzük és értékeljük,)

DlNNYEF|GuRA KÉsziTŐ vERsENY - Dinnyéból öttetes, mulatságos figUrát kell kéSzíten.
segédanyagokat, kiegésZítóket (PL,: kés, szalma, szárazvirág,stb,)mindenki hozzon magáVal!

ÍNYENG vERsENY Ki készíti el a legfinomabb és legkűlónlegesebb ételt Vagy italt dinnyéból, illetve dinnye felhasz-
nálásáVal? (a N,4űV HáZ elócsarnokába 12,00 óráig kell behozni)

4 Felnőtt Dinnyelovagrendért a következő versenyszámokban kelI részt venni:
d i n nyepakoló, d i n nyeev ő, d i n nyesaccol ó, di n nyezso ng l őr, d i n nyedobozoIó

A versenyszámok ősszetett győztesét dr. Nagy Béla polgármester Dinnyelovaggá üti,
A gyerekek részére a Békés Megyei Hírlap által alapított,,KlS DINNYELOVAGREND'-érI, a következó versenyszá mokban
kell íészt venni: dinnyepakoló-, dinnyeevő-, dinnyesaccoló-, dinnyezsonglőr verseny
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DGY vriRo§, Áz tl,r E§ÉtYnn Íls Útl mnnTÓ§Écnr szúaTÚ§E
DGY É!T vliRo§ ImDGYESDGIII]íZÁ

A születésnlpokra, sze-
retteink születésnapjára,
megszületésünk napjára
mindig elfogódottan,
emeIkedetíen, ünnepIőbe
öItözölí lélekkel és rahá-
zaíful emlékezünk.

Igy van ez akkor is, ha
egy új város születik.2009_
ben második alkalorrrmal
nyújtottuk be várossá nyil-
vánítáSi kéIelmtinket, pá-
lyázatunkat, amelyet siker
koronázott. Varga Zoltán
Onkorrnánl,zati Miniszter,
támogatásia érdenresnek .\ várossá nrj]ránírás iilnepségén az Önllornrárrvzalillidszlériunlbalr

ítélte a Pécsj Tudományegyetem okíatói által készített
színvonalas, több száz oldalas pályázati anyagunkat és
javaslatával el|átva felterjesztette Medgyesegyháza
lréreImét Sólyonl LászIóhoz a Magyar Köztársaság Elnö-
kéhez. Az Önkorrnányzati Miniszter közeIról ismerte, és
isneli Medgyesegyháza polgárainak áldozatos Inunlráját,
foIyamatos, áldozatos fcjlcsztósi törekvéseit, lriszen mirrt
orosházi polgár. a Békés rnegvei Közgyiilés, a Dél-alloldi
Regionális Fejlesztési Tanács korábbi E]nöke közelről
iSmerte települéSünket, annak poIgárait, Korábbi l,ezetői
döntéseivel is segítene fejlódésünket, koInoly szerepe,
cléviilhetetlen érdeme volt az IskoIá! és Ór,oclát, az
orvosi Rendelót, a helyi ós környékbeli utak felújítását
elősegító lorrások, támogatások megítéIésében, Sólyom
l-ászló a Magyar Köztársaság Elnöke 2009. júIius 0l-től
Medgyesegyliázát várossá nyiIvánította,

Elte|t egy év, amit mindannyian együtt már egy
,,város" polgáraiként órünk meg, a most,,elballagott" 8.
osztáiyos tanu|ók nrár nem egy névtelen, falusi iskola
végzóseiként hagyták el iskolájLrkat, lranern egy,,városi
iskoIa", a Schéner Mihály Nevelósi- és Oktatási Központ
r,égzős tanulóiként, Gyaklan felmertiló kérdés, hogyjó ez
nekünk? Mi abból a hasznunk, hogy város lettünk?
Minden bizonnyal több féIe vélcmény, válasz létezik, Én
valószínűleg ebből egynek a birtokosa vagyok. Szeretném
elóre bocsátani, lrogy egy címet, komoly rangot, clisme-
róst n€m szabad a,,haszon elvei" alapján órtelmezni,
hiszen vannak olyan dolgok, arrrelyekre neln érvényesek a
,,haszonelvű" szeIrrlélet, gondolkodás aIapelvei, értékelé-
si módszerei. A városi címmcl, - mint ahogy annak a nri-
niszteri indoklása is részletezi - a döntnökök clismcrik
egy közösség sok évtizedes, akár solr évszázados fej-
lesztési eredményeit, az anyagi, közösség!, szellemi,
szemlólctbeli gyarapodását. Bizony lrosszúl volt, nelréz
és kíméletlen az út, sok-sok yezetó, döntéshozó, de egy-
szer,ű polgár sok-sok áldozatvállalására, leIelős döntései-
re, szorgalnlas munkájára volt szükség az elmírlt évtize-
dekben, évszázadban. Kegyetlen sorslorduiók, kí_

rnéletlen korok, közössé-
get bomlasztó régi- és írj-
kori jelenségek, emberi bu-
taság, irigység, gyarlóság
tizedelték hitiinket, akara-
tunkat, fej lesztési töIekvé-
seinket, erőforrásainkat,
értékeinket, de rriégis si-
került. Többé nem lehet el-
Yitatni MEDGYESEGY-
HÁZA VÁROS. Azt sem
lehet tóbbé elvitatni, hogy
az újkori magyar demok-
rácia, az önkormányzati-
ság 5. választási ciklusá-
ban. a harInadik évezred

első évtizedében" 2009-ben lett város Medgyesegyliáza,
rnindezt örök időkre rögzítik a lexikonok, az írott és
elektronikus adatbázisok. A környező települések elért
erednrénycinkófi, sikcreinkért, a városi címért is irígyel-
nek nrinket, dp elismerik a fejlőclóst, felnéznek ránk.
Természetesen a haszon elvci szcrint értékelők is
találhatnal< meggyőző érueket a városi cím mellett,
czcli liözül néhányat En is felsorolok: A normatív
költségYetósi támogatás a,,cínlnek" köszönhetóen bizo_
nyíthatóan közeI l5 miIlió fbrinttal növekedett, ajövőben
a település jövőbeli képviselői, r,ezetói sokkal nagyobb,
jelentósebb fejlesztési forrásokra pályázhatnak és olyan
célokat is rnegvalósíthatnak, aInelyek csak a városok
számára elórhetőek. Többek közt a városi círnrrek is szó|,
hogy nap.jainkban a medgyesegyházi iskolába járnak a
gábortcIcpi, a medgyesbodzási, pusztaottlakai gyerekek,
de szános tanuIó választja A lnráskamarásról, Nagy-
kanal,ásr,ól, Magyarbánlregyesról, a medgyesi iskolát.
Nem ritka jelenség, hogy a környezó településekró|
beköltöznek Medgyesegyházára, mert itt több és jobb

A várossá nvilvrilritás ünnepsL.gón az ÖnLormánvzati l'íirlisztérirrnrbarr
Ljkgyós Po]gárnlcsteróvel



Medgyesegrlházi Hírlap

esélyt látnak ajövőjtik biZtosítáSára, Tudjtrk, hogy ajelen_
ben ott van ajövő, jól látható, lrogy a rlai önkormányzati
rendszer, struktúra fel]ntaftl]atatlan, Nenr kell nagy jós-
telretség ahhoz, hogy a jövőben neln tartl]ató fenn, az
elaprózódott több mint 3600 önálló telepüIésból áIló
rendszer, a 3600 hivatal, képviselő-testület, polgárlltester,
stb,, ezért az.,új rendszert". az ílj teleptilési közigazgatást,
- kör,etve a nyuga!európai, ronrán-, egyéb rendszereket -
a uieglér,ő városok közé fogják szervezni, Nagy vaIószí-
níiséggel rréhány év mítlva,3-6 település fog alkotni egy
önkormányzatol. Szánrunkra nenr közönlbös, hogy Med-
gyest fogiák rnás telepiiléshez integr,álni, csatolni, vagy
hozzánk fognak nrás településeket ,,csatoJni". A városi
címmel ez is eldőlt, a számun l<ra l<edvczőbb irányba.

A várossá nyi|vánítás, ünncpólycs, emeIkedett pilla-
nataiban is elmorrdtam, most is mcgismétlem a várossá
nyilvánítás, a városi rang, önnragában ncm csodaszer,
de nagyon komoly, új, folyamatosan bőviilő esóly, kie-
nrelkedően nagy lehetőség, amivcl óIni kcll! Igazi tal,-
talommal, lrasznos, kreatív szcllcmisóggcl, mode rn, új-
szerű gondolatokkal, programolrlral, ólő projcktckkcl
a válos vezetői, képviselői, a város polgárai, civil szcr-
vezeti, közösségei töltik meg.

BOLDOG SZULETESNAPOT, ISTEN ELTESStrN
SOKÁIG MEDGYISDGYHÁZA: ! :

KósZölle rtel é,, lisZíeIclíel:
Dt". NoEy Béla polgőr lcsíer

RövIDE §nN B DFD,rEZónur A BÁNrKIITI Köz ö §§D GI H^n
K[Lso FDIIIIITASÁ

Az Onkormánlzatistíg
első ciklusában 1 993-bln
szerezlük nteg Búltktitolt tt
h nj dl n i,, B a ro s s-ka stó Iy ",
a volt Btittktili Allnmi Gaz-
dnsdg, nmjd a Mezííhegye-
si Mezíígazdasűgi Konr
b ináí Bú n kúíi keriilelén ek
hajdani ,,székhúzűí"
i Iletve irodl áp ii letét

Közismert, hogy a hajda-
ni Józscf főherccgi rrrada-
lonr rntézóje, Baross Lász-
ló a lilághít,íi gabona és
növénynernesítő a

,,bánkúti búzák aty.ja" ebben az épü|etbe éIt és dolgozott,
rna is itt van berenclezve és nlúzeumként lunkcionál
egykori dolgozószobá.ja, Bizony az idó vastbga megtette a
nagáét és az épiilet meglebetősen lerotnlott állapotban
ker,ült az Örrkoltnányzat ulajdonába, Kezdettől logva
Közösségi Házként nrűködik, ercdcndően a bánkúti pol-
gálok kulttrrális, közösségi igényét szolgálja, de nyaranta
különböző kézrníivcs-, niűvészeti-, hittan_ és néptánc
táboroknak is otthont ad sokak ölörnóre. Első ízben 2001-
ben pá)yáztunk részleges felírjításár,a, a több száz négyzet-
métel alapterületű, patinás ópület teljes tetőszclkezete
került lelújításra és a cserépfedés is kicserélésrc keriiIt, az
elvégzett beruházások több rrrint l5 Millió íorintba
kerültek. A beruházás 9}oÁ-t vissza nem térítendó pályá-
zati lorrásból fedeztiik, míg a 10% ,,önerőt", az akkori
képviselö-leslüleí biztositona az ÖrrLorrnárllzat költség-
vetésének terhére.

2009-ben ismét pályázatot készítettünk és nyújtottunk
be a Mezőgaztlasági és Vitlékíej lesztés i Hil,atalhoz, azzal
a határozott célIal, hogy a most következő beruházási sza-
kaszban az inlpozáns épüIet külső részeit, továbbá az épü-
let körüli parkot újítiuk fe|. Pályázatunk hosszas huza-
vona, fcllcbbczós, jogorvoslat után, vógrc sikcrrcl járt.

A megítélt táínogatá S

lettő 26.50l. 973 Ft. az
,,öncrő" 25%u, az ÁfA
összcgc, anrc|r, 6. 625. 493
Ft,, ós ígt, összcscn tiibb
nrint 3J },Iilliós bcruhízás
va|ósulhat nrcg Bltnkri-
ton, A közbeszerzési pályá-
zatot a csorr,ási szókhelyíí
EpítőI]]ester Kít. nyerte el,
aki a r,állalkozói szerző-
désnek ncglclclócn 20i0.
áprilisában mcgkezdte a
belLrházást. A bcruházás
nlpokon beliil beí'eieződik,

arnelynek során az alábbi ícjlcsztósi e]enlek valósulnak
nleg:Az Orvosi Rendelő le]őli bejárat elótetójének csclc<jc.
atnelynek solán teljesen korhii. 1á előtető ópiil meg, az
cfeszdcszkázat is cscróle keriil. A több száz négyzetrné-
tcres pihenő, rlalamint lábazati borítlrsok. l akolatol< javí-
tásra, felírjításra keriilnek, Megvalósul az éptilet rryí-
lászáLók többségének a cseréje, 33 korlrii, la nyílászáró
keI,iil beópítésrc. A tclekhatár körül új kerítós keriil nleg-
építósrc, Az óptilet kóriili Józselfólrerceg korában létesített
paI,k tel.jes lcndczése, növényzeténeIi íelfi,issítósc: írj növó-
nyek telepítésc, valanrint parkeIenlek, pihenőhelyck kiala-
kítása, pihenóbútorok eIkészítésc, elhciyczése. Az épiiletet
körülvevő járda, .|árófelü Iet cseréje, a parkban íli sótányok
kialakítása, mindezek kir,á]ó rninóségű kóbulkoló elenle]i
felhasználásával. A kompIex külsó épiiIet, park és környe-
zet fe|újítás, méltó Baross László, JózsOí fóherceg és
bánIrírti elódeinl< ernléké]iez, erósíti a közössógi funkciókat
és új lunkciók elcrósót is lehetór é teszi,

Ezúton is kélem bánkúti polgáIlársainkat, hogy ór,iák,
védjék közös értókcinkct é! közösségül< építésére, íejlcsz-
tósórc használják.

D,, r.o on," r{l'r'jÍ}i!!i!',



TISZTELT MEDGYESI ÉS SÁNXÚrr
laxórÁRsarmt

KözössÉc a rövóÉnr xöznaszirlú EcyEsü-
LET az alábbi proglamokat szervezi, illetve az alábbi prog-
ramok lebonyol ításában nyújt segitséget:

l, Medgyesegyházi Művelódési Ház és Könyvtár és a
Gondozási KöZpont köZösen a településen élő, álta|ános
iskolás gyerekek részére nyári szabadidős programokat
szeíVez.

A programok a köyetkezők:
20I0.07.15 14.00-16,00 FilmvetítésaMűvelődési

Házban
9.30-12.00 Játékos vetélkedők a

szabadban
(gyülekező a Műv. Házban)

9.30-12.00 KerékpártúIaBánkútra,
ebédfőzés közösen
(gyülekezó a Műv. Házban)

l4.00-16,00 Ismerkedés azintemettel
(Múv. Ház)

l3.00-16.00 Hagyományózótevékeny-
ségek, Játszóház (Múv. Ház)

16 órától családi déIután, este
szalonnasütés'(Múv. Ház)

20l0.07.22

20I0.07.29

20l0.08.12

2010.08.19

20l0.08-26

2,20l0. ougusztus 6-7-8-íi[ Egyesületünk ta&jai réSZt vesz-
nek a DINNYEFESZTIVAL lebonyolításában,

3, BicikIi tú ra:
20 l 0.08.2 g-dn délelőtt 9.3o_kor indulnánk Bánkútra, ahol
megtekintenénk a felújított KöZösségi házat, itletve meg-
néznénk a közigazgatási teíiileten lévő két legöregebb fát
(mogyorófa), A kirándulást egy szalonnasütéssel zámánk,
amihez a kellékeket mindenkinek magának ke1I hoznia.
9.15 - 9,30 között gyü|ekezó a Művelődési Házparkolójában,
rnajd 9.30-kor indulás,

4, A KULTURÁLIS ÖRÖKsÉG NAPJAI keretén belül
(20I0. 09. 18) déIelőtt 10_órás indulással tennérik egy rövid
Sétát településünkön. A program célja a helyben található
Kulturális örökségek megtekintése és megismerése,
Plogram; l0,00 óráig gyüJekezés a Kossuth téri Milleneumi
Kápolnánál €á követóen Szakrá|is terek megtekintése
(Katolikus és Evangélikus templom), végül ellátogatunk a
Schéner Mihály emlékházba, ahol Dr, Nagy Béla körbevezeti
a látogatókat.

5, A MEDGYESEGYHÁZI NAPoK (20I0, szeplember 24-
25-26,) alattíésztyeszünk az ÁNTSZ. az Önkormányzat, és a
Művelódési Ház által,2010, szeptember 26_án rendezendó
felvilágositó program megvalósításában.

6, Faültetés - a MEDGYESEGYHÁZI NAPoK alatt, 2rlr,
szeplembel 24-étl délután EMLÉKFA ŰLTETÉS Bánkúton
a Közösségi HáZ palkjában, és a Kossuth tériparkban,

Programjainkra minden MEDGYSEGYHÁZl ES BÁN-
kuTI lakost szeretettel várunkl

T isztelettel : Mo I n á r J ó z s ef
Közösség a JiNőért Közhasznú Eg)esiilet elnöke

Ecv Érrp vÁRos
l\ÁnpcyrSEGYI]ÁZA
TlSZTELETTEL KÖSZÖNTÖM MEDGYESECYHÁZA

lOLCÁRAIT ABBÓL AZ ALKALOMBÓL, HOCY
AZ öN Ko RMÁNYZATI M lN ls7TF R ,AVASLATÁRA. A MAGYAR KÖZTÁRsASÁC ELNOKE

Tt Li PU LÉ5Ü N KFT ECY ÉVE,
2009. JÚLlUs 0l-TÓL

VÁ ROSSÁ NY l LVÁN ÍTOTTA.
Tls7TELETTFt KÖsZoNÖM A MÁ ÉLÓK ts A

Tó LüN K FLTÁVoZoTfAK MUNKÁJÁT
ÁLDoZATVÁl t ALÁsÁ l, sZoRCALMÁI

TEHETSÉC ÉT ÉS MINDAZT
AMIT A CiM ELÉRisF ÉRDEKIBEN TETTFK

KÓSZÖNETTE L ÉS TlS ZTE LETTE L:

DR. NAGY BÉLA POLGÁRMESTER

köztis ztviselők köszöntés e
A köztisztviselók napja alkalmábó1

TiszteleíLe7 köszöntöm a köztisztviselőket,
Köszónórn eddigi munkájukat.

Tisztelettel: Dr, Nagy Béla polgárnrester
- - , ,-::-::,

Tájékoztatjuk a
Medgyesegyházi Uszoda Vendégeit, hogy

2010. július 3. éS 2010, szepiember 1,

között az uszoda karbantartás miatt
ZÁRVA TART.

Nyitás:
2010. szeptember 1-én (szerda) 17 óra

Ertesítem Medgyesegyháza polgarait, és' vállalkozásait hogy
az időjárás okozta veszélyhelyzet
mielőbbi megismerése érdekében
kövessék íigyelemmel az országos

meteorológiai intézet

http : //www. m e t. h u/h un al ar ru
jelű intemetes portálját, ahol, a konkrét

veszélyhelyzet kialakulása előtt
1-3 órával korábban,

fi gyelmeztetésh ez, tájékoztatáshoz j uthatnak.

Tisztelettel: dr. Nagl Béla polgutnester



KoSZoNTo
szeretettel é5 tísztelettel kó5zóntóm

dz óvónőket. tanítókat, tanáíokat és mindenkít, aki
munkájukdt segíti a

Pedagógusnap alkaImából.

KósZőnöm munkájukat, vállalt és meghozott
áldozataikat.

Sok óíómet és boldogságot kívánok!

Elismeréssél é5 tisztelettel:
Dr. Ndqy BéIa polqárme5ter

Az alábbi verssel is szeretném kífejezni kő5zónetemet
á5 tíszteletemet;

Osváth Erzsébeí:

Tanítóínknak
Tanító nénik!
Tanító bácsík!.
Egy kisdiák
áll előttetek.

kísdiák a sok százból,
ezeíből-
]óságotokat
hadd kószőnje meq!
Hadd kő§zónjem
azt az igaz kincset,
amelyet tí
adtatok nekűnk.
s amely bűvős
eíejével annyi
új títokra
nyitotta Szemünk.
Neonfénynél is
szebben vílágít
d tudás, mít
kaptunk tőletek-
szeretetúnk
sugárzik íel.éíek.
Rdgyogja be
SZép únnepetek!

KOSZÖNTÉS
§emmelweis Nap

alkalmábó1

szeretettel és tisztelettel köszöntöm
az aktív és nlrrgállományú

egészségűgyi dolgozókat.
I(öszönöm eddigi munkájukat és

áldozawállalásaikat.
Tisztclette1: Dr,. Nrr gl, Béld palgárlfiestel

MEDG YESE G Y I I /í Z-,1 Po LG j R t I Es,]-E R É Tő L
lI 56ó6, 

^,1cJ+,|.s.g!l]Li:.l, 
JaOlr l/] L4/as lé| ]

'1Ll.: J66s!Jl)()()I), L,ndll:lklg| b.lL|@ ltllrlrctRl/nl:d l]1l

1\4B,GI-IIvO
Tisztclettel mcghivom Önt \1cdg) csegl,hliza Vúros

KúpviseIő-lc5tiil.,túnck
2010. augusztus 3l-én lkedd) l7 órúíól

a ]!Iiir,elódósi Ház enr.].1i k]Lllrt.lmóbcn 1altandó
sorcn kij\ etkczo iil.sóla.

JAVÁ SO LT NA P IREND I PON-TO K :

l.) Bcszámoló !l kót te§tiiletiülós között eltelt időszak
íontosabb cscményeiről,
I]lóadó: Dr,Nag),Bólapol81rn eslcl

2.) Jelentés:l l.jált hitáridej ű hntároztrtok vógrehlijtásáról.
Dliiadó: Cácsél l}óla jc.el,zó

Bcszátnoló a kintló\,ősógck alakullísáró|
F]lóadó| pénZüg) i \ e7etij

A költségvetési e|őirán]"zatok módositása
ELőadó: pénzügyi vczetó '

Az Önkormányzat I. féló\,i költségl cté§i |}eszrinolója
l]liiadó: Pónziigyi vczctó

3.)

4,)

5.)

IntéZnónyvezctók

6,) Kitüntető címek adományozása
ljlijadók: C(isz Pál biZottság elnijk

7.) Bcszimoló,r helyiutak és járdák, önkormántznti
ingatIanoli állapotáról
Előadó: Kolom Mihály múszaki íócIóadó

8.) Bejelcnté§ek

Medgycscg),háZa. 20 ] 0. jílliUs ] 9,

MEDGyEsEGyHAzl HíRtAp Medgyesegyháza önkormányzatának helyi, közérdekű, tájékoztataó lapja

Alapította: Meagyesegyháza önkormányzata 1993-ban - FeIelős kiadó: Gácsér Béla jégyző

szeíkeszti a szelkesztőbizotság - n Jertűtoség cime: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. E-mail: hirlap@medgyesegyhaza.hu
Kiadia Medgyesegyháza Város Önkoímányzata - Megjélenik: havonta _ Téíjesztése ]n9y9]99' _, ___

ltyomtatás: yes_ereis 20ol Bt. Tótkomlós, tel.: 68/461_964, - példányszám: ,t800 " Nytsz: B/pHF/í68/BE/1993

']iftelellel. D1,. Ndg!^ Béla


