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20l0. ltuijus 29-3)aill XIIL alkdonthll lieíiilt htgrcndelés|e n

sZ a PE R nI A RAT) N, i ht 1.1 kii l iitl l cg es, eg), e lí ufuí k o1h oíut In n nlcg,
htél,!ííel6liú nip ilaít BéIűs ósl1,4l m?g.l,ili lctiil!íin,

NIind l hazai minr1 peclig a killtijldi rósZl\c\ijk szlljna é\Tiil ó\rc
nij\ekslik, §-c]n nlindcnnltpi kilartlis. alI)i\iltotlsiis. linatiln]Us kc11

nhhoZ. hog] !g].c8) r erscnl,zö l atv csllpltl lcl]esilse kclólqlá .rl. lill-
\ a. \ ir_q) ascllcg 8ölkorcsol} á\ al, n \ erscn) 1iiYi?il. ilr]lúlJ, a7 l , \ c] scn) ,

napon l0_i.ll km. mlid nrásnap 
^l0dról 

Csahlir0. Nlcdg\ cscg] hillil
erinlósór cl 9]. I kn. íeY iisszcscn kijzel 2()() k]n, SZiinlUnl,ild
"nlcClg) esiek" slánlálir igiiZi n,]cglis7lellclis. ho8] J lendcl(ik-i] korál)-

bi ú1\ oni]lnl nlegrálloztnl\,a - aZ idén nlúl ilásodik ulkrrlorlmal. a nlú-

sorlik napon N,lcdg1 cscgr hlizá1 is a ve|scnr ill\ onrIúba iklalták,
\Iájus 29.-ón le8gel löbb sZáZ íijs induló kúsZiiliidölt a I)ókóscsirbai

laj1],r. nag\ ölömmel upas^altrm. hogv szánlos. \íe.lg) cscg) hála
sZincibcn indtlló\ dl 1alil]ko7hullirln. I]]5ókúllt a kclókpáloso]( indLlItirli.

ill Nilgi,Cclgó. ijkisokat Ilóbúl1. ki\illó kelúkpiilos a..l]lo1lk" k(jzóll
jndLllt. ;t nói kcrélipltros csapat Yersen]''btn siitő I\lífitt lIitrti,
Dnncsil(nó i\lite tliti, 

^lnl'tsiné 
\'cíbai E\,á \áll!]1ú]i a l .gnlú-

lclteté5l. a férfi licrélipáros csapitunk ta!i,ri,.\llilási l,cvente,
|(ardos Norbert, Nagy,\ttila, Uh rin'Ihlnás szinlún n1_1]r i/!alomma]
ií]dtll1a]( el, A kerókpárcs lili1 ula]I1 kij\cllel§11 a luttilr roItja. ahol l
ncr es hazlri ós kt]llöldi \ elsen\ Zók ki]Ztjtl. nagy öl(illrm.l lidc7tcli 1§l.

fórfi \,áltóíutó - NIedgye§cgyhízi spírta 'Iáekvt,on-do csapat
tigjiit: Nlolnár Józscfet, Ifj, \'erbai Z§oltot, Iiiku5zi Zoltínt, Tóth
Istl,ánt, és Ilusz Ist\,ánt. 

^ 
szupcrmarato|lt óldc]ilódósscI k(j\ elók-

nN9] ijlijmn]cl éftcsüllck l]íli)l. hog), ki\ iló időe|eclmón) clikcI. ópsóg-

bell. cgós75é8cscn órkcZlck meg Yerscn\,7ijillk az l napi arudi célba Az
Lis7akitl Ali]doI] töllöttúli \elscn}Zijink ós aZ clsij naphoZ hr]sonló!n

nagY izgaIornlna1 r /rlta]k i] \ nsálnapi lrjlot, I]Z a nap slinlén killii,]lcge5
élmón) tjcIcntclt. hiszcl] a lncZ(jn\, óI inIi Nleclg) cscgllrázitt is. alro1 sok

szijZnn \áflák il \erscnlzijk. ós ki]lónösen a nlctlgrcsi \cfscn\lók
alliclósút, Vasálnal) pál pclcccl l] óla utiin. aZ iit\ c7!íó lóút nlclletl_ a

KOssOth l-ajos 1óri pa.l(o1ók Zsilloliisig meglc]lck gldckliidókkc].
r alanlinl a \ oíscn),7ókcl íiissiló\,el. 8} i]fiii]ccse1 kírtiiló 1c]kcs

ijn./cllcn scgítókkel. Jó \o]1 látlri és élcZni a 1clkes.dóst. a lncl.g
önlellen l'()ga(]1alásl. a7 ijn1|1ed1 sZ!líkoláa1. aZ ó5sZetaÉoZás cYZésót,

I(ölel háron ólin kelesZtiil. kiscbb-ni|g)l)hb megslakilatsokki]] halnd1

át il IneZón),_ a nledg} esi sZülkolók elislneró tapssnl lbgirdtak miDdcn
1]tIlaladó csoIroI1ot. de kil]önóscn i(i \ olt la]lni. 1npas7lirlni. aZt a slúl,c-
lctct. c]istnclúst. ijn,]il a mcdg\ esi indtllók. \,crsei) lijk li]ó to\ 

'tbbitollJ lelkcs kijzii]ség. Örölnnlcl litjúkozlatom a liszlch olYasókll. hog)
cg)óni kclókpáros indLl]ónk Nag} Cclgii ós a korúbban 1elsorolt nrccl-

g) esi csapi]tok. indtllók ki\ úló crcdman) ckcl cIól\ c. úpsógbcn egósz-

sógbc _ tcslbcn és lélekbcn mc8clijsödYc élkcztck l csubai cólba,

Eiúíü is lisilelcltel grítulilok n g.t szel,íi erc1,1t!h),eiI{hea,

liöszöhóhl, hogy hel),lóllisuliklll, erelmén.l,aihliel lol\ibb gl,níű,
pilnnit, |,trllB.vevgl,hiLt iti hirit elisncrtti!l:l. s!r,,r\iil,li\i-l,,liiiL
(il,,,l, l,i^,r§riiÁ kitúlú p,|hltijuInt. 

^ij\:iincl.nvl 
is tilal1,1||rhl.,l

.í'ejeaeh ki aullinak is, alíik luhkűllklitll illoaílváIh lisOílJíul,
hozziitittttislilitiaI, szemtl.|,e5 öhietlen kö1),cnúikiillósiikkeI holzú,
jlh,llll k.t XIIL SZUPERlIÁRtToN ts líiilijhösen hnili nkdg_t,esi

szllilszűnuknegrenlqlséhe' 
Kós:úrcttellslís:íel€I!el:
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1-olo: Nagy BeIa
.

KoSZoN tJTNtTLvANl TAS
l(ösziinctenct ós clismcróscmct t('jcZcm lii aZ alábbi c§llpatoknnlr

ós ,\crscnJ,ző knck, tll(il( a \IIL I]ókó§c§ttba - Arad , l]ókóscstlb:t
sZupcrmtrratodon lledg]e§cg\,hírzlit is kópYi§chc rószt ycttck

ós kivtil(i crcrlmón)l ór(clr clI

trérli l,áltófutír csal)at- N,|cdg],e§eí]],háZi Spána'I'aol{won-doI
}1o]niit,.]ózscl, 1lj, \i:r,bai ZsolL. ](akLlszi Ztl]iítn,
'Iiith István. 1lltsz István

l.'órfi kerékpáfo§ csapat: l\]lllitsi l,cvcntr:, l{ardos Norbct,t,
N.lgY,\tl jla, Uh}in'f anríis

\ói kerókp'tros csapat: Siitó X{írt,ia X,fál,ia,.
Dancsi]<ní: \,lilc ]lila. .\]mítsinó \ict,bai -Ula

ljs,óni kc[ólipilx)s \crscn) zó; Nagy (it't,gellrtck

lll is]llc l,ós,s?I és t is:l ale( (?l : l)}:,\'QtllJ ]]élu lplOa | ])ll:sl cl,

rajt előtt a medgyesiférfi kéré

I{őszónetnyílvánítós
KöszönetemetJejezem ki ntildazoknak, akik a

X]IL Békéscsabu - Arail -Békéscsaba szupernaraton

II etlg,eseglúzi szakaszán ak megszer:ezísólrcz, lcb ony oIításLih oz,

fu o*á j ukk al, d lry agi ál d o zdty áll al ós ail,:Lal h o zzáj ánLit a k.

'Iiszt.Iettel: Dl, NllgJ Béla polgátttester
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Á Medgyeseg_vhtizi NebuIókért AInPíllJdny az idei évben is
litnogIün oz óvodtli csoPorlokaí é§ oszltiIJ)közösségekeí vűln-
minl u osztóllok lrr( ér emes lggjoil, hogy kisebb uylgi
ti l tl o-1ttt i r ú n ve h es s en ek részt osztti I! kiró n du l ri son.

Az alapítvány ebből a célból az t%-os adófelajánlásokból
szárnazó 4]6.000,-Ft-ot, Valan]int aZ alapítványi bál bevételét.
290.000.- Frot, összeSen 726.000.-Ft-ot osZt sZét aZ ó\,odai cSo-
portok éS aZ iskolai osztályköZöSSégek köZött,

Minden tanüló az osááIykiránduláson eltöltött napjai szánra
SZerint kap 500,- Ft lámogatást,

( 1 nap:500,- Ft; 2nap= ]000,- Ft; 3nap = l500,, Ft,)
Ezen felül az osztályfónökökjavaslata alapján 102 főnek (eI-

sósorban kiváló tanLrlrnányi erednényééí, spolt teljesítlnényé-
ér1, vagy mert SZükSég Yan az anyagi tánrogatásra) ité]t nreg
egyéni tánrogatáSt, 

^ 
tán]ogatás pontoS öSszegei aZ a]ábbi táblá-

zatban olvashatóak:

osztály Támogatás
l,a./lnap 15, ]00._
l,bi lnap ]5,400,-
2,a,l1nap 30,800,-
2,b/lnap 30.500,-
3.a./lnap 15,000,-
3.b/ 1nap 21,500,_
4,a/3nap 60,000,-
4,b/2nap 4,1.000,-

osztáIy Tánlogatás
5,a,/2nap 55,500,-
5.b/2nap 46,000._
ó.a/2nap 43.800,-
6,bi2nap 55.000.-
1, lnap 14,000.-
7.b/3nap 78,990,-
8.a/ l nap 9.500,-
8.b/2nap 42.000,-
Osszesen: 577.090,-

A szétosztásra kerlilő összeg többi része az óvodásoké. Az
elosztás alapja a létszánl arányosság. Az óvodai közösségek az
alapítvány tálnogatáSának kösZönhetőcn ebben az évben úgy
vehettek részt a csoport kirándillásokon. hogy l]em kc]lctt rész-
véte)i di.jat fizetni scnkinek.

A llledgyesegtlhtizi Nebulókérí AIttpítvdtlj 20l0-beu 6. al-
knlotinűI rendezeíl ,inlni r vcirosi Gllernteknlpol, lucI a cél-
lal, hog1, o lelePiilésen éIő, vcgy ide iskolúbx j{iró
g.ye nekeknek hrcznos és ílrlihnos nopol o(üon ojón ékbtt
Gyer nte kn ap l I kl lnui bó l.

A városi önkomtányzat tánrogatásának, valanrint saját erő-
lorrásaink felhasználásának köszönhctően idén igen szinvona-
IaS progran]ot tudtLtnk bizto.itani a gycnnekeknel, A,, FlelIni-
szerbank Egycsület és a Sclréner Milrály Nevelési és oklatási
Közpo]1t integrációs nevelési progranrjának köszönl]etően pe-
dig ninden gyermekeket meg iS tudtuk ajándékozni egy kis
édességcsomaggal ezen a napon,

A nap programja nagyon sokszínú voIt:
Délelőll: JátSZóház

Arcí'estés
I Ienna feStés
Lufi hajtogatás
LovagláS

Ügyességi fe ladatok
Akadálypálya
Taeklr on-do bemutató
Autó n]odellező benlutató
szinlttlálor

Lovaskocsikázás
Délulún: Le1erősebbcsaJádverseny

Legerősebb enlberpalánta verseny
Görkoris verseny
Kerékpáros tigyességi verseny
Sárkányrepiilő és kjsrepiiIő nézó és beleiilö benrutató
]ngyeneS uSZoda látogatáS
]ngyenes íllmvetítés (ktiJön a kisebbeknek és a
nagyobbaknak)

várta az érdeklődőket.

: . 
,,. _,. Medgyesegr7házi Hírlap

o§Znil,v_ os óvonH líIrrlíNDrru$orr uíuoceEise
Köszönjük űzok túmogatdsút, akik segííetíek

s1ínvonulassú íenni ezt a nűpot:

- Me dg! es e gl h úzo Vd ros Kép| i s eI őlestii l ete
- Sc h é n e r Mi h óly Nevel és i éS o kl oí ti s i K ijzpon l
- Iíj. Suínel PúI
- Gera llo a
- Boíis G))ijí*])
- IJj. SzöIlősi Györgl
- Plrk Fugyizó
- ]lIíívelődési IIizés KöllJ)víúr
- Sil olllíű GJ,i)rgl
- ToIún György
- Árgyehín Mihúly
- MlzuIo Zsoll
- É le I n isze í b o n k EgJ} es ii I el
- Dr. Hargcl Áhttttttl
- Dusil; Jrittos
- To e k w o ll- do szo koszl ú I!
- Dorogi Llte
- íIalndús PIus Kíí
- lílchn.l,icz Enlre
- IIuchnl,icz Endróné
- Kalocsgi Andrris
- Id. Kllocsai,.lllhás
-Auíós lrlo elleziik
- Nagy Géza
- Némelh Isívún

Medgyeseg}hizű Ónkornrinyzcíl 2009, évben pdlltízrúot
,u,lijlolí be biohrikelí gyúrló gépsof és hriron inléznún),ííííés-
korszeríísítésére. A 3 l(zóu ícl{ílIííistit és t! ííítésk() rs:eríís írést
oz ldőselí ollholl{l, nz Egészségiigyi Köi.pOnt és n
Polgúunesíeri llivoíal épiileíébell jelöItiik meg. .,l ptilytizoí
elnl,erésével 22,5 ntillió Fl túnlogottishoz jllíottuuk, a sú(íl
eről 4,5 nliIIió F|-ot - ihl kollruinlzolun k bizt\síloű&
A fiitések korszenisítését köZbeszerzés ú ílán a trIező és Iíező Kfl.
nyerte eI, me]yet még a fűtési idényben el js végzett. AZ
intéZmények összes radiátorát korszeríi termofejes radiátor-
szeleppel látták eJ, a régi keringtető szivattyúk hel),ett cnergia-
takarékoS fordu]atSZán] sZabályoZott SZiVattyúkatsZereltek fel.

A kazánok közbe5zerzésc másodil< aIkalomma] lett sikeles.
eZ által 3 db Vigas l'aclgázositó kazán ker|ilt beszerzésre-be-
szcrelésre, Ezek a kazánok képesck 70-80 %-os hatásfokkal elé-
getni bárrnilyen vegyes tüZelóanyagot, EZ a tcljesínnény kate-
goriájában liemeILedd. A biobrikcll, rnint luIöarrya; ebben a
kazánIiputhan szintén hasmálhato tüzelcianlagkent, Atlago.
téIi napon a kazánok napi két- három feltöltéssel iizemel-
t€thetők, A biobrikett hőértéke a bafnasZénnel egyenértékii.

A biobIikett gyártó gép mezőgazdasági nrelléktennékből ké_
szít adaIékanyag hozzáadása nélkiiI rendk'vtil olcsó ititőanya-
got. UZemeltetése sZakéile]met nen1 igényel, két fó kezeló szük-
§éges, A gépsor üZembe helyezése nrég várat magára aIapanyag
hiánya rliatt, n]elyet az idei ternrésr"i kalászosok szalnlá|ából
szerziink be,

A gépsol miiködtetésével nem csak a fiitési költségek jel-
entős megtakafitása érhetó el, hanenl a köZhaSZnú és közcé]íl
üunl(át végzók egész évben kicgyenlítettebben foglaikoz-
tathatól(.

Koron,t LIihálv



dlffi|ffi Medgyesegyhózo belterü letének közlekedés f ej lesztésére
újobb 222 milliós pólyózoti tómogotós

. _ I\,lcdsvcscs\ hlizán aZ clnlúlt húsz;l,
.,.i.'. cr bct,. .]c klr,,,bb,rl i-'.".,r,t.,.
| . 'l , ,,,IlJ,'d ''llll,,,1,1lll ,]'(I'|'.,,c\
§-'' l J , rult:r]., ör,rendctc§ ó. Iiör.tó§l,c

_r!--_r - ,a', _ it,dcllrc§ l,ildi vnll. hog\ lclcpü-a l _ ct,(lcll]c§ l,cldir vnll. nog! lclcpu-
lfl ló\i!r]l. IikU.ii liolnol1 ró§/l

,)/i ,,illlrltati n/ ll1ak ópító\i Löll.ó-
: l !cincli c9\ ró.7óncL n tíIlirln
i§ .,irr"n. 'i.],.,rnzn 

l ",],,r _ 
:,

Medgyesegyházi Hírlap 3.

lli.íonságos g)JologúíliclőheIrJ |íeiilt liinluhílíisro, slirya yillogó jelzíi_
íinttl,el, a r"r",rrorl"íí sabességrc rtgl)cllltezíeíi; clelitrcnikrc jelzés-
scl ós íaInliszeícseL ( h oazú lúíorjíclíesíéseIíkeI ts jelzőítíblúkklI.

A mcgl(czd()tt sil(ct,cs píogílrm megórctt a íolytatásra ós 2009-
ben ítjibb plily'lz|tot nyújtottun|( bc a Dcák lrcl,cnc út - Zsilinszki
Lltcil s7óIesílósóíc. úlj aS7t'allbLlrkolattal töIténii ell'rt'rs1lla \ alamint czen
Lllcál. nlinc]](ét oldali íljjár,diljának mcgópilúslc. továbbá a Zsilinszki
Lrtca r égén írj l(ijzúli lin\ Soronlpó\ a] biZlosiLo1l \ asúli áljrlló kialalií-
1ásalIa. J icleDle8i csak gralogos. kcrókpáros lilililó ]rel},elt. AZ idij_
kijZben nleglafto11 laliossáei frilunlon il l'enti ulcák ]akói halálozotlan
clLllilsilotláli r lenli éPílósi lchetóségckcl. cló11 a lakossalgi kérésncl(
cn.P.d\c ilj íltkoIslcliisilósi hclrszin után nóltiink, A \lilaszlás a

,.\ i]sil1oll 1illi" 1clii]clcklc csctt. al]o] sZintón lcnClkivii1 lossZ ij]]apolban
\,ll,n,lk l-.,l.,lill.,li ]..:,/llIJ,, 

^ldolgoZluL 
ll Lortlbhi |)álvliZ:lloi ós,

IJllross, Blithori, szllbidstig és,róZscf Altila utcál( komplex í'elúji
tlislít, teljes l(or§zeIíisítósét terveztettük niog, 

^ 
miiszaki Liíalonl

szclin1. i] lncgic]öl1 l]óg\, útoD 0Z úll1cst iclcnlós mórtókli szilesilisle.
nlcgel(isilóslc ]icli]1. nliljd ilj asZlll1 btlrkolal kclii] ki!lakítusla, A
l]álhoIi Lllca li]|)1atarsán illetvc bltll{olcl]nn úlszaJiaszirn irj szilllrcl
bUrliolijl[l ill li.Iiil lncgópilóstc, \.1ind a négy Utca nlindkót oldalán ilj.
korsz.lii.]illda kcll:il Incgal)ilúsrc, 20I0. jlillílts 7.-h1 óríc5ííis/,lin0-
glfuj la|e lcí liupíIln]i, lt,tttc1.1,szct_,itlí tt:,,UJ yIAGYlRoRSZÁG FEJ-
l,ESZTESI TERl/ DlrL-ÁLl:OLDI OPERATIV PROGRAM íúnlo-
gO t.li§ i R t l l l\ir k l l |Z b D,li j l ou 1,I t: l.y I - l : s i t u t.y,Ö r o n t, q to t t
KOZLEKEDESI IIALOZA,I,ANAK KORSZERUSITLSE LIED-
GyL:s!:GylL,íZA-DÉL alnevlzósíí" Plil.|,izottl li 221 681 192.- Fí
tissalJ ehl íél,ííelúlő lííhrogtlííísl n.J,erí CI. A/ önkolmánJZnli
költsúg\clósbijl biZto5ított ._öncló\cl" cg} i]l1 kij7e1 2.1(] nlillió 1:1,

hasznlt]ható ]'el a lenli bcrLlharZáSl,r, 
^ 

kijlcliö\ iiben rlegkezclódil< a
kó.,bcs7cllósi clja]rJ]s. nnl§]),nck kclclóL-.cn c l.aóp\ isclij-lestijlel ki\ú_
Ilsztjo l1cgIobb ljarll1irlo1 tc\ij kirilciclijl, Bízonl abban. hogl,rnéq
.l'',.t .r, tr',.lr ln.,,r,,lo l,,lh'., |,.,rul _,,r.

Biaotlt lbbllll, ho3,|, tla ellig nugrulósult, vtllonin/ n lii.)zcljih,íjben
negvu ltlsu l ó li ijiti íícj lcsiíé s e li ft l ip,|,cíő, lllill íisigi |,ilíoli,^t
jelenlcn!li telepiilósiinli ilaíóbe , Jelenlősell jutttl tt hözlalictlés
biiíohslígn és h|i ílettlíéPpeh eszliíi Intsttbbú, gonloioí-ílbbi l,úlnnlí
Iiijale íii l e le i n Ií, be Is ő li lh ú l óaul ll tl Ií.

TiJ^:!clel lc l : Dr- .\' a.qt, }iil u polgc'u,lncster

-- \onalkozó. tla is érr,énres hclri
lcndclcl alapjin a nl0_1ráll 1tl]l1i-

donú inPatlanoli tLrla.iclonosli .,lrz
eg} órclckcltsúglc .jUtó útépílúsj
köllsó.e I13-i' \ iilIll1jli( nlcg1llct,
ni. |njg rz ópítósi kajllsúg 2/]-1 l
ÖnkoIrnitn;,zlt k(jllség\elósaból
biZlosildtir,

AZ clnlilll ó\,ckbcn nl ll1ak áll0gi.jclcnlő5cn lomloll. illctYc cg}l,c
ker,ésbé l'clcllck nleg a tnai nlcg\úllo7ott l(ol ]iö\etelnlcn\cincli,
Napjainkban a gazdasági có]ú lehcls7állílás l(aj7ilton ti)l1úni](. illcl\.
.P],lc na!\obb mólclii. tehclbílású iá llű\ck k.li]llcl( a]klln]rZásla.
amcl},ck ncgkí\,ánják aZ Ulak sló]csílósól. bLllko]i]lcriisilósúl ós lclllli-
szctcscn l'cIíl_iiltisát is. l11elhillí é\,el.bcn elI{c7líiik u ncglt|,ő úíhti-
lóaolíehijííisúl, sztlcsítlsót, tttttclyncl; clsíí nugyulósíloít elen! r,olí
Delílí ]"(renc tit burliolrl szllesítósc, tij burkllttt épílésc cgés1,.n {l

Iiilíeriilele llyő lig.l,new.elt Kitó1.1, Iilig, A|, eInuiIí tvclihen li!riill
negéPíílsrc l Bek| uíco, illclve lqnnli líiilíeriilcíi rós:én n szihinl
hurfu)lílli tií.Aaídei évhen,n kiizalnuiltbln n],erlijllIíjelehíiís iissac-
gíí íúmogutisí n Mot,avs1.|ii és u l'etííJi Súlllor |il hu1,Iioluí salIc!ílé-
sé,,e, lúlfuhirlt új usaftrIí hn1,\okrlill.rL nvgé|ítésirc, n nrtpokbun
beíejcl.őlijlt ll liiliíclel.és, Jcl!lllős.fejI!sil(is yoll a liii?ln ilíb n n
KOss lh téí - Dtjzslt G.|,a)l,g.l, ti/ - hlclg.l,csborlzúsi chígu:tísig ttttgl,tló-
§ll íejlesaít5, Enncli eretlnűn.t,cl;lppen u nrctlg.rescg_l hti:i belíetíi-
leti szLlias1,on új lls:íill bll|,|iolní, liichrcll siegl1,1,ts tsaíélil;us Pűrlio-
hik keiilíel. kiilolíitlis|,l, és a kiilíe ilelen hlelgJ,esbollatisi aliga-
zásig l burliolat negeríísítésérc [s új lsaíuft but,Iqllí liariill nu!:épí-
íisre, Á líijzclmtilíbin ícj!zi;lijll h! a; u l)erllhiztis llhfuIJ,heIi erclhú-
h],eliéppett lr Dóasn G),öl,!a], lií - D!.iIi Fercllc til lícl,cs?,lclíj.llsébct1

A családon bclijli crószak tón),e. a g),crmckcl( nc\clisóncli
elhanvagolilsa minden biZonn),al \,úgigkísúltc a7 elnbeliSég lijíónctút.
ánl koronkónt. kultúriinkún1. sól sltlbkLll1úliinkónl lnils-lniis móllókbcn
tekintették a7t 1ellnészetcsnck !a8) óp|cI1 liilIlclcllcnnek, 

^ 
kolarbbi

lijíói]cli kolokbi]ll nrúg a lcgdLrlr,ább csalilrii c|ijszak i]i nle8mlladt !
csaIádok nragánsZtir'tiában.

Á c§alídon belüli crőszal(ni|( - a rósZt!elól( szemólye sZcrint -
három megnyilr,ánuIási tipu§át irhatjulr lc. j{z cgyil( a házástrtrsáli
l(özötti, a má§ik a gYermel( elleni, a harm adik perlig a csalridben óló
idős (részben vagy tcljcscn nrigntchelcllcn) szcnrólv cllcni crőszal(.
Kicnleltcn ycszólycztctctt áldoZatok jcllcmzőii

Női §értettck: 
^ 

csrládon bcliili clósZirk dinnii lós7c a ..8] cngúbb"
ncnr cllcn iránr ul,

Kisl(orú sórtcttcI(: A kiskoíil séícttck tíl]n],onló részc olyan
családból keIt]I ki. alioI a szociáIi§ hclyZe1 nem nrcgíclc]ő, ]'g},ik Ya8),
nlindkól sztiló alkoIrolisla,.Ic]]cmZő móg e7en csaliidol(nál a szi]]ijk
altllkép7ettsé3e. a nlLlnkanúlkiilisóg és a 8Jelckek ilán}iiba inUlalotl
ncnllölóC](jmsúg. clhan},agoliis.

ldős|(orú sértettel(: Ok azrlk. akik a g) c rckkoíilakka l eg] l:i1l

hatf án},olotlabban \ csZól),cZlclcllck,
Nlindhárom típus e§etébcn igaz, hogy az erőszak formája ncm-

csal( fizikai bántnIma7ás lehet, hancm §zándél(osan és lolya-

/íax| 66/523.707, 523l01 BlV| 33/23-17, B[4 FAX| 24ó6

mátosan elijidózett lell(i gyijtrclcm is. A fizi|(ai blíntiIrnázlrsra soha
nincs elfog.rdhatri mentség, de a megilázís, a szándókos és tlrtós
pszichológiai l(ínZá§ önmagában is,,cstlládon belüli erőszal("-nnl(
nlinősiilhet, ncm be§zólvc arról, hogy sokszor megelőzi és bizonyos
értelernben !nagyarázzll a fizikai erősZil(ot.

A fizikai ós a pszichoIógitli bántalnlazás nellctt á csallidon belüli
crőszik harmadi|( formája a szexuáIis erősza|i, és gyal(ran tálálko_
zunk a gondozás ós gondosliodás elmulltsztásá\,al, a gYcrmali \,agy
i beleg, idós családttlg \,égzete§ elhanYago|ásávnl is.

Nlpjaiíl(ban a gyű|ö|ct ó§ nz igresszi,t,itás. a te§ti ós n lcll(i eíő-
sz.l( nlindcnnapossá váIt a módiíban ós egyre gyakrabban jelenik
meg a családon bc|iil is, így elnbertársainl( jelcntős rószc szánllíra a
csállid többé már em a ,,bél(e szigete". 

^ 
családon be|ül mcgnyilvá-

nuló eIőszak igen gyakran a társadalombin ó§z1l]1hctő píoblérnál(
mcgjclcnósiformája,

A l]éké5 N,íeg),ci ltcndőI_fiikapitán},sá8 kienlclt hang5íll}l ]iklcl
csnládo1] bclL]li clőszr]( kcZclósórc, 

^ 
nlcg},ébcn dolgozó I),^,I),^.

oktalók. iskolcrcndórók eg;,ik lő liludata. hog), aZ iskolai ta]úlkoZások.
lbglalkozísok alkalmúral megisrrreltessék a tOnuIókat alokka1 a
rlódszelckkc]. me]},c]( scgitsógó\cl elkcIi]llrető aZ /lldoZrllá \a]]ás,

Ismeíctil( aZoka1 a ]chetősé8ckct szcmél),ckct_ sZelYcZctckc1 akiklóI
esclIeges áldo7rltú \ á]isuk csclén sePitségct kéúclnel(.



A.Zon oklatási intóZményckben, ahol nincs D.^,D.^, oktatás.
kérésle bíinmcgelóZési clóadások megtallásáIa is lcndszcrcscn sor
keriil,

A lakossá8 e8észét a helyi médián kcrcsztiil löbb esellren
tájékoztattuk aZ elkö\,etési íorlnákló]. módSZerekről. megelőZési és

segitsé8 nyújt ás i lehetós égekrő l,

^ 
lársada]mi sZcrvczctck kulcsszerepeljátszanak a családon beliili

crőszak megelóZésében. a probléIna kezelésében ó5 aZ áldozatok
scgitésében, A gyennek\,édellni jelZórendszer tagjailal szolos kap-
csolalol alakitottak ki a kapitányságok adott fcladatot cl]átó mLnka-
tál§ai. |,]avi lendszcressóggcl kerekasztaI megbe§zélósckcn Yilaüák
meg aZ aktuális teladatokat, problémákat és köZöscn. cgymá5t segíh,e
kereSik a megoldást,

A köMcti megbíZottak napi kapcsolatban vannak aZ illelékes
szer\,ek elóadói\'al. iellemzóen szcmó]),cscn (telelbnon) megbeszólik
aZ aktuális iigyekkel kapcsolalos problémákat. kerekasztal megbe-
szé]és keletébcn köZösen kelesik a megoldásokat a csaIádi elószak
soIán l!lmelü l1 ploblémákra.

A 2006, január 0], napján hatályba lépett a bíincsclckmón},ek
áldozatainak segitésélajl és az állami kárcn,".'hítóslől sZóló 2005, é\,i
CXXXV tön únt, aldán a sértgtt kéIésére Yag_v a Békós N,lcg),ci
l8azságii8)"i 1 livatal 

^Idozatsegitó 
SZolgálata n]cgkcrcsésére minden

esetben i8azolás kiadá§álakc ]lsol. nlcrt cz clcngedhetellen lellélúlc a
kiircn)hílús. aZ azonnali pónziig),i scBóly .iogosrrltsága érl,óol,csí-
1ésóí]ck,

A.jclz(ircndszer részeként a háZioí\,os. a lanár. a r,écliinő. a család-
segilij szoIgúlal. illctvc a gycrmekjóIéti sZolgálal m!lnkatiirsai a

családok látogatása, valamint a napi kapcsolat során amcnnyibcn
gyelmckbántalmazásra utaló n},omol észlelnek. éIte5jtik a rendólségc1.

A csikídol| beliili eúszak líezelésében hréűklliőhek szálhil a
2009. olítóber 1-jén hatúlyba lépelí ,,hozzútoúozóli közötíi eíőszak
miaíl alkilnúzható lávoltaíldsról" szóló 2009. évi LXXII. íö|vény,
hel! a fekdőfség hallsliörébe líttho ideiglenes megelőző ló|oll0rtds
elrendeIésél,

Alókapilányság illetékességi teriiletén a talal},i óvbcn összc-Sen l4
esetben keriilt sorií&lgIe h es íleg e lőző l ó|oh 0 fíús e l Ie h.le lésé |e.

A 14 esetből 6 e§etbcn már a rendőrsógi eljárás l(ezdemé-
nyezése előtt is törtónt bántalmazá§.

A rendőrség áltaI határozattal elrendelt, ideiglenes megelőző
távoltartással kapcsolato§an l esetben jegyző értesítése, 1 e§etben
munkáltató (magán§zemély), l e§eíben bántalmazott idó§ §züIő és
ll esetben bántalmazott nő beje|entése alapján indult nreg az
eljárás.

A rendőr§égi eljárá§ §orán (meghal|gatá§, kihallgatá§, ad8t-
gyújtés) megáIlapításra került, hogy a bántalmlzott sérelmére
megva|ósított te§ti és Ielki egészséget súlyosan é§ közvetlenülveszé-
lyeztető cselekmény idejón l4 e§etből5 esetben agresszív magátár-
tásbóI adódó pszichikni félelemkeltés és 9 esetben fizikai bántaI-
mnzás törtónt.

A családon beliili elős7dk miitt inté7kedii rendólök mindcn esetben
lelYilágosiüák. lájókoztatják a iclekct. hogy lilmcliih píoblémájukat
n,]ilycn n,]ódon és esclIcg mil),en hiralaIos szer\, segitsúgú\cl tudják
mcgoldani,

Bi késcsetba, 20 l 0- nttij us l 8.
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Az Uj Mogworszdg Fejleszlési Ibrv Tirsatlultni Meg-
.i iu lús opernlív Progrnn lúnúg(lisi ren dszeréhez benJ)lij-l0lí
,,Híi a uunkn vilógdba - íelnőííképzési progmnűnk a
nunknnéIkiiIiség csökkentéséért|l címíi ptiIytizttí 1 (]() ntillió
ío l ill íOs ídnOgotds ban részes ii It.

^ 
plojektben 5 telepiilés 5 intézrnónye veszrészt| Béliés rre-

glei IBSEN Nottproíií Kft. Békéscsflbo, Békés Viro§i Kulítr-
rdlis Közpotlt, Vtirosi Önkornuinyzat |Iíívelődési ]Iiz és
Kihryvífu Medlaleseglhúu, Ktbcsa Rózn Non?rojií Röz-
h űs zll ú K o r l ó lo ft F e l e_l őx é g íí Td r s l s ít g, ]lí ezők o v ti c s h tízo á,;
Kö röslolcs I Közsé g i on ho nndnjzttílt.

A pályázat alapvctó célja, hogy a közművelödési intéZmé-
nyek nrind szélesebb kötben lcgyenek eIéIhetóek, hozzáíér-
hctőek a felnőttek tanulását segítö sZolgáltatásban, éS a felnótt-
oktatásban résztvevő közmíjvelódósi szakemberek rendelkez-
zcnek mcgfeIeIő kompetenciákkal. A pályázati projekt kereté-
ben ntegvalósrrló progrannak köszönhetően a konzorciunt
tagiai akkreditált felnőttképzési intéZllények lesznek, és a létre-
hozott Szolgáltatások valanrint a megvalósuló képZéSek hatásá-
ra jar.ulhat a foglallioZtatottSág.

A Békés Megyei IBSEN Kft, Ku]trrrális iroclája és a konzor-
ciumban együtt páIyázó panneíci kérdőíveZést végeztek a pro-
jekt megvaióSítási helyszínéiil szolgáló, a munJranélküliséggel
leginkább siLjtott teleptiléseken a teriiletileg ilietékes Munka-
ügyi Közpol1tok támogatásával. Enne]( eredllényeként ell(é-
SZiilt egy helyzetértékeió eJernzés, tényfeltáró tanulmány, A ta-

nulnányra a)apozva, annak erednrényeit figyelerrlbe véve álli-
tottuk óssZe, késZitettiik el a pIojekt szal<mai programját. a meg-
valósítandó képzések tcryezetét. Bélrés megyében több €zer
olyan munkaképes felnőtt korú él, aliik nem rendelkeznek
szakl(épesítéssel, vagy meglévő képzettségül( a munkaerő-
piacon nem versenyképes.

A gazdaság elvárásainak megfelelő képzésük összlraDg-
ban van aZ Európai Unió elvárásaival is. A felnóttl(épzés I(i-
tcrjesztósc aZ cgó§Z életcn át tartó tanulás kövctelményének
yaló Inegfelelést is szolgálja,

A megyei munkaerőpiacon is együtt Yan jclcl a munka-
erőhiány és a munkanélküliség. Tóbb területen elóíbrdul.
hogy a cégek nem tud.ják kielégiteni a rnegrendelőik igényét,
meft nincs elegendő képzett szakembcr, ugyanakkor nrunka-
vállalók egy része nem rendelkeziJ< a gazdaság igényeinek rneg-
fe]e]ó sZakképzettséggel,

Az ország többi megyéjéhez hason|óan Ból(ósbcn is l(ic-
melt jelentőségű az aktíY fog|aIl(oztatá§politikai eszl(öZöl{
közül a felnőttliépzés, az éIethosszig tartó tanUlás, amely
ho§szabb táyon is növcli az álláskcrcső e|hclyczlrcdósi csó-
lyót, javítja a munkaerő-piaci pozícióját, A képzéselinek elő
kell segíteniiik a gaZdaSági VáltoZásokhoZ való alkalmaZkodást,

A térség gazdasági fejJődése szempontjából e]engedhetetle-
nül fontos, lrogy a fElctt technológiát képviselő húzóágaZatok,
vál]alatok aZ igényqiknek nregfelelő képzettséggel. kompeten_
ciával rende]kezö munkaelóvel legyenek ellátva,

Felnőttképzés: 0ktatás a Medgyesegyházi
Művelődési Házban 7lffiw
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A1. olíolóíetehl hlrls,b?tl u í'!lnőííliépits htgwkisuI.

A Békés Megyei IBSEN Kft. KulnrráJis ll,odá.ja és a konzor-
ciurrrban együtt pályázó paIlnerek míivelódési irrtézmérryeir-rek
céIja, hogy az általul< lnegvalósitarrdó képzések rlegfeJe)jeneli a
rrrunkaerőpiac igónycinck, a kópzéselten résztvevöknek pedig -

kompetenc iáik és képcssógeik fej lődése által - j avulj anak nun-
ltaerő-piaci clhclyezkedési esélyeik.

A pdl.vdzot nlegvakisíűísi szak6aibalt eIér liezliitt I; tt célcso-
políok íobo|7,|is{íhoz- Célcsoportun h: l telepiilésen és vonzós-
kih,zetében lévő úlIúskeresőÁ, G|'ES - en GYED - en Iévíík, me-
lőgoz,d os ú í! i vú II o I kou} li, ntezííg lala s ő g i m u n kd bó l élők. E l s ő
képzési Jbrnru, az dlllftlkti sztitttítógép-kezelői képzés ntellre
jelenlliezni 20l0, jtiIius l0.-ig lehet l }l,íedgvesegyhtízi Mííve-
Iiítlési IItiz és Kijnlylúr irodújóboll. Az inléznún!ben killnkí-
lolt oklotólerenlbell I8fő l;épzésére keriil sor nrcl!hez (I1pvelő
kijveíelnún)) 8 ilíaldnosí igazoló bizon|)íívilu,. Az okloíti§ 20I0
szeple lberéhetl indul, ntely előlt ( jelellllíezők kontpelen-
ciu né r és b el veszn e Ii r és zl.

Bő.Lcbb ínformóció: Farkas Gy a,

fe l n iit t k ép:.és i refare ns né l
ftl. : 06-6E-]40-aa]. + 36-30-928-9 ]-66

E ntail. íantop|fprintcont. hu

Min d e n érd e klőd őt sze retette l vá r un k !

Sá povestirn rorrráne§te - N4eséljünk rornánul

Pályázati programunlr alápvctő ós liön,ctlen cólja hogy a

konzorciunrokban óIintctt partnere|( köZnlűvclődósi intéZ-
ményeit fclnőttliépZési intézmén},l(ént a|rl<reditáltassulr.
Célunlr még adaptált progranolr fclhasznirlása, slját fcj-
lesztósű tananyagolr l<idolgozása, liépZési progIamjain|(
gördülékcnY lebonyolítása.

Ptllli MiháU, pus^iínoíílílli hh,!s rolltútl ntcsantonlójn
tisiíeletérc .iprilisbIn nuglszoh(tsú renlezyén.|,í lorloll u Put,li
V i h á l.t, R o ntti n K u l t t t l,ti l i l E 3_1, ! §ii l,, l.

AZ cg} csiilct !czclijie. Iiir|ancsiné l]ocsor,}j\ a lclh í\ isála lle mcsik
mag),arors7iigi. haneIn hntáll)n lúli g\,cll]]ckck is bcne\ altck a lnngos
lnegmúrcltctésle, Ig), a g) ulri ós ballon).]i és med8] .scg) háZi lonlán
n},elYet tanLlló diákok I]lcllcll Sal\ á-ról (Iiomárria-l}csztc|oc tlcgl,c) és

Galsá-lól (Románia-^r,arJ rrregl,e) is élkeZlck ])Usztaottlakár,a, A zsi]li
clnök asszon),a_ l)l. 1:]Lrcin N{ichac]a Gcni Yoit. aki I'uszlaolt]akán i5

tanított. s j.lenlcg a Szcgcdi TudoInán},cgyclem Román N),el\, és

Irodalon] lanszókónck doccnsc, A vcrsen\ Zijknck cg}, cg) mesétkellcll
clijadniuk,iermészelcscn tona]n n\,clven-. nlel\cl I'Llrdi Nlih1ll}'

.jcgyzcll lc. annak ideién,

^ 
bensósógcs 1bgadlalís. a nlesék Ylrázsa. csaláClias hangulilot

1elemtell a Zsiliblísi8 lnegtelt. íli já \,aráZso]1 kil]túrhiZban,
Iskolánkból: ]st\.án L]lik 2,o. I)app Csanád 3,o.. I)cblcccDi Alcxandra

4.o,. Ko!ács l]ianka 6.o,. Sall!i Kluudia 7.o,. ú5 DeblcccniAlcxandla
7,o,\,cttck rószt. akikctNcgrol Dánicl tanáIúl késZilc11 l'cl.

A Zsúri clismeIésé1 Dcbleceli Á lexlndnr ós l)cbrccclli^nct1 \,í\lilk
ki. akik kiilöndijban is rúszcsü]lck. míg a többiek elisnlcló oklc\,.lcl
|ehcllek á1, A ícndcZ\,ón),rc a Schéner \,1ilráll,Ncvclósi ós Oklalisi
I(ijzpotlt igazgatojd ].\ig_"- 

^1tiln 
is clkísónc ti]nit\,ál]),ait. aki cli5merés-

scl sZól1 a rószt!cvők lclkósztiltsógóló1,

^ 
sikcícknck móg nincs Yógc. Ug),anis tanLllóink: Papp Csanád 3,o,.

Dcbteccni A]cxanclra 4.o.. ]Víisrrr Gyölg]- 5,o-. Ko\,ács l]ianka ó.o,
Debreceni Anett 7.o, májusban orsZágos szintii n,]csemondó \,clscnycn
is részt \,ellek Békéscsabán, Mindcn tanulónk érmet és clislnclő oklc-
vele1 kapott, l\,lisul G!,ólgy kijlönclijban is részcsii11- 

^ 
]cgcícdmó-

nyesebben DebreceniAlc\andra szcr9pe11. aki 3, ]rclyczóst órt cl,
szercíettel grfltnlúlunh, és toyúbbi sikefes, kiíiríó nJ-elví nukísí

liívtinunli tliúhjrtinlinoIi, felhés:.ííííjüknek pctlig, Ncgrea Tanár
Ufiik, jó rgésLrégcí lovtibbi nu n ltűtí hoz,,

,,Fociban is a |egjobbalr vagyunk!"
Rizon!ííoííik ext a hel.|,i isholtt 5-6. osiíálJ:os tllllulóiból ólló

focics.lpoí 1.1gi.ri JIg!anis a nttijtts vigén rcndezelt ,,B4ráísűg-Kllpá"-
n 0z első hebezés| érték al. A 7-8. os:láIlos íilil. san s,aégl-enkez,

hetneli, i kiilöndaú őI h o.íúlí hnu!.
EZt a rcndcz-\énvl azon iskoIatk tanLllóinak szcn,czik meg nlindcn

c\ bcn Lökösháán. nhol a lonlán nvelYet titllltliák a diákok,
l2 tclcIiilós 3lJ() trnttlója \ctt Iés7t a sportlendezr,énl,en, .1elenlété\,cl
lllcgtisllc]lc a landczrón\1 Iolth Foalotca tu, Rohúniú clulQi
FőlionJ!lja és K|!s:íl -frriun Ur, z otsaúgos Romún Kisabbsógi
() n lO r nxi tt),itll Eltti)lie is.

KösZönet illcli a ltlkósZilósóíl ós kisélósóí 2hlcsl\íl,i CsfubnTúláí
\]hl és Jl! Il lísz li tlos I ]rat. aki a hc]),i sportcg),csijlct clnök5ógi la&ia ós
al Ulilnpótlás kolosztáh, lell(cs se8ítóje,

A me8méIettetúscklc \,aló c]jLllásbin nag}, s.gilsúgct n),ililott'.1
Roníínsúg Hog.|nhrún)J íétí és Jövőj!ért Eg,esiilel" Iitk a Luíui

"rlli/dl 
ü7. kinck clú1oll is mcgköslajn]i]l, munkájál,

,ll,/,t./

2010. júliUs 19 - július 25-ig, táborozást szervezünk
Romániába, MenyháZára.

A részvételi díjat 2010. június 30.- i9 kell kifizetni,
melynek össZege:

- román nemzetisé9i nyelvoktatásban résztvevőknek: ló.000, - Ft,
- más résztvevóknek:20.000,- Ft,
- íeInótteknek: 25.000,- Ft,

Érdeklődni: sütó' Mária Mártánál lehet.
íel. : 06-2o-93B-2464

Tisztelettel: Negrea Dániel pedagó9us

úll- slyre-n-e § ii g $ü t aíil-ácj §J ad. á§
Értesítjük MedgyeSegyháza polgárait, hogy

2010. június 2l.-én (hétfőn), és
,iúnius 28.- án (hétfón), 16.00.-tól, 1700.-ig

a múvelódési ház emeleti termében
Dr Nagy Béla

|NCYENES JocsEcÉL[ Joc| TANÁcsADÁsr rRRr
Tisztelette|: Közösség a JöVöért Közhasznú Ecyesü|et



BAttAGÓ NYOICADII(OSoK I(ÖSZÖNTESE
I(EDWS BALLAGO NYOLCADII(OSOK!

Metlgveseglhúza Önl;ornxín],zoti és a n ryun neyében szerctettel
és íisxleleltel liösiónlcleti Tííelíeí bbóI z lliilotllból, ltog.|, éleíctek
agyi]i fOhíos halirlíaj|,éIlez íiIlot ldstihoz él /ieule/?i. Mindc11 il) cn és

hasoDló cscmén"- n]cgismétclhctcllen. ki]]önlcges mindirnn},iunk éIetó-

ben, A'l'i 20]0, ó\,i balagásolok iZéí is kiilihlcgcs ús cg),edi, meft

N,lcdg),cseg} háZalöíónctóbcn aTi ó\ lbl),amolok dZcI5ó. akik ncnl e8),

..nó\ telen. lalusi" iskola r égzós tanrtlói. hancm a Schéner \,íihá11, Nc-
velési és Oktatási Kózpont és N,led8yescg),háza Válosának \ógzós
tanulói vag).,tok. A ]'i évfo|yanrotok az e|ső, aki|( tlnulnlányaikat lr

zooq. július 0l-én VÁRoSsÁ \YlLVÁNÍloTT ]\lEDG\tS-
tC \ HAZ,\ oktátli§i inló7mén] ének tan u löikénl fcjc7léleL be. Le-
gyetek biiszkók errc a különle§es, mcgisméte|hctctún €gybec5é§re.
I\tedgyesegyháza Önkorrnányzata igyekczctt mindent megtenni,
mindcnt biztosítlni annak érdel(óbcn, hogy tanulmányaito|(át a

lehető legjobb liörülmények között \,ógezhessóteli. |li,kós megye
egvik legjobb feltételckl(el, adottságokkal rcndel|(ező olit8tási in-
tézmónyének hallgatói voltrtok. Kiváló nevelők, cgy modern, új
iskolában, nyclvi laboratórium, számítástechni|iai oktató terem,
uszoda, sportcsarnok segitettó|( szellemi és íizikai fejlődéscteket.
Köszijnijm. hogl lcgjobb tudásolok alapján ig),cl(czlctck megla]c]ni

1anulmún} i kijtclcZcltsógeilekllek. kös7öniiII. hog], aZ cltnú]1 8 ó\, alatt
spolt-. tanlllmányi és egl,éb vcrsenl,eken kópviscltétek N,lcdgycseg},
hi:llail. c]ólt cledtnén},eilckkcl. ga7dagílotlátok. g),alapilottátok t.lcpir
lósti kjó híIé1. elismcítségét.

Gratlllálok cbból az alkalorlból ós azt kir ánoln. hogj- további élcle-
tek su,ltn leg},ctck 5ikercsek. B.ííllovú licriiIíök a nogll,ilágbotl soho
ne íetljísóíek el i|larlg|,esegJ,ll.iz.it, leg,etek íclcPülésii,lk slgií
sé|:ttc, leheíősépeií!khei méfteh yrg.l,eíal résil, niíhöljeíeli kijzre
tol,tíbbiJejlőr!lsében. Öú ós bokIogsúg Iíísérje élal ltlíolílt!

s:erelaltel ós tis:leIetlel. Dr. !a.4 Btld po!gtitmesíe},

sEGíTsÉG lsTvÁN TEtJEsEBB ÉrtrÉÉnrl
Csetc Istvlít| 2l ér,cs medgl escgl hlizi liú. izonlbc-
1cgsage niial1 i|iiáskóptclen. NoljniiIis é]et!itcléheZ
eg1 bon},oILllt mijtéten kcll átcsnie jíllius ]5-ún.
mel} ct kö\,elóen tijbb hónapos uLókezc]ós \,árnl rá, A
rchabilitációs kczelések sok púnzbe kcrijlnek. ami1 a

csa]ád önorciébiil neln lUd nlc8fiZelni.
Mi nríndeh Ichcíőségeí eíősen krcgrlg.llur|k 0zórl,

h ogJ, Szereft ii tl k íelj ese b b é l !!ía t él h e ssc 11 !
l]ár]nekkorc póDZij5s7cg is nag1, segilsóg lenrre.

nlclycl l köyctkező szánllaszánlra lchcl bcf'izctni:' 
5J5006l 4- l l 754569,

r licvermes és Vidé|<e Takarékszövctkczctben,
Nlillden l'elajánlást köszönettel.\ csmek i rcméIlykedó csülád és a b rálok!

,,,,, ov d me g g)'e l' nl e ke i nrc í,

l1o8.J, kii l ön be k le g,e ne k,,:ij le i kné l,

s letépí!senek egJ, I1i é5 jahb likigal... "

s:enl Cyörg|i Albert

FE!_Hírz.á.s
^Z 

E\ angúlikus Eg),háZköZség aZ án,izkárosultak mcgscgitósére ado-
mán},okat g},i'ü1. l'clajánlásukai mcgtchetik a púnZlóíi órákban. /ísíl./e,
ts pénlekeh 9-1I óuiig a GonlnoLí Hil,.tltllbln (Kossuíh íét, 2. suint
alfllt ltz or|os i Ie deIővel szenthcn).

rÁ*rÉr<ozTATÁ.s!
Az Úszó Szakosztály 2010. június 10.-én tartotta éVzáró
háziversenyét a helyi uszodában. Azt köVetóen az év,
értékelés és iutalmazá§ az EVangéliku5 Közösségi Házban
történt.

Medgyesegyházi H írlap

tcstiilclúDck 2tll{}, iúnius29-én (keclJ) I6 óíúlól a \1í]\,clardé!i ll^l
cnlcIcli klublcnnóbcn tartOndó kaj^lcghall8iltlissal c!:\beköliilt iilúsóíc,

KöZivEGIl^ Ll.GATÁs:
l.) Az önkormányzat vágyonánll( {llr|(uIáslt

Elijadó: DI N.lg], Bú]a polga]rnlcstcr
2.) Közórdc|iű beieIentóscl(, interpelll'lciók

JAVASOLT NAPlRENDI PONTOK:
l.) tJeszlirnoló a két lestülcli üló§ Lö7öíl cllcll idősZali

fonfo§,hb é§enIén!eiri;l_
D]óadói Dr, Nagy dóla polgármcster

2.) Jclcntés a lejárt határidejű határozntok végrehajtásáról.
Iilóadti: Cácsér 13éll.jegyzi!

3.)'rIíjél(oztató a közteriiletekállapotá!,ól
[1óadó| Juh1lsl G),ölg}, clócdó

,l,) Bcszámoló i polgármcster hntáskörébe utált szociá|is
cllítíso|<ról
I,]liiadó: DI Nagy l]úIa polgállicstcr

5.) Fiatal házasok clsó laL:isszcrzósónck timogatísn
I]löadiJ: Nag}, LásZlóllé íi]clijacló

6.) A schóncr |\Iihály Neve|ósi ó§ oktatási Központ szal(nlai
be\..timolója
Dlóldó: Nng\ Allilit inlóZllrún_,-\ ezctij

7.) ÁZ orszógos liözút|{czcló l(lt. beszárnolója
Iilóadri: \/irág N,lihál1, lcriilcti igilgató

8.) A Schéner 1\lihilly NeYelési és Oktatási Központ
inti,zménYvczetijjénel( megválisztása
l.]lijad(ik: Dr, Na8]' I]éla polgiirll1cstcr. Các5éI I]óla jeg},ló

9,) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásol<ról
szóló l2l2007, (\'L27.) O|i. rendelet módosítása
Eliiadój Dl. Na8y l]éla polgálmcslcI

ll).) l':'ljiLoltaló tledg\ eseg) házn \ irosi ÖnL,lrnlánT zat
folyamatban lévő pá|yázat3iró|
I]lóadó| N1inczúrna I]ókllnY l]em delt pá]},álati rct'.lens

ll.) i\Icdgvescgyháza városi Onkormányzat
grízbeszcrzőjének ki\,á|.r§ztá§lr
l]lóadó: Cúcsór, I]éla Ki)ZbesleíZósi l]ílá|(i I]iZoltság elnökc

l2.) BcjcIcntések
r,s:!elel\ l l '" \11 _a, B, |,!

,I{i)sz<)rlt<5
Slereletlcl ós li§/telellel köszöntünr aZ ólónökcl, tflnílókal.

tanárokat és mindenliit, al(i munkájukat scgíti a
Pedagógusnap alkaImából.

Kö§zönöm munl(ájukat, vállalt é§ meghozott áldozatail(flt.
Sok örömet ós boldog§ágot kivánok!

ElisnterésséI ós liszíeletlel: DL Nq!: Békt Polgiímestar
Osr,áth Erzsóbct: Tanítóinknali

aal ia igal liincsel,

S 0nrcl| bíiyós

n.yilolla sí,enúnli.

szebhen vilíigít

Szerclelünlí

R gfogjrr be

, M FDa, Yl,:-r l.-,G 1,1l jZ l I\ rLGiR-|t [.rT!.,R l:. riil
.'. 1 ll-'l1.1,, 1/t\l,l,,, :,/"/ l, 

^",.-\,,tlt 
/ ,],,:l,| 1

:_:' .. 1, 1 \l t \.t.ll.,,lht, i ,l1,1ll ,1,1 -,],.'_l,]]...,._:,:.:.],,:,l],]1

'fis7telellcl nre8hhon Önt N,ícdg]-csc8) hi Za Város (ép\ iseli!

TQnító nétlik!
Taníló bácsik!
Egr hi5Iliúft

százból,
ezaíből-
Jósógoíokal
hotld liöszötlje üeg!

MEDGYESEGYHAZl HlRIAP Medgyesegyhaza önkormányzátanak helyi, közérdekú, tájékoztataó lapja
Alapította: Med9yesegyhaza Önkormányzata í993-ban - Felelós kiadÓ: Gácsér Béla jegyző

srerkeszti a szelkesztóbizotság - A szerkesztóség cime: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25. E-mail: hirlap@medgyesegyhaza,hu
Kiadja Medgyesegyháza Vá ros Önkormányzata - Megjelénik: havonta - Terjesztése ingyenes -

Nyomtátás: Yes_Press 2001 Bt. Tótkomlós, tel.i 68/461-964, - Példányszám: 1800 - Nytsz: B/PHF/168/8Eh993


