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:NÓ TÁRSÁINKNÁKI
A Nőnap alkaltttából férfi

társaim és a magatn neaében
szeretetteI és tis zteletteI

köszöntöm a NÓXrr, lányokat és asszonyo-
kaL Köszönöm, hogy életiik minilen pillana-
tában értiink a annak. Köszönöm, hogy mindent
megtes znek arulak értlekében, hogy b o ldo gabb á,
szebbé, iobbá tegyék éIetiinket.

|ó egészséget, örómökben gazdag, ltosszú
b olilog éIetet kíz: ánok!

Egész éIetünk keaés ahhoz, hogy áIilo-
z ata áIIaIás aikat, szorgos igyekezetiiket,
szeretetteljes gondoskodásuknak, mi férfiak
Ieg aI ább ré s zb en a is zono zni tudjuk.
Az alábbi szép, és sok mindent kifei ező

aersseI is szeretném kifej ezni köszönetemet!

szeretette1 és tisztelettel:
Dl, 1Vngy Béla polgónnester

uÁncruS ls_i
program

17.00 óra Az Altalános Iskola 6. a osztályos
tanulóinak ünnepi műsora
.Művelődési Ház és Könyvtár
nagyt€rme/

|7.20 őra Dl Nagy Béla polgármester ünnepi
beszéde
/Művelődési Ház és Könyvtár
nagyterme/

17.40 őra Koszorúzás a Kossuth téri
emlókműnél

Ir
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Szalaí Pal:

Nőnapi köszöntő
Mi a nő nckiink? Az e1isz uítag ntaga, a

zláltozás,
Az anaa, akinek testén át e ailágba léptiink, az

első és aégtelen önfeláIdozás.
Ó őrzi első lépteink, törli Ie könnyeink, testéből

etet, szerctetéb ől neTel,
Mindig megbocsót, ha kell és soha netn enged el, ő

a fény, a meleg és minden ami jó,
senlmihez sem fogltató ós semtliz.leI sem pótolható.

Altogy fudatunk lassan a z.tilógra nyíIik, ő naga is
ótalak , megzláltozik.

Előbb éteri szépség, iileál, tnfuailúrok áIma, költők
ihletője, szerelenl és őriilet forrása,

Majd tórsunk a jóban és rosszban, életijnk ném&
napszómosa,

Vetett ágy, aasalt ing, étel és itaI, kedllesség,
szerelem, ű test gaön!öíe, az apokalipszis kínja és

a mennyország ígérete.

Mindez ő, egy szenlélyben, Ielkünk másik fele, aki
értiink létezik és ttti őérte.

Köszöntün h6t őket, a nőket, kíaónom nekik
mindazt a szépet, amit éíettiillk me és minden nap

önként megtesznek.

KOSZONETNYILVAI{ITAS
K e dv e s S ze rv ezők, Tómog a tó k, Ré s ztv el ők !
szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik

SegítségéveI megvaiósulhatott a 2010, január 23-24.-én
Medgyesegyházán a,,Te is segíts, hn tudsz" néven megren-
dezett kispályás labdarúgó tofna.

Hlilós.yig:ok mogam és csllódom nelében is azoktlok,
űkiknek köszönllető ennek l hét|,égének az ijllete,
megszeryezése és lebonyolítúsa, amel! a spoft szeretetélől, tlz
ö s s zetartoztís l ó I é §.l s e g űs é g n y új t i s r ó l s zó Il.

Jóleső érzéssel töltött el, hogy sokan eljöttek, jóinduIatukIól
és támogatásukról biZtosítottak, Nagyon nagy s9gitség ebben a
nehéz időben a végeledményként összejött pénzbeli összeg, de

mindezeknél többet ért az, ahogyan Onök között/köztetek
]ehettem újra, számomía nagy élmény volt és bízom benne,
hogy mindenki örömét lelte benne, akijelen volt.

A lómogotókú, szervezőket o leljesség igényével nem tudom
l felsorclni, ezéú engerljék/engedjétek meg, hog), ebben 4

íol máb dn mo n dj ű k mé g e g) s ze l k öszö n et e t,

#
szilntelen

C:ene Kórol.v és családja
:
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F9LyTATóDIK MEDGyEsEGyHÁzA l<özúrnÁl,ózATÁNAK KoRszERűsítÉso,
A pETóFI És tvIonevszKl uTcÁK pBlú.lÍÍrÁsÁvel

Minisztéíitl,tltóI, l IíépviseIíi-íesíiilel u Ónkonúnyzuí
köllségveléséből 5 592 645,- Ft, t bizrosíloít ,,ijllerőkénl",

Az építés. korszerűsítós idejére kc|jiili az Lrtcáli ]alióinak ós az

arra közlelredóknek a ttilel]]lét é5 nrcgéftésót, Rízont ubban,

hog]) tt több ninl 44 MlLLloS beruhri:ús hozztijtit,ul

MedglesegIh(izu l)elteriilelé u bi:lonsigos, b(Iesaltnctlícs
közIekedéShez, jttvítjo unnú .fclíéícleií. Iiösiijllclu eí és

elismerésenrct fejezem tii nindu:oknlh, ltih o 5ikerus

pátJ)úzat\k elkészítésében lnel\-ek ltözel 39 ]lIILl,n L'í,

visszu em léríle |líi íúnl|gdúst ercdll!é ,r-ezteli - résal wtíel,
íovdbbú ( KÉPVtSELő-I'ESTi'|LEt' íogioinnli, (lii
|únogúlák tl púI!(izull,k b'nJ,újtisúí, Wluni l hi:,íosií,l/tik u

sziikséges önerí;í.
't'isztclette] 

: D r. -\: u 91, I} ú l u 
1 

: tl l 3ű r n l e: l c r

AZ elmíllt két évtiZedben Medgycsegyházán jclerltős nértók-
ben épúltek új utak, a lakosság és aZ Ónko lányzat együttl]]ii

ktirléiének koszonhctóen. Ez idő alatt a korábban a szilárd bLlr-

kolatú utak.alig 50 %-s aránya közel 100 %- ra változott, Sajná-

latos módon á kedvezőtlen idójárás, és egyéb köriilrnények

hatására a korábban éptilt ütak állagajelentós ronlásnak indult,

a nregnövekedett forgalom indokoha felújitásukat, illelvc széle-

sitésIket is. A korszerúsités íblyamata pár évve] czelőtt a Dcák

Ferenc utca (SZáritó felé eső részének). valamint alrnali külterii-

leti folytatásának (a Medgyes Kft felé a Király útig) sZélesítésé-

vel, új burkolatta} történó ellátásával, egy szakaszon ítj út épi,

téSév;l kezdődött. ezzel egy időben új út épült a Bcnr utcában,

anllak lolytatáSának kiiltefiileti részén is. Az enlített utak kor-

SZerüsítését á]lapotuk ]nellett indokolta az is, lrogy könryezc-

túkben jelentós számban vannak vállalkozások, telephelyek,

anclyekjelentős nrértékbcn L]onyolítanak teherfolgall1.lat,

A, idel evben pá[ héten bel|ll ismét jelentöS fejlesztéselikel

koísZeríisödik Medgyesegyháza köZúthálóZata. RöYide§cn - a

szerződés szerint április elején - mcgkezdődik a forgalmas
Petófi és MoraYszki utcák korszerúsítésc, ami azt jclenti,

hogy az alig 3,8 méter §zéles Petőfi út 5 méterre lesz szélc-

sitiic, nrajo a tctjes felülete új aszfalt burkolattal kerüI ellá-

tásra, mig a Moravszki utca ellra§zná|t, kátyús burkolata
kijavítá§Ú kerül és teljes felülcten új aszfalt burkolat lierül
megépítésre.
J bbruhóztis összköIlsége a közbeszerzósi cljárás legjobb,

nyerteS aján lata sZeIint - 44 302 956 Fl, amelyhez pályázaLi ítton

sZ azz Óoo F1-1 yisiza nem lérííenlíi túl\logaíúsí n.yerlii k o

Dél-ttlföItti RegiontiIis Fejtesztési TqndcstóI (DARFT), 2 l)37

355 it-t visszi nent térítinttő ttintogut(ísí oz Önkoll1lányzali

§

mncú,nn ó nnuncuír ltlxewrzÁsÁ IIIEDGID§DGr.HÁIÁ
önrrorunínryzarlíutil

Mindannyian megtapaSZtaIjuk, hogy a korábban ,,áklás-

nak" tafiott vezetékes gázellátás egyre kilátástalanabb

helyzetbe sodor.ia - főként a drasztikus árenlelkedésck
miátt - a felhasználókat. A foldgáz ára az utóbbi évekbcn
jelentósen megemelkedett, de sokat lelret hallani a gázel-
'látás 

bizonytaianságairól is. A felhasználók igyel<eznek

tnás alternatív energiák használatát szorgalmazni, továbbá

mindent eszközt - utólagos fal-, tető és cgyéb szigetelés,

nyílászárók cseréje, szigorú takarékosság - lelhasználunk
a felhasznált energia niennyiségének csökkentésérc is, Az
alternatív errergiák felliasználása, új energia-ellátás kiépí-

tése, használata, ahószigetelési. energia-nlegtakarítási el-

járások bevezetése sol<-sok pénzbe kcr,ül, az ehhcz szük-

iéges források hiánya gátolja azok gyofs clterjcdését,,
-Mcd 

gyesegyh áza Önkormánlzala. lntézménvei
mindenielkár etneli, hogy a jelentós összegú cnergia
költségeink mérsóklődjcnek. A sok nrás indok mcllett

ezért is volt fontos a komplex iskola felújítási p1,ogram,

rnert a felújítás sol,on alkalmazott fal-, lnennyezet-, és tető

szigetelések, a nyílászár,ók cseréje, az ílj, korszerií, nagy

hatásfokú kazánok alkalmazása jelentős mórtékben

csökkentette a fűtósi lröltségeket, hasonló erednrénnyel

járt az orvosi rerldelók eg1 rószénck, a Hiisök úti Or ocla

korábbi. hasonló mtiszaki tar1llrlít korszcr[isílésc js. A
villamos energia megtil ka l,il ásil órt|ekóben lz Únl'.,r-
tnányzat IntózrnérryeirréI, a Polgárrncsleli Hil atalban .ic-
lerrtós világítás korszerűsítésckct hajtottunli r,ógre,

anrelyekrlek szirltón _ie]entős Iiöltségcsöl<ketltó hatása varl,

arról nerrr is beszélve, lrogv jelentósen .jalultak a nlegvi-
lágítás értólrei, amell,nek pozitír,hatásait órzik az liltaiá_

nos islrolás tanulók és az ór,odirsok illelr,c oktatriik, tler c-

lőik is,
A MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁ-

VAL is lrozzá kívánunlr járulni cncrgia függőségcinlr,
energia költségeinlr mórsóklésólrez. 2009-ben páIyá-

zatot nyítjtottunk be, a Dél-alfijldi Regionlrlis lre.ilesztési
'lanácslroz amelynck eltlcvczése is liifejezi a célt: ,,MEG-
úluló nNnn-cIÁK ALKALMAzÁSA MI,DGyEs-
DGYHÁZA öNronN{ÁNyz.{TÁNÁL". A pirlváza_

tot megnyertük igy jelcnleg fol1,irmalban vrrn 1 prog-

ram megvalósítása, atllely a kór,ctkező. A Polgártlestct,i

Hivatalbarr, az Or",,osi Rendclőberr, a Családsegító és

Gonclozási Központban l,alatlint az ldősek Otthonában

komzeríisítjiik a fűtósi rcndszcrt,3 db. liorszcrií bio-
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massza lrazán kerül beszcrzésre, amely a sokfajta íüze-
Ióanyag, többck között,,szalma-briliett" fellrasználására
alkalrllas, Beszerzésrc kerül l db. ,,brikcttátó-góp" is,
anely szalrnából, és más mezőgazdasági hulladékból (ku-

kolica szár,. stb.) állit elő fíítőanyagot, A gépen renrónye-

ink szerint,.közcélír" illetve,,közhasznú" munkavállalók
íognak doJgozni. Jclenleg folyik - az előzetes közbeszer-
zési eljárást követően - a fűtéskorszerűsítés (szerelt ké-

rllényck, részlegcs fűtéscsó csere, radiátor csere), a közel-
jövőbcn szintén előzetes közbeszerzési el|árás keretében

kerül lriválasztásrá l brikettáló-gép és a kazánok be-

szállítóia. A beruháztisok összköltsége 23 29() 230 Fí,
lntelybííl tt DARFT:íóI elnleít vissz,fl nem íárítendő tlí-
moguíris l9 796 695 Ft(85%), a progrlm megvalósításá-

hoz, a páljáznt önerejekéltl í, kópviselőlesliilel u köIt-
ségvetésből 3 493 535 Fl-t (I5"/a biztosítoít. Aberuházás
nlegvalósítása sot,on a..r,égi" gáziizerrríi kazánok nregma-
radnak a rendszerben és ,,tartalék-kazán" tinkciót tölte-
nek be.

A b er uházás ere d mé ryry k é n t jele nlős en ergia, kij lí-sé g
megtakarítást vúrank, tovúbbú miní a bri keítgyúr-tássuI,
mind pedig a biomassztt kazdnok üzemeltetésé-vel
reíerenciu helyet is ,,zeíetnér,,k hiztosííani minden
érdeklőtlőnek, hogy ez,z,el is elősegíísük a,ji)vőbeli fele-
lős dötttésekeí nz energia megtrúrtítússal júró beruhú-
zdso k e lterjedé s e, n ép sze r űs ííése é rde k é be n,

TiszteletteI:
Dr. Nagy Bélct polgórnrcstcr

' ! A Schéner MiháIy Nevelési és oktatási Központ
P§ §" §"rx N/§T !{E PE !i iskolájának éIetéből
TisZtelt olvusóin1!
A Medgyescgyházi Ncbultikért Alapít\,ány ismét lehetó-

.(igct I)i7lo.ilott iskolirrk trnulóinak_ hogy cg1 LrjbóIi delrni-
lri ,lÁTsZÓHÁZBAN kiélhcssek r hcrlniik "ejlo t,t<thclcl-

Ien kreativitást ós csckóly összeg fejében az á]taluk elkészí-
tett diszlárgyakat, játékokat elkésZítSék és hazaYihessék, A
fcbrrrár ]0-én éS l l-én ncgtartott JátszóháZakban elkészít-
hctii tárgl ak: a íir-sangjer:r ónck nlegfelelilen- farsangi álalc.
}1.1nLi\ eg. különleges gipSZból kiöntött farsangi áIarc meg,
1estósc és kitörnhetó bohócok. Az Alapítvány döntéSe alap-

.jáll a.iátSZóháZi fbglalkozáSt a Ha]mozotlan hátr,árryos hely-
zetii tanrrlók rószér,e is elérhetóvé tettók, így részükre irlgyc-
llesSé tctték a léSZvóte]t. A lebonyolitásban terlnéSZcteSell

nlost is voltak segitó pcdagógusok és szülők, A gyerekck
ner,ébcrr köszönj irk a Scgítséget!

A Medgycseg1,,házi Ne bulókért A iapítvány neghirdetésé-
ben műanyag palackokat gyűjtünk össze osztályszinten,
Nenr nais cz, l,],]int a l(örnyezetvédcIenr egy ílj abb lehetósé-
gc. hiszen tl indennapj ainkban az üdítós, ásványvizes, nent

visszavá]tható miianyag palackok j elentik a háztaltási hulla-
tlék nag,r obl, hánl adát, Viszont ha így is gyújtjük, azzal a

gycrnrekeillket is bcvonjLrk a hulladékgyiijtésbe és rnég az
osztá}ypénziik gy aI,apílásál-roz is hozzá járulurrk. Köszönjünk
a lehetőSógct lZA]apítr,ánynak !

Iskolánk az integrlrció rnindcn szintjén, a lehetó legtöbb
tcrülcten próbá] tallulói segitségér,e lcnrri, nlindennapi élelti
lietjobbá, könnycbbó. egészségcsebbé tcnni, Ez az alapgon-
dolat Irlozgatia n]egnozdulásainkat, perszc nem rrlindegyik
jár sikerleI, de fol1alnatosan dolgozunk és pályáztrnk, Ennek
a lolyanratnak két írjabb elednónyét tanulóink már ]retck i]l.

hónapok óta negélik. Az egyik az ISKOLATEJ program.

lskoliink az liurópai Unió álta]. az európai iskolatcj progranl
kcfctében lámogatott te|terrnékekkel lália el növendékeit
helente j a]kalommaI (hétíón, szcrdárr és pénteken). A nrásik
erednlény pedig, lrogy tanulóink az egészséges táplálkozás

.jcgyében a hét nl inden nap.ján ingyen kapnak egy-egy almát.
Az érdcklódó sziilőknek ]ehctóségükvo]t február,2-a és 4-

e között bclátogatni gyerneke(i) tanítási óráira, amivel az
alSó tagozatl]an igetl sokan éltek. EZt köVetőcn l1linde]] oSZ-

tál},ban nrcgtaftottrrk a lélévi szokásos szülői értekezl€tc,
ket. Az órtckczleien nlegenllítetl, íelnrerüló problémákat

rögzítettiik és utána azok megoldásra kcriiltek. Renléljtik,
lninden érintctt megnyugtatóan tapasztalta mcg a váltoZáso-
kat,

Örönrnrel tapasztaljuk, hogy a Diákönkorllányzatunk az
idei lanévben írj életre kelt, tagiai mozgolódnak és aktívak,
nlinket is aktivizálnak, A múItkori szán]unkban szóltall,
hogy a Diákönkornányzat terelldíszítési versenyt hirdctctt,
elinC,lította a TiSZtasági I{onrnandót és l]1ost iS újabb Dl tlnkiiI-
kodásrrkról adhatok számot: a Nevelótestüiet 1élé intézett ké-
rési'rknek megfeleJóen (A Neve]ótestiilet által c]logadott ha-
tározirtaként) az isko]a óIeténck it,nmár rendszeres és szerves
Iészé\,é vált az ISKOLAGYULES. Az Iskolagyűlés neveló
hatása nrindenki e]ótt istlert. Ez a íórunl imn.ár írjbóI él, le-
hetőSéget teren]tve a j utaln]aZáSnak, dicséretben részesítés-
nek és az cgész iskoIára vonatkozó problénrák mcgcnrLitésé-
re. megoldására. Az Isko Iagyiiléseket havonta hívjuk össze.

Mi]lt elsós tanító jórllagan is csak eliinyét tapasztaltan ir

KÉ,TTÁNiTÓS MoDELL. mint oktatási forma bevczeté,
sének isko]ánkban. Ez a szakrlai íliítás azéft ilyerr nagyon
folllos és hasznos, mert a í]agy létszánlú osztá]yoknál és iiz
osztál1,orrkénii nagyarárlyú tarrulási kisebbnagyobb ploblé-
nákkal küzdó tanulók igcncsak nagy terhet Lónak cgy- egy
tanítónak, Mivel célunk, hogy rninden tanuló a képességei-
nek negfelelő mennyiségű és mértékú tanítói megsegítésben
részestil.jön. Ez a nlódszel I(napcsik Aliz gyógypedagógus
szenrélyébcn valósult nleg, intnár két hete iskolánkban. Az tj

feladata fejlesztő pedagógtlsként a ne]rezen tantlló. il], a sa
játos neveIésű igényű tanulók tanólai nlegsegitése, llosszablr
hiányzás vagy nehézséget okozó tómakör esetén hasznosnak
bizonyrrl a tanórával párhuzamosan tör,ténő cgyéni vagy kis-
csopol1os foglalkozások, A tanórátr a tanító és a fejlesztő
pedagóguS adott órára nlegszervezett kcrctcknek rlegieleló-
en akár,ícladatonként, órarésZenként nleg trLdják szervezni a
nehézségben kiizdő tanulók tanítáSát, így azt lapasztaljLlk,
hogy a gyerekek nenr él,zik nagukat kirekesztve, ugyanazo
kat a feladatokat oldjlrk rleg, nint társaik, dc jchctőségük

van saját tenpójukban haladni. Az l íejlesztó pcdagógttssal
az alsós évlblyanlokon és az ötödik osztályban van rllód czt a
tanítáSi módot folytatni.

MlEx,ar Mónika



Medgyesegyháza Városi Onkormányzat
Képviselő-testülete

a köZalkalmazottak jogáIlásáró l szóIó 1992. évi XXXlll.
törvény 20lA, § alaPján

pályázatot Jrirdet
Schénel Mihály Ncvelési é§ oktatási KöZpont

intézményvezető (maga§abb vezetó)
beosZá§ eIIálá5ára,

A közalkalmazotti jogyi§zony időtartama:
hatarouat lan idejLt közalkalnrazott i jo3l i"zon;
FoglalkoZtatá§ j ell€ge:
Teljes munkaidő
A vezetői megbíZá§ időtartama:
A vezetói negbízás határozott időre, 5 év (2010. augusznls 0l . -

20i 5. július 3 l,)-ig szól,
A m un kaYégzés helye:
Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Luthcr u. 7.sz.
A beo§ztáshoz tartozó, illetye a vezetői megbízá§sal járó
lényeges feIadatok:
AZ intéZmény neveiő-oktató munkájának ifányitása, ellenőrZé-
si. munkáhatói, vezetói, SZaklnai és gaZdálkodási (részben önál-
lóau gazdálkodó intézmény) feladatok ellátása, alapító okirat
szerinti leladatok ellátá5a, kapcSolattaft ás a fenntartóval.
Illetmény és j uttatások:
Az illemény, megállapítására és ajutlatásokra a közalkalmazot-
takjogállásáról szóló l992, évi XXXIII. tórvény rendelkezései
az irányadók.
PályáZati feltétclck:

- Fóiskola, (szakirányú felsófokú vógzettség, fóiskola és peda-
gógrrs szakvizsga),

- Másodszor és további alkalor-nr-rral tönénő nregbizás esetén
pedagógus SZakvizsga kcretében SZerZett intéZményv9Zetói
SZakképZettség,

- Szakirányú - 5 óv feletti sZakmai tapasztalat,
A pályáZat elbírálá§ánál elónyt jelent:

- KöZoktatás-veZetői szakképesítés,
- Szakirányú - 5 év í'e]etti vezetői tapasztalat.

A pályázat ré§Zeként benyújtandó iratok, igazolások;
- Szakmai önéletrajz, az iitéZmér\y vezetéSéle vonatkozó

program a szakmai helyzete]emzésíe épülő fej]esztési el-
képzeléssel, továbbá a pályázati feihívásban megfogalnra-
Zott tatlalmi kóvetelményekkel (VeZetési program)., büntct-
len előélet - 3 hónapnál rrem régebbi hatósági eIkölcsi biZo-
nyitvány -, végzettséget igazoló okiratok nlásolata (a SZemé-
lyeS beszélgetéS során az eredeti okmányok benrutatásával).
nyilatkozat arról, hogy a pályázaíot a páIyáZatl eljárásban
résztvevók teljes körúen megismerhetik,

A beosztás betöltlretóségének időpontja:
A beosaás legkorábban 201 0. augusztus l , napj ától tölthető be,

A pályázat benyúj tásá nal< határidcj e: 201 0. április l 5,

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úron. a pál)áZatndk Medtyese3lhaza Váro,iÖnkoI"

rnányzat Képviseló-testülete cinére töÉénő lnegküldésével
(5666 Medgyesegyháza, Kossuth téI 1. ),

A pályázat elbírálásának határideje: 20l0.júniuS 30.
Apályázati ldírás toYábbi közzétételének helye, ideje:

- oktatásiéS Ku]turális KöZlöny
- Medgyesegyházi Hírlap
- www,medgyesegyhaza.hu

A munkáltatóval kapcsolatban toyábbi információt a

rvrvrv.medgyesegyhaza.hu honlapon szerezhet,

Az

Medgyesegyházi H íriap

és kulturáIis
Min isztériu m

::....,.-_-.,,

című pály ázat ke reté be n

20lO. március 23-án
kedden lo órától

a Medgyesegyh ázi Y átosi Önkolmányzat
Művelődési Ház és Kőnyvtáí színházte]mében

A vilLÁG§ullp

cimű bábelőadás a Békés |,tlegyei Napsugár Bábszinház e őadásában

Be éoö;egy á,a '50,- Éü'o

A jegyek e őVételben megvásárolhatók a [,lűvelődési HáZ r0dá]ában,

Te."fon 06 (68)44C,004

színházbusz indulI
Bánkútról: 9,20 óvoda
Medgyesbodzásló]; 9,35 óVoda

Pusztaott]akáról 9.45 óVoda

A köVetkező e őadásOk időpontlai:

2010, április 16, ]9 óra: Valahol Európában
2010, ápri]is 30, ']0 óra: Peftson és Findus - bábe óadás

",:i OKTATÁsI rs Kt]LTlJRÁI l§ 
^4l:.iIsZTIR1t],!1

líirándulás RomániáDa!
A Medgyesegyházi Művelódési Ház és Könyvtár
kirándulást szervez 2010, május 22-23-24,-ére

a

Gsll{solUll.Yol BUGSURA
Részvételi díj: - 16 fó esetén 28.000,- Ft/íő

, 18 fó esetén 25.000,- Ft/íő
A részvételi díj tartalmazza az útiköltséget,
, a szállást és a reggeli díját.

lndulás: 2010. május 22,-én 03 órakor a

. Művelődési Ház melletti parkolóból,
Érkezés: 24.-én akéső esti órákban.
Jelentkezni: 2010. március 16.-i9 15.000,- Ft/fő

előleg beíizetése mellett lehet
a Művelődési Ház lrodájában,

.]
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MedgyesegyhqziHírlap
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Békés nlegyóbcn és
Medgyesegyházán az idő-
sek, a nlunkatrélltüliek, a
gycrrnekes csa|ádok jelerr-
tős szociális gondokI<al
]<iizdenek, amelyct a nr,in-
denkori ..áljam" ós az On-

kolmányzatok igyekeznel< Iehetóségeikhcz mér,ten eny-
híten i. A nehéz lrörülmények, enyhítésénck számos esz-
köze van, most czck közül a gyermekek bölcsődci, óvo-
d ai. iskoln i él kelé§i lámoga lásil. azoL mé rtókót. az Ön-
lrormányzat lrirItségvetésér€ g),ako1,olt hatását igyek-
szem bemutatni.

1. Bölcsődc: A kópvisclő-tcsttilet lelist,nerve a.jelentltcző
igényt 2009. szeptenrberétől létrehozta a bölcsódót,
anely jclcnIegi állapotában 12 lrisgl,ermclr íbgadásá-
ra, ellátására alkaltrras. Az eddigi tapasztalatok sze-
rint ti u1;osan 9 kisgyermek lűtogníja uz új intézményt.
A napi ötszöri étkezés 485 Ft (térítési díj) + 276Ft
(rezsi) díjba kerül. A,,rezsi1" rl illdcn gycrnlck LItán az
Onltortllánl,zat fizeti. 2 kisgycrnrck esetéberr a sziilók
fizetiii a tórítósi díjal, további 2 gycrmek esetében az
Onl<clrtttánl zat 5 09,/r,-s tór,ítósi dij tánlogatást biztosít,
nl íg 5 gvermeli esetében a szülők l007u-os támoga-
táshan rószcsülncl<-

2. Óvorla: Mctlgycscg"vházán 132 óvodás gyerme|<van.
A napi háromszori étkczés 335 Ft (tórítési díj) + l9l
Ft (rczsi) díjba licrül. A,,rczsit" minden gyermek
után az 0nkormá nyzat fizcti, 46 fő ól,oclás esetébcn a
sztijók fizctik a tólítósi díjat, 10 gyernlek esetében az
Önkorrnánvzat 509'o-s térítési dij tálnogatást biztosít, 7ó
óvodás esetében a szúlők illctvc a gvermekek 1007n-
os térítési díj tánrogatásban rószcsülnelr.

3. Altalános Islrola: Az Isl<ola 45] tanLrIó.jából 204 fő
étkczik a Napköziben és többségiik háromszot,i étkc-
zésberl részesiiI. A napi lráromszori ótkczós 464 Ft
(térítési díj) + 264 Fí (rezsi) díjba kcrül. A ,,rezsit"
minden étkcző gycrmck rrtán az Onkormányzat
fizeti.,1j fó is]ioIás trtlrn a SZiilők fiZelik a 1érítési díiat,
30 gycrnlck csctóbcn az Önkornrányzat 50%-s tórítési
díi tánogatást biztosít, l29 gyermek illetvc a szülőlr
100%,-s tórítósi díj támogatásban részesülnek.

AZ ÓvoDAétkezési költsége 20l 0. évben, várhatóan
14 591 000 Ftot teszki. ez, az. össz,eg az A|talános Iskola
esetében 25 165 000 Ft. mindösszcscn 39 756 000 Ft. Az
összes köitséghez .jellenzőcn az állarni költségvetéstől
kapunk tánrogatást i]letle kis r,észben a térítési díjat fizető
szii]ők is lrozzá.jlrrulrlali ez összesell 22 397 000 Ft, az
Onlrormánl,zat az étkezési költségekhcz ,,saját" for-
rásaiból l7 359 000 Ft-al járul hozzá, cnnyivel segítve a
nehéz helyzetben lévő gvermekeket ncvelő csal:idokat,

I'iszíeleítel:
Dr. Nagv Béla polg(trmesler

\\
J,!/ o

lVt étut-ór-r
20l0. februúr. 06.-ún l Művalíídési íItizbun Mesc-

tlóllttúnt rendezíek az Ovoth dolgoztii.
A Mesedélutánt jótékonysági cél|al hoztuk létl,e és

elsósorban azéfi, hogy a gyerekeknek örörnet, éImény
szerezzünk.
A rncsc cínlc: Az elté\,cdt kiscica, szcrepIői az cir,otll

dolgozói voltalr.
A délután bevételét udvari játókok karbantarlására,

r ásár,lására szeIetnénk l'elhaszrrá ln i,

Nagy tirömünkre teltház volt és nenl csali a gycr-
tlekeknek szefcztünk feledhetctlen ólnlényt, rrrég a íbl-
nőttek is órdeklődve íbgadták a rniisort és nirgy tapssal
jutalrnazták előadásunl<at.

Elsősorbun szerctnénk köszöneíet mondani a s?.üIiík-
nek, akik megtiszíelíek benniinkel űzzal, hog)) elhozíúk
gyermekükeí lz eIőadúsra, és mindazo kltu k u kik tttu lt k ti-
jukk és an.v-agi támogatűsukkul hazz(üúrultak ulthoz,
hogy eza déIután létrejöjjön.
Külötl köszöneíet mondok uz riyotlu tlolgoztiittuk lel-

k iis nte retes ma n kúj u kért.

Tűnugltóilk név szerint: .. - .

Sljben pól
Id. Borbús intre
Pupné réti eruébet
OresíJ,d kn é pinlér g!ór8vi
szlbó zsttzsunnu
Istvúll józseíilé
l|ylocllnúc5 évo
Borbús zolíúnné
MíívelődéSi húz és kihlt-vlir

- tlolgozói
simotl Ilotberl
ZsiIili jtiltosné
Ilj. Zsilik jtittos

€s€CJ

IIisúr Jdchtt
Medg;es Kíl - Forgó PóI
Krucsli Mihtily
Mgrosiné Drzsike
Poío6ka Noílr?ll
Csi)ke Csenrcge

- Nttgy l-etettcné
Holecz zolíún
NnÍJ, Sándorné

- Fodrdsz Zsttutt
Szét Mihri11
Mrchnicz zsolt
Borbds zolttitt

Ugy órtuiik, hogy cz n Áaulanúnyczés sikeres nllt,
ezárt az óvoda dolgoztii, ltusonki jótákonvstigi Mesedél-
utá lt meg szervezését lerv ezi k.

Hol eczn é kovcics Noé nl i
ó1,odOfe:eíő



I{e h,es Olvusó!
AI up ítvátt1l u tt k 2010. .fehruúr lj-ritt 4.

ttl k ulo mmul r e n dezte meg.i óté k o n): sdg i
btitjtíl.A búI célja ttzvttlt, hogy uzóvotltís

és iskolús glermekek mújtlsi kü,úntlukisúí mfuél naglobb
mé rté k b en t dm o g aíni tudj u k.
A nehéz gazdasági helyzet ellenére sokan elíogadták
irrvitálásunkat. Szelencsére mindig vannak olyan enrbelek,

akik a.jó cél érdekében tenni akamak és tudnak, Köszönjük
nekik, hogy sikeres Voltabá]!

A tavalyi évbelt óvodás és iskolás gyelmekekct hívfunk
szercpelni, ennek nagy sikele yolt, ezért ebben az óvbetl is a

g!,erm ekeket kértt]k fe1 a szereplésre,
AZ eStét a íiéptáncosok fergetegeS műSorSZánra nyitotta.

Óket a kiscsoportosok nyuszi tánca köVette, majd a nagy-

csoportosok következtck, akik táncukban a havat jdézték,

igy a hó le is hullott, rTríg a vendégek szófakoztak,
AZ óvodások tltán az iskoIások iolytatták a műsort, E]óbb

a nrodern táncot tanuiók produkcióját láthatta a közönség,

nrajd a 2. b osztály gólya tánca következett, A gólyák után a

2.a osztá]y színes, látványos bohóc tánca köVetkczett. AZ
elóadás végén a 7.b osztály segílsógével az ABBA Shorv
íbrgatagába csöppcnhettiirT k be. Köszön jiik a gyerllekeknek
a látvárr1,os, szép rnűsort, í'elkészitőiknek pedig a s()gítSéget I

Az űIOpíí,|,ón],i btít céüa ű íátrlogtlí{is megsze r,ésén túl uz

is, ho91, ruegfel eIő körii I mén),e k liözijít líöszönílrcsSük uzon

tíímogűíókal, ulrili ltosszti évek ótu segítili az ówtlúbun és

is ko ltí b an.fo 11,ó munkdí.
Enneh érdekében az llttpííl,dny Iéíreltozía a

,, N E B U LóKE RT " díi ot, anrc I1,) et ó b b e n a z ét, ben :

Szttbti Zsuzslnnu,
Dr. Várszegi Tamús,
Zsű,os,Idnt

kapta az óvoda és iskola erkólcsi és anyagi támogatásáéfi.
Az alapíwány a 2008-as adó 1% felajánlásokbóI 436. 000,- Ft-o1

kapott, melyet a kuratór,ium döntése érdekében teJ.jes egészében

az ór,odás és isko]ás gyemekek máir.rsi kirándulásának támo-

gatására fordítja.
ÁZ alapítványi bál tiszta bevétele 290, 000,- Ft lett, így

összesen 726.000,- Ft-ot fog az alapít\,ány pályázat formájá-
ban szótoszlani,

tr]iGYIB]tB§l]
A nredgyesegylrázi Gondozási Központ fclhivja mindazon
lakosok íigyelrnét, akik védendő fogyasztók. hogy

2010. március 31-ig

liötelesek igazo|ni azt, hogy védett§égüli továbbra is

fen náll.
Az igazo\ást a laliossági fogyasztó[al! kcll berryújtania az

áIanlsZo]gáltatóhoZ illetve a loldgázeloSZtóhoZ aZ igazoláS

L iu lli,asától .zirn rtott J0 lldpon be lii l

Az igazo)áslroz a nyomtatvány letölthetii a EDF DEM^SZ
honli'piáról .vrvrv.clem asz, h u oldalról és a ÉC ÁZ-OÉCÁZ
hon lapj áró l rvww.egaz-dcgaz. hu o ldalról,

A fentiekkcl kapcsolatban Segitséget kérhetnek a Gonclozási
Közpolrt irodájában.

MedgyesegyháziHírlap

Köszönjük mindenkinek, nki ltlutt kltj ávaI,
támo gaíá s ával s e gítette, un k án k at !

Ásós Mihtil.v
Bulogh Tibor
Bűlítl Mdrk
Bojeuituté Róau Barburu
BOrbfu Zohdn
Bustitllli PtiI
Bre,ol,!,zki Jú,l2s
Brezoyszl;i Rolmd
Cseh Q:ihgné
csemok Andrúsné
Dobrocz};iné Rtúűr Andrel
Dr Vinzegi Tanuis
Duttct Atulrávé
E n gelh uTtíll é P(ipoi Év {t

Ewngélikus Eg,hóz
Fotlot ]ltlikti
Fuí{tki ,].ítlos
Galx Józsefné
Httlttdis Pluss Kf
Halúsz Tiborné
Hcgedíís Kilíj
Holecaú Kovtics Noéni
Iliiíkecz Fere,lc
I] ii rkeca ú Fííri si h,i. t

Jenei J(n;ef
Juhtisz Józsefné
ktlkusi zolíill
Kiss Ish\ful

Koais-tki G|,iirpyné
kocsis sdndorné
Kovdcs Ltljostlé
kovrits zolttituté
kriz,són híl
Luuón é,B erénl,i l| Iri rtu
L,lDÁGoNyA
Lenli sínulorné
Maulis pilné
Művelőtlhi Húz á Könyvtúr

i|Iochtuics Evtt
Noí!) Altiln
Nlgt Géúné
Nog, ZoIfuiIl
Naglné Sebó Evt
Nénu srubolcs pélené
Ö n ko r nui 4v t t li özh rLs tn ú
nunkrboh
Pttllttgi Stilubrné
Palottís XIikIós
k l I oíils n é !\" ( d i c s ti, l A l l i k ó
Plpné Rai Er.séba
Pűlt ir) LúsJó
Pijtík.lntlrkné
Poíchkhl Isíl,úll
Polthl{ill Isí,úInÉ
Rajtrir Jútuts
Ronlitt Kisebbségi Otlkofnui .|-!í
,§as SYÁia
sonú,dlló,1 lcg,,ei Kisllilrn
SiiIIős & Siillős RL
S iiíií,| I tit, i tt .l íri nl
Sztúóné ,\yúri Eriku
S?il ,|Iiluíh,
sz.él ,llillúl|]lé
sigetvóri Józsefié
Sittig,i Gtibor
S:J oli k }'eI r-et is é!! i O I ú o r n,li l l]),Jt í
núic\ ,4 í{lllé
Tűh Gaq
Widesl{lú
l,Lu'!]a Jd,llslté
Wrgu llttcéné
hsnyai Móniku
W-Jtitttyú Erilitt
Zim Anikó
Zml llihily-
ZsiIik .híttttstté

Gócsér ]]élclnl
kurctóriunti elnl,,k

HELYRElGAzlTAs!
Az úisóg jonuóri szómóbon tévesen jelent meg

oz olopítvóny odószómoI

TlSZTELT sZÜLÓK,
flSZ-TE Ll TÁMOG 

^TÓK:
AZ adótöfvény ér,tclnlében az éves személy i .jovcclclcm adó

2x] %-ával az adózri rcndelkezhet. A MedgycsegYháZi
NebU|óliért Alapít\,ány 579rctnc a kedveZnén},e7cltck
köZött lenni.ezén két,iiil(, ha cóliainkat tánlogatásra néltilnali
ítélik, úgy adójuk 1%-át sziveskedjenek áttltallatni aZ

alapitvány szánliá jára,

Adószámunlr: 18389258-1-04

Köszóllí! l l a] : Gc'lc,sét, Bé l át l t!.

kuratcjriunti elntjk



lvledgyesegyházi Hírlap

-}FELHIVAs
Tehetségek Nopjo - Medgyesegyhózo

FELHiVÁs
KÉPzóM úVÉszerl PÁ LYÁZATRA!
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képvise|ó

{estülete és a Művelődési Ház és Könyvtár képzó-
művészeti pályázato| hirdet minden korosztá|y
részére (óvodás, á|ta]ános isko|ás, ifjúsági, felnőtt)
kategóriában.

Pályázat témája, szabadon választott
Bekúldés helye, ideje: Művelődési Ház és Könyvtár

2010.március12,
Szemé|yenként egy db bármi|yen technikávaI készí-
tett pá|yamű |ehet.
Az első három helyezettet díjazzuk.
Díjak: Eredményeket korosztá|yonként hirdetünk. A
nyerteseket 2010. márcíus 27-én a Tehetségek
Naplán d íjazzu k,

Kérjük a művek hátoldalára feltűntetni:
- Mű címe
- Pá|yázó te|jes neve. címe
- Eletkor

FELHÍvÁs
AMATÓR FELLÉPÓKNEK!
Medgyesegyháza Vá ros i Önkormányzat

Képvise lő-testü |ete és a Művelődési Ház és
Könyvtár 2010. március. 20-án és 27.,én a
Tehetségek Napjára nyilvános fel|épési |ehetőséget
biztosít, melyre íeIkérjük azokat a tehetséges embe-
reket, akik szívesen bemutatkoznának a te|epü|és
nagyközönsége előtt,

Célunk. "Olyan társadalmi környezet létrejöttének
elősegítése, melyben minden ember tehetsége
fontos érték, és a tehetségnek a megbecsülése,
fejlesztése és a tehetséges emberek megtartása
közös cél,"
A "Tehetségek Napjára" nevezhet óvodás, á|ta|ános
isko ás, iflúsági, feInőtt korosztály,- egyéni|eg és
csoportosan,- vers, ének, zene, színjátszás, tánc
kategóriákban. A legjobb 3 produkció Mező-
kovácsházán a Kistérségi bemutatón vehet íészt,
Jelentkezni: 2010.m árcius í2-ig lehet,
Óvodás, iskolás korosztály:

Gácsér Bé|áné pedagógusná|,
lfjúsági, felnőtt korosztály: a Művelődési Házban.

,.j., ]

F1.;iP| ] -,]

u d oc y ps r,c vnÁz,,l po LG Á R M EsrE RÉrő L
lI 5666. ]ledg,e.r?gtlláza Kassulh Laias lór ].

Tet.:-31űllaaa1,e,ntctiI:nagy^beLa(],nrcd14,ascg-haza.hu

MEGHÍVó
Tisztelettel rneghívorn Önt Medgyesegyháza Válos

Képviseló-testiiletén9k
2010. március 30-án (kedd) 17 óritól

a Miivelődési HáZ en,]eleti l(lubtennébcn taíandó SoIon
köVelke/ö iilc,ere.

Javasolt napirendi pontoli:

l.) BeszámoIó a l(ét testületi ülés köZött cltelt időszak fon-
to§abb eseménycirő|.
E/árrdó, Dr. Nagy Béla polgánnester

2.) Jelentés a l€járt határidejű határozatol( végrehajtá-
sáról.
El ő a dó : Gácsér Bé|a.legy ző

3.) A foglalkoztatá5 lehctőségei a kistérségben, aZ ónkor-
mányzat terülctóD.
Előacló: BarthaLalos n é kilendeltségvezető

Juhász G_vörgy főelőadó
,l.) K isebbségi ön korm ányzatok beszánroIója.

Előddó.-E|nökök
5,) A szenrélyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásol<ról

s7,óló 12l200'l.(Y 1.27.) Ok. rendelet módosítása
Elóadó: Gácsér Bé laj egyző

6.) Bejelentések
l'i5-:!elcllIl l)l: .\ilgl Bllrr

Tiszlelí Szii l ők, Nugl,szü lők, Spo rto Ió k, sp o rt b ff dto k !

A Medgyesegyháza Sport Egycsület
múködósc pcugeélen táncol!

Kérem onöket é§ mindenlrit alii teheti, h()gY

Adója l o/o-áYal segítse Egyésületünk m űki'dósét.

ADOSZAMUNK: 797 11372-|-04

Megértő tilm ogatásukban biZYa:
uhrin pdl chtök

Magyarországi Evangélikus Egyház
t ech n iliai szám a: 0035,

( Y j Szereíetíelköszönjük
\-,/ qz l o,,.fela.iúnldsdt!

A ll|űvclődési lláz ós Könplírr
szcretne a lredr ezményezettck között lcnni,

czért kórjiik, hogy a

személyi jövedelemadó 10/o-át

intézményiinknck szír-cskcdjcnck átutaltatni az
adóhiyrrtallal,

lizztll segíthctik a |rclyi közössógclr munkr'rjá1,

rendezr,ónyeinket, a közműr,clíídóst,
,\ dószámurr]<: 16ó54914-1-04

Kösziincttcl: F'arkas Glula igazgató



F lzE-ÉEzrT F@ [-!T! D<A[ murceelrÉs
TISZTELT MEDGYDSI És nÁurrÚTl P0LGÁIITÁBSAIM!

Tájékoztatom Önöket, hogy elfogadtam a Magyar Demokrata FÓrum megtisztelő felkérését
és az MDF jelöltjeként indulok a 20t0. évi parlamenti választáson.

Tiszteljen meg bizalmával, tudom mit kéll tennem!

- Csökkenteni a munkanélküliséget, új munkahelyeket teremieni
- Támogatni a mezőgazdaságot, a gazdák együttműködését, a feldolgozóipar

telepítését
- Megállítani a fiatalok elvándorlását, biztonságos iöVőt, jobb körülményeket

teremieni számukra
- Felújítani az utakat, és új utakat építeni, támogatni az infrastrukturális és egyéb

beruházásokat
- Rendbe tenni az egészségügyet, fokozottan támogatni a jövőt megalapozó

oktatást és képzést
- Fokozottabb támogatása az időseknek, a rászorulóknak, a szociális védelem

feilesztése
- Támogatni, ösztönözni a természet, a környezet, a termőtalaj és az ivóvíz

védeimét
- Támogatni a kultúrát, ápolni,gyarapítani nemzeti, nemzetiségi, kulturális, és

települési hagyományainkat
- Megőrizni az önkormányzatok szabadságái, biztosítani működésük minden

feltételét

Kérem megtiszteló támogatását, elózetesen ajánló szelvényének eljuttatásával, majd
2010. április 11-én vegyen részt a választáson és szavazzon rám!

Tisztelettell Dr. Nagy Béla polgármester, képviselő-jelölt

FELHIVAS EIIRx}ETüt 11llüR,

A helvi újstig Szerkesztíí Bizotísága megjeIenési lehe-
íőséget bizíosít politikai púrtok részére l ki)vetkezőfel-
téte Ie k kel. H irdetés az ald b b fu k at tu rta Imazh aí j a :

- Aje!ölt nevét, progromjáí, ajeIölő párt nevéí, prog-
rumjút, rcníIezNén! helJ,ét és idejéí, l rendezyólt!
e I fu cl ój á í á s r é s ztv el őj é l.

- A megjelenő hirdetésben ű jelijlí önmryáíól és

sajtit pártjáróI n!ilotk()zhílt kiuíróIug. Minden
egléb o[lan tűrtalmú hirdetés, lmely sérti a
sze mé ly is égj ogo kat, n em enge dé| ezeít.

Árak:
l /t - olr|al: t 80x248mnr- 50.000.- F1 | Áfa
l/2- oldal; 180xl24mm- 30.000,- Ft+Afa
1/4- oltlal: 90xl24mm- l5.000,- Ft+Ala
1/8- oldal: 90 x 62mm- 10.000,- Ft+Afa

KijszönelíeI:
a Sze rkesztő Bizotístíg

A Medgl,cscgvháza és Bánkút AFESZ
(5666 Medgl,csegyháza, Kossuth tór l3.) Igazgatósága

Ré§Zközgyíiléseit hiIdctmóny útján h í\,.i ij§sze.

I. sz. Körzet

A ruelgyeseglhtizi, Itiszlóíelepi és lidéki to8(,li lészérc:
Ideje: 201(J. március 25. (csütörtök) l8,00 óra
11e|Je., Med gyescgyháza. Múr,elődési I{áz

A l és zk ijzg|) íí l é s n u P i r e n dj e :

1,/ Tájékoztató az AFESZ 2009, évJ forgalnlazási és
gaZClálkodáSi tevékenységéről.

2,/ Bejelentések

A lószkózg) úlés ],]atáro7atliéplcIensége csclón aZ IgaZgcl(iság aZ

iúabb lészközg}ijlést azonos napircnddcl lilltozallan ]]cl) cn \4cc1-

glcseg1,1rázán20l0,nlílciLls2j-jtn(csi]tijlLök)l9óla]íahí\,]ilasSzc,
Tajóko7tatia r 1agsá8(lt. lrog1 a rrrásotlik iclóponlI,a i]ssZchí\,olt lész-
közgl iilós a mcg_jelenl 1aeok s7álIúIa tckintct nó]kii1 hOtalloZllkó-

fc,,
Me {lgJ) es eg) h i zl ós B dn kúl Á F ES Z lglzguíós.í gn
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