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MEDGYESEGYHÁZA VÁRos öruxoRnnÁtlyznrÁrunx Helyt, lNGYENES xözÉRoexú lapln

VASTAPSSAL KÖSZÖNTÉK MEG DR. NAGY SÉLa MUNKÁJÁT
AZ iinnepi lesliilcti iilésen köszöntöiték a Yáros legidósebb ós leg-

iflabb pol_qárál, A legidősebb Papp Zoltán János, aki idén töltötte b€ a

97. éI.te\ ét, _,\ legfialalabb medgyesegyházi pedig Zubár Lili, A kis-
l]n} l ondonh-n 5,,ületcn 20 |0, ililiu§ 2]-in,

A lrag) onán) okhoz lrűen czcn a lcndezvényen adlák át a kópvisclG
tesli]1!1 által alapitott ki|üntctósckct is. PosZthumusz disZpolgári cimet
kapott a nemrégiben elhunyt dr. Gubcsó Lndre. orvos. Yolt alpol8ár-
nrester közóleti személyiség. A Medgl,eseg),házáért Emlékérmel idón

]\,íarosYölg),i Károly pedagógus. cdzó \,ehette át.

^z 
éY közlisztviselóje SZabó Istvánné, az év pedagógusa Zahorán

Jánosné, azóv spoíolója iíjabb Csóti Ist\,án lett,

^ 
kópYiselő-testület mindcn ór,ben köszönti á nyugállomán),ba

\onuló közalkalmaZoltakat is. idén ZahoIán J án osnét,

Az ünnepi 1cstületj iilóscn hildették ki a rendezctt ponák verse-

nyénck eredményét, Az clsó díjat Szamosi Mihályné, a má§odjkat

orcslyákAndrásné. aharmadikatKapornaki'l'iboraó órdemelteki.
K- I:-

(Békés Megyei íIí1-1ap)

A Medgyesegyházi Napok únnepi képviselŐ,testületi úlését

i 2o1o. szePtember 3o_án (cűörtók) i8 Órától levetítjúk a helyi kábéltelevízlós csatornán.

pokban, A 20 é\ uíán c]köszönő
polgámlcsler n,]unkáját \ astaps-
sal köslönlók mcg a hell,ick.
GácséI Bélajeg},Ző c lékplaket-
tct ós ajándókot adott ál dr. Nag)

Bélának. 
^ 

cikluSban tisztelcldíi nélkiil dolgoZó lcstületi ta8ok pcdj8

emlóklapot ós ajáDdéko1 kaplak,

-f A Mú!g),t\q),hrizi NfiroI

l,;;i;;,-:;:,i,:,;1;"!:;,:::.i:;!:;,

i:,,,,",].l,j,i1i;;"iő
, éftékelle aZ rlmúlt nég}, é\,et.

Beszámoló Med gyese gyháza Képviseló, testü Ietének 2006.
és 2oío. között megvatósutt íejlesztéseiről, etnyert pályázalaitől

Tisztelt Képviselő-testiilet!
N,l cctg) e seg} háza I{ép\ iseló-lcstiilete - az Örlkonnárll,zat ós lntéz-

mén;einek biztonságos l,]liiködtetése. ZaYartalan miiködósi lillélelci-
o9k mcglcrcmlése mcllctt - kie]nclt 1igyclmel 1bldilott ajövót 1'orDáló

lijlcsztósckle, 
^ 

tqle5Ztések leglbntosabb it,ányait a Képvisclő-testü-
lct aZ alakuló ii]ósen ellbgadott. A 2006-2{)10-s önko!,mánVZati ciklusra
r onatkozó IIjJLI.]SZTÉSt pnocnelt:ÁnAN. illetve a PoLGÁR-
IVILSTI]RI PRoGRA]Víl]AN hi],dctte meg. nyi]vánilotta ki, 

^ 
mcgva-

lósitott lejlcsztósek alapján cgyétlelműcn kimondhatjrtk. hogy aZ on-
kormányzat \,á]lal1 1éjlcsztéseit mcgvalósilolla, Jól láíható, hogy a

mcgvalósitott fejleszlósck.jelentős lószc - új-. lelúiitott Iskola. ovoda.
aZ lskola oktatási cszköz bcszcrzósci..ielenlősenja\uló ós bó\,üló szo-
ciáiis ellátások - mcghatározó sZerepeljátsZik a mcgnö\,ekedett kistér-
sógi cllát(i szcl,cpbcn. N4cdgyesegl,háza r ár,ossá nyilvánilásában, I'ól-
daérlékirek ós jclcntósen javilják a kirzlckcdós biZlonságát az íltópj-
tésck. köZútfcjlcsZtések. jáfda- és útfelíljítások. a köZlckedés biZtonsá-

gál jaYitó bcruháZások, N,lcghatáIozóak ós már a XXL század kihivá-
saila aclnak \,ála§Zt. nutatnak példát a megújuló ener8iák - szalma-
brikctt i'űtőan},agú kazánok hasznáiata, szalma-blikett g!,áftás - alkal-
mazásai, A N,íedgl csegyházán 2006 és 2010, októbel 3.-a köZött meg-
valósítolt_ illctle eln_,-erl ós mcgkezdell 1.41 6.168.2] s,-Ft íámog.l,
íó§ú, 135.063.447,-Fí önkorfilitlyzoli öierejíí, n\ndósszescn
1.55 1.23 I.662,-ft óftékű beiuházások példaórtókűek. hasonló móretű.

lakos,iE./ámú lCllJpülcscL elc.eoen rg1 rdiilallual,
A/ al;bbiakba1 b<rnrttariu\ au clrnrllí J il bcn megr alusitott. illetl c

elnyc . mcgkeZdet1 bcruháZásokató\,cnként, majd össZcSitve.

2006. év fejlesztései

Dinnyefesztivál 200ó
2006 - ban l2. alkalonlnlal keriilt megrendczósre a Dinnyelesztivál,

A ]'c5ái\,ál có]ja az yolt. hog,y a közönsóg szlrmára ing),cnes kikápcso-
lódást n},il_itson. kijZc]ebb lroZZa az itt éló cmberekel egymáshoz ós crót
adjon a teImelóknek a ítlmeriiló gondok közös megoldására. A ha-

g_u-ományos programok (lo!agi tol,na. dinnyefigura kószitő verscn,v)

rnelletl számos színvonalas program keltilt mcgrendezésrc, A pál),ázat

összköltsége 8. 460, 000.-Ft- a DARl''l állal nyújtolt 1ámogatás 6. 768,
noo.- |,t,A/ijnerööss/ege 1,6o2, 000.-ft.

Idősek Napközi otthonának fejle§zté§e
A fejlesztés célja a nappali ellátást nyújtó intózmény épület - átala-

kilása és eszközbcszerzés volt, A épiil€t - átalakítás solán e$, új klub-
helység kcr,ült kialakításra, r,alamint egy adminisztrációs hclység a ko-
rábbi táloló hcl},én, AZ átalakitással ólintctt lcriilel61,08 m2, A beruhá-
Zás lchctóvé lelle i] kapacitásnövckcdóst: 8-12 iő t'ogyatékos személy
nappali eliátását. gondoZásái. szabadidós levékcnysé8ek szcrYczósél.
AZ összköitsóg 2,806,268,-I,-l. amelybő] a támogatás összege
2.245.0 l4,-Ft. aZ öncl,ő 56 1,254.-Fl.

A m€dgy€s€gyházi laboratórium fejlesztése
Aberuházás sorárr a labolalóriumba új centrii'uga. íbtométer és egy-

csalornás koagulátor kclült besZeIzósre, AZ esZköZbcszerzés összkölt-
sógc 1,593,600.-Ft. a támogatás 80%. 1,274.880.-Ft. az öncló
3 l8.720.-|t,

l\!edg} esegyhála Sporllelep felújitá§a
A fejlesztós kcretében a futópál},a teljes lelúiítása, rendcltctósszgrű

hásZnálatra alkalmassá létclc. valamint a nózótéri lelátó fa tartószel-
kezctének l'elíúitása valósult meg, A bcluházás. amelyet a Nemzeti
spoíthivatal támogatott. összköltségc 5,000,000.-Ft. a tánogatás 2,

500.000.-It - tal. a sa.ját etó közösségi munkaként, aZ elvégzett munká-
val kerü]t biztosításra, mintegy 2,500,000,-Ft éftékben,



A nrerlgyescgyházi Általános Iskola é§ Óvoda felújításá, a kor-
szerű pedagógiai - nevcIési igényel{nek m€gfelelő IKT eszközök be_
szelzóse

^ 
proiekt cólja d korszcriil]en iskola ós ó\,ocla épt]leteinek rekon-

slltlkció ja. amc]}, a kö\,clkeZó 1iladaloka1 loglalla magában:
- aZ iskolaépiilct íilíliílása. n},íIászálók oscrrtjc. fűtéskorszcliisités.

r,izcsblokk. padlóburko]a1 és a villanloshá]óZa1 l'elíiitása.
_ a leliliított belső terek bcbútolozá§a. oktatás i csZköZök besZeIZése.
- aZó\'odaépiilclóle ínagastctő ópitósc. hősZi8etelés, nyílászáró csere,

^ 
nag}, .ielentősógii benrlrázás a Rcgionális operativ Proglam kcre-

tóbcn 232.600,]8].-l:t össlkijltséggc], 95yo - os támogatással.
220,947,10j.-}l. és l 1.653,278.-Fl önkoíinán},Zati hozzájárulással
\ ala)sltlt mcg,

A 2006. ó\ bcn a 1'.jlesztésck 250_ 460, 25l,_Ft éítókbcn valósullak
meg. i]Z öllkoi,mán\,7at összcscn 2JJ. 7J4, 999,-Ft támogatást nycft c]
l'cjlc5ZtéscihcZ. a meg\ alósíttishoZ l6. 725. 252.-I]1- taljáruIl hoZZá.

. 2006
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2007. év fejlesztései
Dinnyefesztivál 2007
AZ Önkolmán),Zat a 13, Dinnl,clisztir,áI megrendezósólc 2007 _ bcn

i]l a)nliol1nán\ lijli Js 'ltrijlct'ajlcszlúsi 
\,l inisztóíium]]oZ és a I]öldlníi-

t clósiigt i és Vidc,ktcjJcsztési },Iiniszléliunlhoz is n),ú.jtolt bc tálnoga-
1ii.i ka1.1n.l. .\l Önkormán\ 7ati lllií]iszlélilrmhoz bcnl,irjton pálr ázat
ijsszköltsé_se _l.]8-+,000.-Fl \olt. 2.000.000._F't tánrogatás! (_l5.62ró)
ité lt nlcg i Biliili) I]iZotlság. aZ i'ncrő 2.384.000.-|-t.
.\l Agrár és VidóklcjlesZlési opcratí\, Progranl kcrclóbcn

] 999,959.-Ii timogatást n\,crt aZ iinl(oImán},Zat a meg\ alósilásra,
YiZbázi§ \,édcIem előkészítése
i\lcdgl escgr,lráza ós n},olc békós lncg},ci teIcpü]ós liirsuliSt holott

lútre 200ó ó\, \ ógén abbóI a meglontolásból, hog), a iefillclcik l.rnié-
slctcs \ jzbá7isát mcgó\,iák a kirín},ezeli szcrrnl,czódósckLól. a hrrlla-
déklelakók szenn\ cZó an),agait(il, A társu]ás gcszlorságá\ al }l.dg\ cs-
cg} há7ál bíZlák meg,

^ 
kilcnc telepiilós 2007 _ bcn páIyáZatot n],íúlo11 be és lán1ogclást

n),elt a tclcpiiIósck h!ll1adék]erukóinak lckLllti\ áció5 1.1\ ck c]készilé-
séí., 

^ 
plojckt összköltsé8c l7,635,5(;0._Ft. aZ Iiv-l']jIiIiI]G KöZös-

súgi KcZdelrlén\czós Ilánvító Hatósága a lcl\ck elkészitéjéhcZ
ló,75 3.7l32.-I.1 lálnogatást (95olo támogalás) 11\ úito1!, a kil.nc t.lcpiilés
általi hozlájárulás 88l ,778._Ft,

,,Tanulni sosem késő"
A pál),ázat cólja irz rolt. hog], a köZműveltidési inléZn]én\ ck rcnd-

r/c.'slf] l .u\ollJ5i\al cs u Rcpitlnalis Kip,,o KÖ.,pontok t,pll.ztuli.-
tainak leIhasználásá\al hcI),ben is adottak leg),enek a liInőllek tanul/l-
sán]rk lehctiisógcj, 

^ 
proiekt kcletében kialakílásra keriilt a lVIii\ elódési

l lázbln azóta is üzcmclő Intblmáció5 lron1. ahol a íelnóftkéD7ési in1'or-
nlalciókk l kapcsolatos képzési szórólnyagok rncgtllálhatri'k. valanrinl
a kísér,lcli kópzéshez sztlkséges gópck besZeIZisc történt mcg, A támo-
galásintenZillisa 100yo.összcgszerűen I1,101,5]5._Ft,

^ 
2007. óvben a 1'cjlcsztósek 35.226.295,-Ft óíókben valósullak

neg. aZ önkormánYzat összcscn 31.855.256,_Ft támogatá§t nycít c]
]e jlcsZtósciheZ. a megvalósitáshoz 3,37l,039.-Ft - tal.jáluIt hoZzá.

2008. év fejlesztései
A Hdsök utcai Óvoda tetóíér bcépítése
,\z ór,odábarr koúbban kialakitott lnagasl.tó bcépitósót aZ intóZ-

mún} kapacitás növekedésc. gazdaságosabb i]Zemeltetése indokolta,
A pál],áZal benyiútásamóg2006 - ban 1örlént. a kiyilelezés2008 nvarán
kc/dodöll c{ lcjc/,,Jiill h( A l<lUIUl bcip lijÉ álldI J lblJtlinL;öi i,/
emelelrc kcrujt a konvh4. öltöZők. iroda helységek. cgyéb szociális
kiszolgáló hcl),sógek, 

^z 
emclelen 230.48 m2 beépitésc valósult mcg.

nnlel} ból ] 89.06 ni2 hasznos, Aprojekt összköltsége ] 9,9l2,238._!'t, a
tq]lcsztóshez a Bókós Mcgyei 'l'eúIetl'ej lesztési Tanács I 5.929.790.-Fl
ti'imogatást (80%) nyújlott. az önkoImányZat önercjc 3,982,448.-It

Általános Iskola l.sz. (kék) épülct felújítása

^ 
beruházás eg}, több ó\,c tailó iskola ós ó\,oda l.'-lilj ílási plogmrrr lé-

szcként. a ploglam u1oIsó clcnrcként r,a]ósult mcs, A bclUházás során
J\dJ;l\ ln<nlesiL.ls. ntili{,,ár.Jk c§cI;:í. Ie,osZ(,\.:,!l(. l'úJ.,ll Ljcl.,
homlokzat l'eIíüitás és hőszigetclés. ópiiletgépésZeti teljes lilúiitás tü.
l.nl,Apru,(kl ö§s,/liillscg(2lo55,Jl].-l . l in,,:J jl I- qsc,U|-.-l1
(8 1.93%). aZijnkoímán},Zaláltal n),il]10tt ijneró ],967,397._Irt,

Tárnogató szolgálat Kialakítása
1\,1edgvescgr,lrázán a Mezókor tlcsháza és iórs.ge sZociális 1clZárkóz-

1aló plo8ramia kere|ében \ alósLlh me9 a fánrt]sal() sZolgálat kialaki-
tása N,I cdg\ eseg)ll á Za gesztorsilei\al. n\ olc kiirn\ékheli társLll1 tele-
pillússcL A pro3r,an cél.ia a 1elepiilúsck.n élo 1og] aiékoj likossig élet_
rrrinjsiginck i,,\'1,1.|l. L o,/.,/o';,]l:,'oknoz ,r]u.tu,,,,l r.tr.Lrr,,r, t,,r.,l_
dalmi intcgráció elósegítésc szenlél) i tanácsddás. 5Zál]ító szoIgáltalás
által. A páh ázat alap!etij céIja a támogató szolgáltatás múködúsóh.Z
5Züksége5 ii]tétclck mcgleremtóse: épület átalakílás. eszkdZbesZelZés
(infbrmatikai é5 bútor). góp_iálmii bcsZcIZés, A proglam ijss7költségc
l0,]íó -ll L_I ., rBck<.\J,_.,., ICl i íllci1.5/l,"i llc,a 1-r llJ | _i.
támogatásl (909 ó) n) ili1oll. l .0.t l , ó70. -Ft önerli lilm Lllalá5a mellett.

Medgyeseg!háza - Újkígyós - }Iedg],esbodzá§ szélesslt\,ú Infor-
matika lnírastruktúra Fejlesztése

Dó] - Békésbcn a távköZlé5i hálóZalok az olsZigo\ átlagnáljó\ al ala-
i.un\ cbb,,,/:I er _lln;. t.nJr]<. zjcl':. c,/í1 \l.d_ \ (.(9) hi,,1, I jli-
g)ós. Mcdg] csbod7á5 önkónles tálsulás k.leléb.n páh álalot n\,íljlott
bc. hogy teleptilóscik inlirrnatikai és konlmLlnikációj hátrán\ riL csök-
((nlsai, 

^ 
bÉnllla,/J< l!l,jlLhr.I l;\o|{,1pi nik-ohLl li ,, _.-:r. .pi||.,l

ki az Orosháza - Ujkig),ós. Ujkíg},ós - Békéscsaba. Likíg\ ós - \,Ied_
g.,-cscg}lráza , Mcdg_v-esbodzás n},omlonal mcllel1. r l]anlint mind]iá,
Iom tclgpt]lésen belültcljcs Ieledettsógii kábeles inlbrü1llik|ti IiáIóZat,

^ 
mcgópiih hál(i7at teszi lchclővé a kábcltcle\,iziós ós inlern.1 jzolgál-

lit.l5 JlÉrl-., osjgil A hcl,i,,dlti/(Jn(l .,lo j( c lR l\ ICU\ l K ll,
A plojek1 lcljcs költsúge l 64,4.19, l42.-l.t. a GVoP kcrctében nlúrj-

tott tálnogatás l08,750.000.-Ir1. a három önkonnánvzal önereic
55,oo0,l l2.-|r,

Á projekthcz az Önkolmányzati MinisZtériufi páll,ózalrin
l 0,62 j,O0n.-J l dncló lJmU;JlJsl sikelüll nvcl ni,

Dinnyefesztivá l 2008
A 14, Dinn),eí'cszti\,ál mcglclidczéséhcZ aZ (jnkolinánvzat aZ elózó

L'\ clhc7 ha.L,lllöall. isrnitelrirl támopatasi l ct,clmet r,r j'iott be lz Utl-
kolrnán} zati I,íinis7lériumhoZ. A projckt összköllsége 6,500,675--l't.
támogaLás 2,057,508._l]t (3 1.65%). aZ önkolmányzat á]taI n} ili1olt hoZ-
Zájálulás 4,,1.1]. 1 67.-l.'l voIt,

Támogató szoIgálat fi nan§zírozása

^ 
támogató szoIgáltatás míikijdésót bizlositó állalni nolmati\,á1 a

kománl,a 2009 - es él,tiil kczdődően megszűnlette a költsógvetésben, a
kialakilott szol_sálatok 1innlartásához s7iiksóges lbrrás biztosílására
pályáZatot íftak ki, A pályirzat 2009. 20l0. 20l l évre vonaíkozott, Ön_
kormányZatunk 3,000 feladateg),ség cllátásál vállalta (1,200 szállitás.
1,800 szemól1.,i scgítés), amcl_"-hez é\,cntc 7.500,000.-].'t támogat/lsl
nycrl. AZ elsó év (2009) n]ár le7áru]t. a pénzügyi clszánolás elkósZi]l1.
a l o8IJIkozlclj.i is s/n(lál.s I li\ illa, (1, a MJts) dl A Ilrmk incsIár j l!li
cllcnőrZése me8törtónl, Az ellenórző szcr.r,ek ellbgadták elszámolásun-
kr1
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Játszótér felúj Ítás a

A plojekt keretében a korszerútlen és balcsetleszél},es Kossuth íéri
játszótéi. valamint a volt malom clóiti szabadidó park újllt meg 1elje-

ien, A település központjában található játszóterek felújitását az on-
kormánl,zaii Minisziórium lámogatta 9,800,000.-Ft - tal. támogalási

intenZitás l00%.
Úttetrliitás (Medgye§egyháza - Dózsa Gy. út - Itledgyesbodzá§i

elágazá§)
ÁZ útfelújításra a Dél - alföldi operativ Program keretében keriilt

sor, Önkormányzatunk ncm pályázóként. hanem .,ked\ eznényezett-

ként" vctt lészt a beruházásban. A minteg), 500,000.000.-Ft összkölt-

séggcl megvalósult íiIúj ítás során új burkolatol kapott a tclepülés ö ut-

cája. a Dózsa Gyolgy út. a fó utca mellett parkolók kiépitésóre. árok
rende7ósIe issorkcIült,

2008

A 2008. óvbcn a lejlesztésck 766,159,173.-Ft érlókben valósultak
mcg. az önko llányzat összesen l97.025.349,-Ft támogatást n),ert el

fe.jlesztéSciheZ. a meg\ alósitáshoz 69,l33,824.-F't - taljárult hozzá,

2009. év fejIesztései

Akadátymente§ítés Polgármesteri Hivatal
A Dél - alíöldi operatív Program kerctóben a Po]gáImesteri llivatal

épületébcn a nagyobb ügyfélforgalmú irodákban indukciós hurkot sze-

|citek í'el és a küszöbmente§ítés is megtöilént. Ezgk az irodák kereke5-

székkel is mcgközelíthctők. mivcl a régi ajtókat új. a szabr,ányoknak
megl'elelőkre cserélték, A vizesblokk átalakjtásál al létrejött cgy aka-

dálymentesWC is, amcly pelenkáZó helyi5ég is egyben. A projekt össz-
köllsógc l 1,0I7.987.-Ft. mcgvalósitáshoz 9,9l6,188,-Ft 1ámogatást

nycn aZ ünkolnlán),Zal. amcl\ aZ ös5,/küllséo_ o0oo - a. a/ önelÜ
l,I01.799_-Ft, Az ÖnkolTin\./Jli \ Iin],/léritrm az üner,öL 440,7]0,-I t-

taltámogatta.

Akadályrnentesíté§ a szociális otthonban

^ 
DAoP keretében aZ Idősek otthona akadálymcntesítése során a

tervczés az idósck speciáIis igényeit is figyclcmbe vettc: a teljes körű
küsZöbmcntesités mellett. a folyosó oldalfalára kapaszkodókkcrültek,
Elektromos kádlift könnyiti a tisztálkodá§t. \,ószielzők.jclzik az eset-

leges bale§etckct a fiirdőkbcn, A speciális szabályoknak megfelc]ően
rámpa ós akadálymentes parkoló könlryíti a kerekcssZékkel közlekedő-
ket, Az új. szintén akadálymentcs bcjárat megfclel a mai kor hótechni-
kai előírásainak. A plojekt l0.950, l90.-|rból valósult mog, a támoga-

tás 9.855.171,_Ft (90%). az önkolmányzat hozzájárulása t.095,0l9.-
Ijt, amelyct az I]U ÖncrőAlap pályázat 438,008.-Ft - taltámogatott,

Akadályment€sítés az Orvosi Rendelóben
A lejlesztés által a Gondozási KöZpont olvosi rendelói már az utcai

parkolóból is akadálymentesen megköZelíthetóek, AZ ópület mindhá-
rom bejá,ata elótt szabván.v szelinti rárnpa készüllt. mindcn lószlegc
akadálymentes bejárattal és öltözővc1 c]]á1o1t, Agyengén látók sZámára

taktilis sáv l'elí'estése történt, amely segíti tájókozódásukat. Indukciós
hurkok kcrtiltek minden rendelőbe, igy a hallássérültck hallókészülé-
keinek bizon1,os hullámsávján hallható a vele kommunikáló beszéde.
Az összköltsóg l0.351.589,,Ft, a beruházáshoz 9.3 l6.430,-Ft támoga-

tásl n},ert az önkormányzat, dmcly 9ooÁ - a, az önerő 1.03 5.159, amcly-
hez az Önkornrányzati Minisztérium 4l4,0&,-Ft - talj artllt hozzá.

Hősök utcai Óvoda épületben csoportszobák kiaIakítása
A leghátrán.vosabb h'elyZetű kistélségek fclzárkóztatásának támoga-

tása program keretében valósult meg a Hősök utcaj ovoda épületben a

csoportszobák kialakitása az óvodakorszerű5ítési, ti.jlcszté5i program

utolsó lépéseként, A pályázat keletében a korábban a magastető beé-
piiésé\,el aZ emelctre költözőtt iroda és §zociális he]ységek helyén ke-

rii]t kialakitásía 2 szab\,ányos csoportszoba és azok kiszolgáló helysé-
gei, A be]!házás a Békés Megyci Tcúletfej lesztésiTanacs támogatásá-

val\'alósult meg l6.222.529.-Ft összköhséggcl, amelyből a támogatás

12,978,023.-Ft (80%), az önkormányzati hozzájárulás 3.244,506.-Ft,

szennyvíz Iv. ütem - Előkészítés - l.forduló
A Kömyezet és Ene€ia operatív Program segítsógér,cl li4edgyes-

eg}házán teljessé \,álhatna a szennyviZ csatornázottság, A beruházás
kétkörös pályázat kcretében valósul meg. az c]só kör (lbrduló) az eIő-

készítés szakasza, AZ önkormányzat az elókészítésíe n.vújtotl be ós
n},ert pályázatot, Az clőké§Zilési liladatok a köZbeszeízési dokumentá-

ciók clkészitése. íészletes megvalósíthatósági tanulmány és költség -

haszon elemzéskészítése. közbe5zeúési tajlácsadói f'cladatok ejlátása,

2. fordulós pályáZati anyag készítése munkálatokat íoglalta magában,

A pál},áZat összköltsóge 3.050,000,-Ft, a támogatá§ nettó 2,l60,4l7.-Ft
(a t§ljes nettó 2,541.667,-Ft.s5% - a). aZ öneró 889.583.-Ft (AFA+ön-
eró). amelyból 38 1.250.-Ft AF]{visszaigónylé5e töítént,

,,Medgyes€gyházi Napok"
A !'öldmű\,elésügyi ós vidéklE]esztési N4inisztériumhoz a te]epü]és

egyik jelentós rcndezvén),ének támogatási kérelmét n),újtotttlk be. A
rendezvóny összköltsége 1,490.000.-Ft. Akapott 625.000.-Fttámoga-,
tás segitsógével szinvonalas, ingyenes műsort biztosithatott M önkol-
,nii n} /al a Ialosság i5 a/ id(lá|ogalók 5/ámárd,

,,Információval a társadalomért"
A KIHoP 2008 pályázati kiirás keretében a Múvelódési Ház és

Könyvtár épületében működő cMag),arcrszág Pontoi e - köZigazgatási
tantblyam megIendezósérc. honlap 1ejlcsztésre. sZámítógépek i'elíúitá-

sárakerültsor,
A projekt összköltsége 93,1,495.-Ft. arnell,heZ 867,055,-Ft tátnoga-

tást kapott az önkormán},Zat. az önerő össZege 67.440,-F1.

Pályakezdő egyetemi diplomások foglalkoztatása
A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács í'iatai. páll,akczdó diplo-

mások foglalkoztatására írt ki pályázatot 2009 őszón, onkormányza-
tunk l fó pénzügyi és l fő munkaüg),i \,égzettségú, medgyescgyháZi
pályakezdót kívánt fogIalkoztatni, A'lbnács 1 fő foglalkoZtatását támo-
gatta 1.440,000,-Ft - tal (l2 havi bruttó bér költ§ége), az önerő
l 44,000.-|t (minimális munkáltalói járulék).

Közfoglalkozlfl lás - szervező aIkalmazása
AköZmunkaprogmm kiegészítése, \,alamint aszervcZcttés hatékony

munkairányitás elősegitése érdckében a N4unkaiigyi Központ 1bglal
koztatási pályázata scgítségéYc] 1 fó munkairanyitó alkalmazására vált
lchctőség. Atámogatás összcge l,618.650.-Ft, önelötnem igényelt,

várossá nyilvánítá§
2009 , ben harmadik alkalommal Dyújtotttu]k be pályáZatot a nagy-

község valossá nyilvánitására. Ebben az évben nagy támogatást kap-
lunk 

'lz 
önkolmányzati minisztcrtól, igy 2009,jíllius l. -jén a tclepijlést

a köztársasági elnök várossá nyilvánította.

,,Híd a munka világába"
ÁTársadalmi Megújulás opcrativ Program keletében a Mílvclődési

I]áz és KönyVtár épületében 20 ló oktatására alkalmas oktalótelmct
alakitottak ki.jelenleg az intézmény akkreditáció van lblyamatban, ezi
követóen két tananyag akkredilációjára. képzések megvalósitására
kerül sor, A kétóves plojekt összköltsége l7.025,620,-Ft, amcly a teljes

lámogatás összege isegyben, az önerő 0 o/o,
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A 2009, é\ben a lejlcsáések 75.537,8j2.-Ft értékben valósultak
me8. az önkormányzat összesen 67.095,346,-Ft támogatást nyert ei
1eilesZtéseiheZ. a megvalósításhoz 8,442,506.-Ft - taI járu]thoZzá.

2010. év fejlesztései

"iledgye§egyháza 
közlekedésének korszerűsítése"

A Petóti és [,1ora\ szki utcák tilújítására és szélesítésére még 2008
dccemberében pál},áZatot nyújtott be aZ önkoImányzat, Atámogaló ha-
iáro zatoi 2009-bcn kaptuk meg, akiviteleZő kiválasztásának elhílZódá-
sa miatt (az clsó eljárás clcdménytelenül zárul1) a beruházás 20l0-ben
Yalósulhatott meg, A leU9§ költség 40.747.096.-Ft, a Dél - alt-öldi ope-
ratív Program kel,etébcn önkormányzatunk 36.672.386.-Ft támogatást
kJpoll (g0o o ). a l'ejIesZIe"hel4,074,7l0.-l1 - taljártrlt houu á, Az Önkor-
mányzati Minisztérium pályázatán 2.037,355,-Fl to\,ábbi támogatás-
hoZjutottunk,

Baros§ Lá§zló emlékház felújítása

^ 
l38/2008. (X,18.) I.-VM rendclet EMVA vidóki örókség megóBé-

se cimíl intóZkedés kcletében a Bánkúton lévó Baross László kastély,.
közösségi ház épülcténck ktilsó és parkjának telje§ rekonslrukciójála
került sor ebben az évben, A bcruházás során az épű]ct elótctójónek.
deszkázatának, nyílászáróinak cseréje, hósZigete]ó rendsZer lelsZereIé-
sc, vakolat felíúitás, kerités l'eljavítás. palksétányok kialakílása, a park
tel.jes lendezé§e, új növények telepítése, mezógazdaság történeti, élet-
Éjzi bemutató anyagok elkészittetése valósult mcg. A projckt össz-
költség 33.127.466,-Ft, a beruházáshoz kapott támogatás nettó
2ö,50Lq7J.-Fl (80"o). aZ öncrö összege. a,/ Á[A tana]om. auaz
6 ,625 .493,-Fl.

Jelzőrendszeres házi §egit§égnyújtás
AZ idős. egyedülálló. segílségre szoruló. betegemberek támogatását

szolgáló jelzőrendszeres, házi segítségnyújló rendszer fenntartására
kapott álIami notmativa 20l0. évtól megszűnt, A kialakított és működó
rendszerek további míiködtetésére pályáZati ilton 1ehetett támogatást
nyerni. onkormányzat nknak 2010-201,2 idó§zakra összesen
19.875,000.-Ft támogatást itélt meg a Foglalkoztalási és Szociális
Hivata]. évente 6,625.000,-Ft-ot. önerót nem igényel,

,,Színház minden korosztálynak"

^Művelődési 
Ház és Könyvlár á]talbenyújtott pályázat lehelőséget

biáosított négy ol1,an szinházi előadás negtafiására Mcdgycsegyhá-
zán é§ vonzásköízetében, ame ly minden korosztálynak koruknak meg-
íilelő színháziélményt nyújtotí. eló§egítetle a gyelmekek szinházi ne-

vclósót. Azö§szköltsóg 9l7.500._F1, a szinvonalas elóadásokmcgtartá-
sára az oktatási ós Ktllturális Minisztériumtól 734.000,_Ft támogatást
kaptunk, a Mílvelódési Ház és KönyvtáIhozzájárulása l83.500,-Ft.

Megújuló energiák alkalmázá§a Medgyesegyháza Önkormány_
zatáná|I. üt€m

Aterülcti kiegycnlítést sZolgáló önkormányzati lejlesztési leladatok
elóiÉnyzatra nyújtotta be önkormányzatunk a.,fíitéskorszerűs jtés" pá-
l) ázatot, A beruhiás által a meglévó, elvault, rosszul kialakított fűtés-
rcndszerck átalakítása, fűtőtcstek cscíóje történt meg az önkormályZat
három intézmónyében: Polgármcstcri Hivatal orvosi Rcndclő. idősek
otthona. valamint ezen intézmények megújuló energiaforrással való
ellátáshoz brikettáló gép§or és új kazánok beszerzése, A iijlesztés
összköltsége 24, 190,855,-Ft. a támogatás l9.796.695,-F't (81,84%). az
önkormányzati hozzájárulás 4.3 94. l60,-Fl,

Gyalogátkelőhely kialakítása
A 2008 októbclóbcn a Közlekcdéslqlesztési é5 Kooldinációs Köz-

ponthoz benyújtott pályázat műszaki megYalóSt]láSára 20l0. évben
keí]lt sot.. A Dózsa Gy. út 30, szám.,Csipke csemcgc'' clőtt teljescn ú.j

g),alogá{kelőhelyet építettek ki. tigyclemí'elhir,ó sárga Yiliogó jclző-
1ámpával, sebességhatál,ra 1'igyelmezl9ló. radaros berendezéssel, A
projekt ósszköltsége 5.246,000,-Ft. támogatás 4,708.285.-Fi (89.75%),
az öneró 537.715,-Ft. amely az eljárási illetéket és a t9rYezési dijakat
fog]aljamagában.

Közfoglalkoztatá§ - §zervezők alkalmazása }Iedgyesegyházán
A 2009 - es évhez hasonlóan 20l0 é\ glején ismét kiírásra kc.iilt a

foglalkoztatási célú pályázaL immáí az ()íszágos Foglalkoztatási KöZ_
alapitvány által, A munkaszcrvczósre és - ilán} itásra 2 fő alkálmazásál
teszi lehetövé 2010. december 3l - ig aZ 1.j86 250_-Ft támogatás. A pá_

IyázatöDerőtnem igényelt.
Wi- Fivezetél nélLü|i in lern et elérés
Atámogatás céija aZ jDformációs társadalom megteremtése, kitelje-

sítése, i'ejlesztése egy n},ilvános, téritésmentes, bárki által használható
vczctók nóIkijli, ílgyncYczctt Wi-Fi Internet - hozzálér,ési pont kialaki-
{ásital, A l'rjl!,)/le\ ü5.,/\ü]l.(lg. blU], q00 c/cl trrrinr, Önl,.,r,rnjn] _

Zatunk 720 ezel lbfint lámogalásl n\,ert. amel] taítalmazza a szüksógcs
esZközrendsZcn. ennek üzembe hel},eZésé1. üZemeltetését. Az ön],ész a
teljes összeg 20ó,6 - a. azaz l 80 ezeríbrint,

Fóbb müszaki adatok: a l ezeték néIküli hálózat e]élia l l Mbps és aZ
54 Mbps sebesség.t a standard 802,1Ib és 802.11g technoIógiát hasz-
nálva. Az eszközlendszeren alka]mazott rvireless szabr,ányok a
802,l1b/g, AZ alkalmazott cszköZícndszer a 2.4 Ghz-es frekvenciatat-
tományban iizemel, _.\ telies háló7at megfelcl az Elcktronjkus Hírköz-
]ési Törvényben clóínaknak. és aZ Európai IJnió által m€ghatározott
fehételeknek,

A 2010. évben a í'cjIcsáések 128.62'l .522,-Ft értékben valósultak
meg, az önkormányzat összesen 1l2.ó31.944,-Ft támogatást nyert el
és használt fel fejlesztéseihez. a megvalósításhoz l5.995,578,-Ft-tal
járliíhozzá.

20l0

Túnogaür.éüa Tánu,gaíúi Oneű

P§iő fi -Mora! szkj uíc& DAoP 36.612.3|36 1.0J1.7l0
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2010. ér,ben elnl,ert
(megvalósitris alatt álló) páll,ázatok

l KT eszközök l(ö7ponl i bfsZerze.e a nled 9\ c§ e9\ h áZi ,i lti lá no§

I§kola é§ ovoda t.észére

^Z 
Oktatási ós KLlltuíális ]\4inisztélium Tánlogltásk;u lló Igazga-

li)sága állal mcghiftletctt pál],áZaton a lclc]ri]lés isko]lljl l(l ilb iskolai
PC - t. 8 db tanlelni c§omagol. 1 db alkalma7iij \1.1\ !,|-1, l Jb slcn el
szojlvcrt. ] db sla\ aZó csol]ragol. 2 db \\ti - Fi cstlnlir_qot. a leda_gógu-
sok lóslélc oklaliist n},crt ]3,244,000.-|'l (100oo].rl.]il,:] J.]cnIeg a

támogatói okirat aláirása ! an lbl} nmalbin,
,,Helyi - és átmenő forgalonr közlekedósi háIózatínlrk korsze-

rűsítése - Mcdgyesegyháza - Dél"

^ 
l)él - allöIdi opclatí\, Progrnlll keretében \1cdgr cscgr hiza nógy

utcájának. Baross. Báthol. JóZscf 
^ttili_ 

SZabadsi_g, LliL,urkolata és
járdái újuln.rk meg 20l0 ó\ \,ógére. 

^ 
ploj.kl tjsslkijllsége

233.333,78l.-Ft. a lámogatós 9591,. ]2 ] ,667,09l.-|1. aZ ijDiiC,I tnún],Zat

ijneleie 1 1 ,6ó6,690.-I]t, 
^ 

ki\ itelezii\ el a szcrzódós mcskijtésr. kcliilt.
20 ]0, szeptembel ]0, - aln mullkalcli]]!l ála.lás

,,Nledgyesegyháza fnluközpont íe|ú j ítása"
A l35i2008, (X,l8,) IrVN,l IcIrdc1.1 I-]\I\'.\ 1rlL|nl.giliilás.s lcj-

lcs7tós cínij inlóZkcdós kelctóben a ]\ IL]\ elóL]ési } ljZ ós Kön] \ lál tcl].s
killső ncgíljitása. n),illlszáI,ilk cseléje, r aIlntint a l asut nrcllcnipark ki,
aIakilása. ili sétán},ok elkészítésc l alósrrl mcg, ]\ plo_jckl összköltsége
4R,h42,'88.-fl.i7NI\lI-1olLdl'olllJlnUiJlJ.n(lló]ij,i1-1,]jú,-]:.._,,
ön(lö. al Al A, o.-28,558.-l l, A munkjlat.,k a r,po\b.,n m.,9\czd,,J-
nek. a belcjczós r árhatóan 201 l, ápíilis,

A 2006 és 201o. október 3. között megyaló§ított.
elnyert és nregkczdett feilesztések bemutatá5a

N4eclg} e seg} há za Kópviscló - tcstiiletc ljlíbgadia a Nícdg],cscg),háZa
KépYiselij - lestiilelénck 2006 - 2010 köZött nlegvalóstIlt fcilcsztései-
ról. eIn} erl pál},áZalairól sZóló beszálnolí)t és megállapitia. ho8y á Kép-
visclő - lcStl:ilet teljesitette aZ alakuló t]léscn cllbgadott 2006 - 20l0 kö-
Zötti idószak ülesztési konccpcióját. illct\,c a polgá nesteri plog-
ramot l
]\ l. dp\ (.(p, n;,.d, 2{l I0, . /crl!|rh!| 28

Dr-' Xagl, Béltt polgárnlester

Össz?ál l íloíld.,\lanc:tirné Dékán, Rerncuklí Pá[\ á:ati referclls

Mcclgycsegyháza Városi onkormányzat
2006. és 2010, október 3. köZött megvalósított,

elnl,ert és nrcgkezdett fej|esztései

Medgyesegyháza Önkormányzata és Képviselőtestü]ete
neVében tisztelettel me8híVom Önt, c5aládját és barátait,

2010; sZeptember 30 án, csütórtökön 15.00, órára
Medgyesegyházán a Művelődési Ház elé, a

49 MlLLló FoRlNT ÉRTÉKŰ,,MEDGYESEGYHÁZA
TELEPÜ LÉSKÖZPONT FEtÚJ ÍTASA,

E LN EVEZÉSŰ, NYERTES PÁLYAZAT Ú N N EPÉLYES BERU HÁZÁS
KEZDÉSÉRE

Me8tisztelő jelenlétére, részvételére számítok !

Med8yesegyháza, 2010- szeptember 27 én
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Tisztelettel: Dr Nagy Bélo polgármester



Nyári gyermekprogramok

Intézrlényürrk Gyermekjóléti Szolgálat évek óta ren-

dez, prevenciós céllal. szabadidós programokat gyerme-

kek iészére a nyári szünidóben, Az idei évben július-

augusztus hónapban csütörtöki napokon szerveztük prog-

raijainkat. A kiilönbözó rendezvényekhez nragánszemé-

lyek, civil szervezetek és intézmények nyújtottak segítsé-

get,
Első alkalornrnal frlrnvetités volt a Művelódési Ház-

ban. ahol a gvemlekek szép szánrnaljelentek meg,

A kör etkező alkalomnral az EvailgéIikrrs templom ud-

varán yártuk kózösjátékra az érdeklódőket. ltt rrregnéztük

a tenlplonot, majd játékos vetélkeclőt szerveztünk. A
gyerekek nagyon jól érezték magukat.

Voltunk kerékpártur,án Bárikírton, ahova sztilők is kí-
sértek benniinket, majcl megnéztük a szépen felújított
Kastélyt és a Baross ernlékszobát. Itt Farkas Gyrrla a Mii-
velódési Ház és Könyvtár igazgatója ismeftefte a település

és a kastély történelrnének fontosabb állomásait. Ezután a

gyelekek fociztak, társas játékoztak, szórakoztatásukt,óI
Óivil önkéntesek gondoskodtak. Bográcsban ebédet főz-

tünk, amit kózösenjó étvággyal fogyasztottunk el,

Gyermekjóléti Szol gálattal
A nyári programsolozat talán leg!obban várt eseménye

a gyulai kirándulás volt. Külön busszal vittiik el a gyel-
nrókeket Gyulára. Ezúton szeretnénk megköszönni
PetlovszkiAttila vállalkozónak, hogy a busz költségének
biztosításával támogatta rendezvényünket. Nagy élmény

volt a vár megtekintése, az éttelemben a finorn ebéd elfo-
gyasztása és a séta a városban.

A következó alkalornmal a gyermekek megisrnerked-
hettek az intemettel, amit szintén a Művelódési Ház biz-
tosított,

A hagyományörzó tevékenységekkel kapcsolatos ren-

dezvényürrk keretén belül kosárfonással, mézeskalács ké-

szítésse1, gyóngyfűzéssel, terrnéskép készítéssel isrner-

kedlrettek a gyerekek. A hangulat fokozásár,a népzene

szóIt, illetve Hegedűs Kitti a népi tánc szépségeivel ismer-

tette az arra bátor lésztvevóket.

A progranrsorozat zárásaként családi déIutánt szeruez-
tünk, aho1 a gyerrnekek a szülókkel együtt szalonnát Süt-

hettek és szórakozhattak.
A Gyermekjóléti Szolgálat sikeresnek éfiékeli a rerr-

dezvényeket, mivel azokon alkalmanként 1 0- 15 gyermek

rendszeresen megjelent. A progranrok jó hangulatban
teltek el, a gyermekek szívesen emlékeznek r,ájuk.

Ezúton köszönjük a segítséget az Evangélikus Egy-
háznak, a Művelődési Ház és Könyvtárnak, a Közósség a

Jövóéft Közhasznú Egyesület önkénteseinek, a Békés
Megyei Körösmenti Szociális Centrum Magyarbánhe-
gyesi Telephelyének, a Meclgyes Secr.rritynek, Hegedírs
Kittinek, a szülőknek, és rnindenkinelt, aki valamilyen
folrnábarr tárrroga$a rendezvényeink lebonyo lítását.

Mészárosné Hrubák Mária
inlézménvyezeíő



"Fiatalokért Futás" utcai futógála
A Medgyesegyházi Napok kerctén belü) nlegrendezésre
keriilt "Fiatalokért Futás" ha.e},ontán] os utcai ltltógáIa,

Helyezettjei:
1-2.osztály
l, Lados LásZló
2, Tassi Csaba
3, Tóth Róland
4, Buzás 'fibor
5, Isztin Maft jn

5-6 o§ztály
l, Kalocsai Dávid
2, Rálik Szilárd
3. Holecz Korné]
4. Mocsári Pál
5. Bolbás Róbert

249 isliolás gyermek vett részt a ftltáson.

Felnőtt kategória:
Férfi:
I. Kakrrszi Zoltán

és Mo]nár József
3. Cseh Geryó
4, Krizsán Richárd
5, Számel Mihály

KösZönetet mondurrk támogatóinl(nak:

\'árosi Örlliomán) zat
kovács zoltán
GöcZó MátyáS
Cseh Györer,

3-,1,o§Ztál]
l, Rálik \1edárd
2. Kakuszi Zoltán
3, Agócs Dárid
4, Tolán G} órg}
5. Rojk \ íanin

?-8.osZtál!
l. Kardos Tanliis
2. C1,,ucha Nlihál1
3. Fórizs Gergel1
,1. Varga Vil ien
5. Nag;,Nikolas

Női;
1- Cseh Katalin
2, EngelhaICjl Edina
3. Kávássi Lcila
4. Isain Rita
5- Szóllné Loss Szilvja

Számel Mihály
zahorán zoltán
ifl, Szánrel Pál
és Enrtna tanár néni scgitségét,

Tíszteleílel : a szervezők

Tis zXelt rnedgyese gylrázi
és tránkúti lalrosok!

20 1 0, 1 0,og-en 22:oo-tó1
JÓTÉKONYSÁG! R-ETRÓ DISCOT

taltunl{ a CLUB JoKER-ben.
Á belépő árat teljes összegben felajálrljuI(

csETE tsTvÁN l ellabilitációjdra.

A belépő áIa| minimum 5oo folint
Resident DJ| Rálik PaSó

Programok:
llostess lányok, tombola (fődú 5o.ooo folint éltékű

poftfólió késZítés), €gésZ este Party fotózásl

Kö§zön€ttel:
KöZösség a JóVóért KóZhasznú Egyesület

T i szte lt Vá l o sztó p o l gő r o k !

T i szte lt Kd be lte lev íz í ó e l őf i zető k I

A polgármester és képviselőjelöltek bemutatkozását
minden nap 10.30-tól és 15.50-tő| láthatják

a helyi TV csatornán.

Tisztelettel:
Forkas GyuIa Művelődési HáZ igozgotó

KoszoNETNYlLVANlTAs
Med8yesegvháZa Váro5 önkormányzata, és a magam nevében

ezúton is, e]ismerésemet, köszónetemet és
tlszte]etemet fejezem ki mindazoknak, akik a

XVl. DlNNYEFESZTIVÁL
előkészitésében, sikeres megrendezé5ében önzetlen,

áldoZatos munkájukkal,
hoZZájéru ásaikkal, adományaikkal közreműködtek,

Kc5i..ette1 é5 tisztelettel: Dr. Nogy Béld palgármester

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik a xVl. Dinnyefesztivált támo8atták.

] isztelettel: Forkos Gyulo Művelődési Ház igazgotó
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Önkormányzati vá lasztás 2010
Tisztelt polgártársaim !

Tiszteletel kérem, hogy 2010, október 3-án vegyenek
részt a választáson! Szenteljenek néhány percet arra, hogy

éljenek demokratikus jo8aikka1, Gondolják Végig, ha nem

vesznek részt, mások hoznak döntést önök helyett, és ez

hátrányosan is érintheti önöket és c5aládiukat.
Kérem, hogy Ve8Yenek részt a választáson, válasszanak

olyan polgármestert és képviselőket, akiket ismernek,
akikben bíznak, akiknél meggyőződésük, hogy kellő
alázáttal rendelkeznek ahhoz, ho8y minden befolyástól,
érdektől mentesen, önöket és településünk közösségét
szolgálják!

Tisztelettel: Dr. Nogy Béla polgórmester

lasztói névjegyzékbe Való kérelmükct benyújtották.
Kélük. hog,,-, a nér,jegyzékbcn szereplók óljenek választói

.jogukJtal. A képYiselöjelöltek közlil négy főre szavazzanak,
rniyel a kisebbségi önlionnányzat a köyetkezó időszakban 4
fővel fog müködni,

Képr irelő jelőltjeink:
Cógh János lstr ánné
Gl"ivicsánAndrásné
Dr. Karsai Mihály En in
LaczóAndrás
Nyárine Szlávik Mária

Segil5égllkkel (ovabbra ii a medgyesegyhá/i szlol ák ha-
gyonányok ápolását tudjuk szolgálni !

Tiszteleítel:
,4 iv{edgleseglhózi Szloyókok N emzetiségi Ónkortnőry,:ala

ELADÓ CUKRÁSZDA
LAKÓH AZZAL M E DGYESEGYHÁZÁN

Medgyes€gyháZa központjában a DóZsa György utcában
sürgősen eladó a cukrász nlűhely a hozzátartozó lakóházzal
együ|l: A lclek lerüIele l744 nm. a lakóepiilel l2l nm. a

cukrászda és sütőüzern 80 nm:, a rnelléképületek (táIoló. ka-
zánhá4 garázs, szín) 33 nrn', A cukászda berendezései (elő-
készítők, kernence) a házban maladnak, A házhoz egy 22 mé-
ter hosszú keft is tartozik, Falazata tégla, és a lakóépületre
további szint épitlrető.

Gratulálok a Mozgáskorlátozolíak Egvcsülelének

ELADASI ARA: 9.2oo.o00,- FORINT
és a nyerteseknek!

TisZtelettel:
Dr Nugl Béla polgár.nester
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MEGHívó :

McdgyesegyházaÖnkormányzata,Képvisclő- :

testülete ncvébcn tisztelettel meghívom Ont, ,

családját és barátait, a

A TÖBB MINT 233 MILLIO FORINT
OSSZERTEKU

,,A MEDGYESEGYHAZI BAROSS,
BÁTHORI, rÓzspn,a, ps

SZABADSAG UTCAK
UTBURKOLATAINAK

SZELESÍTÉSE, FELÚJÍTÁSI BS
ú.r.rÁnoÁx Bpirnsn,

FELÚJÍTÁSA"

ELNEVEZESÚ, NYERTES PÁLYÁZAT
IINNEPELYES BERUHAZAS

KEZDESERE,
2010. szeptember 30,án, csútörtökön 1-1.00 órára
Medgyesegyházán a Szondt,út és a JózsefA utca

kereszteződésébe.

Jelenlétóre, nregtisztelő részvótclóre szánítok!

TisZtc]ette]:
Dr, ,\|ag,, Béla polgúrnrcster

Táiékoztatás
A dél-alftildi regionális fejlesztósi ügynökség

értesítése alapján tájékoztatom á tisztelt
érdeklődőket, hogy

A KWM. által kiírt háztartási gópcsere program
keretétren

a Mcdgyesegyházi MozgáskorlátoZottak
Egyesülete

100 helyi rászoruló háztartás számára
9.929.910 Ft-t nyert,

arnelyből az egyes háztartásokban 1 db. rógi
mosógóp és/vagy 1 db. hűtőgép lecseréIését

támogatiák.

iEro EKLODNI: PINTER CSABA


