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MEGKEZDODOTT A KoRszERŰ,
pETőFl sÁruoon És uonRvszrt urcÁr rszrÉrlrus oíszsunrolnror

FE LUJ lTAsA, KoRszE RUslTEsE
A napoliban lnegkezdődött a Petófi és Molavszlti utcák fel-

|rjitása és korszerúsítése.,4 beruhúztis összköIlsége a közbl-
szerzésiel.|árás legjobb. nl,erres ajánlata s zeIint- 44302956Fl,
arlclyhcz pályázati úí\Jl,} 36 ó72 000 F|-t visszL nelrl íérííen{líí
lúmogqltisl nJ:eríiink a DéIaaöldi Regiullilis Fejleszlési
n,ndcslól(DARF'I), és tovúbbi 2 037 355 Ft-í yisszo nenl
téíííendő l(inogqíisl a.z Önkormdnyzrtíi Mini§ztéfiamtóI, a
képl,iselő-íesliilel oz Onhqrmúq)zul köllségvelésébőI 5 592
ó45 Fí-l hizlosítotl ,,ifueríikétlí". AZ alig 3.8 ]nétel SZéles Petófi
sándo],Ll|ca. tcIjcs hosszában. (a Dcák Ferenc ilttól. a Hősök
útig) 5 méterre lesz szélesitve. nlajd a teljes feIüietre új aszí'alt
burlio]at keriii, A iVíorar,szlii utca elhaSZl]ált. e]aYul1. kátyíls
btlrlio]ata kijavitásra keriil é5 telje5 fe]iileten ítj aszfait brrrkolat
kcíLll nregépítésrc. Mindkót utca.ielentós forgalontmal rendel-
l,clili. de a P.tijlj utca ]iLiliin]egesen nirgy í'orgaIotllnak. terhc-
lésnek r an kitér,e. nag1 ar,ánl ú a gazclasági célú telrerszállitás_
tiibb \ állaIkozás. tclcphe11 ezen az ilton köZclilhctő nleg.

,.l burkol(t széIesílés, aa, iltaldnos .íelújítis, uz tij uszfttlt
burliolú eredmén.yeképpen, a _felujíttissal éri lelt beherüleíi
úlszn k6zon jeIenílisen juvtt l u kii7Iekedés bizlotlslig{r.

Tiszteleííel: Dr, Nagl Béla polgdrntester

uíbu|,Iioktí §zélesílése n pelőfi uícábIn

A BETON BURKOLAT HELYETT

ldővei a beton,. vagy bitumen f'elhasználásáva] megépített
járda, vagy egyéb burko]at is elhasználódik, Ajárda rlregreped.
elporlad, használhatatlanrrá lá]ik, Az utóbbi idóben kedvező.
eléIl]ető áron lehet beszerezni esaétikus disZburkolatot. a]nely
Számos elónnyel rendelkezik a betonozással. aZ e]óre gyártott
betorr lapokkal szemben, Az elmitlt év végén szereztünk be
díszburkolatot, amely lerakását a kedvező idó beköSZöntével
megkeZdtük és folyanatosan végezzük, Az nrra jiróA
megglőződhetnek róIu, hog1, o fotgllntas Orvosi Re,ldelőA
körn})ezeíe, o Hősök liíi ovodg előlíi közterület jelefllős
vtilíozúsokott menl kereszíüL merl eszléíikus, könnyen
liszííthotó díszburkohlííal lell eIkílvu Ijúrdn JelenIeg.folyik u

'hsúlóIlonús 
és Auíóbusz-nrcgdlló előtti elh szhúlódoll

sze g é ly k öve k és e l av u lt,i d r da, v úr a ko zó fel ü let tl ís zb u t Ii o I ul t tt l
tijrtiúi tllikistt. \ tn, ttrk rli.t,,L ,t az Otlkortltlnr zar l,jzarolago,
tu]ajdonában léVő IyóviZ-sZolgáltató- é5 Te]epii]ésüZemeltető
KöZhasZníL, Nonprofit Klt. mLrnkavállalói illetve a liözcélír
munkavállalók végzik,

Ebben uz éyben anlagi lehetőségeinkre .íiglelenunel
í0 l| totj u k g j ó r d d k íe l írj íí d s ú l, cs er éj éí.

Tisztelctíal: Dr, Nagy Béla polgárntes/er

Díszba r líokú lel,ak.isT u fus Li llil lqnírs előtt

FELHIVAS!
Tisztelt lakók!
l4edgyesegyháZa Város Önkormányzata által kiírt útfelújítási munkálatokat a Futizo Bt, VégZi. A kivitelezés időtaftama 2010.
április 6 és 2010, május 25 köZött Várható, A balesetveszély elkerülése érdekében kérnénk önöket,_ha tehetik más úwonalon
közlekedjenek. A Petőfi Utcán a jelenlegi 3m-es útburkolatot 5m{e sZélesítjük, illetve a lYoraVsZkj Utcát Új aszföltbUrkolattaI látjuk
el. Ez idő alatt aZ esetleges kellemetlenségekért szíVes megértésüket, türelmüket kérjük,

Tisztelettel: Futizo Bt. Kapcsolattartó: Farkas BaláZs - 06130a94-2755



2010. ápriti§ elsején hatályba lóp az egyszerűsített
fog|alkoztltásró| §zóló 2009. óvi CLII. törvény, amelynek
kövelkeztében jelentősen megváltoznak aZ alkalmi munka-
vállalás szabályai. Az ulkalni munklvtíllalói könl,y 6,
kijzte h erj e g], hel),ébe ozelektroniku5 hejelentési kötelezetlség és
rJL,,,ttlolizdlt I hlntl^c ot §zclzűlés lóp.

A tájékoztalóban a leglényegesebb változásokat foglaltuk
össze, Egyszerűsített módon háztaltási munkára, mezőgazda-
sági, idegenforgalmi idénymrrnkára, egyéb alkalmi munkára
létesithető munkaviszony. Ugyancsak e8yszerűsített módon
]étesithető nlullkaviszony kierrrelkedőerr közhasznú szervezet-
nck minősúlő nlunkáltatóval,

lláztartási lnunliának k€lI tekintcni a magánszemély által,
]iiZálólag saJát maga és háZtaftásában vele együtt élő személyek,
k öze:i }lozzátal,Lo zói nrindennapi életéhez szükséges feltéteIek
biztositása céljából létesített munkaviszonyt, amely hatáfozatlan
időre is iéicsítlletö,

]\lczógazd2sági idénymunka esetén különb§é8et kell tenni a

növiilytclnlesztési idétlytlunka valamint az egyéb mezö-
gazdasági idényrlurrkák (erdőgazdálkodási, állattenyésztósi,
halászati ágazati) között. AZ utóbbiak esetén csak határozott időIe
lch9t mLinkaviszonyt létesileni, amelynek egybefiiggő idó-
taltallna neDl haladhatja meg a 31 napot, egy naptár,i éven belül
pcdig a 90 napot, A növénytelnlesztési idénymunkánál ugyan-
akkor a mttnkaviszony egybeliiggő időtartalma - az clőzőtől
e]télően - a :] l napot meghaladhatja, de éves szinten ekkor sem
|úphcli till a 90 napot A lintieken túlmenően - alrogy arra má,
üialás tödélli - eg),szerűsitctt módon létesíthető munkaviszony
egyéb a|kalnri nrunkára is, ha a munkáltató a munkavállalót
jcglelj9bb öt egylnást követö naptáli napig, egy naptálihónapon
bcli]l legieljebb ]5 naptáIi napig, ilietve eg},rraptári éven belül
legfeljebb 90 naptáíi napig foglalkoztatja. A foglalkoztatás ilyen
esetben csak és kizáróiag hatátozott időtartamra sZólhat,Ahogy
at,t,a nál a bevezetőben is utaitunk, eg,szeríisített foglalkozlotús
esetén uz ulkulmi mlnkaúllttlói könl,vbe íö énő közteheíjeg,,
herug$zíós heb,ett a íoglalkoztatds megkezdése előlt a törrén),
ilellékleiébe szercpIő bIankettfl-munh6zelződést keIl a

fale}ineh liili)lle i.

A szclződést 1ó szabály szerint írásba keIl foglalrri, amelytől
csak két eselt]en lehet eltérni, Mcllózni lehet az írásbeli szerzödést
irz öt napot neg nem haladó, hatáIozott időtartamra szóló
nrrtnl,ar.iszott_l, valanlint növénytermesztési idény-munka esetén.
EZ utóbbi esetben azonban csak akkor, lra a foglalkoztatás egybe-
fliggően kevesebb, lnint 30 na!i. és a munkavállaló senr kéti a
niunkaszelzödés írá§ba foglalását. Ha a szerződést nem kell
írásba foglalni, akkor a munkáltatónak jelenléti íYeí kell
vezetni két pó|dányban, amelyet a munkavégzés nrcgkezdé-
§ekol és befejezésekor a munkavállalónak alá lrel| írni. Az
egyik példártyt a fbglakoZtatás Végén a munkavállalónak át kell
.r.lni. a masil 1,ridanyl a lnllnkállató őrzi meg,

Á két kiúíelíől eltekintve lehil azíúsbeli szerzűlés kötelező-

7 nunkas:er:ődés és a .jelenltti í| lartalmál a törNény
ne llé ]cletei htttáro::ák meg. a:okdt köíe le:ően alkctlnu:ní ke ll- A:
eg),-|:a l íis itell ío4kll ka:t.líős kercíében (1lktllma.ott srenléb, llíáni
s:c né h i jijyedelentldó- és j tuu lékfi:etósí kötele:etlsége lce t a:
rlltalrinos s:abtil1,ol s:erint kell mególlapítani, levonni és

lIáztartási tnunkát végző sZ€mély legfeljebb 31 napra kötött
munkaszelződés alapján töfténó foglalkoztatása, valamint az
idénvrnrrnkák esetén a ln nkáltatónak ettől eltérően a

ilrled,3,,1;sili;yhá; i jj |í i,!n

munkavállalónak kifizeten (netló) tIut]kabéí harllrinc százaló-
kával nregegyező összegíi közterhet kell megfizetnie, Ezen
túlmenően lnás köZtehet lizetési kötelezettség nem meIül l'cl
egyikfélnélsem-

Ha a munkáltató legfeljebb évi tizezet nlunkaótábatl loglal-
koztat munkavállalókat növénytelnesztési idónynrunkáIa,
lehetösése van ara, hogy tár8yév július l2-ig cg} összcgben
köáehelelőleget fiZessen, VáIasztását tálByév nrá]us L5-ig be kell
jelentenie az állani adóhatósághoz. A köztehelelőleg alapja a
külön jogszabályban meghatáIozott, aZ adott növénytermesztési
idénymunkára fajlagosan megálla-pított munkaerő-sziikséglet és

a munkavállalónak egyób jövedelenr hiányában kifizethető
mininlálbét szorzata, A köztehere]őIeg öSszege aZ elölegalap j0
százaléka. Az előleg é5 a tényleges kijtelezetiség kűIönbóZeté\.l a

munkáltaló a bevallásában szárlol el,

Jelentős változás lesz a korábbi gyakorlathoz képest, ltogy, a

munkáltatónak az illetékes állanri adóhatóság feló a munkavégzés
megkezdése e]öft minden ol),an adatot be kell jelentenie az
adóhatóság által kölzétett nyomtatványon, alrlclyct .r bIankeita,
szerződés taltalmaz. ;\ l)ejelentést az iiBJ-lt|kapun keresztiil,
clcktroniku§ úton lchet megtenni. A háztartási munl(a, illctvc
a növólr}termesztósi idénymunka €setén azonban l.hctőség
yan a telefonon történő bejelen-tósrc is, a lio[mán"Yzáti
ügyfélszolgálat l89-cs hír,ószámára. 2010. július l-.iótől
valamennyi foglalkoztatási forma esctén s]vs-ben is lchet
majd teljesíteni a bejelentósi kötelczcttségct.

Az előzctc§ lrejelentés alól csak fl növénytefmesZtési ielent
kivételt, ahol utólag, a tálgyhól kóVető hó l2-is lehct a munka-
vállalót bcjclcnteni, lrontos lrrcgicgyczni. hogy a bejelentést
abban az eselben is lncg kcll tcnni. ha a ]iIeLnck l
munkaszerződést nem kell irásba foglalni,

A munkáltató az cg)/szcrűsítctt íbglalkoztatással ósszefiiggó
adatokról havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig ad bcvallást.
Eltélő szabályok vonatkoznak az idénynrunkára. illctvc a
háztaftási lnunkát végzó szcmóIy iegíbljebb halminceg_v, napI,a

kötött munkaszelződés alapján töfténő íoglalkoztatására. ha a

tárgybónapban ]cdo]gozon napok szánra a tiZ lnUnkanapot nen1

haladja neg. EZ esetben - a bcvallásla egyébként elektronikusan
kötelezettek kivételével - a nunkáltató v/ilas7lhatja azt. hog}
bevallási kötelezettsógét elektronjkus úton vagy papir alapon
évente {r8yszcl, a lálgyévet kóvető óv.ianuáI, l2-éig teIjesíti,

Az egyszerű5ített foglalkoztatásban IésZ1 vevő munka-
vállaIónak az cbből származó .jövedeInrór,ől csali akkol kell
bevalIást benyújtani. ha kijlftjldi, vag} aZ egyszeliisíteít
íbglalkoztatásból szá nazójövedelme meghaIadja az aclóévbcn a
840,000 Ft-ot, vagy az eg),szelúisitett foglalkozlatásbóI sZáfinazó
jövedelme mellett lnás, bevaliási kótelezettség alá tarloZó
jövedelme isvoIt.

A kiadott alkalmi munkavállalói kön},veket 2010, j úlius 3l -
ig Ie kel| leadni a Munkaügyi Központokbfln. A lil ncnl
használt közteherjegyek énékének visszatérítósét a köZteher-
jegyek benyírjtásával, valamint a vásáílásá. igazoló számla vagy
egyéb okirat beinutatásával az ctrc a célra rendszelesité§le kerúlő
nyomtatványon, személyesen vagy postai ílton lehet kélni az
állami adóhatóságtól 2010. szeptember 30-ig. A hatálidó
jogr e.aő,

A fenti tájékoztatót az APEH és a N,ltlnkaiigy i KöZpon1 állilolta
össze, Ertesítem a tisztelt érdeklődőket, hogy figyclenrmel az
új szabályozás ellentmondá§aira é§ l)izon),tnlanságflira 20l0.
április 22-én, csütörtökön, l7.00. órától a Művelődési llázban,
m€ghívott adó,ta ná csadó, szal(értő részvételóvel
TAJEKoZTA]'oT tartunl(, amel}re minden óIdcl(lődíit
várunk.

)
e:] a

'fi§ztelette l: DL ].vagy l}éla polgánlestcl



líleigyesegyházi i-iíilap

lNGYENES lNTERNET ELÉRÉS
M E DGYESEGYHÁZA xözpo NilÁenNl

Településiink a küIöllböző jellegíí, sikeles púI!ázoíoknok
köszönhelően fol1umltosan gyorapo ik. A nrost lnegvalósult,
egyik lcgújabb fejlesztósünk amelynek költsé3ét, minimális ónelö
biztosításával, pályáZati forrá5ból finansziroztuk - több
szen]i,}ontból is különleges, a környezetünkben mindenképpen
egyedtilálló. 2010. áprjlis elejétól Medgyesegyháza központjában,
nlegfelelő lroldozható szánritógéppel, vagy erTe alkalmas rnobil-
lelefonnal ingyenesen érhető eI aZ inten]et háIózat, anelyen a világ
bármely pontjálal. intemetes címével, adat-bázisával ingyenesen
kotnmuniká]hatunk. A Kossuth Lajos téIen áthaladó föútvonalon,
milrdkét irányban információs táblajelzi (/ásd (1 lkcllékelí íoíót), aZ

átutazó hazai vagy küllfuldi polgároknak az elér,hető WiFi szoigál-
tatást, ]\li aZ a wiFi Yagy má§ e|nevezó§§el WLAN? A WLAN
az angol \\'ireless Local Area Netrvork §zavak rövidíté§e,
mc|},nck jelentése Yczetéli né|kiili helyi hálózat, amit Icginkább
!l ,,vezetóli nólküli hálózat", wiFi é§ a \YLAN néVvel illetnck, A
WLAN miiködésc lrasonló a LAN há}ózatokéhoz, csak a,jelek rrrás

köZegben teljednek, Míg a LAN Vezetóket használ (hálózati kábel).
addig WLAN a levegőben továbbítja aZ inforrnációt,

Az ingyenes internet elélé§ről tájékoztató tábla a Ko§suth téI.n

Kívdnom, hogl,az iű élők, lz átutazók és ile érkezők életét,

boldoguki§lií segítse, teg|e kihn),ebbé ez Q lij, h.lzá 
^ 

ke!és
te l e pü l é s é n e lé ú ető s zo I gú ltqtás !

Tis.teletlel Dr- Nag, tséla polgárnester

L0MTALANíTÁSI AKGIÓ
Tájékoztatjuk MedgyeSegyháZa Város lakosságát, hogy az

orosház] Váro§üZemelteiéSi és SZol9áltató Zrt,

2O1O. máius 12-én
íartla az évi Iomtalanítási akciót.

ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜL:
a háztanásokban keletkezó mindennemű dalabos hulladék,
mely a lakossági rendszeres háZtartási hulladékszállítás
keretén belül nem szállítható el,

NEM TERJED KLAZÁ{slo
- ipari tevékenységből. válla]kozásból eredó hulladékokra
- zóldhulladékokra
- építési tőrmelékre
- aLltóroncsra, autógL\ mi ra
- SzerveS trágyára
, zsákba töltótt háztaftási huladékakra

A szállítás lakóingatlanok elól történik!
Az akció keretén beltjli ingyenes szállítás csak az érvényes
201o. éVre Vonatkozó szerzódéssel, valamint lejárt fizetési kóte-
lezettséggel nem rendelkeZó íngatlantulajdonosokat iIleti meg.

Kérjük a leüresített ingatlanok tulajdonosait, Valamint
közszol9áltatási dijaikat mé9 nem rendezó ügyfeleinket
NE helyezzél ki a lomokat. meít azok elszállításra

nem kerülnek!
oroshází Városúzemeltetési és szolgáltató zl1.

Polgármesteri HíVatal
,

GULYAS TEMETKEZES
Böséges óruvóloszlékkol,

telies kölü kiszolgólósso! óllok
o tiszlelt gyószolók réndelkezésére.

Medgyesegyhózo, Dózsq u. 23,
Tel.: 0ó-70-ól7-7O43.

*F olzo to,
MEGHÍVó

Tisztelettel meghívom Önt Medgyesegyháza VáIoS Képviselő,
reSliiIelének

20l0. május 26-án (kedd! 17 órálól
a Bánkúti Közósségi Házban taltandó soIol1 következó |i]ésére.

Javasolt naDirend i pQ89k

1,) Beszúrnoló a két te\tiileíi iilés közótt eltelt irlőszak íontosubb
esernénIeiró'L

Előadó: Dl. Nagy Béla polgárnrestcr

2;1JeIentés a Iejirt hotáridejű hott lozltok végrehajtósáról.
Előadó| GácSér Bélaje8yző

3.) A Bdnkúti RészönkormáflJzgt beszimolójo.
Előadó: Grósz Pál elnök

4.\Az l,szoda míí ködés e. míí ködtetés e k é r déséne k úlle ki n tése,

Előadó: DL. Nagy Béla polgár,nrester

5.)B eszámoló a kintlévős ége k alúu ldslilóI
Előadó: pénzügyi vezető

6.)BeszámoIó a GOntlozúsi KöZpont 2009. éyi íevéken!ségélől
E!óadttk: Mészárosné Hrubák Mária int. vezetii

7.)B e sli mo ló a G o tl dozlis i K özp on t 2 0 0 9. év i tevé li e nl,s ég é r őI
Elóadó: Grósz PáIné főmunkatáIs

8.)A Medgleseg)htizi l/ízmíí Nonprcrtt Kít. beslitlrolójo u 2009.

éui gazdálkotldsáróI.
Előadó: Nadabán János ügyvezetó igazgató

9.)Bejelenté§ek
Medgleseg,há:a, 20l0. április l9

l'is:lele!!cl,
Dr Nag, Bé!a



PIi_l_^NÁTl([PEl( A Schéner Mihály
Nevelési és Okíaíási Kőzpont iskolájának életéből

^,, 

(lln u ll iLló§zdk cg) il lcgnJg] obb e*cmén] c r trlt a Vát,osi Únkor,-
nányzat ós a Városj onkolmányzat Mű\,elódési Lláz és Könyvtár által
szerYczott TEHETSEGEK NAPJA. Az jdei lendezvón), az oktatási
c. Krrllurll,s l\linjs/tcliUm t]mogalásában kiiíl KÖ/K[NCS nerú
progranr egl,ik tor,ábbgondoIásának a,,,4,írras d uagad Dél Békés" ne,
\,ú kistérségi amalóI kulluláIjs rendczvénysorozálnak a keíctében lelt
!ncgrendeZ!c málciLls 20-án ós 27-én délután, AlendcZ\,énysorozatot 5

helySZincn rendeZlék meg. ebból Ir4edgl,cscgyb áza Yol1 aZ utolsó, Avá-
rosunlt N,líivc]ijdési HáZában megrcndezett eseményle Medgyesbod-
Zásról. CiiborlcLcpről. Pusztaottlakáról. Bánkútíól. MczókovácsháZá-
ról és Kaszapcrriil éIkeztek a fellépők, lvlint minden ilyen rerrdezvény-
nek. ennck is aZ Yolt az clsódlcgcs célja. hogy .,oban társadalnli kar-
b,e7eí /éh,ejötíének eLősegítése, melyben nlinden ember tehetsége fon-
tas éj-íék és a Iehelség]rck a megbecsúlése,./bl/es:tése és d lehelséges
€nberek neglartás4 k )--óJ cll " N,lindczek utát1. azéít ugyanolyan fon-
tos céljál]Dk 1aftiák a rendez\,én}, kitalálói a lendezvóny KöZösségépitó
icllegét,

^'lthetségck 
Nap.jáía ncvczhcttck ó\,odás. állalános iskolás. itjílsá-

!i, l'.lniilt korcsZtál),ban lehetett eg}éllileg és csopoltosan illet\ e vels.
ének. ZeIle. sZínjálszás és lá c kalcgóljákban is. I)nelletl kópzőnrú1\,ó-
s/cli pál) lt7atot is l(iiltak. arniIe trgvancsak aZ óvodástól a ]'elnó11 kor-
oszlil) ig brirki nc\ czlrltctt cg_"- szabadon \,álas7tott té]nájú aIkotással,

F]5 csek czután cmljleném mcg. hogy aZ elóadásokal óS a bekiildijll
l]llrnkákat a megl]í\,olt Zsítri minősitcttc is, A zsűri tagjai \,ollak: Falusi
Zollill].,.ncpedagógus. a lsiiri e]nöke. Antali loltán táncpcdagógus és
\,Iószálos \,Iihil],s7inntivósz. rlog} menn},ire szirrvonalas előadasokat
láthattunk. al nliscnl bizonl,itja jobbarr. egyedtil nálunk ildltck oda min-
dcn plo,JtlkcióI,a !alanih,cn miniisitést (aran}. cziis1 \agy brcnZ).

/1:siín a kövll"ezíj Produkckjlalak Q köI,eíkezó múlősítéseket ítélte ada
l}RoNZ minősítóst k.rptak: Vaíga ]Icnriettal Domokos Sándor;

NIiilosi Klisztinir é5 Lehoczki Réka: Kö\,esdi Kitti és Mazán N4ólrika:
|,IodeIn tánc l, csopolt íke7dijk). Stelánik^nita csoponjal

EZUsT inősitést káptak: 3,a oszt,:4,b oszt,i Gcta Andleal 6,a
oszt: 7.a oszt,: Ivlodl]ln tánc. l,csoport (Visnyci Níónika csoporüa):
NépLiinc l csopoll(l legedús Kitti c§opoíia)-

ARANYminősítéstkáptak: l,aoszl,i 1,boszl-i 2,aoszt,: 2,bos7t,;
j,a osll, másjk.ielenete: 3.b oszl,:4,a oszl,: 4,b oszt,: 5,a os7t.: 5,b oszt,:
6 b oszl,: 7 b os7t.] íl,a oslt,: 8.b o57t,: Jllhász Dávid: lvlodcm tánc 2.

csoport (\'isnlci Níórrika csoporúa): lVIodcrn Tánc 2, csopon. haladilk
( sl l^KE DANCE)nc\ ilcsoportja (StefanikAnita csoportia) és !égt]la
Nóptánc 2, csoponja (Hcgcdús Kitti csoportia).

F,zcn leltjl a Zsiiri al alany minósitelt€k kiizij] a 2010, nráiu5 l5-ón
VlcZóko\ácslráZán mcglendezcndő KISTERSEGI cALARÁ lillé-
péJi lchcliisé8et biztosit a kijvetkeztiknek: Jrrhász Dávid. SHAKE
l)ANCl] lnod§Ii]lánc csoporl (Slclanik Allita 2, csopoftja). JAR]NA
]l.]ptánc csopolt (I lcgcdiis Kilti csopoftja) és a 2,a oszlály :Pa8o-pago
iii]rcplodukciót.

A, Képl,őmííúsl,eli lrategő|itibun a Zsűli a következii tanu]ókal di
Ja/,Ia }íej,Iinliú kale góririórrl 3, hc]),.: Hr-ubákAxcl_ 2. hc1},iLchoczki
Rckr ós l, hel}, : |llaga István l/artin. leJlisze l kd te gól i áb a}1 külön-
díial kapolt Vido\ cn),ccz Dóta. Gralika kategóríáhan Faraga lslván
\{aíill kapolt rlí.jat, linllóklapot /idpldt: Krajcsi lzabe]Ia Dóra. Tóth
lllik. KoVács Klarrdia. KIaIleI cintia. sziget\,ári Viklólia. t'elnőttek
k('liil Balázs Li\ ia ós Kovács János.

l,_Zckkcl az cíedmón\.ckkcl a márc,3l-én kósőbb mcglaftxt IsKo-
LAGYÚLÉsEN i5me;kcdhcttck lncg a tanulók. Dzcn az lskoIagyű-
iúsen a 

-I'elrctségek Nlpja credmén)ein kiviil sor kclült még az clmú]1
jdős/rkban odailóll Dicséleteli é5 Meglo\,ások kioszlásáfa. aZ DCDL
I]i7onYil\án\ok kiosztására ós cgy KöZbiztonsági tájékoztalóra is,

M.ghivo11 vendégiink !olt l"arkas G),ula a Mtiveliidési l IáZ és Kön),v-

tár igazgatója. Jaskó Zsolt a Irclyi Rondölség kópliselclabcn, Irclszólal,
lak l'LltakiJános. Palak! LásZló tanalrokésNag} Altila Igaz,gal(') Ur,

A naPokban (ápr 14.-én) adoli hel}színt Yálosunk iskolá_ia a KIS-
TERSEGl TANULNlANYI vERsEN}'NEK A7Alsó í4gozúíban a
4, osztályosok mércltcttók nleg magLlkat Inatcnralika lantáB]"ból. 

^vclscn),rc a kövctkeZó telcpiilésekról élke/ek verscn},Zők] Kunalgo-
táról. Dorrrbegl,házáról. KasZaperról. N{agyarbánhcg} csró]. Nag) bán-
hepl es|dl e. pcrtu e tnlün\, i,l{,7.§en 22 |h

A kő,etkező etedménl,ek s:iilellek:1, hel),,: Szluka N,Iiklós (\agt-
bánhegyes). 2,hely,: Karsai Eí\,in (Mcdg),cscg."-háza). tilkószító lall/l,
m: Nyárinó Szlá\,ik lVáIia; és u J. hely,: Iszlin Ferenc (Dorlbegl,ház), A
vcrseny szervez(li vohak: LikerAnna és LmenetAdricnn pcdagó8usok.
A lelsásöt N4agya| nycl\, ós ilodalonl tantárgybóI !c§cnycztck, Koln-
petencia-alapú filadatsolt oldottak meg a tanulók 3 témakör,ben: szrl-
kincsgyarapitás. agyloma és lényegkiemelés,

A versen!- erednlénye a kóyetke:ő: l,hcitl : \tlas-Rir\ ai AkOJ (\ Ied-
g_y-cscg),háza).2,hel)..: JLlhiisl I'atlik ( i\.{ edg; e seg} lráza) es a 3 ,hel1,:
Nlagl,aI Csaba (Kaszaper). Kiilöndijal kapott Ko\,ács Mihá]) Akos
(DombegyháZ),

A verseny lebonyo]ító_ia: Beíeczkinú BLljdosó Aliita tanárnij_ a 1anu-
lólIelkiszltóje Pa'Jlf l a./'ó1,1n,lrt,.

Rcndre lczajIotlak aZ €isősök beíratkozásrti i.s, 

^prilis 
l2-c as ]]-c

köZött lehetett a Lulbcr utcai Titkárságon bcirntni a_iö\,órc iskolába.jij.
vó gycrckckct, Ez idáig 50 gl,clIrrcket ilallal( be. ig) .iö\ óre is két osl-
lály indu], A]eendó clsós tanilók a kó\ ctkczóki l,aczóné I]elén]ri \4ál-ti.
Likcmó Buzás I]dh. Néma Szabolcsné és Nyáriné SzIávik N4úria,

Már, a'lh\'aszi sziinctcn is túl vag}llnk. ílg_",hog}, kipihcntcn. mcg-
újult clóvcl dolgozzuk vógig a nyál j sztlnelig hátra lc\,ó idót, A la\asli
szünct alatt. a szcrdai tlapon biZlosan sokan láttal( aZ Lllcákon papíl ille1-
levashulladékotglírjlij_qyelekckct,SainlrIatlaltapasztalluk.hog\all-
nulók egl r,észe nem szakilotta ]ncg glle a néhány órára a SZiinelú1 ós
nem !ett rószl a HulIadékgyújtésbcn. AZ osZlál] ok ]lg\ elnróL 1clhí\-
1ák a tanárok. hog} aZ óssze8},újtö11 összg!| aZ osZiál} pénzt gvarapitJi]l-
ami igcncsak jól jön majd az osztái)liilándtllásokon, lkl_rr) nillcrl
crcdmén!,ck sztilcttck. móg ncln publiküs. mcrl czl iS a kövclkező Is-
kolagyílléscn hil dctik ki. annak rcndic ós módia sZcrint,

}lag ar ,Vónika

Az oktatási és kulturális Minisztéíium

program

című pályázal keretében
2OlO. ápíili§ 3O-án lO őtáíől
a Medgyesegyházi Yárosi Önkormányzat
Múvelódési Ház és Könyvtár szinháztermében

iPBry[§ON És milunus
cirnű bábe|óadás a Békés N/]egyei Napsugár BábszinháZ előadásában

Be épójegy ára] ] 50,- Ft/íó
Ajegyek elóVéteben megvásáío]hatók a [,/űVe|ódés] HáZ irodájában,

Te efon] 06 (68) 440,004

színházbusz indul: MedgyesbodZásról: 9,35 óVoda
PUsztaottlakáról 9.45 óVoda
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