
MEDCYESEGYHÁZÁ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYl, lNGYhNES

16.30 óra:
Az ÁltaIános Iskola
tanulóinak ünnepi
/MúveLődósi Hjz és Könyvtár naEyteme/

16.s0 óra:
Ruck Márton polgármester ii tepi

/Művelódési Ház és (ónyvtár nagyterme/

7.00 óra:

a kossuth téri ennékhiiné]

sorsa a nícl,íi d.,

Március 15-i
program

6.a osztályos

iltffi$tffllllll llltilp
vÁRosl KlTüNTETÉS

A HÁROMÉVES ÉVFORDULÓN
A kö 2tll ui I tba l ,,Nl clrs]t.senJhá.óél L'' o ll ékénflel
dtlD|lÓ,llazoll ltiro|unk DL IlÜs zokán, KÖhl!|-
:eLiiqltlt felelős álla,11lilkónnk. A: clls,nerést a:
Elhelő Nlell8]caeglhólhrn t,llcslikt tnsjai kez-
danillr.tók, dkik hálo 1 él!.l .ze]őtt cgl, . Lll.-
}1 1és hdtÁlóbn leqéPílúulő hő?fő,ú cilili tilta
kózl s kknl illlllö lő néPsznlnzás ltghnósóélL

- TÓn!, ]ro81 a7 o62:13ban száfu)s náPs2ávazás
lolt nrár, dé n 71% os részvólc] elisnr.rósie mél
to r\ vta .ldő]t, a hijcrőrnú §orsa nreFnYuAtat(1án
renJczódiJtt,.c.r é!últ,!.x, Bnszkil vagYunk Ii,
1rog, .Z oEzáa elnjszámú kinIryeklP"liii"* s_
gi tc tc sz a knra iságával a kii zd elmiirüe t kin zóniiil
D|, I L]és zalLá .k ós k1\ á\llk, noiy korúiinvzaLl
Dt!*ija E sitcrcs Ieg1 .nl - Dondt. a múQlódési
hí7ban megt Itotü,nrcpi.ílékiil!§cndlrrs: ML

'nl]/, 
a civil.avesúlel cliöke.

fi/.k nínrid,, po]lanne\iPr a város nrn]demá pi a].-
lóbPD jPlé|krs cs.niérykónt értékcl, na oB,ág;s po
niiluso]. tjslenl me8 az itt alókci látr8alásultJ].
_ Dr, II]é§ zolLán, ]<ónrr.zchi8}.éil lclolós illamtit,
kár inhár má$.lszor ío8adtá eI mcghná§unkii
Amikor lc3lióbb nílfurl járt, még n.g\ kó/sé]]i
íáfuslban lok tolePü]ósünk, -" ",á. 

válosk;t
iÉa-jl lalUhel\Un}!t 5nan t.ílUl u$ hd\tr}
lógl nemr fnB h,tilozzJ,ie| cF lozos5ercc!
!r,Pn l hJncm i ]Jl.hcll, .,llnlc.ctüh.to!e9e
]._ü !} | d szeld4e ó]el\J] |!pJ..| \Jq\Unl 'h]

Dr.lllés zoltán n rnind ig l$ t s7, magáncrnbérként
és lelelös PDljoóNjI c§.ránt,Ó i§ giaklü hal]at-
ia h.ngiái k.rnvczcriink rndeLnéhcn Ó efl,olyan
PotB.ú il \aohúrlöz]Jfalclobb Jl \aoi.Jn
iz nnhcr!l <r.L|cb.n !§t]!ls_,] El P.É.t ncm
lsJl hlblo7]l Jé . ilc !]mP\. tFrJlLÁaIJi \d_
Zol, Pl.gra n.la 1 gcnerá], koodhál, l obbiz ik,
Énlene§ aZ enberc]r biz.Imíra éldefi.§ a
,,níodgveseBúázáórt" cmlókáenrd



MedqyeseqyháziHíllaP

M.gi,n fubb 1hi e8! hó nP telt e] ig]], rlrltha
.gk lsq I ilkú1.1 ].Lt 1 ol1ú. Azé,1 ]s lIl l isq, |1.rl
lniósi a hajtás, 

"ú1.5 
nlő útltlk llri. A le,q"aal|Dbb

|elklnl a killtség..Iés .lókészítése úolt, Liszc az

ío|]ia rlaPlelőe Eahntúfuzni az ö,koffiá v,
:nt E aji núkó.lését, Pol1tolul ttdtn 4 h.l! ,a
1.s: qlsz?íú íllfulat, ó' " 

szúllok ]s ezt ignzolíik
lisszn, Az .lső as.zeá]litásbÍll lógLó 120 1i|l)ó

[arnnos hninnl\L kcllcL lzn @1,1i. usll |Dndolarl
r kúIlk ? l k.ll tiszL.tczni ltilel jfu eTl jl,Jen

nűiikn lln,l1l! Dl till|il)J? nas|cnhn l!?
Han.$óZ,ijk, miLnl ieúdil .z ó$7i akkor ntg

1.11 íLlaPiLa|j as ki k€ll moni]di, nog_Y a, elijzij d
\ZÁbai nú !o]t iciclós ga^tí[odás, uB..nis a 2010

$,i kól(§481Éié5lrPn 30 niilió íonáshifurlt t.lTcztel,
anrincl nem Voli ledez.l!., ós e7 nx)\i Ént Z óvrc hú,
Zó,l.t1 áL, nt 2t]]] bpn Ie]] hgazdálk.ltnu*

ní:i\rgszt iz ölrkolní n],n t núkbdésó lrc1 s /! l sé,

!.!á la,nj n.mativikkorábbj,slabálvtalan |chirí
qi miatt kózcl 22 fuillió lüintos viss7afi^iÉ§i kó-
i.lczcllscgc ke]et(ezÉtl az önk.rmánlzihtk, amit
|n!s ]n.!P, aZ d élbcn issza kell fúehiiú

\lcg tolá bb néh.7i li a íaZdáI k. !tá s u n k hellzctóL,
no|l i iaYalíjó!hc7 kéPcí, tóbb mint 60 ni nj f.

1tt.l l.f!scbb á]lanri norniiiiv.lra !aerunk jlno

\ Ka|flsPlii iÉsfulei f.Iadah, h.gf kövclk.z.te
sen.n.n dóntósckl ho77on, nmglf n kóltsélYet_Ási

.3rensú]vi ng] t.r.íti nl.B, h.g! kóZb.n |c záF
jUJ* b. cgl.tlene8y núéZn.nli scm, és a n g1.7,

d€tb. ]rá,ás.kitlehetólcFbct!dji,kfeidznil
aizonv.z ncn] eg,lslelú fPla.lnl niinden lrrk.r

n]á|\lii !].]g|2o tól, .kir !.7e(d lré.sziii9ba| \an,
Jk.nnÉn, na8],on íqychn.zctt gizd;ltodást köve
t!l, s^nr clóit tcí tartanun'i, no8} Jijvó}e j dónlLl
sclrklől nag]on$kiit!ló.sJládsorsa Júgg,elÉfr a

A joleile8i 8^Zdas.j8i lrclv.i mnntenktól áldG
/ii.kat kóv.lcl sain.s naP nint nap talá[.Zóm
.h.n n.h.z hc]Y7.|b.n té!ó nrPdg],.si cmb.lékke],
lllk|el J nnPi m.lalh.les§el lell .rc3kii7Jcniüt,
.s ], !tl.nn.n1],zatól rinak fFtsÓgd Az Ón

[.nnán\ Z.t lchcdjsóg.i naP,l on bészúlültL]( cbbÉn
.r t.li,tetbgn, égtraszt az e]ilbbietbá míI tagla]t

kiilts+ídlasj hel)/Pi miat, mágiszt a (ólo8lal
k.zl.iísra f.íditható ős§zcg c§alkenésemiatt
TnYi\ itt ] Icd§és+],házán 90 mi]ló aoriniot lc

RÉrr, rrr* o MrrcytsrcwÁzl PoLeÁwnsrn* NAILóJÁBóL,..

lrcictf.Ihas7nálnikijzÍóglalk.Ztltísll,aZ .i!YL..n
mifulasszc 25 millró níntot Ezlri csak ara !m ]e

liciósé8ünk, n.g] lehe tijle g m]llde n érnl te t iés Zé(,
i lét hótat]j ío8lalkoztatái biztósjisul! hóg! nc ma-

\"á3\on inntos alok számáIa, ákikn.( ]elenle8
nin.s nunk.heIFL 1ro8,\, has?nálanak ki min.l€n
más ].hciósó8.t, me iZ órü.rmanlz.hDk n.m
lesz . j€].nloginól tóbb í. ása á f.8talk.ZtJtásra

Febni:irbal iáI8la]ás.lai fn]ttafr.m az jlóii/jd-
viló PKjg n, Vabf,nlt a szc ür}n,iz| l ogra n c lóké
s7i tas. ii grób.n I Zek a béruháZás ok le szful t!].Pi]-
lósfurón a lcgic]enlóscbbek a k.letke7ij éleklreD
Nn8],on foniosak ezek a kivitelelésdk ]nunlahe]y
teremtés s2.NNn!ából is, mc, t lra oz!ket jólIésZit
jük eló, irkor az iLt.lótful tudunk nru.lJléhető

A hatkii/n.Fk letenreItsé8. nrc]L.t lőbb okunk
is vllt az u|ncPléíe, ]anuár VÉ8én.i!jl ko2domó_
n\€ZÉsr. \t.dg],.s.8lházáél1 e,n]ékérmet adoná
nlozoll városunk Dr ll]és zoltár, kőrnlPzeü8]ón
aélÉltjs államiiikárnak c8y iinncPi emléküIés (ere,

I lo5 t é liii l a r.ábk jd€jét, 
,, FaÉdg fark." van \a-

fus l ban ll.líúíll,an lijbb.+ménv j! mPEIénde
zÉ9P kcliill a lir.slf áir ics.r.e|, dnnken n.gyon
sok.úresztl.tr.l Tijbl. h.]\.nl5ehnondinm,n!!_1
20]] al orüúnt.ssig.Irolai.f!, i ia iolék.nl-
lod.ist B óíakkint hndcii
Á ed$.si ..rt]elck nPnr sziikijlkinttek adal!

zókedlben, !s §ziv.scn támog.llak afu[al, ik]kPL
cíc erde.resétnek vaB-1 Pscil.g rász.] lt.l.ak

Al 1.1t nekm nag,Yon ]ó arzas,lrogy sokan, ahk
lől bizi.sJr fudon! hó§y ncn ó]i.k anlasi ]ólé1,
ben, mégis nri,rden iőluk telhetó sP8íiséEet ne8ad
tal, lro3l sikclcsck lc8],.nck .7ck a rndcz!óryek,

Kószirtttttl ílnlozl k lilnlé l|szlbelóik. l|s

ólső so tb.fi dzak . k a szlfue1ók l.k, a kik 9zahnd-
id?iiiket J.]á|.|azu, h|il,b t nl{f.rl.* , ió:ijssi_

Móllészl d uilorllkhdl ilők ó§zeíqájir is
íé 1ielzik ü.l l.lfuzaé|lck,

o|wnió,hos,J ille Pk148! nkMi, fui{!|!si.k]

Q! //*,/_



.A s.híral líihi]! N.lelósi és okl.tósi KözPo t
o.ollájámk é5 BöI.sődéi.Gk n. kozói,.ala túft n
szllői Muk.kt z.jssi9t 2011, 02, 12-én,szo \.to
Jóliko )Jsli3i Blill í n.z.ll.

.\ Bílnetó bevéiele J16 000 It lett .tfeüaszná
lil'ólizor,.Ji d.Ig.zó].sa5z!]oi \1Unk,kó7lj+
súg bgi.i rül illanLrgliil dóntdnll

E7úlot s7.ícüió|k kas7bn.tci m.ndanl nrnnt
i7.kfu!, ilijl i b.il l.bon\olit]sá!at, sz.,vczltsi
ben, a gleíekek íelkésliteseben réJlt ldttel, va-
lami.t áIdozalkész m nkáj kkal hozzájánlliak .

MGdgYessgYháziHíllaP

Kiilan ]<ós,öDcL azokn(, n(i( núil,i]u(kal,
toziijá ru lí§ukk.l segi l.nt! k i bál]ó!ljijtiét]

ÁEÉsz - Dofuqi I"|! Bn|O.z zshzsn n,
Bú .1 á| Af Li 1 d, c siP te c s?llese,
D sikln,as, DL Hnrgel Ah lan,
Dr. Naí]' Béla, D| \kBzegi Tn ús,
E]hető Medg!.scg! hózóétt Egwsii l et,
Fehéí íauÁs, Faryo Phl, c|icsél Bóln,
cóg zsj lt, c óE I ln l o sn é,

c! lnj vá|osi spó|í.sdr ok,
I,Inlnnós Püls Kít - lllneh irzE d|.,
Hd ]nrz K|iszti ú, Hnta|a Péteí,
Hódáth Andús,l adEo !a,
H briús valásztáfiasóg,
I.L Fara4íJhús,Il c4 ln,a Pizzélin,
Iskallli sz]llK, Kíkúszi zDltá ,
Kolroczó Nolben, KDtrcr.óné Halü. Ellit,
Kúráca zsólt, Kun Pál, Kuz n Pál,
Ld kú íihtde, Miút ]n.últ
L.czliísúli uhn Mngílo]l,o, 

^"4g! 
cézó é,

Mnchni.z E dliné, Mafu si Mihnllni EEsíka,
z,ddú ll Gúbar, Mú]sles s4 littl KI4

lótékon}láci Dál rl7 ( rl dá| é§ Di'l. tö.l|it g}cíelGkért

ilrlll gq.s.g!/h liz| N tb ü l ó ké rt A ]n Píl!ú fl!,
Gát\.í Bi]á i nlód|lá.s Pá|ne, Platn| PahLd,
\ hi1?1ó.lisi hn:- Fnrknscl] ln.
Nn9q snúohln- Fodúszzs zsa,
sú|a kiIn os,Nllnúúszlólik Mólia,
z.hotú csnbn, DleshJákhé Pnné| G:]öJgli,
s laía fi ik A fi i ía,s illl ó, |s 9iil]ő s Bt,
Pnlatág,é N.dicsál A ikó, zsílos lófioslé,
Ro lln !/i F.la . - íó,lltéPész,-vg.bai zsok,
Rajtót Jnkós, Rojlófli Fn|i Et|es?, sznbó Istúól
- olo s: Edií,szn no si IP a rcikk,sző l l ő si GlJölg1l,
Tóíh l Dol9i RentliI, vd.bai Ánn 1,Iíj- v.rbai

FPlrér \'ú.i8, Hankó A ta, Hmló TimeJ
Ecr.zcg cyön9,i, Holeczné Kó,ács \oéni,
hzrin I'él€!ré, Iszúr ltita, Kon,oc/óné Ho]c.z
EdltKű.sera Kitti, \íó.hná.s É,a, o]óh \ikl.L1,
or.!ec7 Glbói, Rálilna lllcs,cri Elvn", siak
Dan.e l;|..so|olt, szabó István s7áfue]né Ko
Yil.s Adri.fur, sztán [rzsélct, vcrbainé \,legyeri

L

tí,]aa'
i



kllllInnh 3!|ó é, nz eddisi.kkel *dkiró ídEdlai
.léllná,fi k.njll soL Jelúe..s I.1lo Liss.] kcz-
LűIlólí lzii] ltP, a|tlllJe !dd13 lls keúfé lliíott
tö|Ps ölLózótt llc 4 Íelsó t|gozaío .

l lPltraflobt] n.iiv,ilt] enii ialnr a ].g].]nrczl
slbbosZr.Ynikj.nnüi. jcl.nl!tt. Elta6.nsZt.i
lvi !1lt. c], akiL cg! háD5itaLlan hJn8ulaiú cskü
!ói n.ivn.P.t larazsoltil cliil \]ntt.zcl mellelt
Lnák.lhaifurü á ní8ata8ban ióryétkPl, ddö!ók
l!l, ren(].íel, nbknd, le$ ]ános vik]zz.l, lcsLra

táLl n[\iákk.l, s7á7lábú b..i,al, .nr€l] mlg .Z
n!ztiL\ Ío]alk.] k t].gószü]l

/\

lJ!| c]ol,iir lri]d.ftúl mc3.] l.g\i...s.bb ós a

]r,gtlrl.]ct.ntl] ].],n.7 kaierfuiái Etabbi g\ óztc-
tl tiin cii B.at.l .si\i]l]Un1.]n]ú PlDélÉ ]eii
.\l lnnLl.g] hohr.ls.nlt.rt.dman] ezet| Nyárj
.\!tinre§BndiRi.hirdsz!mó]tób.n (Az\únkéP
ielen lolt diftdni i ki|Ia2nios.n §Zó| (cn$U l
És J telintélles lárJó kózót )A f.]!on lástv!tóI,
lcllij túlttc, ntlYcn aZ 5 .s 6 valan]jnl a 

' 
és

J§ É|nn]Jnr küli reié]kedeii, ]\ viltoz.tG 1.1-

]!j.Ll]ki3[ k.sbIhéLj.n a résllvÉ!ól ]ól ór.ztók

\'.lt sl1.1unol.js l.}dh.l, luli tcrg!tas 5.píiiv.],
Lotó, r.!úlijgép*] célbedobás ÁZ dlóZctcsnLur*á-
val elkésjiefr szerniillg.k t.dig igazi nrülPnEkPk
l.(!k. \é27élcl, nr.!l (Ne !i|vói.k cl ók!t, mllt
.,cI iz ill.t] .§Ztilv tutirjdonai])

r:!lai.g.5 Fn)8anrléniii.isz.hikliilt ír, lh.l
\okin li},nLl.]lhalli( ugfcs§éljúkét Énmk az óí1.
léssé|fu,k a m.is7.]vczis. Zladin|,IckcL. cabn
.lla ian.I nini nun\iiat dicsóri Kjlzönei órtt] A
l P.dPZVéNi ionbolaísolás 7ána,

l\4edgvesegvházi Hillap

cqrJtt A Fie}?'.\J,.)G|!
Kül.I kos7öleüei 1.í1.2Unl lt]]l.g;jnkn.tt i s.

grisógdi AZol ]k n dszicl.i]ál,.[il ] s|. .nn-
nok tisziis.g.na is ilkjniPtt€l v.]iat és n?n s7Pne
di.k lleNéL]úk tPlszeil a |j.l:íin], l]ntn a/||
túi(t|Zílnk,hOA\ viln)lan]snús.tals7.L|ílunk
nn cnhsljftnJ ]ijvinP isv:ilutk lLlelél 0lag!tr
\ln.g\ ujaLlba\.lcl ana,h|g\ Liialálj.tol i l+ra

/1 ,.ílld& í..ttüJ]
ld1.:kirIl 3lJ,]l\ i.tln/ \rL/iDr l:i],ly'

,,Napokon át hallgattuk ezt a
mondatot: Te leszel?"

!.rtFü "}:"'Tí

ml
N. r.r, Inl,/../ilds:lli!-i /.s:lkallés.:. ll,klibb

lallik tiüí.ó né|szúklis k/u, ,l 

'lllls 
ktszii-

|őd..ska| sliítlik qlnűs fiilób? . tl,d;sl d tiJis-

\en .nnódfu nn, íclnóti!( sdnr, nil él J g] o

Lcl.L szul.il ú5 rsnlcnis.ik §q]'Lsagór.1 n.gl.|ó,
\i..!s ].]t]nén\ds, jjesltij masla]ikt]an j.l.nlcl
lneF GL,L. I t-!nJs|otrs,jn.ll.Jn \l .ftlllt
lnlá a s7org.s nrUnl.ivaL !igv i 1liit.ld].l].L|ól e],

ErÉ,rR*"
rd \, ,tli
h-§ 'l",
t:,t':.i .,. j

! i ii]i lP,, ,t

. JJ.;-+*i
1mi* a ,,bnól" ftil(.zt.(, addig H.xcdús Kitti

f!rNct.|.s tin.b. kczd.ti a g\.r.k.kkcl És pcda

inlU§.ltJ \1JL. tul iL]bJhr.r] \7{, L
t.ni]ilrts/el Jnn\i!L'i. il lilnlljI f!]ni 1,\7hri
AZ.r.dman\ hir(t.las o1, 1f\.s, nh, ni]d úin\!

tólkrttijnk.8_,"útt t nrár a.gáLmazad|ák ] lakla5Pk:
Jinór. T! nn lcsz.]l \llktofu ntglc|.tós l.mc i
kirsikn.k, bi ni iiDit(jk is ,nlgl.jlnnanl filimi



Grfl,RANrULALLIUNOlK!
.\ bókós.nnjai n.h,áro! \liJlá].s Islol. és Cim

nizilm ílLal r€ndelPt meu-ti lcíelezó iioda]mi
verscn]ren 7 s |511.]h.§ lJ(,góriáb.m 3, ielyezési
i cl7,. osztílros ianubnlvere* Rarái 

^kos,/Felkés.itő í. áú:Nng],é lraPP E|ikll

201 ] l€bruar 16-.nrendezLik nregNlczóheB,escn
n simonyi zsi8nond KáPit medgncci nely*nási
veGeny tcrü].tifordllóját, amcly.n isloIánkianu-
]ói i k.véitPlD.r.dménJel.t ójtáke]]

1. hely: i osztah i'/zrlld.íiilú§
2. !ely] 6 .sztálr D ,.sii P.n?
6. tclyj N/igl cs.rs. olaa
7, hely: l, oszlály s: jJ.lrdli viktórid

3 ószíál, DEbrt.:.1i lllc/anílfi
3.5ztáll ll{ríirzsolt

/r cl k é§z i íő ld rófu,k: N4lJ úP n PP E fika, Híabóts:ki
Tjtllll., Bü,!.zki]1i B ih,só Anild, varyr Góbofl1{

Kériúk oiónlio fél
qdóiónok l%-ót

o Medgyé§egyhózi Nébulókért
Alopífvóny iovóro:

AdószórnUnk l8389258-1-o4

!313@LA!
rrtt?G)GRAIN@K

7. Móícills15,ei iit lepség

2, íehetséqek N.IPjd
(március 2;,, áPrilis 02,)

3. Kistéfsé9i tantáígl/i u|se,llek
(áPriLs 13 )

4. Isneúlt,rcgjobba E |óPát!
kkolai tóriénelmi csapatvelse'\'

FIcLEilfi\ZÁs
TEHETsÉGEK NAPJA
MEDGYESEGYHÁZA

nhnsues.flJházn vánsi Ö kar únl|z,L KéPli-
.e]d-t síiil.1c, a Mn!.lőllési Hliz ls Kö ,rPlúL d
s.hé et Mihá]lJ Nd.]ósi ós oktntósi Kö.po í
2011. nn.nls 26-nr1és ápriLis02-ó njból 

"rcg-lclldezi a llár h.*lpnálllos Tehets&ek NaPiűí.

KEPZÓMÚVÉSZETI PÁLYÁZATRA!
Píl\,áZifu t hird.fu nk mindPn korcsztál} íés/íe
{ó\:.dás, álialiinns is(oi.ts, iíjL]sági, aelnijt) karP

Pályázai iémája: szabadoD úlas,iott
Bekuldós nelyi ideie: \,íúVelódósl Há7 !s
Köniatár201l,,inr.nls ]Z
sz;ré]rcnkóni egy db ]rárnnly.n te.Iuikával
lészitcit pá\mi] 1.1]e! A7 élső háI.m h.l],e-

Dijak Ercdnóryckcl k.í,szt.n) onr.nt h]rde-
ti]nk. \yeíesckct20l] n//ilis 02,n, a TehPtsé

Kérjük a mú!ek hátoldatárá í.liűntehri:

, 
|i:T- 

i",j.,.""",.l-"

IELHivÁs AMÁTóR FrLrÉPóKNÉK!
A Nii1,|]őnési IIá: ls Kó|!!llil2011. lrlál.úls-
264ir 11! ós áP|ilis a2-án 11.J . T.ltlségek
Ndpjófu nl]ill,á os |ell.Pési ].]ííőslg!t bizlo-
síí, ll)Jfu í.lkéfjnk nzoknt a t2hetsés.s dnbll.-
kal, u*ik szintsúbe rioíkazfió"nk a t?lePii]és

célunk] ol\an tirsidalmi (ómycz.t lahe]ajlté
nÉt l]ós.!JtésÉ, nélytren nind.n cmbdr tehet_

5ó8c fonbs értók, ó§.lchÉtségnek á nlegbe.sü
lése, íc]lcszLése és a ielÉtséges .ú}.rck nc8taF
iiisa kijzijs.i1. A Tc]rctsé8ek NaPJáia néYdrr&
tivodjs, áIralán.s isk.lá§, iÍ',rsági, Íclnótt kol
osztá]_v,, e8)énil.g ó5.soPoú.s.D,- lds, óful,
,ene, \Zinitszás, lán. káiPilnlákban A l.gj.Lb
3 tr.duk.n-) \lc2óko\á.s]f7án a Kklésé8i hc

Jclcntkezni| 20]]l. 
"uir.nts, 

01-i8 lehet.
ÓYo.tás, klo]ás loro§ztály] cá.sór Béllb1! P.-

]fjúsági, felnóltkorosztá]y] a NIuve]ódós1 ]lá7
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oT BE§ZELGETE§
EGY BlpoYAL

MEDcYE§roYnÁZA
MűvflóDÉsl nÁz

2()ll. MÁpclUs
4., 5., ll., 12., lB.

A medgyesegyházl orvosi úgyeletról
HdlaPol ótJ édelodir bem.n i goal.]at, hog],i lr.lyi

.,\újiit)c]ltdlüt5olilb liny]hio{BaghDzloldul
líP]e s7ü lói iszrevétel

.] -.]l ho,?in.dF ft tnapkozLi
!d] n id Pll,ni! . tiitb,.] ntruli íel ténikónt

i, hog\ lóbg né!

íl+ [la8n.í a7o|.sct.l sámi, injkd +]ms a g,,ldk
.]r drdjik, ho§ P!]ték !lélúJ] oh lll8 a §-'ernetÜl!
ie B! v tó[ 5chdva, n,raL]r, o h
\egÉt,ip DcD cfudlillilrczlorduuuhinal \élrin!
Jr\Ú: DrelPmliktt!, hoIj] Kudrgótná viLt b.tt E\t!

l j\9l.L \íJn)|]loL,]üollalb., I

íél !!mmiÍ!l. g!óg}-
,.]l \.lihl]l DDdülki]]!kigüafan
\Íegbliíi v.Li]n ii,éloztatii! P

,ei$e| \i$ or úb- dnLk, log! J tr,!dBJ.si!* sfuí-
n.l iclj.s.n hvtábdr aZ| hD€) m
l lnil rt . l tm IUJJ, l i

!r\ l, píoL,i]ri] m.A.l-
isir.dút DúJtanii.iig\!lé(von ko?íiban,llégd.íc
i\n]l kÁgllll rog]obb trldd 5

lqiytikiea q d
i]]!]mis :aicsiiésóv.l az dláta KLdri3oiila lsüll 47 ál
[!ri léplnelij n\fiilétin,k d!]lván l lcgmg., obb ]ó szliF

$,\LJ3] ll.gylriziin
NWte]lgpp [lad]on u§Tld Ig.

i kolibbi, la$Zilus Ionníban tóltént, hanen izóh n
mo ohsl.(\i3] é úP.]ó[l;,i
,\,UúbbFLndl.úts il]oBon,lcaguk, 31óE\jzüt, lecp
&t lel]j|], li.uhli* vi8.1ni lolrLrnln. olyfur suígó$égl
n?]r,d]r.n funnal +BibD, hl tüé
.nlliPjlaí, GdhB ,iila kel1 eresre
bgn Kunilgotfur on,osi!g!e]et v r

3 nir]d.it tJ] ]lhc
loY3 ono! LiPíelei szeDponliil
ínnágoiihol hltoz* lthái ]1edg}.5eg],h;zár . .5
lelFsk(núo]\sléllfuahé!éfén,iniüBlllltiirlol] ],

minthi.3r dnlPi{s|rló.aonil!nn. hadisulézniB|o|
r hl\i.g\D]üó lorüí

bl,nd Ii]da ldnc lllúllj}]gill]l i j.]!n]+i h.l) ,.(ú

lYÁlasld Vag, ugv
núrolbl]i./ az c]]ilií, hoBy orlosol i(r]inil ugr.

bvn,hog) nNs rn ihi,ia,i]ir
cg) i]ycn lalosi!] 5an!ánaÉ*ól

Irron lrénnE, hdts) íclr,llis.in kóZos gDndoLo.lilíi
lúlr'ho[j.5i]elil

.g], olym Dr.goldá5, nlncl ni.dún]ful hasznit lii

l)r Hn§ln/l,ú( lVJnLinú DJ



M€lgyEs€qyhízi.H í!lap

HlRDET M ÉNY
A Medqyé9e9yháza é5 aánkútAl-E5Z

G666 Med9y€segyháza, K09§Uth tér 13,)

lqnzqató5á9a a részköz9yülé5eit
hndétmény útján hívja ö9sze,

|. sz. Körzet

A medgyesegyházi, lászlótelepi ésVi_

déki tagok rérzéré:

2o1r., márciUs 21,
(hétfő) 17. oo óra

iil:dqyeségyházá, 
Nrúvelődési Ház

A ré ízkőzgyűIés naPhen dje :

1/ Tájékoztató .z ÁFÉsZ 2o1o, éVifoF
ga nrazásl és gazdálkodási tevé,

kenysé9éről,

A ré5zköz9yűlés hatálozatkéPtelen5é9e
esetén az l9ó.9atósá9 óz ú]abb részkó.

9yű ést azoi05 naprendde !áltozatlén
héLyei Medgyes€gyházán á fent időPón
totkóV€tóen egy Ór. húlvé ]dópoitrd hivja

Tá]ékoztatja a tag9égo! hogy a második

dópontra ó9szehivótt lészkózgyű!és a
m€qIe]ent t.9ok számára tekintet nélkúl

Med9yése9yhézé é9 BánkútÁFÉsz

]

Táiékozla§ul á tisztolt ér.tckelt€ket:
ceoisimu J.lo 

'nent€s§€B 
J §L ] os jn lz8Á§

1 l;|Uzoil \zon(L\ i \u\o§ moz8Jst orlJto_
Zott kiskorii, a cs.lck\ókéP.5§é8€t koi]iitozó
(lizáró) gondnok.ág alarr álló sú],Yos rnozgás_

k.ilátozÓtt naglkotú sz€Nai|t r€ndszercsen
5lállitó, vel. köziJs háztaitásbanéló sZüló fi e-

oli!,c a neYeló-, mostoha_ vagl ijrökbefog.da)
slillót is - (a továbbiakban egYütt] mcntessó8_

F rogo,ult á.loaLJnI) c6 lJíab 1o0 kw tel,
leítmen!t él nem éro, nen s,emel]la\ilént
]/.mcto,z.meL,gtr)}o(ri]a utan l€8feliebb
13 o0o forini ereiéig Ha a nenieségle jo8o-

sult ártóaLan\ ádóalai]-]sá6a é5 adókót.lczett
sl[c ? ddocl bcn inbb c7cme]\8tPlo.\] uLln
\ ilin i il Lor a nentLss€g kizárola8 efl,
a leglis€Lrb tÉlj€sinnén!ú szemé]ygéPkoc§i

íi'zíell Me dgye seqyhózidk ]

A Város Önkóímányzat Múvp ődéslHáz és

(önVVtár 5zereiné kedVezményezefi |enn],

elért kérjúk, hoEV

sze mé lyi jövedelemadóiuk
t% -át

9ivesked]enek átutaLtatni
intézhény 9ám ájáÉ

Ezel segíthetik á helYi közó5ségék munká]át,

lendézvérYeinket, a kózmű!€lődésl,

Adószámunk: 16654914 - 1,04

Kos.ón eft el : Fd íkós Gy u la, igo zqató

;"".;;;",.**; l
MozgáskórlátozotiákÉ8ye9üléteköszöni

adójuk lelaiánlott 1üllát.
Az 1750 folintoi béeaeink látoaatá§'a

fordltjuk.

P o\gáfilcste l i Hb atal Adó.goPolt

Tirzb]elte!: Madnri llntélú, el ók



' *, *i-: A Dél-Békési Klstérséa
közkincs kereka§ztalá

A mú!és:éi ásal fe soío á5á mélét á produk,ók max ná [
dóúnim;,?repe A hrom fóbólá ó

Mikdétsé3i foldulókkdi!íá tsnéme4etók|

'oí 
lebíujl12 /!:ombv 13 0oóÉ

le enlkgzés]bp ebőVebb inlomá.]Ó|
Húk krtrrré kl.: 63/439-2só) ú 3a/4o3 1939

z Mez'héqyn - ksapeí végegyhÓ,c

ro11 már.s 12 
^?omb*/ 

B 00ó€

,o! fráí.]us 16 

^rcmb 
/ú,Ooón

Múvelódé§jHáz Po.áínéNagy ómtél ú/431 17

20 ápr s0: án 

^,ómb 
/§ooóra

]ek kezési 3pé5bóvébblnfofiá.ió:
Má* Máiválnóte ó3/434s54

,oí ;pnlts ]6 

^:ombav 

14 0oóÉ

MÚV.ódéj Názéj Kdnyviált. 68/440 004

telhívás és jeLentkeÉsi lap letölthető
: íww,délbekesikozkii6,hU címen.

,,Mutqsd Magdd Dél-Békés"
címm el a motőr művészeti

re ndezvé nyso rozatot sze rvez 2 01 l,be n.
célj3| a Dé 8ékél kúiétsáB e &dó núVé9ei éfráke nek

vénel ás6dponok]g
leúkezé:ét vrju( ealább mijvá,éi ásban

l- s2ln]ÓÉás , la pert
. Él"k En! '5 pe,r

,,Dél-Békési Százszorszép"

.-.-_. M9dgYe§egYhá.i Hírlap

A rendezvénysorozat záíóeseménye a

gála

ca
.Cr_-l

Mezőh€8y€s,
,Józs€f Attila Áltá láno5 Művelődési KózPont

2o11. máius 07. §zombat
14.oo óra

A r€ndezvénysorozat iámosatóiaI

MEDGVESEGYHÁZl HÍRAP
M e d E y. s. g yhó., Ö lb rh á hy, clá r a k h2 lY i, hüúe kú,

tójékutotoó ldpjd

'ld,/.odo: 
Medsveísvh;za Ónkofiánfdá 1913 bii
klzlős kicdÓ: cá.séI Ré a )eEyai

kbdjé MedEye*gyhdzo vóras Öhbífránwce
Méqlekrik:ádanra . íe,jn Bé kqygnes'

tgl 63/46!964,

N | 6 z : s/ P rF h6s1 eÉ / 1991


